
INTERIM QUALITY PROFESSIONAL

Het verhaal van Annemieke

In 'mijn werk als Quality professional vertelt Annemieke, Quality professional bij
Yor-in, over haar werkzaamheden bij haar vorige opdrachtgever.



Mijn werk als Quality professional
Gedurende 14 maanden heb ik als interim Quality professional gewerkt bij een babyvoedingsbedrijf. In deze tijd heb ik
twee functies gehad: Quality Support Technologist en Operational Quality Engineer. In dit stuk benoem ik per functie de
taken en verantwoordelijkheden.

Quality Support Technologist
De functie van QS technoloog kwam tijdelijk open. De medewerkster op deze positie ging fulltime werken aan de
herziening van het HACCP overzicht en voorbereidingen voor belangrijke audits. 
 
Een interim QA professional zou de (overige) dagelijkse taken dan moeten gaan oppakken, ik dus! Ik kwam behoorlijk
onervaren binnen. Dit leverde echter geen problemen op: door veel en inhoudelijke vragen te stellen kreeg ik hier
uitgebreide en duidelijke antwoorden voor terug.

Mijn werkzaamheden

Voor de Releaseafdeling deed ik root cause analyses (RCA) naar afwijkingen in productie en stelde ik RCA-CAPA
rapporten op;
Met QC evalueerde ik de testresultaten van voedingsstoffen en microbiologie in het eindproduct. Daarnaast
verzamelde ik extra testresultaten (indien nodig) voor RCA’s en maakte ik een testplan voor de reinigingsvalidatie; 
Met de Maintenanceafdeling schakelde ik over de risico’s die hun werkzaamheden kunnen opleveren en welke
hygiënemaatregelen nodig waren om dit te beperken;
In projecten van R&D lette ik op de waarborging van de kwaliteitseisen;
Tot slot werkte ik met productiemedewerkers aan het schrijven van TWI instructies en aan invulling voor
kwaliteitscontroles aan de lijn. 

Als QS technoloog was ik de verbindende schakel tussen productie en andere afdelingen als het ging over de kwaliteit
van het eindproduct van een specifieke lijn binnen de fabriek. Andere afdelingen waren bijvoorbeeld Release, het
Quality Control (QC) lab, Maintenance en R&D. 
 
·       

 
Tijdens deze periode leerde ik de productie steeds beter kennen, doordat ik veel ‘langs de lijn’ liep. Hierdoor leerde ik
het proces en de mensen die er aan bijdragen het beste kennen. Daarnaast wordt de aanwezigheid op de werkvloer
enorm gewaardeerd. Dit zorgde ervoor dat het een stuk gemakkelijker was om de samenwerking aan te gaan. 
 
Ik heb voornamelijk geleerd dat je door veel vragen te stellen, snel tot de kern van het probleem
komt. Bijvoorbeeld het beoordelen van werkinstructies: hiervoor is niet heel veel kennis van het proces zelf nodig. Als je
de juiste vragen stelt, gaat de schrijver vanzelf kritisch naar zijn werk kijken.

Bijkomend voordeel
Doordat ik de dagdagelijkse taken overnam van de vaste medewerkster, kon zij met meer focus aan het HACCP project
werken en was dit eerder afgerond dan verwacht.

´´ Door veel en inhoudelijke vragen te stellen, krijg je er uitgebreide
en duidelijke antwoorden voor terug.´´



Operational Quality Engineer
Na negen maanden werkzaam te zijn geweest als QS technoloog, vond er een reorganisatie plaats binnen de
gehele kwaliteitsafdeling. Functies werden grondig verschoven. De functie waar ik in terecht kwam, was een combinatie
van verschillende functies. Met een relatief onervaren afdeling stonden we voor de uitdaging de vrijgave van het
eindproduct door te laten lopen.

Mijn werkzaamheden
De hoofdtaak van mijn functie was het contact met productie. Nieuw aan deze functie was het registeren van
non-conformaties (NCs). Daarnaast was ik nauwer betrokken bij productspecificaties en wetgeving. Gelukkig had ik de
systemen in mijn vorig functie al vaak genoeg gezien om het snel onder de knie te krijgen. 
 
Omdat ik op tijdelijke basis werkzaam was, lukte het me om snel de schakel te maken naar de nieuwe taken. In de
eerste maanden na de reorganisatie moest er nog veel ontdekt worden, bijvoorbeeld over de meest efficiënte manier
van werken wanneer er een nieuwe NC binnen kwam.
 
Ik zette met mijn collega’s op een rijtje waar ik tegenaan liep en wat ik zag gebeuren op de afdeling, zodat mijn manager
dit weer kon neerleggen bij zijn leidinggevende. Zo kwamen we met z’n allen tot een goed functionerende afdeling en
was het duidelijk welke vaardigheden nieuwe collega’s moesten bezitten.

Mijn conclusie over het interim werk
Als interim medewerker ben ik in staat mij snel aan te passen aan een nieuwe omgeving door intensieve betrokkenheid
en het stellen van veel vragen. De praktijk leert dat belangstelling tonen erg wordt gewaardeerd en dat dit zich vrijwel
altijd terugbetaalt in een goede samenwerking. 
 
Buiten het overnemen van de dagdagelijkse werkzaamheden van een vaste collega (in mijn geval), kijk ik ook verder
dan dat. Ik kan bijvoorbeeld goed aangeven waar ik gaten ervaar. Aan de hand hiervan kunnen verbeterprojecten
worden opgezet, met als doel: de afdeling soepeler laten functioneren. Daarmee achterhaal je ook de gewenste
vaardigheden van eventuele nieuwe (vaste) collega’s!

´´ Als interim medewerker ben ik in staat mij snel aan te passen
aan een nieuwe omgeving door intensieve betrokkenheid.'´


