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Succes in de systeemgastronomie werd lange tijd 

gemeten aan de hand van hoe goed de cijfers voor 

omzet, personeelefficiëntie, levensmiddelenkosten en 

klanttevredenheid waren. Voor de voedingsbranche zijn 

deze succesfactoren zo belangrijk dat gezocht werd naar 

technische oplossingen om deze kencijfers te kunnen 

monitoren en sturen en om de bedrijfsprocessen zo in 

te kunnen richten dat klanten telkens weer terugkomen. 

Minder snel was de systeemgastronomie echter bij de 

introductie van technische oplossingen om gegevens 

omtrent voedselveiligheid bij te houden. De tijd is rijp om 

dat te veranderen. 

Ook de toezichthoudende autoriteiten hebben geprofiteerd 

van de technologische vooruitgang die betere hulpmiddelen 

voor onderzoek en aantonen van de veiligheid heeft 

opgeleverd. Dit blijkt uit de nog steeds toenemende cijfers 

over teruggeroepen producten en uitbraken van ziektes 

in verband met levensmiddelen, die via de sociale media 

binnen enkele seconden de hele wereld rondgaan. 

Momenteel maken de meeste restaurants en retailers 

gebruik van kwaliteitsmanagementprogramma’s op papier 

om kritische gegevens over de voedselveiligheid bij te 

houden. Veel in de praktijk werkzame voedselexperts 

•  Volgens de US-Amerikaanse Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) houdt ruim 60 % 
van de voedselgerelateerde uitbraken van 
ziektes verband met de voedselbereiding in de 
systeemgastronomie.1

•  In een actueel onderzoek van de Johns Hopkins 
University werd vastgesteld dat de kosten 
van één enkele voedselgerelateerde uitbraak 
van een ziekte kunnen oplopen van 3968 tot 
2,6 miljoen US-dollar, al naargelang de aard van 
de inrichting en de omvang van de uitbraak.2 

steken een aanzienlijk deel van hun tijd in het opstellen 

van checklists, rapporten en berichten op papier, die 

gemakkelijk te gebruiken en visueel snel inzichtelijk 

zijn en die de nodige duidelijkheid verschaffen. Zulke 

programma‘s bieden echter maar een beperkt zicht op de 

algehele situatie wanneer ze op meerdere locaties worden 

gebruikt, en ze kunnen tot onbetrouwbare en onvolledige 

gegevens leiden. Bovendien bieden ze weinig zekerheid 

over het daadwerkelijk naleven van de juiste processen om 

problemen op te lossen. 

Aangezien de gezondheid van consumenten en 

voedselveiligheid bij bedrijven in de systeemgastronomie 

nog steeds topprioriteit hebben kunnen digitale 

kwaliteitsmanagementsystemen na aanpassing aan de 

individuele eisen van een bedrijf erbij helpen om het 

bedrijfsrisico te reduceren, de kosten per locatie terug te 

brengen en de ervaring van de klant met voedingswaren 

van een hogere kwaliteit te verbeteren. Zulke technische 

oplossingen stellen bedrijven in de systeemgastronomie 

ertoe in staat, de voedselveiligheid als bijkomende 

succesindicator naast de reeds genoemde indicatoren te 

benutten.

Bronnen:
1  ‘Highlights from the 2017 Surveillance Report.’ Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 
2017, Annual Report. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human 
Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-
highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. ‘Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne Illness 
Outbreak.’ Public Health Reports, band 133, nr. 3, mei 2018, pagina’s 274–286,  
DOI: 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal

De tegenwoordig beschikbare technologie levert de voor succes noodzakelijke tools om de implementatie van 

voedselveiligheid in het dagelijks werk digitaal te meten en te monitoren. Hier zijn een paar centrale punten die in acht 

genomen moeten worden:

De 5 sleutelelementen van meetbare voedselveiligheid 

1. Volledige steunbetuiging van het management 

en communicatie:

men dient in te zien dat de introductie van een op 

technologie gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem 

een uitgebreid project is dat niet zomaar is afgerond en 

dat hiervoor volledige steunbetuiging van het management 

op alle levels van een onderneming vereist is. Een heldere 

en effectieve communicatie over het wie, wat, wanneer en 

waarom moet gepland worden.

2. Rollen en bevoegdheden:

de implementatie van een digitaal kwaliteits management-

systeem heeft een paar wijzigingen in de rollen en 

bevoegdheden tot gevolg. In de loop van het proces kunnen 

nieuwe posities en kansen ontstaan. Als u zich de tijd neemt 

om te begrijpen hoe de huidige medewerkers hun taken 

daadwerkelijk uitvoeren kunt u beter begrijpen welke impact 

het managementsysteem op de verschillende rollen in uw 

onderneming heeft.

5. Een partner vinden 

in plaats van een pure 

dienstverlener:

i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  e e n 

dienstverlener ziet een partner 

het als zijn plicht om u tijdens 

het  digital iser ingsproces te 

ondersteunen en hij zal bepalend 

zijn voor het waarborgen van uw 

succes. De juiste partnership biedt 

u bovendien de kans om samen 

aan ontwikkelingsmogelijkheden 

te werken.

3. Erkenning en 

verantwoordelijkheid:

digitale  kwaliteit smanagement-

systemen bieden een transparantie 

van de bedrijfsprocessen die met 

traditionele, op papier gebaseerde 

programma's niet te bereiken valt. 

Informatie die vroeger alleen door 

locatie-bezoeken, onderzoeken 

door tweede of derde partijen 

of inspectie van de autoriteiten 

beschikbaar was, staat nu in 

real time ter beschikking. Dit is 

tegelijkertijd een ideale kans om 

goed presterende medewerkers 

te belonen, scholingen van 

het personeel doelgerichter te 

maken en moderne disciplinaire 

maatregelen te treffen. 

4. Volledige steunbetuiging voor 

permanente verbetering:

zoals gezegd levert een digitaal kwaliteits-

managementsysteem de verantwoordelijken 

inzicht en praktisch relevante informatie, zodat 

een voedselveiligheidsprogramma duidelijk sneller 

aangepast kan worden. Veranderingen kunnen 

centraal besloten en dan met een paar muiskliks 

naar de hele onderneming gecommuniceerd 

worden.
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Eric Moore heeft de afgelopen 20 jaar als pro-actieve en toonaangevende 

persoonlijkheid een reputatie opgebouwd bij het verbeteren van programma’s 

inzake voedselveiligheid bij verschillende gerenommeerde horeca- en 

retailbedrijven. Momenteel is Eric Moore ‘Director of Food Safety and Industry 

Relations’ bij Testo Noord-Amerika. In de loop van zijn carrière heeft hij 

diverse branchespecifieke certificaten en accreditaties ontvangen. Hij heeft sinds 2005 het CP-FS-certificaat en is sinds 

2012 actieve deelnemer en lid van de commissie van de Conference for Food Protection (CFP). Eric Moore is expert van 

de US-Amerikaanse Food Safety Preventative Controls Alliance met HACCP-kwalificatie en heeft een certificaat van de 

National Sanitation Foundation International (NSF). Als lid van diverse werkgroepen binnen de Global Food Safety Initiative 

(GFSI), bij GS1, bij de American Frozen Food Institute (AFFI), van het NSF International Joint Committee, de National 

Restaurant Association Educational Foundation, de National Environmental Health Association (NEHA) en bij Prometric heeft 

hij zijn expertise ingezet voor het ontwikkelen van standaarden, richtlijnen en opleidings-, scholings- en examenmateriaal 

met betrekking tot voedselveiligheid. Eric Moore is momenteel plaatsvervangend voorzitter van de Retail and Food Service 

Professional Development Group binnen de International Association of Food Protection (IAFP), voorzitter van het CFP 

Sponsoring Committee en lid van het Industry Associate Committee van de Association of Food and Drug Officials (AFDO). 

Bij Testo Noord-Amerika is Eric Moore o.a. verantwoordelijk voor de organisatorische leiding en consulting bij alle thema’s 

omtrent voedselveiligheid en ziet hierbij toe op alle aspecten rondom compliance en voorschriften.

Over de auteur: Eric Moore
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De voordelen van digitale 
kwaliteits-checklists 
voor het naleven van de 
voedselveiligheid.

Meer vakkennis.
Voor meer informatie omtrent voedselveiligheid verwijzen we naar onze whitepapers en naar www.testo.nl

Digitale oplossingen voor 
het kwaliteitsmanagement 
van levensmiddelen:
Een indrukwekkende 
return-on-investment.

Uitdaging 
voedselverspilling:
Duurzaamheid vergroten en 
kosten verlagen.

First Expired – First Out:
Voedselkwaliteit 
waarborgen en kosten 
reduceren met de FEFO-
methode.

>> naar het whitepaper >> naar het whitepaper>> naar het whitepaper>> naar het whitepaper

http://www.testo.nl
https://www.testo.com/nl-NL/solutions/download-roi
https://www.testo.com/nl-NL/solution/food_fefo_registration
https://www.testo.com/nl-NL/solution/food_chfw_registration
https://www.testo.com/nl-NL/applications/whitepaper-checklists-registration
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Over ons: dit is Testo.

Testo met hoofdvestiging in het Zwarte Woud is wereldwijd 

toonaangevend op het gebied van draagbare en stationaire 

meetoplossingen. In 34 dochtermaatschappijen over de hele 

wereld onderzoeken, ontwikkelen, produceren en promoten 

3000 medewerkers voor de hightech onderneming. De expert 

in meettechniek overtuigt zijn klanten wereldwijd met uiterst 

precieze meetinstrumenten en innovatieve oplossingen voor 

het meetgegevens-management van morgen. Producten 

van Testo helpen om tijd en resources te besparen, het 

milieu en de gezondheid van mensen te beschermen en de 

kwaliteit van waren en diensten te verhogen. 

 

In de voedingssector worden meetinstrumenten en 

monitoringsystemen van Testo sinds tientallen jaren met 

succes ingezet en behoren tot de vaste inventaris van grote 

keukens, supermarkten en fabrieken voor levensmiddelen. 

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent 

sinds de oprichting in 1957 en een huidige omzet van meer 

dan een kwart miljard euro laten op indrukwekkende wijze 

zien dat het Zwarte Woud en hightech-systemen perfect 

samengaan. Tot de succesformule van Testo behoren ook 

de bovengemiddelde investeringen in de toekomst van de 

onderneming. Ongeveer een tiende van de jaarlijkse omzet 

wereldwijd investeert Testo in Onderzoek en Ontwikkeling.

Voor de voedingssector heeft Testo speciale oplossingen 

ontwikkeld die, exact passend voor de eisen van de 

betreffende sector, nauwkeurige sensoren combineren met 

intuïtief te bedienen software en uitgebreide diensten. 

Meer informatie op www.testo.com

 Dochtermaatschappij

 Handelspartner
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