Wereldwijd voedselveiligheidsbedrijf NSF International en Euro Consultants Group bundelen
de krachten
Fusie versterkt de voedselveiligheidsdiensten van beide organisaties op de EMEA-markt
ANN ARBOR, Mich. VS en WAVER, België – NSF International is een wereldwijde organisatie met meer dan 70 jaar ervaring in audits,
opleidingen en advies voor voedselveiligheid. Het bedrijf heeft Euro Consultants Group (ECG) overgenomen, een toonaangevend
bedrijf voor voedselveiligheid en kwaliteitsservice in Waver, België.
Zowel NSF International als Euro Consultants Group delen een soortgelijke toewijding aan voedselveiligheid, opleiding, audit en
advies. Dit leverde hen een sterke reputatie op binnen de foodservicesector. Met deze fusie met ECG breidt NSF International haar
bereik in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) uit, maar ook haar technische mogelijkheden op het vlak van
voedselveiligheid en -kwaliteit. Daarmee worden bedrijven en instellingen geholpen om doeltreffende beheersystemen voor
voedselveiligheid en -kwaliteit te bouwen en te integreren in de hele toeleveringsketen. De aangeboden diensten zijn onder meer
audit van de toeleveringsketen en van de veiligheid van het voedsel in de detailhandel, opleiding in voedselveiligheid- en
hygiënevoorschriften, evenals in wettelijke en marktvereisten, en met subsidies gefinancierde adviesprojecten voor de Europese
voedselautoriteit. Klanten die via deze diensten worden ondersteund zijn onder meer grote Europese detailhandelaars en Europese
foodservice- en QSR-sectoren. ECG helpt ook kleine tot middelgrote ondernemingen en instellingen om financiering en toegang tot
de markt te verkrijgen voor hun producten.
De stichter en algemeen directeur van ECG, Jean-Jacques Adam, en de CEO van ECG, Philippe Pierco, behouden hun functies. De
organisatie wordt voortaan NSF Euro Consultants genoemd en wordt een belangrijk onderdeel van de Consulting and Technical
Services groep van de Global Food Division van NSF International. Deze groep staat onder leiding staat van algemeen directeur
Serban Teodoresco.
ECG werd in 1990 opgericht, bevordert het 'one-stop shopping'-concept en hecht veel waarde aan flexibiliteit en diensten in heel
Europa, Afrika en het Midden-Oosten, via 14 dochterondernemingen in tien landen: België, Frankrijk, Tunesië, Bulgarije, Roemenië,
Canada, Marokko, Polen, Rwanda en Ivoorkust.
Voordeel van de fusie voor klanten van NSF International en NSF Euro Consultants Food Safety
Als gevolg van de fusie beschikt NSF International over een groter geografisch bereik voor haar advies-, audit-, certificerings- en
opleidingsdiensten met betrekking tot voedselveiligheid. Deze diensten worden in de hele EMEA-regio aangeboden ter
ondersteuning van regionale en wereldwijde foodserviceorganisaties en -detailhandelaars. De klanten van NSF Euro Consultants
hebben nu toegang tot het uitgebreide assortiment van wereldwijde voedselveiligheids- en kwaliteitsdiensten van NSF International,
waarmee voedselbedrijven worden geholpen om hun klanten en merken te beschermen in elke markt waarin ze actief zijn. Hierbij
gaat het onder meer om geaccrediteerde diensten en technische expertise in alle sectoren van de toeleveringsketen, inclusief
landbouw, diervoeders en dierenwelzijn, landbouwproducten, verwerking, distributie, zuivel, zeevruchten, software voor
kwaliteitsbeheer, detailhandel en restaurants. Klanten genieten ook de ondersteuning van voedselveiligheidsauditoren en consultants van NSF International die in meer dan 160 landen actief zijn.
Samen bieden NSF International en NSF Euro Consultants wereldwijde diensten, onder meer:
1.

Vermindering van voedselfraude – Naast de grote expertise in adviesverstrekking van ECG, helpt NSF bedrijven om risico's op
voedselfraude in heel hun complexe voedseltoeleveringsketen te identificeren en te minimaliseren. NSF levert ook forensisch
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2.

3.

4.

5.

onderzoek en geavanceerde testmogelijkheden, zoals het testen van de DNA-identiteit en chemische analyse, om met een
uitgebreide, wetenschappelijke aanpak fraude te voorspellen en te voorkomen.
Voedselveiligheid van de toeleveringsketen – Samen leveren NSF en ECG certificeringsdiensten voor voedselveiligheid en dit
over de hele wereld, aan ondernemingen die de getoetste normen van het Global Food Safety Initiative (GFSI) willen naleven
om toegang te krijgen tot de lokale of internationale markten. NSF brengt ook nieuwe innovatieve technologieën aan, zoals
TraQtion, een door NSF ontwikkelde kwaliteits- en nalevingssoftware waarmee detailhandelaars, restaurants en fabrikanten
hun toeleveringsketen, sites en productkwaliteit op één plaats proactief kunnen beheren.
Voedselveiligheid in de detailhandel – Met de combinatie van de kernbekwaamheid van ECG in detailhandel en
foodserviceadvies met het leiderschap van NSF in opleiding en certificaten voor commerciële voedselapparatuur wordt
voedselveiligheid op een uitgebreide manier aangepakt op het vlak van opleiding, audit en advies, met name voor
multinationale detailhandels, restaurant- en cateringbedrijven die voortdurend maatregelen voor merkbescherming in alle
markten.
Food Safety Modernization Act (FSMA) – Door de Europese activiteiten van ECG aan de wereldwijde auditmogelijkheden van
NSF toe te voegen, kunnen beide organisaties consequente audit- en adviesdiensten bieden aan voedselproducerende
bedrijven, zowel in de VS als daarbuiten, om na te gaan of ze de FSMA-vereisten naleven. Aangezien Europa een belangrijker
exporteur naar de Verenigde Staten is, kan de voedselindustrie rekenen op onze aanwezigheid aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan.
Inzicht in de consument – Klanten van NSF hebben toegang tot de speciale laboratoria voor sensorische analyses en het
marktonderzoekteam van ECG. Zo krijgen ze marktonderzoeksdiensten met betrekking tot strategische positionering,
commercieel potentieel, haalbaarheidsstudies, concurrentiële positionering, kwaliteitsbewaking van producten,
klantentevredenheidsonderzoek en marktonderzoek voor nagenoeg elke productcategorie van de consument.

"We kunnen onze klanten nu diensten aanbieden waar ze die ook nodig hebben", zei Jean-Jacques Adam, stichter en algemeen
directeur van Euro Consultants Group. "Dit omvat uitgebreide tests, opleiding en educatieve diensten, en toonaangevende software
voor de voedselveiligheid en het kwaliteitsbeheer van de toeleveringsketen, die gemaakt werd door de Global Food Division van NSF
International. We zijn trots deel uit te maken van NSF International omdat we van mening zijn dat ze onze waarden en onze passie
delen. Onze bestaande en nieuwe klanten zijn erg gebaat bij deze fusie en voor onze werknemers biedt ze mogelijkheden voor
loopbaanontwikkeling."
"Via Euro Consultants Group beschikken onze multinationale klanten in de detailhandel, foodservice- en restaurantsector over
nieuwe en uitgebreide advies-, audit- en opleidingsdiensten. Dat is vooral het geval voor onze klanten die in de hele EMEA-regio
actief zijn", zei Tom Chestnut, Senior Vice President van de Global Food Division van NSF International. " Euro Consultants Group
beschikt over een robuust netwerk van ervaren consultants en geniet een sterke reputatie in de foodservicesector en op een breder
institutioneel niveau. We zijn blij met de sterke reputatie, technische expertise en operationele ondersteuning die ze aan NSF
International toevoegen, samen met hun vakkundigheid in onderzoek, opleiding en supervisie om de voedselveiligheid en -kwaliteit
te verbeteren."
Klanten die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met Serban Teodoresco, Global Managing Director van de
Consulting and Technical Group van NSF International via steodorescu@nsf.org of +1-514-457-7029, of met Dan Fone, Director of
Global Business Development for Food Safety via dfone@nsf.org of +1-734-214-6241.
Noot van de redactie: Neem bij vragen contact op met Kelly Ingerly, Media Manager, via media@nsf.org of +1 734-827-6850 of met
Candice Adam, Communications Manager for Belgium and France, via c.adam@euroconsultants.be of +32-496-620810.
Over Euro Consultants Group www.euroconsultants-group.com/en/
Euro Consultants Group werd in 1990 opgericht in Waver (België). ECG biedt een volledig assortiment diensten voor
voedselveiligheid, kwaliteit en advies. ECG is een one-stopshop die het rendement en het concurrentievermogen van een bedrijf
helpt te verbeteren via management consulting. ECG is vooral actief in de agrovoedings- en agroindustriële sector en ontwikkelt
samen met haar klanten business-to-business en business-to-institution activiteiten. Voor business-to-business activiteiten is ECG
gespecialiseerd in management consulting om het rendement voor de levensmiddelenindustrie, detailhandel en cateringbedrijven te
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
T + 1 734 769 8010 F + 1 734 769 0109
www.nsf.org

verbeteren. ECG is een volledig geïntegreerde partner voor alle ontwikkelingsstadia en wil de productiesystemen en -processen
productie, R&D, dienst na verkoop en marketing optimaliseren. Andere diensten omvatten counseling, advies, opleiding, audits,
operationele hulp, laboratoriumonderzoek, klachtenbeheer en onderzoek. ECG biedt een ruim assortiment van activiteiten in
technische en ontwikkelingshulp voor business-to-institution activiteiten. Bij het werken aan ontwikkelingsprojecten en bij het
bieden van technische hulp kan ECG vertrouwen op haar interne gespecialiseerde deskundigen (bv. dierenartsen,
landbouwingenieurs, artsen) naast ook meer dan 2000 projectmanagementteams en specialisten. Door haar uitgebreide kennis van
zowel openbaar als particulier beheer heeft ECG aanzienlijke ervaring in het zieken naar institutionele financiering voor organisaties
op de markt. Sinds 2015 heeft ECG een strategisch partnerschap met de Belgian Bankers Academy.
Over NSF International www.nsf.org
NSF International is een wereldwijde onafhankelijke organisatie die normen schrijft en producten test en certificeert voor de
voedsel-, water- en consumptiegoederenindustrieën om de negatieve effecten op de gezondheid te minimaliseren en het milieu te
beschermen (nsf.org). NSF is opgericht in 1944 en zet zich in voor de bescherming van de menselijke gezondheid en veiligheid over
de hele wereld. NSF International is een Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie/World Health Organization Collaborating Center
voor voedselveiligheid, waterkwaliteit en binnenmilieu.
De NSF Global Food Division levert expertise en geaccrediteerde diensten in alle sectoren van de toeleveringsketen, inclusief
landbouw, diervoeders en dierenwelzijn, landbouwproducten, verwerking, distributie, zuivel, zeevruchten, software voor
kwaliteitsbeheer, detailhandel en restaurants. Diensten zijn onder meer een initiatief voor wereldwijde voedselveiligheid,
certificering voor foodserviceapparatuur en non-foodsamenstellingen, HACCP-validering en -inspectie, verificatie en certificering van
etikettering, testen van DNA en voedselverpakking, product- en procesontwikkeling, en biologische en overgangscertificering via
Quality Assurance International (QAI). NSF biedt ook deskundige audits, advies en opleidingen.
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