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Mag ik mij even •••
voorstellen ... ••
•
Tw an Haasen, Hoofd Factory Quality Assurance (FQA) bij •
Nestlé Nederland b.v. (vestiging Venray) stelt zich aan u •
voor. 'Onlangs werd ik als hoofd FQA bij Nestlé te Venray •
•
benaderd om toe te treden tot het bestuur van het KAD- •
EVM. Op dit verzoek heb ik positief geantwoord. Later in •
dit artikel zal ik dit beargumenteren. Ik zal mij zelf eerst •
•
even introduceren.
•
WIE IS TWAN HAASEN

D

Ik ben geboren in 1967 te Nijmegen en ben 36 jaar, getrouwd en
heb 2 kinderen. Na het doorlopen van de MAVO en HAVO heb ik
aa n de Agrarische Hogeschool, Levensmiddelentechno logie gestudeerd. De opgedan e theorie h eb ik vervolgens meteen in praktijk
gebracht bij Jeco Conserven Horst bv, later Holco bv, waar ik bijna
12 jaar werkzaam ben geweest. Ik ben daar begonn en als
Levensmiddelentechnoloog en via plaatsvervangend Hoofd
Laboratorium doorgegroeid naar de functie van Manager Quality
Assurance. Vervolgens heb ik nog functies vervuld in de Verkoop en
in de Productieleiding. Dit o nder andere doo r het begeleiden van
de samenvoeging van twee productielocaties naar één locatie. De
laatste 2 jaar heeft heb ik bi j Holco de leiding ge had over de afd el ingen Quality Control, Qual ity Assura nce en Research &.
Development.

OVERSTAP NAAR NESTLÉ VENRAY
Na bijna twaalf jaar bij Ho lco gewerkt te hebben, wilde ik wel wat
anders en was wat aan het rond ki jken. Bij toeval hoorde ik van een
oud-collega dat er bi j Nestlé Venray een vacature was voor de fu n ctie Hoofd FQA en
dit leek me wel
wat. Nestlé is tenslotte een heel
groot internationaa I bedri jf met
ook veel groeimogelijkheden.
Na
een aantal gesprekken, en ook
uitvoerig overl eg
thuis,
heb
ik
besloten de oversta p te maken. Ik
werk nu
ruim
twee jaar in deze
functie en het
bevalt me goed.
Bin nen h et bedrijf geldt veelal een informele cu ltuur en dit vind ik
prettig om in te werken. Persoonlijke con tacten met m ensen zijn
erg belangrijk en h et communice ren v ia bijvoorbeeld mailberichten
dient, naar mijn mening, tot het hoogst noodza kelijke beperkt te
worden.
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INTRODUCTIE NESTLÉ NEDERLAND BV,
FABRIEK VENRAY
In Ven ray is eind 1971 gestart m et de productie van aarda ppelvlokke n en - granulaat. De producten worden ve rkocht aan consume nten , grootverbruikers e n aa n
de industrie als gro ndstof
voor snacks en c hips. Veel
pro ducten worden geëxpo rteerd n aa r landen in Europa,
h et Midde n-Ooste n e n het
Verre O osten . Om te kunne n
vo ldoe n aan de vraag worde n
aardappele n
op
contract
ge teeld. De kwa liteit va n cle
I
aa rda ppele n is van groot
belang e n daarom wo rden d e
tele rs begele id en geadv iseerd
door de eigen Agra risc h e
Die nst. Adv ies wordt ook
gegeven o m te kom en tot een
gecontro leercle, milie uvri end elijke
teelt (niet
méér
(kunst)mest e n gewasbesch e rmingsmiddele n
gebrui ken
clan strikt n ood za ke lijk).

MAGGI
In 1994 is de productie van droge Maggi-producten (zoals soepen ,
sauzen e n bo uillo ns) van Am ste rda m overgeplaatst naar, e n geïntegreerd in, de fabri ek Ve nray. Nestlé heeft kwaliteit, waaronde r ook
1PM (integra ted pest ma nageme nt) valt, als n umme r één in he t
vaandel staan en dit kan ik alleen maa r volledig o nde rschrijven .

'De afdeling Qunlity Assura11ce neemt binnen de integrale kwaliteitszorg weliswaar ee11 sleutelpositie in, maar het steeds blijve11 produceren van kwalitatief hoogstaande producten is een zaak va11 alle medewerkers van ons bedrijf'

WAAROM HEB IK DEZE BESTUURSFUNCTIE
AANVAARD?
Pe rsoonlijk, maar ook uit hoofde van mijn fun ctie vind ik o ngediertebestri jding een zeer boeie nd va kgebied .

'Als hoofd FQA vind ik preventie va11 ongedierte erg belangrijk. Binnen
Nestlé maakt preventie van ongedierte onderdeel uit vnn het kwaliteitssysteem (lntegrated Pest Mnnagement).'
In het bestu ur va n het KAD-EVM was de voedin gsmi dd ele nindustrie nog niet vertegen woordigd te rwijl in deze industrie onged iertebestrijding een basisvoorwaarde is. De voedingsmiddelenindustrie
is een industrieta k waar het KAD-EVM zic h ook ste rk o p richt, gelet
o p h et verzorgen van nasch oling en o pleidinge n , m aa r zeker ook
door middel van d e kwalite itsaudits/-inspecties die het KAD-EVM
uitvoert. Om die red e ne n is h et mijn s inziens goed da t er oo k een
vertege nwoord iging vanuit de voedingsm id dele nindustrie in het
bestuur aanwezig is. Daarnaast vind ik besturen , cq. ri chting geve n
aa n een o rga nisatie een le uke bezigh eid. Dit, gecombinee rd met
mijn inte resse voor 1PM, h eeft mij doen besluite n de func tie van
bestuurslid KAD-EVM te aanvaard en .'
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