
INTERIM QUALITY PROFESSIONAL

Het verhaal van Sanne

In 'mijn werk als Quality professional' vertelt Sanne meer over haar
werkzaamheden als interim kracht bij haar vorige opdrachtgevers



Mijn werk als Quality professional
Inmiddels ben ik twee jaar aan het werk als Quality professional bij Yor-in. In die tijd heb ik interim opdrachten uitgevoerd
bij twee verschillende organisaties. Binnen deze opdrachten vervulde ik de volgende functies: Transformation team
member, Quality workstream en QA Officer. Ik ga hieronder verder op de inhoud van deze functies.

Transformation team member, Quality workstream
Bij deze opdracht werd een transformation team opgezet om de fabriek te verbeteren. Binnen het transformation team
zijn verschillende workstreams. De workstream was onderdeel van de quality workstream. Binnen de workstream kon ik
mijn product- , proces- en kwaliteitskennis goed combineren.

Mijn werkzaamheden
Het doel van de opdracht was het reduceren van deviaties in het proces. Hier richtte ik mij voornamelijk op het
reduceren van Foreign matter. Vanuit de deviaties heb ik een rootcause analyse gedaan. Dit hield in dat ik de deviaties
van verschillende kanten heb bekeken: vanuit de mens, vanuit de apparatuur (machine), materiaal en methode. Hierbij
was het belangrijk om gericht vragen te stellen tijdens observaties en om werknemers, die betrokken zijn bij het
onderwerp op te zoeken. Toen de rootcauses van het Foreign matter helder waren, werd de volgende fase gestart. Voor
de rootcauses werden oplossingen bedacht, die verschillende kanten op konden gaan (materiaal, machine, mens en
methode). 

Na het implementeren en de nazorg bleek uit de feiten dat de Foreign matter met grote aantallen gereduceerd was.
Tijdens deze periode heb ik veel geleerd over projectmanagement, de omgang met verschillende disciplines en
zijn mijn communicatievaardigheden verbeterd. Mijn nieuwsgierigheid en het feit dat ik alles tot op de bodem wil
uitzoeken, zorgden ervoor dat ik deze opdracht tot een goed resultaat heb geleid.

''Mijn nieuwsgierigheid en dat ik alles tot op de bodem wil uitzoeken,
zorgden ervoor dat ik deze opdracht tot een goed resultaat heb geleid''

QA Officer
Binnen de functie QA Officer heb ik drie verschillende opdrachten uitgevoerd voor dezelfde opdrachtgever. De eerste
opdracht begon met de vervanging van een collega die met zwangerschaps- en ouderschapsverlof was. Daarna hield ik
mij bezig met het opzetten van een SAP S/4 HANA inspectie systeem voor het lab, gebaseerd op de huidige processen.
De laatste opdracht betrof het opzetten van trainingen en het trainen van de collega’s.

Mijn werkzaamheden
Tijdens de vervangingsopdracht vervulde ik standaard QA taken zoals: het beheersen van kwaliteit van processen voor
het product margarine. Hierbij moest ik QA vertegenwoordigen in meetings en projectmeetings, trouble shooting,
interne audits, klachten uitwerken, versturen en uitzoeken. Het bijhouden van master data, blokkades en vrijgaven, het
registreren van sensorisch testen, schoonmaakvalidatie en eenvoudige SAP transacties. Verder nam ik de
fabrieksvergaderingen onder mijn hoede. De veelzijdigheid zoals in deze functie, is iets waar ik veel energie van krijg.
Nadat mijn collega terugkwam van verlof, nam zij de projectmeetings over. De overige taken ben ik blijven uitvoeren. Dit
was wel een uitdaging, omdat beide collega’s parttime werkten op verschillende dagen en de communicatie wel goed
moest verlopen.
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Na een paar maanden zo te hebben gewerkt, vroeg men mij om mee te helpen bij een SAP project. Dat betrof het
implementeren van het nieuwe SAP S/4 HANA voor het lab. Ik wilde graag verder leren met SAP te werken, dus dit
was de perfecte kans. In een later stadium heb ik een groot deel van dit project zelfstandig verder opgezet. Hier kwam
mijn nieuwsgierigheid goed van pas, want er was niet veel informatie beschikbaar. Er waren maar een paar
mensen met veel kennis van deze SAP versie en ook via het internet was weinig informatie te verkrijgen, aangezien het
de nieuwste SAP versie betreft. Omdat het systeem moest aansluiten op de huidige werkzaamheden, was ook hier
goede communicatie essentieel. Dit systeem was bovendien voor een deel van de analisten nieuw. 

Na grondig onderzoek door veel overleg, schetsen maken, bellen, lezen, googelen, was er uiteindelijk voldoende
informatie beschikbaar om het project verder op te zetten. Het project bestond daarnaast uit het inrichten van het
systeem en het maken van werkinstructie. Dit hield onder andere in dat ik mij bezighield met het opzetten van een soort
systeem, waardoor de werkinstructies makkelijk en snel vindbaar werden.

Het laatste onderdeel van mijn periode in deze functie ben ik aan de slag gegaan met het opzetten van trainingen en
het trainen van de analisten en andere QA Officers en het geven van nazorg wat betreft het SAP S/4 HANA voor het lab.

Vervolg mijn werkzaamheden

Mijn conclusie over het interim werk
Door mijn voorkeur voor dynamische en afwisselend werk, past het interim werk goed bij mij. Ik wil het liefst zo veel
mogelijk ervaring op doen, zodat ik deze kan delen met mijn omgeving en bij volgende opdrachten. Kenmerken die
goed van pas komen in mijn vakgebied als Quality professional zijn nieuwsgierigheid, enthousiasme en een hands-on
mentaliteit, omdat ik zo relevante informatie vergaar, draagvlak creëer en pro-actief projecten en taken tot afronding
breng.

''Ik wil het liefst zo veel mogelijk ervaring op doen, zodat ik deze kan
delen met mijn omgeving en bij de volgende opdrachten.''
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