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CareNet Online QA Software  
geeft grip en inzicht
Voedingsmiddelenbedrijven worden groter en het kwaliteitsvraagstuk wordt complexer. Daardoor is het voor 

QA-managers steeds ingewikkelder om de kwaliteit en voedselveiligheid goed te borgen. CareNet Online QA  

Software geeft grip op alle kwaliteitsaspecten en zorgt voor beheersing, efficiëntie en transparantie.

De branche verandert. Rick Veldkamp, Business Unit Manager van 

 CareNet, ziet dit om zich heen gebeuren. “Bedrijven worden groter  

en vooral de toenemende eisen van retailers, certificeringsschema’s 

en de NVWA hebben veel impact”, zegt hij. “Daarnaast bieden BRC 

en IFS de mogelijkheid om voor onaangekondigde audits te kiezen. 

Dit betekent dat bedrijven altijd klaar moeten zijn voor een audit. Er 

hangt veel van af, niet alleen op het gebied van kwaliteitszorg. QA- 

managers merken dat de borging van kwaliteitssystemen steeds 

 lastiger wordt.” Ook toonaangevende financiële dienstverleners,  

zoals ABN AMRO, zeggen dat foodbedrijven moeten investeren  

in technieken die beschikbare data realtime vastleggen en inter-

preteren.

Alle kwaliteitsparameters in beeld

CareNet Online QA Software biedt dé oplossing en is bovendien 

 betaalbaar. “CareNet bevat één dashboard met alle kwaliteitspa-

rameters van het hele bedrijf”, vertelt Veldkamp. Certificerings-

schema’s stellen eisen aan alle afdelingen binnen een bedrijf. De 

afdeling HR moet bijvoorbeeld over een compleet opleidingsplan 

voor alle medewerkers beschikken. “We hebben voor alle afdelingen 

modules, van inspecties, e-learning en handboek, tot specificaties, 

registraties en leveranciersbeheersing. CareNet is eenvoudig te 

koppelen aan de bestaande software van de afdelingen”, zegt 

 Veldkamp. Zo zijn de  kwaliteitsparameters van het hele bedrijf in één 

systeem geborgd. 

Realtime inzicht

CareNet geeft grip en inzicht. Zowel grote als kleine bedrijven 

 hebben daar baat bij. Veldkamp: “Voor grote bedrijven is het bijna 

 onvermijdelijk om over te stappen naar een allesomvattend, online 

kwaliteitszorgsysteem. Dit maakt het mogelijk om vanuit één cen-

traal punt toezicht te houden op meerdere locaties. Het programma 

biedt 50 procent tijdsbesparing en is bovendien realtime. Eventuele 

onregelmatigheden zijn direct inzichtelijk. De QA-manager wordt  

niet meer geleefd door de waan van de dag, maar is structureel 

 bezig met kwaliteitsbeheer.” Veldkamp ziet dat auditoren onder de 

indruk zijn van het systeem. “Dat horen we van al onze klanten  

terug. Met CareNet is de kans kleiner dat ze tijdens een audit  

nog voor verrassingen komen te staan.”

Voor meer informatie: CareNet Online QA Software,  

www.carenetonline.nl, T 073 553 06 78

Goedbeveiligde data

CareNet is online software. Hierdoor werken klanten altijd met  

de laatste versie. Het datacentrum is bovendien Tier3+-geclas-

sificeerd en gecertificeerd volgens de ISO27001-norm voor  

databeveiliging. De verbinding is voorzien van een SSL-certificaat 

en er vindt 24/7 preventieve monitoring van de servers plaats. 

Veldkamp: “Online werken is de veiligste en betrouwbaarste 

manier om data te beheren van dit moment.”Voor grote bedrijven is het bijna onvermijdelijk over te stappen op een allesomvattend, 

online kwaliteitszorgsysteem.

CareNet groeit 

Voor uitbreiding van ons team zijn wij regelmatig op zoek naar  

nieuwe collega’s. Kijk op www.carenetonline.nl vacatures voor  

meer informatie.  


