
Succesvolle
voedsel-
veiligheidscultuur



Van boerderij tot bord, één ding is duidelijk:
de bezorgdheid over voedselveiligheid
heeft gevolgen voor ons allemaal.

In 2018 publiceerde de GFSI 'A

Culture of Food Safety', waarmee

bedrijven over de hele wereld een

blauwdruk voor voedselveiligheid

kunnen volgen. 

Om   wereldwijde een goede cultuur

voor voedselveiligheid te creëren

stelt de GFSI dat voedselbedrijven

moeten evalueren hoe ze

presteren. Zoals vermeld in de

afsluitende samenvatting van hun

verslag

“….. het wereldwijde
voedselveiligheidsinitiatief is van
mening dat voedselveiligheid, om
succesvol en duurzaam te zijn,
verder moet gaan dan de formele
regelgeving om binnen de
bedrijfscultuur te leven"

DE NIEUWSTE GFSI RICHTLIJNEN

HET BELANG VAN EEN GOEDE VOEDSELVEILIGHEIDSCULTUUR

De Global Food Safety Initiative (GFSI) definieert een

voedselveiligheidscultuur als "gedeelde waarden,

overtuigingen en normen die de mentaliteit en het gedrag

inzake voedselveiligheid in, over en door een organisatie

beïnvloeden". 

Een slechte voedselveiligheidscultuur kan leiden tot ziekte

en zelfs overlijden. Aan de andere kant helpt de

volwassenheid van de voedselveiligheidscultuur de risico's

te minimaliseren. Tevens zorgt het ervoor dat voedsel

veilig voor de consument wordt geproduceerd. Daarom is

het belangrijk dat alle bedrijven in de voedselketen een

positieve voedselveiligheidscultuur hebben.

Dit is slechts een van de

redenen waarom we Realize

hebben opgericht. Het is een

programma om bedrijven te

helpen bij het bereiken van een

succesvolle  voedsel-

veiligheidscultuur. In het

algemeen weergeeft dit

programma echter onze

voortdurende inzet voor een

sterke wereldwijde

voedselveiligheidscultuur.



Realize is een voedselveiligheids-

programma dat is ontwikkeld door

technische voedingsdeskundigen en

beroepspsychologen om de voedsel-

veiligheidscultuur in uw bedrijf te

meten. Dit gebeurt met een online

beoordeling, die ingevuld wordt door

de medewerkers. Met de output van

de beoordelingen krijgt uw

organisatie inzicht in de huidige

status van de voedselveiligheids-

cultuur. Tevens biedt Realize

bruikbare informatie die gebruikt kan

worden om de voedselveiligheids-

cultuur continu te verbeteren.

Hiermee is uw bedrijf in staat om

menselijke fouten te minimaliseren

en te voldoen aan de nieuwste GFSI-

vereisten.

ZORG VOOR EEN GOEDE

VOEDSELVEILIGHEIDSCULTUUR



BELANGRIJKSTE PIJLERS VAN DE VOEDSELVEILIGHEIDSCULTUUR

SGS heeft het VEST-raamwerk gecreëerd om de voedselveiligheidscultuur te kunnen meten:

Vision

Definieert de visie de gewenste
voedselveiligheidscultuur?

Empowerment

Trust

Systems

Zijn medewerkers gemachtigd
om deze visie te leveren?

Geloven en vertrouwen
medewerkers in deze visie?

Ondersteunen de bestaande
systemen deze visie?



Standaard

Een pdf-rapport met de

belangrijkste bevindingen.

Premium

Toegang tot een online

dashboard via ons CATS-

platform. Hierin worden de

gegevens en prestaties van

individuele werknemers-

niveaus gevisualiseerd. Dit

niveau levert inzicht voor

één site.

Diamond

Online toegang tot

multisite-gegevens,

inzoom-mogelijkheden en

trendanalyse, inclusief

site- en geografische

benchmarking. Dit pakket

omvat ook maatwerk en

deskundige interpretatie.

KENMERKEN VAN HET REALIZE-PROGRAMMA 

Het SGS Realize-programma wordt aangeboden op drie niveaus om aan de specifieke wensen van

uw bedrijf te voldoen

EEN WERELDWIJD AANBOD

De beoordeling is beschikbaar in meer dan 25 talen.

Extra talen kunnen worden toegevoegd op basis van vereisten.



WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR

UW BEDRIJF?

Simpel gezegd, het programma zorgt ervoor dat uw

bedrijf voldoet aan de nieuwste GFSI, Codex en

aanstaande wettelijke vereisten. De voordelen van dit

programma gaan echter veel verder dan naleving.

Hieronder staan   slechts enkele voorbeelden:

Geef medewerkers meer mogelijkheden

Biedt bedrijfsbrede best practices voor zowel werknemers

als management.

Toon betrokkenheid

Het Realize-programma biedt een onmisbare kans voor

bedrijfsleiders om hun toewijding aan voedselveiligheid en

de rol van het individu duidelijk aan te tonen aan

werknemers op alle niveaus.

Houd de huidige praktijken in de gaten

Kies voor een aanpak die het bewaken van de organisatie-

cultuur mogelijk maakt met een gerichte methodologie voor

risicobeheer en risicobeperking continue verbetering.

Beloon prestaties

Herken en beloon de inspanningen van het team met het

implementeren van best practices.

Versterk uw lessen

Ontwikkel innovatieve communicatiebenaderingen, deel

best practices in het hele bedrijf en gebruik de output van

SGS Realize in de trainingen voor uw medewerkers.



WAAROM SGS?

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle,

analyse en certificering. Wij staan bekend als de global

benchmark voor kwaliteit en integriteit. We kijken verder

dan de verwachtingen van consumenten en regelgevers

om marktleidende diensten te innoveren die onze klanten

een concurrentievoordeel opleveren.

CONTACTINFORMATIE

be.ssc.sales@sgs.com

nl.certificatie@sgs.com

t +32 (0)3 545 48 48 

t +31 (0)88 214 37 88

www.sgs.com/linkedin
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