
QMS-Consult har igennem flere år faciliteret netværksgrupper for Dansk Forening for 
Kvalitetsstyring og VIFU. Denne erfaring vil QMS-Consult bruge til – fra starten af 2018  
– at oprette netværksgrupper indenfor de kendte fødevaresikkerhedsstandarder. Grupperne 
henvender sig til ledere og nøglepersoner, som arbejder med kvalitet og fødevaresikkerhed  
i henhold til enten BRC, IFS eller FSSC.

Mål med QMS-Consults netværksgrupper

QMS-Consults mål med netværksgrupperne er, at give deltagerne et attraktivt tilbud om et 
stærkt redskab til videndeling, som både kan bidrage til den løbende e�eruddannelse, og som 
samtidig er økonomisk overkommelig. Såfremt der er interesse bliver der i første omgang 
dannet netværksgrupper indenfor følgende temaer: BRC Food, BRC Packaging, IFS Food og 
FSSC 22000 Food. Virksomhederne, der deltager i netværksgrupperne, skal være certificeret 
eller være på vej til at blive certificeret e�er den standard, som er temaet i den enkelte 
netværksgruppe.

Hvorfor deltage i QMS-Consults netværksgruppe?

De virksomheder, der er certificeret e�er enten BRC Food/Packaging, IFS Food og FSSC 
22000 (Food) arbejder med komplekse og specifikke problemstillinger indenfor kvalitet og 
fødevaresikkerhed. Virksomhederne oplever, at standarden kan tolkes forskelligt mellem 
certificerende organer, men også imellem forskellige auditorer. 

I QMS-Consults netværksgruppe kan man få vendt sine virksomhedsspecifikke problem-
stillinger i forhold til standarden med ligesindede i fortrolighed og på et professionelt og højt 
fagligt niveau.

QMS-Consults netværksgrupper
– videndeling indenfor enten BRC Food, BRC Packaging, 
IFS Food eller FSSC 22000 Food standarderne



Kravene i virksomhederne øges med bl.a. skærpede krav fra omgivelserne, og dette medfører 
at de faglige udfordringer udvikler sig konstant, hvilket stiller krav til, at holde sin viden 
opdateret.  

Hvorfor ikke lære af andre, som har været i en lignende situation som dig selv indenfor den 
givne standard?  

Netværksgrupperne er uvildige. Der deltager ikke personer fra myndighederne eller 
certificerende organer, så vores fælles viden vil ikke blive misbrugt. 

På møderne vil der typisk tages et emne op fra standarden, som har voldt deltagerne 
udfordringer. Deltagerne vil få lejlighed til at diskutere, hvordan de håndterer emnet lokalt på 
virksomheden, og hvordan de er blevet udfordret på emnet fra det certificerende organ. Som 
en konklusion og output på hvert møde vil QMS-Consult udarbejde et notat til deltagerne 
over det behandlede emne, der f.eks. vil kunne omfatte:

•	 Løsninger	med	reference	til	internationale	–	best	practice	–	anerkendte	metoder	
•	 Rationaler	på	”besværlige”	risikofaktorer	/GFSI		Krav/standardkrav
•	 Forslag	til	valideringer	i	forhold	krav	

Deltagelse i QMS-Consults netværksgrupper vil give dig og din virksomhed:

Erfaringsudveksling, videndeling og fortrolige relationer med ligesindede.

Struktur i QMS-Consults netværksgrupper

Hvis der er tilslutning bliver der oprettet en netværksgruppe for BRC Food i Jylland og en 
på Sjælland, en netværksgruppe for BRC Packaging for hele landet, en netværksgruppe for 
IFS Food i Jylland og en på Sjælland og endelig bliver der lavet en netværksgruppe for FSSC 
22000 Food i Jylland og en på Sjælland.

Grupperne oprettes ved minimum 12 deltagere og der kan max være 20 deltagere. Der 
kan maksimalt deltage 2 fra samme virksomhed i samme gruppe for at sikre forskellige 
indgangsvinkler til diskussionerne om emnerne i standarden.

Grupperne mødes 2 gange årligt. Møderne a�oldes enten på QMS-Consults kursussteder 
eller evt hos de deltagende virksomheder, Gruppen fastsætter i samarbejde selv de temaer, 
der ønskes drø�et, og der vil være indlæg fra enten deltagere, QMS-Consult eller evt. andre 
indlægsholdere som appetitvækker til dagens valgte tema.

QMS-Consults konsulenter faciliterer møderne, herunder planlægning af møderne, a�oldelse 
af møderne, herunder evt. a�ale med interne/eksterne indlægsholdere. På hvert møde vil der 
være	et	indledende	fast	”siden	sidst”	indslag	fra	QMS-Consult	omkring	nyheder	af	generel	
interesse.

Da enkelte deltagere kan komme langvejs fra, så vil møderne starte kl. 10 og slutte kl. 15. 
Andet kan a�ales e�er a�oldelse af det første møde. 
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Pris

Prisen for at deltage pr. år er 3.950 kr. excl. moms. Hvis en virksomhed ønsker, at der skal 
deltage to fra virksomheden, så er prisen 1.975 kr. excl. moms for deltager nummer 2.  
Virksomheden vil naturligvis kunne sende andre afsted end de to tilmeldte.

Tilmelding til QMS-Consults netværksgrupper

Du kan tilmelde dig ved at ringe til QMS-Consult på 75 53 00 50 eller  
maile gmm@qmsconsult.dk. Du er også velkommen til at kontakte os  
for at høre mere om netværksgrupperne. 

Opstart af netværksgrupperne:

Hvis der tilmeldes flere end 12 deltagere til den enkelte netværksgruppe, så vil gruppen blive 
dannet. QMS-Consults plan er, at første møde i den enkelte gruppe vil blive gennemført i 
henhold til nedenstående plan, og såfremt der er tilmeldinger nok:

BRC Food  Sjællandsgruppen 19. marts 2018

BRC Food Jyllandsgruppen 10. april 2018

BRC Packaging Hele landet 25. april 2018

IFS Food Jyllandsgruppen 9. april 2018

IFS Food Sjællandsgruppen 10. april 2018

FSSC 22000 Food Jyllandsgruppen 30. april 2018

FSSC 22000 Food Sjællandsgruppen 25. april 2018

Du vil senest 4 uger før første planlagte møde få at vide, om gruppen bliver dannet.  
Her vil du også få information om tidspunkt og mødested.
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