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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Specificaties

Bakker Bart. Wie kent niet de winkels met 
broodjescorner en de kenmerkende roze 
kleurstelling in het logo. Nederland telt 
186 franchisevestigingen, België 3 (alle in 
Antwerpen). In Beuningen staat de deeg-
makerij die de (diepgevroren) deegstuk-
ken voor de winkels produceert. De fran-

chisenemers laten deze naar behoefte 
ontdooien en rijzen. Daarna bewerken zij 
het deeg tot het gewenste eindproduct 
om ze vervolgens te bakken. 
De afdeling Kwaliteit telt vier medewer-
kers waarvan Hanneke Meulenbroek 
coördinator is. Deze afdeling bewaakt en 

ondersteunt de deegmakerij (BRC-A en 
GMP+ gecertificeerd), de winkels 
(hygiëne code) en tevens de ‘doorver-
koopartikelen’: artikelen die worden 
ingekocht en doorgeleverd aan de win-
kels. Voorbeelden daarvan zijn producten 
als salades en zalm voor op de ‘eigen’ 
Bartjes (broodjes) en dranken en sappen 
die in de broodjescorners worden geser-
veerd.

Formule
“Op Bartnet, het intranet van Bart’s 
Retail, hebben we een aantal filmpjes 

staan zodat bakkers zien hoe hun pro-
ducten worden geproduceerd”, vertelt 
Meulenbroek. “Desgewenst kunnen zij 
ook een rondleiding met hun personeel 
krijgen.” 
Op Bartnet staan ook de specificaties van 
de deegproducten zodat de franchise-
nemers kunnen zien aan welke kwaliteit 
de deegstukken moeten voldoen. “Maar 
ook hoe zij deze moeten verwerken en 
hoe het eindproduct er voor de consu-
ment uit moet zien”, vult Meulenbroek 
aan. “Hetzelfde geldt voor de doorver-
koopartikelen die wij hen leveren; ook 

Door veel met de specificaties 

te werken, verbetert en 

standaardiseert Bart’s Retail 

de deegstukken voor de 

Bakker Bart-winkels. De 

specificaties van de 

grondstoffen worden via 

SpecsPlaza beheerd. “Via 

vergaande automatisering 

waarborgen wij onze 

productkwaliteit en formule.” 

Op het wensenlijstje staan 

meer deelnemers en 

koppelingen met andere 

datasystemen.

Hanneke Meulenbroek van Bart’s Retail over het werken met SpecsPlaza

‘We worden er nog steeds 
vrolijk van’

Foto’s: Erik van ’t H
ullenaar.

Proefbakker Dik de Kat die producten op dezelfde manier bakt als in de Bakker Bart-winkels gebeurt. 
Links de winkelopstelling voor scholing van de franchisenemers. 

‘Onze winkels moeten weten 
welke kwaliteit zij mogen 
verwachten’
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daarvan moeten zij weten welke kwaliteit 
zij mogen verwachten. Door veel met de 
specificaties te werken, verbeter en stan-
daardiseer je het uiteindelijke product. 
Door dit ook nog eens vergaand te auto-
matiseren, bewaken we onze product-
kwaliteit en formule.” 
Voor artikelen die de franchisenemers in 
hun winkels moeten etiketteren, bijvoor-
beeld de doorverkoopartikelen, bevat 
Bartnet kant-en-klare etiketten met 
onder meer het Bakker Bart-logo, de con-
tactgegevens en de ingrediëntensamen-
stelling.

Kwaliteitscontrole
In de proefbakkerij worden van elke 
deegbatch twee monsters bewerkt en 
gebakken. Komt het resultaat overeen 
met de eindproductspecificaties, dan 
geeft proefbakker Dik de Kat van de kwa-
liteitsafdeling de betreffende batch vrij. 
Een tweede vrijgavemoment is het tijd-
stip waarop de deegstukken de juiste 

temperatuur moeten hebben bereikt. Pas 
daarna kunnen de deegstukken naar de 
winkels.

174 specs
Bart’s Retail kent in totaal 174 grondstof-
specificaties. Ruim honderd daarvan 
staan in SpecsPlaza van het Productschap 
Akkerbouw. “Niet al onze leveranciers 
hebben zich bij SpecsPlaza aangesloten, 
maar we proberen dit wel zo veel moge-
lijk te stimuleren”, vertelt Meulenbroek. 
“Ook de organisatie die een groot aantal 
grondstoffen voor ons inkoopt, is bij 
SpecsPlaza aangesloten en dringt er bij 
haar toeleveranciers op aan dat zij hun 
producten in deze database invoeren. Als 
leverancier aan retailers voeren wij ook 
de eindproductspecificaties van onze 
deegstukken in SpecsPlaza in.”

Bescherming gegevens
Grondstoffen die niet in SpecsPlaza 
staan, voert kwaliteitsmedewerker Frank 

van Kempen in de etiketteringsmodule 
Orbak 2 van Marti Orbak in. Meulen-
broek demonstreert de module. Aange-
komen bij het KWID-onderdeel merkt 
Meulenbroek op: “Dat is ook het voor-
deel van SpecsPlaza. Leveranciers vullen 
daar de samenstelling van hun grond-
stoffen in zonder dat hun afnemers deze 
te zien krijgen.” Als ik haar er op wijs dat 
deze geheimhouding niet geheel water-
dicht is, antwoordt zij: “Een mogelijk ver-
beterpunt is het voorkomen dat meerde-
re ingrediënten in een grondstof kunnen 
worden ge-KWID.” 
Het Productschap Akkerbouw kent dit 
probleem en is bezig dit te verhelpen. 
Christine Rommens, afdelingshoofd 
Voedsel en voeding, antwoordt desge-
vraagd dat “bedrijven er sowieso voor 
kunnen kiezen de specificaties alleen 
beschikbaar te stellen aan hun klanten. 
Bovendien zijn afspraken gemaakt met 
de bakkerijsoftwarebedrijven die hun 
software hebben ingericht op het impor-
teren van specificaties uit SpecsPlaza. Zij 
hebben aangegeven in het kader van de 
KWID-regeling geen gegevens te zullen 
verstrekken over de gewichtsaandelen 
van bepaalde ingrediënten, (individuele) 
additieven en enzymen.”

Tijdsbesparing
“Eindproductspecificaties worden door 
de koppeling van SpecsPlaza met de spe-
cificatiebeheersmodule die weer gekop-
peld is met het ERP-systeem, aanzienlijk 
sneller opgesteld dan voorheen. Soms 
scheelt dat wel driekwart van de oor-
spronkelijke tijd”, vertelt Meulenbroek. 
“Neem een nieuw product met daarin 

een nieuw ingrediënt. We zetten dat dan 
in de receptuurmodule van het ERP- 
systeem en verzoeken de leverancier met 
een telefoontje om dit ingrediënt in 
SpecsPlaza te zetten. De volgende dag 
kunnen we deze via de interface down-
loaden, een productfoto toevoegen en je 
hebt in feite al de nieuwe eindspecifica-
tie. Van Kempen, die bij ons hiermee 
werkt, wordt er iedere keer vrolijk van. 
Dat komt omdat hij nog de oude situatie 

Reportage

‘Het koppelen van databases is 
een van de actiepunten van 
SpecsPlaza’

Coördinator Kwaliteit Hanneke Meulenbroek: “Van audit+-leveranciers hoeven we de gevaren in hun 
grondstoffen niet meer in de specificaties op te nemen.”
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Etikettering: het doel voorbijgestreefd?

De Europese etiketteringswetgeving op voedsel-
waren is in het leven geroepen om de consument 
zo goed mogelijk te informeren over wat hij of zij 
eet. De vraag is echter of deze wetgeving dit doel 
ook werkelijk dient? Hebben de vele lobbygroe-
pen niet voor zo’n draai gezorgd dat deze wetge-
ving slechts de schijn ophoudt?

Als fundamentele wetenschapper en software-ont-
werper heb ik zo mijn twijfels over de hele wetge-
ving en de uitvoering ervan. Met name de stem 
van fundamentele wetenschappers én die van bak-
kers op de werkvloer lijkt onvoldoende te worden 
gehoord. Hierdoor mist bakkerijwetgeving de wetenschap-
pelijke diepte en praktische uitvoerbaarheid, die noodzake-
lijk zijn om de doelstelling te behalen.

Nu kan ik het helemaal mis hebben. Maar dan heb ik toch 
een paar vraagjes voor de sector en de politici.

Onderbouwing
Waar kan ik de wetenschappelijke onderbouwing van de 
hele etiketteringswetgeving op het internet vinden? Die 
lijkt niet te bestaan. Dat betekent dat men geen enkele uit-
spraak kan doen over wat de wetgeving daadwerkelijk 
bereikt. Alle uitspraken van politici over het nut van de 
wetgeving zijn dus een wassen neus.

Stoffen
Waarom hoeven pesticiden, hormonen, medicijnen, veront-
reinigingen uit het leefmilieu en residuen van technische 
hulpstoffen niet op een etiket te worden vermeld? Deze lij-
ken mij als bioloog nu juist net de stoffen die het meest van 
belang zijn. De meest interessante en belangrijke informa-
tie wordt dus voor het publiek moedwillig verzwegen. Het 
vaak gehoorde argument dat deze stoffen niet schadelijk 
zouden zijn, geldt voor alle ingrediënten. Dus waarom zou-
den we aardbeien wel moeten vermelden en pesticiden 
niet?

Testen
Hoe is het mogelijk dat de gehele etiketteringswetgeving 
kon worden ingevoerd zonder dat deze blijkbaar eerst op 
kleine schaal was getest? Dan had men bijvoorbeeld gewe-
ten dat voor het samenstellen van etiketten een database 
en software noodzakelijk waren en had men de wet niet 
ingevoerd voordat deze bestonden. Vandaar dat bakkers 
de wetgeving bij de invoering praktisch gesproken niet 
konden naleven. Het mag dan ook geen wonder heten dat 
de meeste bakkers de etiketteringswetgeving zelfs nu nog 
niet (volledig) naleven. De bakker ziet het grotendeels als 
door Europa opgedrongen onzin. Zo komt het nogal eens 
voor dat men vergelijkbare grondstoffen verwisselt omdat 
ze de juiste informatie niet snel genoeg kunnen krijgen. 
Daardoor zullen met name E-nummers vaak niet kloppen. 
En dan hebben we het over de bakkers die nog hun best 
doen.

Geert Poelman

Drs. G. Poelman, hoofd software-ontwerper, BakersSoftware,  

www.bakkerssoftware.com

kent; toen werkten we nog met Excel en Word en moest hij nog 
veel ‘knippen en plakken’.
Meulenbroek: “Je moet de informatie in SpecsPlaza wel goed 
beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan de ingrediëntendeclaratie, 
voedingswaarde, verpakkingseenheid en declaratienaam. Het-
zelfde geldt voor het beoordelen van zaken als metaaldetectie 
of, meer algemeen, de procesbeheersing en controle van de 
bewaarcondities.”

Zelfde benaming
Zelf vindt Meulenbroek de uniformiteit in de naamgeving een 
groot voordeel van SpecsPlaza. “De nomenclatuurlijst zorgt er 
voor dat er maar één benaming voor elk ingrediënt is waardoor 
deze van alle grondstoffen bij elkaar kunnen worden opgeteld. 
Deze lijst bevat inmiddels zo’n 1.200 namen. Een ingrediënt dat 
niet in de lijst voorkomt, kun je eenvoudig aanmelden en bin-
nen uiterlijk twee dagen ontvang je een antwoord. Bij een afwij-
zing wordt verklaard waarom de naam niet in de lijst wordt 
opgenomen en krijg je advies over een alternatieve benaming.”

Databases koppelen
Onder de naam Duet levert Bart’s Retail ook producten aan de 
retail. Het invoeren van sommige productspecificaties in andere 
datasystemen zoals dat van FoodScore moet helaas nog met de 
hand. Rommens van het Productschap Akkerbouw verklaart 
desgevraagd dat het koppelen van databases een van de actie-
punten is voor SpecsPlaza. “Momenteel worden afspraken 
gemaakt over gegevensuitwisseling met de databank van PS in 
Foodservice. Voorop dient te staan dat er voor leveranciers 
winst te behalen moet zijn in termen van het niet dubbel invoe-
ren van specificaties.”

Meer deelnemers
Meulenbroek: “Een tweede speerpunt moet zijn het vergroten 
van het aantal deelnemers. Daarmee maak je het voor toeleve-
ranciers steeds aantrekkelijker om hun specificaties eenmalig 
op een centrale plaats in te voeren, in plaats van telkens pro-
ductspecificaties aan te maken en naar individuele klanten te 
sturen.”
Cijfers van het Productschap Akkerbouw leren dat er begin 
februari 90 leveranciers bij SpecsPlaza waren aangesloten. 
Gezamenlijk hebben zij zo’n 5.500 specificaties in de database 
gezet. 450 banketbakkers raadplegen deze inmiddels. Meulen-
broek: “Idee is om ook adviesbureaus hierbij in te schakelen. Zij 
kunnen het gebruik van SpecsPlaza stimuleren bij hun klanten, 
veelal middelgrote bakkerijen, om daarmee veel tijd te bespa-
ren.”
Overigens denkt zij niet alleen aan branchegenoten. “Enkele 
doorverkoopartikelen zoals decoratiemateriaal die ook in de 
bakkerijsector worden gebruikt, staan al in SpecsPlaza. In de 
toekomst willen we zoveel mogelijk van deze doorverkooparti-
kelen via de specificatiebeheermodule standaardiseren en 
automatiseren. De koppeling ervoor naar Orbak is er al, we 
moeten dan alleen nog de eindproductspecificaties opstellen. 
Daar gaat QA-medewerkster Henriëtte van der Heide binnen-
kort mee aan de slag.”

Hans Damman

Geert Poelman

Opinie
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