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Sjoerd Kanters en Jeroen Sleenhoff, KTBA: steeds meer leveranciers over op RiskPlaza

GRONDSTOFVERIFICATIE OP ÉÉN
De voedingsmiddelenketen steekt momenteel veel energie in grondstofveriﬁcatie. Het ketengarantiesysteem RiskPlaza
is daarbij zeer waardevol. KTBA adviseert grondstoﬂeveranciers bij de implementatie van RiskPlaza, een specialisme
waarin het adviesbureau veel ervaring heeft opgebouwd.

De serieuze aandacht voor grondstofveriﬁcatie in de foodsector is een positief effect
van de recente voedselschandalen, vinden
consultant en kenniscoördinator Sjoerd Kanters en algemeen directeur Jeroen Sleenhoff
van KTBA. “De publieke opinie vraagt erom”,
vertelt Sleenhoff. “En ook de NVWA legt daar
nu de focus”, vult Kanters aan. “RiskPlaza
sluit perfect aan bij de behoefte aan profes-
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stofleveranciers die willen voldoen aan
RiskPlaza kunnen zich laten certificeren.

‘RiskPlaza sluit perfect aan bij
de behoefte aan professionele
grondstofveriﬁcatie’
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adviseren hierin en hebben ons daarin
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en beheersmaatregelen plus de systematiek

gespecialiseerd. Van alle grondstofleveran-
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