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Zelfcontrole groeit 
bij ambachtsbedrijf

De brede groep van ‘ambachtelijke bedrij-

ven’ omvat vooral horecabedrijven, cate-

ringbedrijven, supermarkten en zorginstel-

lingen. Formulebedrijven maken hier een 

aanzienlijk deel van uit. Veelal wordt met 

goedgekeurde hygiënecodes gewerkt. Zij 

de nVwa maakt bij haar toezicht in de ambachtelijke sector 
steeds meer gebruik van zogenaamde ‘zelfcontrolesystemen’. 
inmiddels zijn er vier door de nVwa geaccepteerd: ‘houwers 
holtackers zelfcontrolesysteem voor hygiënecodebedrijven’, 
‘waarborg Voedselveiligheid’ (sensz), ‘goed en groen’ (Kroo-
nenburg advies) en ‘bureau de wit Keurmerk Voedselveilig-
heid’. wat zijn de kenmerken van deze vier systemen en welke 
ervaringen zijn daarmee opgedaan? 

de Wit Keurmerk Voedselveiligheid’. “De 

systemen van deze bureaus zijn door de 

NVWA besproken en geaudit, en hebben 

geleid tot het uitspreken van vertrouwen”, 

aldus Ghislaine Mittendorff van de afdeling 

Toezichtontwikkeling van de NVWA. 

“Ondernemers kunnen binnen deze syste-

men als ‘groen’ worden aangemerkt, waar-

na de NVWA terugtreedt in haar toezicht. 

Dat kan reduceren tot nul.”

Grondige goedkeuringsprocedure
De vier bureaus hebben de goedkeurings-

procedure door de NVWA als een inten-

sieve en grondige systeemaudit ervaren. 

“Als de NVWA eenmaal vertrouwen in het 

systeem heeft uitgesproken, dan is dat 

behoorlijk blijvend”, vertelt Toos Houwers 

van Houwers Holtackers. “Jaarlijks toetst 

de NVWA ons via een kantooraudit en een 

steekproef van de groene bedrijven. Onze 

rapporten worden vergeleken met de 

steekproefresultaten van de NVWA.” Mit-

tendorff geeft aan dat de resultaten goed 

overeenkomen, maar dat discussie nodig 

blijft over de interpretatie van de eisen.

Vergelijking systemen
Van de vier systemen zijn doelgroep, erva-

ringen, meerwaarde en knelpunten onder-

ling vergeleken (zie tabel). De bureaus 

gaan op vergelijkbare wijze te werk: zij 

kunnen zich vrijwillig laten controleren via 

vier door de NVWA geaccepteerde syste-

men: ‘Houwers Holtackers zelfcontrolesys-

teem voor hygiënecodebedrijven’, ‘Waar-

borg Voedselveiligheid’ (Sensz), ‘Goed en 

Groen’ (Kroonenburg Advies) en ‘Bureau 

zelfcontrolesystemen staan nog in de kinderschoenen. er komen er nog zeker 8 bij.
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voeren een onaangekondigde inspectie uit 

bij een bedrijf. Dit gebeurt 1 à 2 keer per 

jaar. De inspectielijst is gebaseerd op alle 

eisen uit de betreffende hygiënecode, en 

omvat zaken als hygiëne, temperatuurbe-

heersing, houdbaarheid, kruisbesmetting, 

bouwkundige staat en ongediertebestrij-

ding. Als de minimale score niet wordt 

gehaald, moet het bedrijf een actieplan 

opstellen waarmee afwijkingen worden 

opgelost en volgt een herinspectie. Bij  

inspecties worden ook monsters genomen 

en geanalyseerd. Ook bieden de bureaus 

aanvullende begeleiding of helpdeskon-

dersteuning aan. Na het behalen van de 

status ‘groen’ wordt de bedrijfsnaam met 

locatie aan de NVWA doorgegeven. 

Er zijn vooral verschillen tussen de syste-

men in het kenbaar maken van de goedge-

keurde bedrijven; zo publiceren Bureau de 

Wit en Houwers Holtackers de ‘groene’ 

bedrijven op hun website. Sensz (Waar-

borg Voedselveiligheid) en Kroonenburg 

Advies (Goed en Groen) doen dat voorals-

nog niet. “Het is een principiële keuze van 

ons om geen namen van bedrijven open-

baar te maken”, licht Hanneke Veltman 

van Kroonenburg Advies toe. 

De NVWA stelt geen eisen aan publicatie, 

maar zal zelf nog dit jaar overgaan tot het 

vermelden van groene bedrijven op haar 

website. “Wanneer dat precies gaat gebeu-

ren, is nog niet bekend”, aldus Mittendorff. 

Alle partijen verwachten een groei van het 

aantal bedrijven dat meedoet met een zelf-

controlesysteem. Rosmaryn Wesselman 

van Sensz: “Zelfcontrolesystemen staan in 

Nederland nog in de kinderschoenen, 

maar het besef groeit nu hard bij grotere 

bedrijven”. “De steeds groter wordende 

transparantie en de noodzaak om je als 

ondernemer positief te onderscheiden spe-

len daarbij een belangrijke rol”, denkt 

Johan Jongsma van Bureau de Wit. Volgens 

Mittendorff zullen nieuwkomers meer keu-

ze krijgen: “Er zitten nog acht tot tien nieu-

we zelfcontrolesystemen in de pijplijn.” 

tabel 1. belangrijKste KenmerKen Van Vier door de nVwa erKende zelfcontrolesystemen.

naam bureau en                
geïnterViewde

houwers holtacKers,  
toos houwers (directeur)

Kroonenburg adVies, han-
neKe Veltman (eigenaar)

sensz, stichting waar-
borg VoedselVeiligheid,
rosmaryn wesselman (di-
recteur/eigenaar)

bureau de wit,
johan jongsma
(directeur/mede-eige-
naar)

naam systeem houwers holtacKers 
zelfcontrolesysteem 
Voor hygiënecode-
bedrijVen

goed & groen waarborg VoedselVeilig-
heid

bureau de wit KeurmerK 
VoedselVeiligheid

doelgroep zorg, Vers, supermarKt en 
horeca

contractcatering, retail 
en horeca. Vooral formu-
lebedrijVen

food hospitality en cate-
ringbranche

horeca, agf, catering, in-
stellingen, ijsbereiding, 
slagerij. tweederde Via 
Ketens/formules

wetenswaardigheden inspectie-instelling on-
der iso 17020 accreditatie

ooK laboratorium onder 
iso 17025 accreditatie

sinds wanneer geaccep-
teerd

Voorjaar 2010 juli 2012 oKtober 2010 oKtober 2011

hoeVeel ‘groene’ bedrij-
Ven?

400 groene bedrijVen Van 
circa 1000 deelnemers

160 groen Van crica 200 
bedrijVen

10-tallen groen Van circa 
150 deelnemers

120 groen Van circa 600 
deelnemers

globale Kosten Voor een 
bedrijf

Kosten bepaald door om-
Vang bedrijf. gemiddeld 2 
inspecties per jaar

Kosten gelijK aan Kosten 
uitVoeren inspecties. Ver-
plichte hercontrole bij 
onVoldoende resultaten 
met bijKomende Kosten

€195 per jaar excl. mon-
stername = auditbezoeK + 
KeurmerK + sticKer, ten-
zij opVolgaudit nodig is, 
dan extra Kosten

afhanKelijK Van grootte 
bedrijf. tussen €95 en 
€160. inclusief microbio-
logisch onderzoeK, desK-
adVies en gebruiK Van ex-
tranetomgeVing bdw

gemiddelde doorlooptijd 
tot bedrijf groen is

circa 1-1,5 jaar sterK afhanKelijK Van 
het niVeau, Kan snel gaan.

circa 1 jaar ¾ jaar tot 1 jaar 

welKe Voordelen /       
meerwaarde biedt het 
systeem/inspecties

tool om de interne be-• 
drijfsorganisatie te 
optimaliseren;
Verbetering Van de ge-• 
hele formule. als 80% 
Van de locaties groen 
is en geen enKele rood, 
Kan hele formule op 
groen;
(formule)bedrijf Kan • 
inspecties Volgen Via 
digitaal systeem

Verminderd toezicht • 
Voor bedrijVen;
onafhanKelijKe checK;• 
goede tool Voor for-• 
mulebedrijVen met 
meerdere locaties om 
prestaties Van indiVidu-
ele locaties te meten

bonus is dat de deur • 
naar de nVwa op slot 
gaat (Verminderd toe-
zicht);
uitstraling naar gas-• 
ten door KeurmerK-
sticKer;
geeft het ambitieni-• 
Veau weer naar je me-
dewerKers: een sig-
naal dat je gaat Voor 
de hoogste norm Van 
VoedselVeiligheid

opVolging geVen aan • 
afwijKende punten Via 
begeleiding > Kennisni-
Veau en betroK-Ken-
heid nemen toe;
nVwa zal KeurmerK-lo-• 
catie niet meer bezoe-
Ken, geldt ooK Voor 
formulebedrijVen;
KeurmerK aan gasten • 
laten zien, biedt trans-
parantie

welKe Knelpunten           
tijdens inspecties? 

hygiëne (schoonmaaK), 
ongedierte (muizen), Ken-
nis (gebreK aan opleiding 
personeel) en tempera-
tuurbewaKing

onderscheid tussen • 
groen en niet groen 
Veel scherper. 
spannend Voor bedrij-• 
Ven: uitKomst inspectie 
niet beKend

hele hoge norm, niet ge-
maKKelijK te realiseren, 
tenzij je er als bedrijf 
echt je ambitieniVeau Van 
maaKt

Verplichte follow-up • 
Van afwijKingen, met 
name preVentieVe 
maatregelen;
hygiënemanagement • 
(schoonmaaK);
onVoldoende synergie • 
tussen uitVoerend 
personeel en manage-
ment
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