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OPTIMAAL INFORMATIEBEHEER
NIZO doet onderzoek naar de (mogelijke) verbetering
en samenstelling van levensmiddelen. Klinkt
eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Het gaat
om complexe processen, gevoed door veel en
gevarieerde informatie die bovendien aan strenge
eisen moet voldoen op gebied van controleerbaarheid
en compliancy. NIZO was al een tevreden M-Files
gebruiker, maar voor het opzetten en uitrollen van haar
kwaliteitsmanagementsysteem maakte het bedrijf maar
wat graag ook gebruik van de QMS module die M-Files
inmiddels heeft. De implementatie werd samen met ICT(en M-Files) partner Benelux Group uitgevoerd.
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OVER BENELUX GROUP
De Benelux Group is voortgekomen uit een joint
venture tussen Enjoy & Deploy, Host Access
Solutions, Office in a Box en Softadvice. Gezamenlijk
heeft de nieuwe organisatie met meer dan 20
experts op het gebied van document & content
management de slagkracht, kennis en ervaring
met M-Files om aan de groeiende vraag te voldoen.
Daarnaast heeft de Benelux Group vele integraties
gerealiseerd met onder meer Exact, Workbook,
Scansys, Chronoscan, SignRequest, Validsign en
Company Info. De gebundelde kennis en ervaring en
een breed scala aan oplossingen op het gebied van
informatiebeheer, dragen bij aan zowel technisch
als organisatorisch succesvolle implementaties om
voor de klanten bij te dragen aan de verbetering van
productiviteit en voldoen aan compliancy.
www.benelux-group.eu
info@benelux-group.eu
NL: +31 (0)85 051 3000
BE: +32 (0)24 866 360
Iris van der Wal, Kwaliteitsmanager: ‘NIZO werd in
1948 als stichting opgericht door de Nederlandse
zuivelcoöperaties. We betrokken in 1953 ons
huidige laboratorium op een deel van het landgoed
Kernhem in Ede waar we nog steeds zitten. In
2009 werd het instituut als gevolg van allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen verzelfstandigd
en ontwikkelde zich vervolgens verder tot een
commerciële onderzoeksorganisatie. We voeren
inmiddels opdrachten uit voor de gehele voedingsen levensmiddelenindustrie en werken voor zowel
nationale als internationale opdrachtgevers.’

MONDIALE TOP
NIZO onderzoekt de kwaliteit van voedselproducten
en ingrediënten en is expert op gebied van eiwitten,
bacteriën en processing. Van der Wal: ‘Hierin staan we
als Contract Research Organisation (CRO) mondiaal

"De vastgestelde procedures vormen een essentieel
onderdeel van de bedrijfsveiligheid."

aan de top, met de beschikking over de grootste
‘pilot plant’ van Europa. Dat is een apart onderdeel
binnen NIZO waar we onderzoek uitvoeren om
specifieke nieuwe ontwikkelingen in relatie tot proces,
product- en/of smaakontwikkeling kunnen testen en
opschalen.’ Daarnaast beschikt NIZO over meerdere
microbiologische laboratoria, BSL I, ML1, BSL II en MLII.
In de eerste type labs wordt gewerkt met voedselveilige
bacteriën en in de tweede type labs wordt gewerkt
met (licht) ziekteverwekkende bacteriën. Dat gaat dan
hoofdzakelijk om de zogenaamde voedselpathogenen:
schadelijke bacteriën die voedsel ongeschikt maken
voor consumptie. Van der Wal: ‘Binnen NIZO hebben we
hierover een grote informatiedatabase opgebouwd met
uitgebreide kennis en documentatie.’

KENNIS IS BUSINESS MODEL
NIZO is dus een buitengewoon kennisintensief bedrijf,
waar gespecialiseerde en hooggekwalificeerde
kenniswerkers actief zijn. ‘We doen eigenlijk altijd alles
zelf, weliswaar in overleg en samen met onze klanten,
maar onze specifieke kennis van processen rondom
levensmiddelen, hun samenstellingen, bacteriologische
verontreinigingen en toevoegingen en de effecten ervan
vormen onze core business’, aldus Van der Wal. ‘Die
brede kennis van zaken is uniek voor Nederland en zelfs
in de wereld.’

"Het systeem is eigenlijk kinderlijk eenvoudig
en daarmee doeltreffend."

betrokkenen. Voor het documentbeheer maakte NIZO
al gebruik van M-Files. Tot tevredenheid, maar toen ik
begon over een nieuw aan te schaffen en in te richten
kwaliteitsmanagementsysteem, kon onze ICT-partner
Benelux Group direct melden dat die optie inmiddels
óók binnen M-Files aanwezig is.’

GROTE VOORDELEN
INFORMATIE, PROCESSEN EN PROCEDURES
‘Processen, procedures en informatie moeten naadloos
zijn afgestemd op elkaar en op de certificerings- en
kwaliteitseisen die binnen onze werkomgeving gelden.
Daarvan zijn er binnen NIZO nogal wat, zoals je je kunt
voorstellen. Informatiebeheer en bereikbaarheid van
de juiste informatie op het juiste moment op de juiste
plek is cruciaal.’ Van der Wal is als Kwaliteitsmanager

(mede) verantwoordelijk voor die bereikbaarheid,
actualiteit en traceerbaarheid van informatie. ‘Toen ik
hier enkele jaren geleden aantrad, was NIZO net in een
overgangsfase. In de oude situatie was veel informatie
over procedures, protocollen en werkinstructies op
netwerkschijven of op papier beschikbaar. Daardoor
was de toegankelijkheid niet zo goed als gewenst.
Kwaliteitsmanagement is echter cruciaal voor het
bestaansrecht van NIZO. Alles moet op elk moment
traceerbaar, reproduceerbaar en controleerbaar zijn. De
vastgestelde procedures over hoe specifieke processen
worden afgehandeld vormen een essentieel onderdeel
van de bedrijfsveiligheid, laboratoriumveiligheid
en voedselveiligheid. Het betreft echter complexe
processen en onderwerpen, met daarnaast veel

Dat betekende grote voordelen. Immers, de look & feel
en de systematiek van M-Files waren al bekend binnen
NIZO. Van der Wal: ‘Alle procedures en protocollen
met de bijbehorende informatie moesten beschikbaar
komen in M-Files. Aanpassingen of aanvullingen kunnen
daarin alleen door de proceseigenaren en -controleurs
worden gedaan. We werken hier met hoogopgeleid en
gespecialiseerd personeel. Dat is echt wel in staat zelf
beslissingen te nemen over noodzakelijke wijzigingen.
Uiteraard gebeurt wel alles binnen de kaders die ervoor
gelden vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor
alle anderen zijn de documenten als pdf leesbaar,
maar niet muteerbaar. Als kwaliteitsmanager ben ik
eindverantwoordelijk voor de actualiteit en volledigheid
van het systeem.’
Die betrokkenheid van de proceseigenaren
en controleurs bij het bijhouden van het
kwaliteitsmanagementsysteem leidt ertoe dat mensen
veel meer gaan nadenken over de te volgen werkwijzen,
aldus Van der Wal. ‘Zij zien vanuit de praktijk wat het
meest haalbaar en werkbaar is, zonder concessies te
doen aan de gestelde voorwaarden en de gewenste
kwaliteitstandaarden. De voorwaarden en het te voeren
beleid leiden tot werkinstructies en de toegankelijkheid
van die werkinstructies is geborgd in M-Files. Daar is
alles snel en effectief terug te vinden, welke ingang om
te zoeken je ook gebruikt. Voor de ene specialist zal dat
een andere insteek zijn dan voor de andere. M-Files
maakt het mogelijk informatie terug te vinden met
intelligente metadata op basis van wat het is en niet
op basis van waar het is. De flexibel in te richten, maar
geborgde workflows in de M-Files QMS-module zorgen
er vervolgens voor dat elke stap te monitoren is.’

"De toegankelijkheid van die werkinstructies
is geborgd in M-Files."

PROJECTORGANISATIE
Van der Wal: ‘Wij zijn echt een projectorganisatie.
Er is een duidelijke structuur in hoe we werken, hoe
informatie wordt georganiseerd en hoe processen
dienen te verlopen, gevoed door die informatie.
Met M-Files zijn we in staat flexibel in te spelen op
wisselingen in de aard en grootte van bijvoorbeeld
projecten en het aantal processen met de bijbehorende
informatie. Dan moet je een flexibel in te richten
systeem hebben, maar wel met een volgbare en
controleerbare orde in de vorm van informatieclusters
met codes, heldere gebruiksrechten en strak geregelde
toegang en goed geborgde workflows. Die ordening
moet bovendien begrijpelijk zijn voor de gebruikers, of

dat nu de specialisten zijn of de vele studenten die hier
regelmatig bij ons stage komen lopen.’ Als kers op de
taart is er ook nog een gecontroleerde koppeling tussen
procedures in verschillende talen. De documenten en de
bijbehorende vertalingen worden vervolgens onder één
code opgeslagen en beheerd in M-Files.
Met gemiddeld zo’n twee audits per maand zit Van
der Wal er nu iets relaxter bij. ‘Met M-Files als basis
voor de ordening van onze informatie en processen
voor kwaliteitsmanagement kan ik elke auditor direct
laten zien wat de status is van informatie, processen,
resultaten en het gebruik van de procedures. Het
systeem is eigenlijk kinderlijk eenvoudig en daarmee
doeltreffend.’

OVER M-FILES
De oplossingen van M-Files Enterprise Information Management (EIM) voorkomen
de opeenhoping van informatie en bieden vanuit elk bedrijfssysteem en
vanaf elk apparaat snelle en eenvoudige toegang tot de juiste gegevens. Ons
gegevensbeheer werkt op basis van wat de informatie is, in plaats van waar het is
opgeslagen. Dankzij deze unieke, intuïtieve benadering van EIM bereiken we een
hogere gebruikersacceptatie en daarmee een snellere ROI. Met flexibele lokale,
cloud-gebaseerde en hybride opties legt M-Files de kracht van EIM in handen van
de gebruikers binnen het bedrijf. De druk op ICT neemt af doordat de gebruikers
van de informatie op basis van hun behoeften toegang tot, en controle over de
informatie krijgen. Duizenden organisaties in meer dan 100 landen gebruiken
het M-Files EIM-systeem als een enkel platform voor het beheer van hun front
office- en back office-activiteiten. Productiviteit en kwaliteit verbeteren, terwijl de
wettelijke eisen en normen van bedrijven zoals SAS, Elekta en EADS te allen tijde
worden nageleefd. Ga voor meer informatie naar www.m-ﬁles.com.
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