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Royal Agrifirm Group is een interna-
tionale coöperatie die onder andere 
diervoeders, zaaizaden, mest en 
premixen produceert. Daarnaast 
vallen er ook nog een aantal 
kleinere bedrijven onder de over-
koepelende groep, waaronder een 
laboratorium en een adviesbureau.

Agrifirm probeert eigenlijk alles te 
doen om de boer op het boerenerf te 
ondersteunen en is in de nieuwe 
strategie bezig om voor de boer één 
aanspreekpunt te vormen op alle 
terreinen. Lloyd’s Register onder-
steunde het bedrijf bij het opzetten 
en uitvoeren van een organisatie 
brede nulmeting op het gebied van 
kwaliteit.

Toen Femke Wijnker begon als 
kwaliteitsmanager bij NutriControl, 
onderdeel van Agrifirm, kwam ze er 
snel achter dat het kwaliteitsbeleid bij 
Agrifirm sterk decentraal georgani-
seerd was. “Het feit dat elke business 
unit een eigen kwaliteitsbeleid had, 
heb ik als een kans gezien om het 
kwaliteitsbeleid nog verder te kunnen 

Daarvoor hebben wij een high level 
structure toetsingskader ingesteld, 
gebaseerd op de ISO-norm, met 
overkoepelende eisen waar het 
managementsysteem aan moet 
voldoen en aanvullende eisen vanuit 
Agrifirm zelf. Dit tezamen is de 
nulmeting waaraan de bezochte 
bedrijven in landen als België, 
Duitsland, Polen, Hongarije en Spanje 
getoetst zijn. Op basis van die bezoek-
en hebben we een overkoepelend 
rapport opgesteld: wat is de status 
van het bedrijf, van de business units 
en van Agrifirm als geheel?” 

Best practices
Het traject liep van juni tot eind 2016. 
Wijnker: “Binnen kwaliteits-
management is plan-do-check-act 
heel belangrijk. We hebben gepro-
beerd om die Deming-cirkel in de 
beoordeling tijdens de nulmeting 
te brengen: is er beleid, wordt dat 

optimaliseren. Vandaar dat we 
verschillende partijen op het gebied 
van advies en certificering hebben 
gevraagd om een voorstel voor een 
inventarisatie te doen. We hebben 
heel bewust voor een externe partij 
gekozen, om met een frisse blik te 
kijken naar het kwaliteitsbeleid van 
de verschillende organisatieonder-
delen.” Na een presentatie aan de 
werkgroep Kwaliteit en de hoofd-
directie viel de keuze op Lloyd’s.

Langs de meetlat
Vanuit Lloyd’s Register was Thomas 
Zwiers (projectspecialist, trainer en 
senior lead assessor Food) eerste 
contactpersoon: “Ons is gevraagd om 
bij de deelnemende bedrijven langs 
te gaan om te kijken wat het huidige 
niveau van kwaliteitsbeheersing was, 
zowel op locatie- als op business-unit 
niveau. Is er sprake van best practices 
waar de hele groep zijn voordeel mee 
zou kunnen doen? Zijn er zaken die 
we op groepsniveau kunnen regelen? 
Kwaliteit is de mate waarin producten 
en diensten op continue basis 
voldoen aan de eisen van de klant. 

Een verfrissende 
blik op kwaliteit

Een central e  aan pak , 
vol l e d ig  in  l i j n  met  de 
strategie  ‘ B ette r  Together ’.



te stellen. De communicatie rondom 
het traject is uitstekend verlopen: we 
konden goed met elkaar schakelen 
over wat Agrifirm verwachtte van 
Lloyd’s en vice versa. Onduidelijk-
heden helderden we samen snel op. 

Thomas heeft ook proactief de 
terugkoppeling gegeven aan mij. Zo 
kon ik waar nodig intern een duwtje 
geven.”

uitgevoerd, gecontroleerd en achteraf 
geëvalueerd? Lloyd’s heeft een mooie 
beoordeling gegeven aan het niveau 
waar de bezochte bedrijven staan ten 
aanzien van hun kwaliteitsmanage-
ment. Dat heeft een gevarieerd beeld 
opgeleverd. Het is duidelijk geworden 
dat er een groot verschil is in wat er is 
vastgesteld aan beleid op de verschil-
lende kerndomeinen, aan wat er is 
beschreven hoe we dat beleid willen 
uitvoeren en over de aantoonbaar-
heid daarvan. Een van de take-aways 
is dat het verstandig is voor Agrifirm 
om centraal beleid vast te stellen. We 
bekijken vanuit de groep waar de best 
practices zitten en introduceren die in 
een centraal beleid. Deze aanpak is 
volledig in lijn met onze strategie 
‘Better Together’. Het begin is er: de 
eerste onderwerpen in de corporate 
guidelines quality zijn vastgesteld. 
Zo willen we de kwaliteit over de 
hele breedte naar een hoger niveau 
te tillen.”

Vruchtbare samenwerking
Lloyd’s is geselecteerd omdat ze het 
beste plan presenteerden en een 
internationale organisatie hebben. De 
audits zijn veelal gesourced vanuit de 
regio. Verder heeft Thomas Zwiers het 
bezoeken van de locaties in diverse 
landen gecoördineerd. Wijnker geeft 
aan: “Het is een intensief traject 
geweest om het toetsingskader vast 
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“De communicatie met Lloyd’s rondom het traject is uitstekend verlopen. We 
konden goed met elkaar schakelen over wat Agrifirm verwachtte van Lloyd’s 
en vice versa. Onduidelijkheden helderden we samen snel op en terugkoppe-
ling werd proactief gegeven.”
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“Een van de take-aways is dat het verstandig is voor Agrifirm om centraal beleid vast te stellen. We bekijken vanuit de 
groep waar de best practices zitten en introduceren die in een centraal beleid. Deze aanpak is volledig in lijn met onze 
strategie ‘Better Together’.”


