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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Fabrikanten van voedingsmiddelen zijn 
verplicht een specificatie van hun 
product beschikbaar te hebben. In de PS 
database kunnen zij deze informatie op 
één plek invoeren en onderhouden. 
Daarnaast willen zij de controle houden 
over hun informatie, inclusief 
achtergrondinformatie en fotomateriaal. 
Klanten weten dan dat de gegevens 
kloppen. 

Groothandels
Ook groothandels hebben de wettelijke 
verplichting om een specificatie beschik
baar te stellen als een klant daar om 
vraagt. Dat is bijna ondoenlijk wanneer 
wordt bedacht dat hun assortiment uit 
25.000 tot 50.000 producten bestaat. Het 
merendeel daarvan bestaat uit handels
artikelen. Diverse groothandels ontslui
ten via hun eigen bestelsite al product
informatie. Klanten van Zegro, Gepu, 
Hagu en Beter inkopen.nl kunnen inmid
dels via het assortimentsoverzicht van 
hun eigen groothandel bij een product 
doorklikken voor meer informatie. Deze 
informatie wordt realtime opgehaald uit 
de database van PS. 
Ook Deli XL gebruikt binnen haar nieuwe 
ecommerce (vanaf dit najaar live) de 
productinformatie uit PS. Daarnaast heb
ben diverse grossiers zoals Sligro/Van 
Hoeckel, De Kweker en Combigro Hel
mink op hun website een verwijzing naar 
PS in foodservice. Gezien de behoefte van 
groothandels om, net zoals op consu
mentenwebsites, meer productinforma
tie te tonen op hun eigen website, is de 
verwachting dat binnen twee jaar alle 
groothandels digitaal zijn aangesloten op 
PS in foodservice. 

Berekeningen
Grote productiekeukens als Marfo, Lan
gerhuize, Huuskes en Holland Foodser

vice, met een assortiment van 500 tot 
20.000 gerechten, ontvangen de specifi
caties digitaal in hun eigen calculatiesys
teem om zo de caloriewaarde te bereke
nen of te achterhalen welke allergenen 
een samengestelde maaltijd bevat. 
Inmiddels heeft de cateraar Compass 
Group een eigen catalogus van PS. Alle 
producten die worden gebruikt door de 
cateraar zijn hierin te vinden. 

Voedingscentrum
Hoewel PS in foodservice in eerste 
instantie een focus had op foodservice, is 
er steeds meer een verschuiving richting 
retailproducten. Het assortiment binnen 
de foodservice kent sowieso al veel over
lap met dat van de retail. Mede hierdoor 
kiezen steeds meer fabrikanten ervoor 
om hun complete assortiment via PS in 
foodservice te ontsluiten, zeker als ze PS 
gebruiken om hun eigen website te ver
rijken. De samenwerkingsovereenkomst 

tussen Voedingscentrum en PS in food
service is dan ook een logische stap. Na 
goedkeuring van de fabrikant geeft PS de 
voedingswaarde en allergeneninformatie 
door aan het Voedingscentrum. Daarmee 
zijn hun producten zichtbaar binnen de 
Levensmiddelendatabank en de Nevo
tabel. 
Eerder dit jaar heeft PS in foodservice een 
overeenkomst gesloten met Vodisys 
Medical Software. Door deze samenwer
king worden aangesloten instellingen, 
diëtisten en voedingsconsulenten direct 
van informatie voorzien. Ook de digitale 
koppeling met de voedingsmanagement
systemen Magister en Culicart zijn in vol
le gang. 
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In april 2010 ging PS in foodservice live met een website en de ambitie om hét centrale platform te 

worden van foodservice, voor food en nonfood. Inmiddels is de productinformatie van 400 

merken in te zien. Binnen twee jaar zijn naar verwachting alle groothandels aangesloten.

Groothandel Gepu 
Utrecht is de eerste 
groothandel die via 
zijn website de klant 
extra productinfor-
matie aanbiedt.
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