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Er was altijd al een QC-afdeling binnen Aartsenfruit. Onlangs is 
er een nieuw systeem opgezet met de juiste mensen, hardware 
en software. Waarom was dat nodig?
Eric: “De manier waarop we werkten was wat verouderd. Er was 
veel papierwerk en we wilden alles automatiseren en archiveren.”
Richard: “We hadden een systeem waarbij iedere medewerker van 
Aartsenfruit de kwaliteit van de binnengekomen producten moest 
controleren. Dat leverde verschillende resultaten op. Met een 
gespecialiseerd team is het veel makkelijker ervoor te zorgen dat 
iedereen in alle vestigingen op één lijn zit. De nieuwe software is 
speciaal voor ons gebouwd. Met de focus op onze drie vestigingen 
en het ongelooflijk brede assortiment.”
Eric: “Wij wilden een echt keursysteem. Wij willen per product in 
een levering een rapport opmaken. Het is arbeidsintensief, maar het 
levert de allerbeste informatie op.”

Wat doet de QC-afdeling?
Eric: “De keurmeesters keuren de producten die binnenkomen. 
Daar worden rapporten over opgemaakt. Daarbij gaat het zowel om 
de producten als om de verpakkingen. Die informatie wordt ten 
behoeve van klanten en leveranciers gebruikt.” 
Richard: “Kwaliteit was van oudsher een visueel aspect; als een 
appel er goed uitzag, zou hij ook wel goed smaken. Tegenwoordig 
wordt de daadwerkelijke smaak steeds belangrijker. In onze 
keuringsrapporten speelt smaak een belangrijke rol. Die gegevens 
gebruiken wij als verkoopargumentatie.”
Eric: “We zijn in staat om via de telefoon een product op smaak te 
verkopen.” 

Wat is het belangrijkste voordeel?
Richard: “Wij tackelen nu meerdere zaken. Producten van 
onvoldoende kwaliteit leveren wij niet aan onze klanten. Bovendien 
kunnen we onze leveranciers informatie geven over zaken die beter 

moeten. Wij brengen alles in kaart en grijpen direct in als dat nodig 
is.”

Wat is de meerwaarde voor jullie klanten? 
Eric: “Eventuele problemen worden eerder gezien. Op zich merken 
onze klanten er juist niets van. Ze krijgen gewoon goede handel 
binnen.” 
Richard: “Ze moeten krijgen wat ze verwachten. Hun verwachtings-
patroon moet uitkomen. Dat is ongelooflijk belangrijk.”

Wat levert het Aartsenfruit op?
Richard: “Het is een flinke investering, die we niet kunnen 
terugverdienen door hogere prijzen voor onze groenten en fruit te 
vragen. Het is wel een visitekaartje van het bedrijf, het zegt veel over 
ons.”
Eric: “Dat streven naar kwaliteit en duidelijkheid daarover is typisch 
Aartsenfruit. We bouwen een vertrouwensrelatie op met onze 
klanten. Het levert tevreden klanten op.”

Jullie zijn afhankelijk van leveranciers als het gaat om kwaliteit. 
Hoe worden zij erbij betrokken?
Richard: “Wij laten nu beter en vaker zien wat onze bevindingen 
zijn. We hebben een merkenbeleid en van elk merk hebben we een 
kwaliteitsverwachting. Daar moeten zij aan voldoen en wij kunnen 
heel goed inzichtelijk maken of dat lukt.”
Eric: “De meeste leveranciers weten precies wat ze verzenden en 
onze rapporten zullen lang niet altijd een verrassing zijn. Ze kennen 
hun producten door en door. Het is een hulpmiddel om samen een 
constant kwaliteitsniveau te behalen.”

Hoe groot is het team?
Eric: ”Het complete team bestaat uit tien mensen. Naast Richard en 
ik zijn dat vier keurmeesters in Breda, twee in Venlo en twee in 

Katelijne-Waver. Hun hoofdtaak bestaat uit het controleren en 
rapporteren van de kwaliteit. Daarnaast doen ze loods werkzaam-
heden. Ik ben uitsluitend met kwaliteitszorg bezig. Ik stuur het team 
aan, voer zelf ook controles uit en verder houd ik me bezig met 
ISO-certificeringen en HACCP. Richard zit aan de commerciële 
kant. Hij heeft een andere invalshoek, maar samen maken we het 
beleid.”
Richard: “Ik begeleid het kwaliteitsgebeuren vanuit kantoor. In het 
verleden ben ik ook keurmeester geweest, dus ik ken het reilen en 
zeilen. Iedereen die hier op kantoor verantwoordelijk is voor de 
inkoop van een product, krijgt via de keurmeesters rapportages van 
zijn leveranciers. Het is aan de inkoper de informatie te delen met 
zijn leveranciers.” 

Wat verwacht je van een QC-medewerker? 
Eric: “Alle teamleden hebben een opleiding tot keurmeester gehad 
en het is de bedoeling dat ze objectief keuren binnen de waarden, 
normen en eisen van Aartsenfruit. We verwachten dat ze hun 
mening over productkeuringen duidelijk kunnen verwoorden. Dat is 
het belangrijkste.”
Richard: “En dat is tegelijk het moeilijkste. Hoe zorg je ervoor dat je 
in een paar zinnen een keuring omschrijft zodat inkoop en verkoop 
precies begrijpen hoe de producten eraan toe zijn, welke kwaliteit 
het product heeft. Het moet kloppen. Ik zeg altijd: ‘De keurmeesters 
zijn de ogen van de commerciële mensen.’”

Onderscheidt Aartsenfruit zich op dit vlak? 
Eric: “Er zijn natuurlijk meer bedrijven met een kwaliteitscontrolesys-
teem. Maar wij hebben een systeem dat ons op het lijf geschreven 
is en we hebben een op elkaar ingespeeld team. Dat onderscheidt 
ons van anderen. Dat is typisch Aartsenfruit.” 

Aartsenfruit streeft naar een duurzame relatie met leveranciers, 
afnemers en medewerkers. Betrouwbare kwaliteit speelt daarbij een 
belangrijke rol. Om te zorgen dat Aartsenfruit de kwaliteit levert waar 
afnemers op rekenen, is een sterk kwaliteitsteam samengesteld. 

In deze Refresh maakt u kennis met de keurmeesters. Verder zijn 
we benieuwd naar de achtergronden en belangrijke inzichten van 
het kwaliteitscontrolesysteem (QC-systeem). Daarom stellen we  
Eric Sprenkels en Richard Uijtdewillegen negen prangende vragen. 

Wat is nu typisch Aartsenfruit? Op welke manier onderscheidt Aartsenfruit 
zich? We hebben er allemaal een gevoel over en een idee bij, maar 
 belangrijke vastliggende uitgangspunten zijn de kernwaarden van 
 Aartsenfruit. In een serie artikelen, die we Typisch Aartsenfruit noemen, 
gaan we dieper in op de kenmerken en het onderscheidend vermogen 
van onze onderneming. 
Aartsenfruit streeft naar een duurzame relatie met leveranciers, afnemers en 
medewerkers. Betrouwbare kwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Om te 
zorgen dat Aartsenfruit de kwaliteit levert waar afnemers op rekenen, is een 
sterk  kwaliteitsteam samengesteld. In deze Refresh maakt u kennis met de 
keurmeesters. Verder zijn we benieuwd naar de achtergronden en belangrijke 
inzichten van het kwaliteitscontrole systeem (QC-systeem). Daarom stellen we 
Eric Sprenkels en Richard Uijtdewillegen negen prangende vragen.
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Eric: “De manier waarop we 
werkten was wat verouderd.  
Er was veel papierwerk en we 
wilden alles automatiseren en 
archiveren.”
Richard: “We hadden een 
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kwaliteit van de binnengekomen 
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Eric: “Wij wilden een echt 
keursysteem. Wij willen per 
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allerbeste informatie op.”

Wat is de meerwaarde 
voor jullie klanten? 

Eric: “Eventuele problemen worden 
eerder gezien. Op zich merken onze 
klanten er juist niets van. Ze krijgen 
gewoon goede handel binnen.” 
Richard: “Ze moeten krijgen wat  
ze verwachten. Hun verwachtings-
patroon moet uitkomen. Dat is 
ongelooflijk belangrijk.”

Wat levert het Aartsenfruit op? 

Richard: “Het is een flinke investering,  
die we niet kunnen terugverdienen door 
hogere prijzen voor onze groenten en 
fruit te vragen. Het is wel een visitekaartje 
van het bedrijf, het zegt veel over ons.”
Eric: “Dat streven naar kwaliteit en 
duidelijkheid daarover is typisch Aartsen-
fruit. We bouwen een vertrouwensrelatie 
op met onze klanten. Het levert tevreden 
klanten op.”

Wat is het belangrijkste voordeel?

Richard: “Wij tackelen nu meerdere 
zaken. Producten van onvoldoende 
kwaliteit leveren wij niet aan onze 
klanten.  

Bovendien kunnen we onze 
leveranciers informatie geven over 
zaken die beter moeten. Wij brengen 
alles in kaart en grijpen direct in als  
dat nodig is.”

“KEURMEESTERS  
ZIJN DE OGEN VAN  
DE COMMERCIËLE  
MENSEN” 

“WE BOUWEN EEN 
VERTROUWENS
RELATIE OP EN  
DAT LEVERT  WEER  
TEVREDEN KLANTEN 
OP”

“OVER SMAAK VALT 
TE TWISTEN, MAAR 

NIET OVER KWALITEIT. 
HET MOET ALTIJD  

GEWOON 100% ZIJN!”

“DAT IS TYPISCH 
AARTSENFRUIT”

Wat doet de QC-afdeling?

Eric: “De keurmeesters keuren  
de  producten die binnenkomen.  
Daar worden rapporten over op-
gemaakt. Daarbij gaat het zowel  
om de producten als om de 
 verpakkingen. Die informatie wordt 
ten behoeve van klanten en 
 leveranciers gebruikt.” 
Richard: “Kwaliteit was van oudsher 
een visueel aspect; als een appel er 
goed uitzag, zou hij ook wel goed 
smaken. Tegenwoordig wordt de 
daadwerkelijke smaak steeds 
belangrijker. In onze keurings -
rapporten speelt smaak een 
 belangrijke rol. Die gegevens 
 gebruiken wij als verkoop-
argumentatie.”
Eric: “We zijn in staat om via de 
telefoon een product op smaak te 
verkopen.” 

“Er gaat hier niets de deur uit wat niet eerst door
      alle kwaliteitscontroles is goedgekeurd”

aartsenfruit
DAT IS NOU

DIT KEER  • KWALITEITSBEWUST •

TYPISCH
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Wij nemen kwaliteit 
heel erg serieus, 
het zit in de kern van 
ons bestaan.
Onderscheidt Aartsenfruit zich op dit vlak? 

Eric: “Er zijn natuurlijk meer bedrijven met een kwaliteitscontrole-
systeem. Maar wij hebben een systeem dat ons op het lijf 
geschreven is en we hebben een op elkaar ingespeeld team. 
Dat onderscheidt ons van anderen. Dat is typisch Aartsenfruit.” 

“HET IS WEL EEN 
 VISITEKAARTJE  
VAN HET BEDRIJF, 
HET ZEGT VEEL 
OVER ONS” 

Hoe groot is het team?

Eric: ”Het complete team 
 bestaat uit tien mensen. Naast 
Richard en ik zijn dat vier keur-
meesters in Breda, twee in Venlo 
en twee in Katelijne-Waver.  
Hun hoofdtaak bestaat uit het 
controleren en rapporteren van 
de kwaliteit. 
Daarnaast doen ze loods 
werkzaamheden. Ik ben 
 uitsluitend met kwaliteitszorg 
bezig. Ik stuur het team aan, voer 
zelf ook controles uit en verder 
houd ik me bezig met  
ISO- certificeringen en HACCP.  
Richard zit aan de commerciële 
kant. Hij heeft een andere 
invalshoek, maar samen maken 
we het beleid.”
Richard: “Ik begeleid het 
 kwaliteitsgebeuren vanuit 
 kantoor. In het verleden ben ik 
ook keurmeester geweest, dus  
ik ken het reilen en zeilen. 
 Iedereen die hier op kantoor 
verantwoordelijk is voor de 
inkoop van een product, krijgt 
via de keurmeesters rapportages 
van dat product. Het is aan de 
inkoper de informatie te delen 
met zijn leveranciers.” 

Jullie zijn afhankelijk van leveranciers 
als het gaat om kwaliteit. Hoe worden 
zij erbij betrokken?

Richard: “Wij laten nu beter en vaker 
zien wat onze bevindingen zijn.  
We hebben een merkenbeleid en van 
elk merk hebben we een kwaliteits-
verwachting. Daar moeten zij aan 
voldoen en wij kunnen heel goed 
 inzichtelijk maken of dat lukt.”
Eric: “De meeste leveranciers weten 
precies wat ze verzenden en onze 
rapporten zullen lang niet altijd een 
verrassing zijn. Ze kennen hun 
 producten door en door. Het is een 
hulpmiddel om samen een constant 
kwaliteitsniveau te behalen.”

Wat verwacht je van een  
QC-medewerker? 

Eric: “Alle teamleden hebben een 
opleiding tot keurmeester gehad en het 
is de bedoeling dat ze objectief keuren 
binnen de  waarden, normen en eisen 
van Aartsenfruit. We verwachten dat ze 
hun mening over productkeuringen 
duidelijk kunnen  verwoorden. Dat is het 
belangrijkste.”
Richard: “En dat is tegelijk het 
 moeilijkste. Hoe zorg je ervoor dat je in 
een paar zinnen een keuring omschrijft 
zodat inkoop en verkoop precies 
begrijpen hoe de producten eraan toe 
zijn, welke kwaliteit het product heeft. 
Het moet kloppen. Ik zeg altijd:  
‘De keurmeesters zijn de ogen van de 
 commerciële mensen.’”

Matti  
Het team weet waar het 
om draait: complete en 
duidelijke informatie.  
Het keuringsrapport is 
overigens niet het enige 
wat telt: verkopers en 
inkopers moeten de 
producten natuurlijk wel 
blijven zien. 

Frank 
De keurmeesters 
hebben een keurtafel 
waarmee ze door de 
loods gaan. Op die tafel 
ligt al de apparatuur die 
ze nodig hebben om de 
kwaliteit te controleren 
en keurings rapporten op 
te maken. 

Coen  
Het kwaliteitscontrole-
systeem is sterk 
gemoderniseerd en 
geautomatiseerd.  
De keurmeesters laten  
niets aan het toeval over. 
Van iedere collie is nu 
een keuringsrapport. 
Volgens ons is het een 
enorme vooruitgang. 

Flip
Een refractometer is  
een meter om het 
suikergehalte (brix) van 
fruit te meten. 
Het sap van de vrucht 
wordt opgevangen in  
de meter en die meet 
digitaal het suiker-
gehalte. Elke soort heeft 
zijn eigen minimale 
waardes. 

Ad 
Voor groenten gebruiken 
de keurmeesters nog 
altijd de ‘ouderwetse’ 
middelen: ogen, vingers 
en neus. Fruit willen ze 
nog wel eens proeven, 
maar dat gebeurt bij 
groenten nauwelijks.  

Dio 
Met een drukmeter 
wordt de hardheid van 
appels, peren, pruimen 
en kiwi’s gemeten. Eerst 
snijdt de keurmeester 
een stukje van de schil. 
Alleen zonder schil is de 
druk goed te meten.  
Elke vrucht moet een 
bepaalde specifieke 
hardheid hebben. 

Mario 
De dag start met 
kwaliteitscontroles. 
Het aanbod bepaalt hoe 
lang de keurmeesters 
daar mee bezig zijn. 
Producten die niet aan 
de eisen voldoen, 
worden gedeclasseerd. 

Mike 
De kleurenwaaier  
wordt gebruikt bij onder 
andere ananassen, 
tomaten, aardbeien  
en pruimen. 
Zo wordt de kleur van 
de schil gemeten.  
Met behulp van tabellen 
zien de keurmeesters in 
welk rijpingsstadium de 
vrucht is. 

      “Er is een sterk
   kwaliteitsteam 
       samengesteld”
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“WIJ HEBBEN  
EEN OP ELKAAR 
INGESPEELD TEAM, 
DAT BESTAAT UIT 
10 MENSEN” 
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