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Ook deze zomer is de Keuringsraad volop in beweging geweest. Tijdens de 
vakantieperiode lag het aantal aanvragen voor beoordelingen hoger dan de 

maanden ervoor, er is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw te 
implementeren ICT-systeem én er is de laatste hand gelegd aan de voorbereiding 

van een nieuwe Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding.  
In verband met de toenemende activiteiten van de Keuringsraad zoeken wij nieuwe 
collega’s. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onze vacatures. Wellicht kent 

u iemand die geïnteresseerd is? Verder hebben wij al meerdere reacties gehad  op 
ons klantentevredenheidsonderzoek. Heeft u deze nog niet ingevuld? Dan kan dit 

alsnog. Wij blijven benieuwd naar uw mening over hoe wij onze dienstverlening 
kunnen verbeteren. 
 

 
 

 
 
De Keuringsraad is per direct op zoek naar kandidaten voor: 

 
Codespecialist-coördinator: 

De codespecialist-coördinator is met de andere codespecialisten verantwoordelijk 
voor de preventieve toetsing en vervult een adviserende rol bij voorgenomen 
reclame-uitingen die vallen binnen het werkgebied van de Keuringsraad. De 

codespecialist-coördinator is verantwoordelijk voor de consistentie van de 
beoordelingen/adviezen. Samen met de directeur is de codespecialist-coördinator 

verantwoordelijk voor communicatie, voorlichting en kennisoverdracht naar 
stakeholders. Hij/zij neemt de directeur waar bij diens afwezigheid. 
 

Wij zoeken een nieuwe collega met academisch werk- en denkniveau, voor 
minimaal 0,8 fte (5 dagen per week op kantoor). 
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Een medisch-farmaceutische of gezondheidswetenschappelijke achtergrond is 

vereist en hij/zij heeft affiniteit met relevante wettelijke bepalingen en de 
farmaceutische branche. Is verder analytisch sterk en oplossingsgericht met 

overtuigingskracht vanuit inhoudelijke kennis.  
 
Allround financieel procesmanager:  

De allround financieel procesmanager is verantwoordelijk voor de financiële 
processen en ondersteunt de administratieve processen. Kortom, iemand die 

klantgericht en dienstverlenend is, zorgvuldig met cijfers en pragmatisch ingesteld 
is. 
 

HBO-niveau, minimaal 0,6 fte, 5 dagen per week op kantoor. Ervaring met Exact is 
vereist. 

 
Voor het volledige functieprofiel Codespecialist-coördinator, klik hier. 
Voor het volledige functieprofiel Allround financieel manager, klik hier. 
 
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die geïnteresseerd is?  

 
Voor nadere informatie bel naar 020-4080686 of raadpleeg onze website 

www.koagkag.nl  
 
Schrijf een brief met korte motivatie en CV naar Keuringsraad KOAG/KAG, t.a.v. 

mw Janine Galjaard (directeur), Postbus 9087, 1006 AB Amsterdam of stuur een e-
mail aan: keuringsraad@koagkag.nl. 

 
 
 

 
 

Het afgelopen jaar is er in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten 
van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) gewerkt aan een speciale 
Gedragscode voor de Reclame van Zuigelingenvoeding. Onder leiding van 

projectleider Vincent Bouwmeester heeft een werkgroep van VNFK-leden deze 
Gedragscode opgesteld. Tot 1 januari a.s. is er een zogenaamde ‘inregelperiode’ 

afgesproken, waarbij de Keuringsraad voorgenomen reclame-uitingen voor 
zuigelingenvoeding preventief toetst aan deze Gedragscode. Alhoewel er specifieke 
wetgeving voor zuigelingenvoeding is, bezigen deze producten ook 

gezondheidsclaims die onder de Claimsverordening vallen. En dit sluit goed aan op 
de kennis en ervaring bij de Keuringsraad op dit gebied. Wilt u meer informatie 

over deze nieuwe Gedragscode? Stuur dan een e-mail of bel tijdens ons telefonisch 
spreekuur, dagelijks van 10.00u – 12.00u. 
 

 
 

 
 
Met behulp van ons klantentevredenheidsonderzoek proberen wij onze 

dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen en behoeften. Heeft u nog 
geen gelegenheid gehad het in te vullen? Het kan alsnog door hier te klikken. Het 

invullen kost u slechts enkele minuten. Dank voor het meedoen.  
 

Reclame voor Zuigelingenvoeding: een nieuwe Gedragscode 

Klantentevredenheidsonderzoek 

http://www.koagkag.nl/Keuringsraad/media/KoagKag/Algemene%20documenten/functieomschrijving-codespecialist-coordinator.pdf
http://www.koagkag.nl/Keuringsraad/media/KoagKag/Algemene%20documenten/functieomschrijving-all-round-financieel-procesmanager.pdf
http://www.koagkag.nl/
mailto:keuringsraad@koagkag.nl
http://www.koagkag.nl/Klanttevredenheidsonderzoek
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Herkent u dit? Na een uitgebreide interne strategie sessie staan er verschillende 
opties open. De vraag rijst welke consequenties deze opties vanuit reclame oogpunt 
met zich meebrengen. De Keuringsraad adviseert hierover graag. Zo kan 

voorkomen worden dat bepaalde onmogelijkheden over het hoofd worden gezien en 
onnodige kosten worden gemaakt, maar ook dat succesvolle kansen voor 

verantwoorde reclame blijven liggen. En heeft u nieuwe collega’s die nog niet 
zoveel ervaring hebben met de reclamecodes of is er behoefte aan enige opfrissing? 
Wellicht dat een in-company training u verder brengt. Bel of e-mail met ons om de 

mogelijkheden te bespreken.  
 

 
 

Directie: Janine Galjaard, directeur Keuringsraad KOAG/KAG 

Aangesloten organisaties: CBD, KNMP, Neprofarm, NPN, NUV, VEA 

KOAG/KAG Postadres: Postbus 9087, 1006 AB Amsterdam 
E-mail: keuringsraad@koagkag.nl 

Internet: www.koagkag.nl 
Telefoon: 020 – 408 06 86 (dagelijks spreekuur tussen 10:00 – 12:00 uur) 
Bezoekadres: Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam 
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