
De wet schrijft voor dat ieder
levensmiddelenbedrijf een
voedselveiligheidsplan moet

hebben. Bakkerijen mogen zelf zo’n
plan maken, maar kunnen ook de
Hygiënecode voor de Brood- en Ban-
ketbakkerij gebruiken. Hiermee
wordt voorkomen dat elke bakkerij
afzonderlijk onnodig veel tijd en
energie moet steken in het ontwikke-
len van een voedselveiligheidsplan.

Sinds 27 januari heeft de bakkerij-
branche een nieuwe Hygiënecode.
Deze is op tal van punten ten opzich-
te van de vorige veranderd. Zo is een
duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen wettelijke eisen en adviezen en is
er meer aandacht voor de winkel,
zoals bake-off, make-off en belegde

broodjes. Per 1 oktober 2003 gaat de
Keuringsdienst van Waren handha-
ven op deze nieuwe Hygiënecode.

Revolutionair
Om bakkerijen zo goed mogelijk te
ondersteunen bij de invoering van de
nieuwe Hygiënecode is besloten een
‘hygiënetool’ te maken. Henk van
Liempd en Nico Colenbrander, bei-
den adviseur bij het Nederlands Bak-
kerij Centrum, stonden aan de wieg
van deze revolutionaire internettoe-
passing. Van Liempd: “NBC heeft als
hygiënecodehouder voor de Brood-
en Banketbakkerij het doel bakkers te
ondersteunen bij de invoering van de
Hygiënecode. Om de nieuwe Hygië-
necode zo goed mogelijk te imple-
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menteren, hebben we sinds eind
vorig jaar een aantal proefsessies
gedraaid met bakkers. Daarbij werk-
ten we nog met papieren werkdocu-
menten, maar dit bleek in de praktijk
behoorlijk arbeidsintensief. Bakkers
hebben het ongelooflijk druk en geen
zin om ’s avonds ook nog eens aller-
lei administratieve werkzaamheden
te verrichten. Dus bestond het gevaar
dat dit belangrijke werk bleef liggen.
Om de invoering van de Hygiënecode
tot een succes te maken, hebben we
besloten een digitale tool te maken
voor het opmaken van werkdocumen-
ten.”

NBC dacht aanvankelijk aan een
CD-rom, maar kwam daar op advies
van zijn IT-adviseur NetLogics op
terug. Dirk Pol, directeur van NetLo-
gics, legt uit: “Een CD-rom bleek niet
handig. Ten eerste zou de CD-rom
moeten worden geïnstalleerd op één
pc. De applicatie installeren op meer-
dere pc’s was niet mogelijk, omdat
de ingevoerde gegevens dan maar
alleen op die ene pc zouden worden
bewaard. Veel bakkers zouden boven-
dien wellicht moeite hebben met het
installeren van de applicatie. En we
zaten met een enorme tijdsdruk. De
vraag kwam medio januari, terwijl de
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Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) heeft, met steun van de brancheorganisaties in

de bakkerij, een uitgebreide applicatie in ASP- en SQL-server ontwikkeld voor de

invoering van de nieuwe Hygiënecode. Daardoor kunnen bakkerijen via internet op

eenvoudige wijze de Hygiënecode bedrijfsspecifiek maken. De unieke toepassing, die

binnen drie maanden werd gebouwd, leent zich ook uitstekend voor andere

ambachtelijke sectoren.

Mark Hemmer*

NBC ontwikkelt unieke internetapplicatie voor Hygiënecode

Gebruiksvriendelijke hygiëneto

VERNIEUWING IN DE BAKKERIJ

Werken met de

Hygiënecode wordt

dankzij het digitale

hulpmiddel de

hygiënetool een stuk

gemakkelijker.
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tijdig met een bakker naar de gege-
vens in de hygiënetool kijken. Dat is
ideaal, want dan kunnen we direct
bijsturen.”

Een ander voordeel is uiteraard dat
de hygiënetool in het geval van even-
tuele wijzigingen snel kan worden
aangepast, zodat bakkers razendsnel
aan nieuwe richtlijnen of eisen vol-
doen. 

Andere branches
De bakkerijen, waaronder ook veel
middelgrote bedrijven, reageren erg
enthousiast op het nieuwe systeem.
“Voorheen was het vaak zo dat vooral
adviseurs de invoering van de Hygië-
necode bij een bedrijf deden. De
ondernemer kan nu zélf aan de slag
met de invoering. Daarmee bespaart
hij geld en de betrokkenheid van de
werknemers wordt vergroot. Om
bakkers optimaal te ondersteunen bij
het gebruik van de nieuwe Hygiëne-
code en de digitale tool heeft NBC
een reeks trainingen gegeven. “Daar
hebben alleen al zestienhonderd
mensen zich voor ingeschreven. Tij-
dens die trainingen zelf werken ze al
aan de invoering van de Hygiëneco-
de. En dat werkt”, aldus Henk van
Liempd.

Dirk Pol is van mening dat ook
andere branches prima gebruik zou-
den kunnen maken van de techniek
die voor de hygiënetool is ontwik-
keld. “Er zijn verschillende branches,
zoals de horeca en de vleesbranche,
waar vergelijkbare eisen aan onder-
nemers worden gesteld. Ik kan mij
voorstellen dat ook bedrijven in deze
sectoren baat kunnen hebben bij een
dergelijk systeem. We zijn daarover
al met een aantal partijen in
gesprek.” ■

hygiënetool 1 mei klaar moest zijn.
Het maken van een CD-rom was vrij-
wel onmogelijk.”

Supergebruiksvriendelijk
Op advies van NetLogics werd geko-
zen voor een internetapplicatie. In
nauwe samenwerking tussen NBC en
NetLogics werd de toepassing in drie
maanden gebouwd. “Een gigantische
klus. En eigenlijk ook onmogelijk
binnen dat korte tijdsbestek. Maar
het is allemaal goed gegaan. Vooral
ook dankzij een goede samenwer-
king. Het voordeel was ook dat Henk
van Liempd al in zijn hoofd had hoe
de toepassing zou moeten werken.”

In de ogen van Van Liempd moest
de toepassing vooral supergebruiks-
vriendelijk zijn. “Een deel van de
bakkers heeft nog beperkte ervaring
met internet. Dus het moest zeer toe-
gankelijk worden”, vertelt Henk van
Liempd die drie maanden lang bijna
dag en nacht samen met de program-
meurs van NetLogics aan het project
werkte.

Beide partijen slaagden er in om de
internettool op 1 mei klaar te krijgen.
Daarmee is NBC de enige hygiëneco-
dehouder die een dergelijke interac-
tieve tool aanbiedt. Bakkers maken
massaal gebruik van het hulpmiddel
en kunnen via internet nu gemakke-
lijk werkinstructies, schoonmaak-
plannen en registratieformulieren
afstemmen op hun eigen bedrijfssi-
tuatie. Zij worden stap voor stap door
de kritische processen in hun bedrijf
geleid en kunnen wijzigingen direct

doorvoeren. “Het is mooi dat bakke-
rijen zo gemakkelijk de Hygiënecode
kunnen afstemmen op hun eigen
situatie. De Hygiënecode vraagt bij-
voorbeeld de ondernemer om hygië-
neregels voor zijn medewerkers te
omschrijven. Veel bakkers vinden dat
moeilijk. Voor hen zijn veel zaken
vanzelfsprekend en dan is het lastig
om regels te formuleren. De hygiëne-
tool geeft de bakker vervolgens een
groot aantal varianten waaruit hij zelf
een keuze kan maken. Hij hoeft ze
alleen maar aan te vinken en eventu-

eel nog toe te spitsen op zijn eigen
situatie. Dat scheelt zó veel werk.”

Razendsnel
Dat betekent overigens niet dat de
bedrijven er niet zelf over hoeven
nadenken. “Het systeem dwingt bak-
kerijen juist om na te denken hoe zij
de hygiëne in hun bedrijf hebben
geregeld. Want als je het eenmaal
hebt vastgelegd, móet je er natuurlijk
wel aan voldoen. Het mooie is ook
dat het systeem volop de ruimte biedt
om eigen regels en richtlijnen toe te
voegen”, aldus Van Liempd. 

Dat de hygiënetool nu een internet-
toepassing is geworden, heeft vol-
gens Pol een aantal belangrijke voor-
delen. “Je kunt op iedere willekeurige
computer aan de gang en je kunt er
voor zorgen dat de gegevens centraal
worden opgeslagen. Alle door de

bakker ingevoerde data wordt
bewaard (ook een back-up) op een
beveiligde server van het NBC. Dat
betekent een goede garantie voor de
beschikbaarheid van deze data. Als
de bakker bijvoorbeeld zijn pc
opnieuw zou moeten installeren zou
hij zijn data, indien niet goed
bewaard, kwijt zijn”, aldus Pol. Henk
van Liempd benadrukt bovendien dat
de applicatie het mogelijk maakt om
bakkers snel op afstand te helpen bij
de invoering van de Hygiënecode. “Ik
kan – als een bakker dat wil – gelijk-

ool scheelt bakkerijen veel werk

Gemakkelijk
“Ik ben echt geen

computerwonder,

maar dit is heel

gemakkelijk.” Dat

stelt Mathieu Bon-

gaards van de gelijk-

namige bakkerij in

Grave. Hij is een

enthousiast gebruiker

van de hygiënetool.

“We hebben nu bijna

alles ingevoerd. Dit is

echt een verbetering

met de vorige keer

toen wij met de oude

Hygiënecode aan de

slag gingen. Toen

moesten we het alle-

maal zelf uitzoeken,

nu hebben we een

goed hulpmiddel. Dat

is toch wel erg pret-

tig”, vertelt Bon-

gaards. Zijn medewer-

ker Wim Lintsen vult

aan: “Al met al heeft

de invoering ons twee

dagen gekost. Het

was zeker geen verve-

lend werk: klikken en

invullen.”

Bakkers praktisch aan de

slag met de hygiënetool

tijdens de training

Nieuwe Hygiënecode.

‘Het is mooi dat bakkerijen zo gemakkelijk de

Hygiënecode kunnen afstemmen op hun eigen

situatie’


