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Voedselveiligheid, kwaliteit,arbo
en milieu geborgdinéén systeem
opwitloftrekkeriien
Ü3
ing. A. Jukema enir. H.B. Schoortemmer, PAV-Lelystad

In 1998 kwam het 'crisisberaad witlof' bijeennaaraanleidingvandeproblematiekin desector. Een
aanbeveling washetstimulerenvankwaliteitszorgenvoedselveiligheid optrekbedrijven, oftewel werken
aan ISO 9002, HACCP en/of dehygiënecode. Een probleemhierbijwashetgebrekaan praktische
voorbeelden enhetgebrekaanafstemming tussendeverschillende zorgssytemen.Redenen voorhetPAV
om samen metachtwitloftrekkers een project optezetten metalsdoeleencombizorgsysteem voor de
deelnemers uit tewerken eneen voorbeeldaanpak tebeschrijven. Watblijkt?Het uitwerken vaneen dergelijk systeem kost denkkrachtendiscipline, maarisgoed mogelijk.Door bijdeopzet van het systeem
uit tegaan vandebedrijfsspecifieke activiteiten ophetbedrijf is dezorg voorkwaliteit, voedselveiligheid,
arbo enmilieugoed opelkaaraftestemmen. Zo kan deklant hierover tevreden wordengesteld. Voor het
eigenbedrijfgeldt bovendien: hetlevertmeerstructuurop in debedrijfsvoering, erwordtplanmatiger
gewerkt, kritieke werkzaamheden wordenbeter beheerst, endatscheeltfouten.
INLEIDING

I

Akker- en tuinbouwbedrijven krijgen steeds meer eisen
vanuit verschillende richtingen naar hun toe geworpen.
Deze eisen worden gesteld door de afnemers, de overheid, maar ook door de telers zelf. D e afnemers verwachten en formuleren eisen ten aanzien van maatwerk,
traceerbaarheid en een betrouwbare aanvoer van de producten. D e overheid beïnvloedt de bedrijfsvoering door
eisen te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld arbo en
milieu, zoals de eisen gesteld in de "Wet Milieubeheer"
met de gevolgen voor het lozen van afvalwater en de
"Arbo-wet" die resulteert in een verplichte risico-inven-

tarisatie en evaluatie.Actueel zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid.
De "Wet op de Productaansprakelijkheid" stelt dat de
producent moet kunnen aantonen dat er alles aan
gedaan is o m de veiligheid voor de consumenten te
waarborgen. Tenslotte stelt de ondernemer zelf ook eisen
aan zijn bedrijfsvoering. Door de kwaliteit van het product, de kosten en verkoop goed in de hand te hebben,
kan er voor een aanvaardbaar inkomen gezorgd worden.
D e ondernemer moet er dus voor zorgen dat zijn
bedrijf zo georganiseerd is dat makkelijk ingesprongen
kan worden op veranderende eisen.
Een bedrijfskundige methodiek o m deze wijze van werken te realiseren is integrale kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg is een systematische aanpak van het
bedrijf, gericht op het continu verbeteren van de productkwaliteit en de effectiviteit en de efficiëntie van
proces en organisatie.

Afb. 1 Kwaliteit ishet voldoen aandeeisen,wensenen verwachtingen
van de klant.

O p dit m o m e n t hebben ondernemers en hun afnemers
veel belangstelling voor kwaliteitszorg en de zorg voor
voedselveiligheid. Het probleem in de vollegrondstuinb o u w is dat er weinig ervaring en praktische voorbeelden zijn o m deze systemen in de dagelijkse bedrijfsvoering op te nemen. Een ander probleem is het gebrek aan
afstemming tussen de verschillende systemen.
Kwaliteitsmanagement systemen, HACCP, hygiënecodes,
arbo en milieuzorg worden vaak gepresenteerd als afzonderlijke systemen.Wanneer deze systemen ieder apart
worden opgezet, kan dit resulteren in onnodige dubbele
registraties en inefficiënties. Wanneer er met één combizorgsysteem gewerkt wordt, kan echter veel onnodig
dubbel werk bespaard worden en doelen op elkaar afgestemd worden.
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Dit waren de redenen voor het PAV om in 1999/2000
in samenwerking met acht witloftrekkers en Plantconsult
een project op te zetten, met als doel het ontwikkelen
van een combizorgsysteem. In dit systeem zijn kwaliteitsaspecten volgens ISO-9002 meegenomen en tevens
de zorg voor voedselveiligheid en zijdelings de zorg
voor milieu en arbeidsomstandigheden.

METHODE
Het project met deze acht witloftrekkers is opgebouwd
uit vijf stappen, namelijk:
1.Werven van witloftrekkers en start met eendaagse
basiscursus kwaliteitszorg;
2. Ontwikkeling van een bedrijfsspecifiek kwaliteitszorgsysteem gedurende zes workshops met bedrijfsopdrachten en begeleiding;
3. Opsporen en beheersbaar maken van kritieke punten
ten aanzien van voedselveiligheid;
4. Opsporen en beheersbaar maken van kritieke punten
ten aanzien van de zorg voor milieu en arbeidsomstandigheden;
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Figuur 1. Voorbeeld van een processchema voor liet proces 'trek' van
witlof.

5. Dit alles resulterend in een bedrijfseigen handboek en
een voorbeeldhandboek.
Bij de uitwerking van het systeem vormen de activiteiten op het witloftrekbedrijf het uitgangspunt. In principe zijn deze activiteiten in drie soorten processen onder
te verdelen. Als eerste de managementprocessen. Hier
wordt het beleid en de visie van de onderneming
gevormd, maar ook de verdeling van verantwoordelijkheden, opleiding, document- en gegevensbeheer, etc.
komen daarin aan de orde. De twreede groep zijn de
'primaire'processen zoals:'opstellen trekplan','opzetten',
e t c . Processen van het derde onderdeel zijn de ondersteunende processen, zoals onderhoud en bedrijfshygiëne. Na inventarisatie van deze processen worden deze
opgesplitst in verschillende processtappen en beschreven
in procedures. Hierbij is gebruik gemaakt van stroomschema's (zie figuur 1) en een aanvullende beschrijving.
Aandachtspunten tijdens de beschrijving van de procedures zijn:
• afspreken en benoemen van de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden;
• per processtap kritische punten inventariseren ten aanzien van de kwaliteit van het eindproduct, voedselveiligheid, arbo- en milieuzorg;
• beheersing van de kritische punten door instructies,
afspraken, controles, registraties e t c ;
• in ieder procesbeschrijving de cyclus plannen, uitvoeren, controleren en evalueren meenemen;
• inpassing van eisen volgens ISO-9002.
O m garanties te kunnen geven dat het geproduceerde
voedsel veilig is voor de uiteindelijke gebruiker, is het
systeem tevens gericht op de HACCP-systematiek
(opsporen van potentiële gevaren en het hanteren van
een werkwijze zodat deze gevaren aantoonbaar worden
beheerst) en de hygiënecode voor teeltbedrijven van
groenten en fruit, die is opgesteld door het Productschap
Tuinbouw.
De hygiënecode bevat een lijst met aandachtspunten voor
hygiënisch verantwoord werken. Deze zijn gericht op:
• persoonlijke hygiëne, bijvoorbeeld schone werkkleding, lange haren bijeengebonden, geen loshangende
sieraden, gebruik van water afstotende pleisters etc;
• hygiëne en inrichting m bedrijfsruimten, bijvoorbeeld
schone ruimten, contact voorkomen tussen het product en giftige materialen, huisdieren weghouden bij
producten;
• hygiëne van apparatuur en materiaal, zoals oppervlakten van apparatuur van glad, afwasbaar en niet-giltig
materiaal en smeermiddelen gebruiken die geschikt
zijn voor de voedingsmiddelen-industrie;
• overige hygiëne- en inrichtingsregels, bijvoorbeeld het
beschermen van lampen, geen gebruik maken van
thermometers van kwik etc.
Binnen het project combizorg is er één bedrijfsbezoek
besteed aan het checken van de bovengenoemde controlepunten. Het voldoen aan de eisen van de hygiënecode
kan gezien worden als een belangrijke stap richting
voedselveilig produceren van witlof. Beperking van de
hygiënecode is dat de gevarenanalyse, die vooraf ging
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Tabel 1. Voorbeeld van de beschrijvingbij deprocesstap: "Trekbak vullen met water en gewasbeschermingsmiddelen".

zorgaandachtspunt
kwaliteit

hygiëne
milieu
arbo

kritisch punt
• vul het bassin niet water en waterstofperoxide (wortelpunt eraf branden)
• dosering 100 ppm waterstofperoxide, 12 uur druppelen, controle door middel van
strookjes. Lees voor gebruik het etiket en handel volgens instructie
• gewasbeschermingsmiddelen worden afgewogen of middels maatbeker gedoseerd
• toegestane hoeveelheid middel gebruiken
• minst milieubelastende middelen gebruiken
• registratie op MBT-formulier
• tijdens toedienen van gewasbeschermingsmiddelen gebruik maken van verplichte
beschermingsmiddelen

aan het opstellen van de hygiënemaatregelen, algemeen
van aard en sectorbreed is.Dit kan betekenen dat
bedrijfsspecifieke gevaren niet beheerst worden. Reden
om met de telers een bedrijfsspecifieke gevarenanalyse
uit te werken. Indien nodig zijn er aanvullende beheersmaatregelen opgesteld.

om de processtap goed uit te kunnen voeren of documenten die nodig zijn om de stap goed af te kunnen
sluiten. Naast het stroomdiagram wordt een korte
beschrijving gegeven van de stappen en worden de kritische punten beschreven met de maatregel om deze kritische punten te controleren/ beheersen. Iedere witloftrekker beschreef zijn eigen lijst met kritische punten.

WERVING E N START
De deelnemers zijn geworven in samenwerking met de
landelijke gewascommissie witlof van ITO. Selectie-cnteria waren: een positieve houding ten opzichte van
kwaliteitsproductie en ten opzichte van voedselveilig
produceren. Een basiscursus kwaliteitszorg was een eerste noodzakelijke stap om grondbeginselen van kwaliteitszorg over te brengen.Aandacht werd besteed aan
o.a. het uiteenrafelen van een bedrijfin processtappen,
het uitwerken van procedures en werkinstructies en het
gehele kwaliteitszorgtraject dat in een bedrijf doorlopen
wordt.
ONTWIKKELEN ZORGSYSTEEM
Na alle voorbereidingen kwam het echte werk voor de
witloftrekkers, het stap voor stap uitwerken en inpassen
van het kwaliteitszorgsysteem.Verdeeld over zes workshops met tussendoor bedrijfsopdrachten en begeleiding
werden de verschillende processen op papier uitgewerkt
van opstellen trekplan, opzetten, trek, tot en met het
afleveren van de witlof.Tijdens iedere workshop werden
in groepjes verschillende processen uitgewerkt. De huiswerkopdracht was het bedrijfseigen maken van de uitgewerkte processen. Samen met de begeleider werden de
procedures op papier uitgewerkt.Tijdens de workshops
bediscussieerden de deelnemers hun eigen aanpak van
de processen binnen hun bedrijf.

In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van een beschrijving.Al de uitgewerkte procedures, samen met eventuele
werkinstructies en registraties, vormen samen het combizorgsysteem. Het resultaat van dit project was een
bedrijfseigen handboek voor iedere deelnemer.
VOEDSELVEILIGHEID
De beoordeling van de acht bedrijven aan de hand van
een checklist voor de hygiënecode gaf globaal de volgende resultaten. De meeste bedrijven zijn niet klaar
voor certificering, maar certificering is wel mogelijk
wanneer er enkele aanpassingen gedaan worden. Bij de
meeste bedrijven kwamen dezelfde tekortkomingen naar
voren. Bijvoorbeeld het ontbreken van een schoonmaakplan, niet gebruik maken van voedselveilige smeermiddelen, geen zeep en/of schone handdoek bij de wasbak
in het toilet aanwezig, geen deugdelijke gewasbeschermingsmiddelen kast etc. Grotere aanpassingen waren
nodig bij bedrijven waar: een grote kans op kruisbesmetting was (het kruisen van wegen van vuil en schoon

Tevens kwamen alle punten, die een negatieve dan wel
positieve invloed konden hebben op de productkwaliteit, aan de orde. Door middel van stroomschema's kunnen met name de procedures van het primaire proces
duidelijk op papier worden gezet. In figuur 1 is een
voorbeeld van een stroomdiagram van het proces "Trek"
weergegeven. Ieder blokje geeft een processtap weer. De
verantwoordelijke persoon voor deze stap wordt boven
de streep weergegeven.
Ook kan er gebruik worden gemaakt van in- en uitgaande documenten. Dit zijn documenten die nodig zijn

\

Afb. 2. Controle vanweegapparatuur zorgtervoor datdeafnemer de
juistehoeveelheid witlofkrijgt endatdeteler zelf controle houdt over
hetexact afgeleverdegewicht.
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Tabel2. Gedeelte van degevaren-inventarisatie met beheersmaatregelen op witloftrekbedrijven.
Gerelateerd
aan
Algemeen
Product

Controle

Instructie +
registratie

Potentieel gevaar Ernst

Fre- N o r m
quentie

P r e v e n t i e v e / corrigerende
maatregelen

Krop komt in
aanraking met
grondwater (uit
bron) van onduidelijke kwaliteit
(C,F,K,M)

Matig

Laag

Glas in witlof
door kapotte tlbuis (F)

Groot

Laag

Hyg.
code

Visueel
Elke partij

Beschermkappen (in
verwerkings- en
opslagruimte),of speciale
minder breukgevoelige lampen
gebruiken, vervuild product
verwijderen (opnemen in
handboek)

Slechte hygiëne
personeel, bijv.
etensresten,
sieraden, haren,
as, vieze kleding
etc. (M,F)

Matig

Laag

H

ygcode

Visueel
Elke dag

Hygiëne regels voor personeel
—> werkinstructies.
In toilet
zeep H-schone handdoek
aanwezig.

Instructies
schonen

Lekken van olie /
vet op witlof (C)

Groot

Laag

Hyg.
code

Visueel
Elke partij

Smerige kroppen worden altijd
verwijderd. Afschermen van

Onderhou
plan

Analyse
monster

Visueel +
Bronwater l x per jaar laten
geur + analyse beoordelen op chemische en
Elke partij +
microbiologische
monster-name besmettingen.
l x per jaar

Gebouwen

Medewerkers

Machines

delen met vet of foodgrade vet
gebruiken. Niet tijdens proces
smeren van machines
+ onderhoudsplan.
Trek

Residu
Matig
gewasbeschermingsmiddelen op
krop (C)

Laag

Bestr.mid
delenwet

Visueel, etiket
volgen
Iedere keer
bij gebruik
middel

Toegestane middelen
gebruiken,juiste dosering,
veiligheids-termijn in acht
nemen, controle spuit,
spuitlicentie.

/

MBTformuiier,
onderhouds
plan

(C) = chemische verontreiniging
(M) = microbiologische verontreiniging
(F) = fysische verontreiniging

product), waar de sanitaire voorzieningen marginaal
waren en waar de algehele hygiëne in gevaar kwam, bijvoorbeeld het moeilijk schoonmaken van verouderde
bedrijfsgebouwen.
/
De aanvullende bedrijfsspecifieke gevarenanalyse startte
met een workshop waar gebrainstormd werd over
mogelijke gevaren. In totaal zijn er 47 mogelijke gevaren
uit deze bespreking naar voren gekomen. In tabel 2 staan
een aantal van deze gevaren genoemd, inclusief de preventieve e n / o f corrigerende beheersmaatregelen. De
grootte van een risico hangt af van de kans dat een
gevaar zich voordoet (frequentie) en het effect van het
gevaar voor de volksgezondheid indien het zich voordoet (ernst).Voor de onderbouwing hiervan is gebruik
gemaakt van: literatuur, externe en interne onderzoeksgegevens (mestmonsters, gewasmonsters), externe onderzoeksinstanties etc.

x

Bij elf van deze potentiële gevaren bleek de ernst klein
en de frequentie laag. Met andere woorden deze risico's
konden als hypothetisch worden beschouwd. Bij de
andere gevaren is er sprake van een punt van aandacht.
Hier zijn wel voorvallen van bekend. Deze voorvallen
komen met dusdanige regelmaat e n / o f ernst voor, dat er
algemene maatregelen (preventief dan wel curatief)
getroffen moeten worden om er voor te zorgen dat de
gevaren beheerst kunnen worden (bijvoorbeeld een
schoonmaakplan of een ongediertebestrijdingplan).
De gevarenanalyse resulteerde in een beperkt aantal aanvullende maatregelen ten opzichte van de hygiënecode.
Bij de teelt van biologische witlof wordt er bijvoorbeeld
voor de bemesting (in enkele gevallen) drijfmest aan het
water toegevoegd.Vanuit de hygiënecode wordt dit als
een gevaar gezien, want na toediening van dierlijke mest
moet er drie maanden gewacht worden, voordat het
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product voor consumptie mag worden vrijgegeven.
D o o r de mest e n / o f de kroppen te laten onderzoeken
op microbiologische gevaren en garanties te vragen van
de mestleverancier kunnen risico's aantoonbaar beheerst
worden.

INTEGRATIE A R B O - E N MILIEUZORG
I N É É N SYSTEEM

lijk. O p basis van de uitwerkingen van de deelnemers en
de discussies tijdens de workshops is er door het PAV een
voorbeeld handboek ontwikkeld. Dit handboek zal
onderdeel zijn van de publicatie "Combizorg op witloftrekbedrijven", die eind 2000 zal verschijnen. Dit handboek kan door andere witloftrekbedrijven en hun adviseurs gebruikt worden als voorbeeld en houvast bij het
ontwikkelen van hun eigen systeem.

Nieuwe eisen zoals voor arbo of milieu zijn goed te
integreren in het systeem. Dit komt doordat het systeem
is gebouwd op de bedrijfseigen processen. Nieuwe eisen
van een klant of overheid betekenen bijvoorbeeld een
aangepaste instructie of registratie.Voor het systeem
betekend dit een extra processtap in een procedurebeschrijving of een extra kritisch punt waar aandacht aan
moet worden besteed. Als voorbeeld is in tabel 1 weergeven aan welke arbo en milieu aspecten gedacht moet
worden in de daargenoemde processtap.

SLOTOPMERKINGEN
W«»sw***'>

Dit project heeft geresuleerd in een bedrijfseigen handboek voor iedere deelnemer, met daarin opgenomen de
eisen ten aanzien van de ISO-9002:1994 norm, de
hygiënecode en zijdelings milieu- en arbo-aspecten.
Beschrijving van het systeem zorgt ervoor dat de trekkers een spiegel wordt voor gehouden en duidelijk
wordt wat belangrijk is. Resulterend in een betere structuur, planning en controle en hierdoor minder fouten.
D o o r de bedrijfsprocesen als uitgangspunt te gebruiken
voor het kwaliteitszorgsysteem, is integratie van verschillende elementen van zorg goed mogelijk. D o o r deze
geïntegreerde aanpak is het voor een ondernemer makkelijker om een dergelijk systeem op te pakken en er
mee te gaan werken.
Wat betreft de gehanteerde aanpak werd het in een groep
uitwerken van een dergelijk systeem door de deelnemers
als zeer motiverend ervaren. Gezien de abstractheid van
de materie is discipline en begeleiding echter noodzake-
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Afb. 3. Pasop dat ergéén mesjeso.i.d. in hetproduct achterblijven.

<

