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Cees van Elst, QAssurance: naar meer realtime data

EFFICIËNTIESLAG IN
KWALITEITSMANAGEMENT
De afgelopen jaren zijn er zo veel normen bijgekomen voor voedselveiligheid dat kwaliteitssystemen niet meer altijd
efﬁciënt zijn ingericht. Cees van Elst van QAssurance is ervan overtuigd dat het efﬁciënter kan en heeft hiervoor het
managementsysteem iMIS Food ontwikkeld. Daarmee kan een producent ook voldoen aan de groeiende behoefte van
de retail aan realtime data.

‘Supermarktketens zullen
op termijn realtime informatie
op product- en
procesniveau eisen’

“Bij veel bedrijven zijn de kwaliteitssystemen de afgelopen tien jaar alsmaar
gegroeid. Eerst moest je voldoen aan de
HACCP-normen, later kwamen BRC en IFS
erbij. Daardoor zijn de systemen vervuild
geraakt en steeds minder efficiënt ingericht.”
Dat zegt QAssurance-directeur Cees van
Elst. “Op de productievloer worden dagelijks
veel handelingen verricht om te voldoen aan
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