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Testo werkt samen 
met voedselbanken

Testo ontwikkelt wereldwijd innovatieve 

meetinstrumenten voor onder meer de 

voedingsindustrie. Het gaat dan om  

bijvoorbeeld thermometers en data - 

loggers voor de controle van binnen- 

komende goederen, voor de bewaking 

tijdens transport en opslag en voor  

de productie en bereiding. 

Voedselbanken in Nederland 

en voedselveiligheid

Nederland telt zo’n 160 voedselbanken 

met 510 uitdeelpunten. De organisatie 

werkt met bijna 10.000 vrijwilligers.  

Par ticulieren en bedrijven bieden het 

voedsel lokaal, regionaal of landelijk bij 

Voedsel banken Nederland aan.

Om ervoor te zorgen dat de voedselbanken 

en de acht distributiecentra aantoonbaar 

voedselveilig werken en daarmee voldoen 

aan het Warenwetbesluit Hygiëne van  

levensmiddelen, loopt van 2013 tot 2016 

op landelijk niveau het project Waarborging 

Voedsel Veiligheid. Als eerste stelde de 

projectgroep een Handboek Voedselveilig-

heid op. Bedoeling is dat alle voedselban-

ken volgens de richtlijnen van dit handboek 

gaan werken en zo de status ‘Groen’  

verkrijgen. Inmiddels is ruim de helft van  

de voedselbanken gecertificeerd. Twee

onafhankelijke inspectiebedrijven, Houwers 

Groep en Sensz, voeren de inspecties uit 

en stellen de rapportages op. Zij trainen 

vrijwilligers ook in voedselveilig werken. 

Ook vanuit de landelijke organisatie krijgen  

de voedselbanken sinds 2013 ondersteu-

ning van het Team Voedselveiligheid. Dat 

team bestaat uit ervaren vrijwilligers uit de 

levensmiddelenbranche.

Net als supermarkten en fabrikanten moeten voedselbanken  
de voedselveiligheid van hun producten garanderen. Ze werken 
daar hard aan met goedgetrainde vrijwilligers en professionele 
apparatuur. Bedrijven leveren belangeloos een bijdrage. Zo 
doneert Testo economisch afgeschreven temperatuurmeters  
en dataloggers aan de voedselbanken.

Tweede leven voor temperatuurmeters en dataloggers

de oude te laten kalibreren. “Dat geldt  

vooral voor de meetinstrumenten aan de on-

derkant van de markt”, vertelt Arnold van 

Battum, die bij Testo verantwoordelijk  

is voor business development. “Ze zijn nog 

goed, maar worden toch weggegooid. Dat is 

iets wat in deze tijd eigenlijk niet meer kan. 

Toen Voedselbanken Nederland ons drie 

jaar geleden dan ook vroeg of wij de aan-  

gesloten voedselbanken aan thermometers 

konden helpen, hadden wij voor hen een 

mooie oplossing.” Van Battum licht toe: “Zo-

dra een bedrijf nieuwe instrumenten koopt, 

vragen we of ze de oude uit hun naam aan 

de voedselbank willen doneren. Wij contro-

leren en kalibreren de apparatuur en leveren 

die af bij de voedselbanken. De voedselban-

ken kunnen zo voordelig de voedselveilig-

heid bewaken en voor Testo betekent de ges-

te een bijdrage aan het mvo-beleid.”

Simpele instrumenten
De meetapparatuur die vooral beschikbaar 

komt voor hergebruik, zijn de robuuste 

104-thermometers en de compacte 

174T-minidataloggers. “Voedselbanken 

werken uitsluitend met vrijwilligers en  

die hebben in het algemeen geen specifieke 

kennis van meten. Dus instrumenten moe-

ten zo simpel mogelijk zijn. De 104-ther-

mometer is dat”, aldus Van Battum. “Het is 

een eenhands klapthermometer met steek-

voeler voor de controle van met name de 

kerntemperatuur van inkomende goederen. 

Hij is draadloos, wat de kans op uitval ver-

Jaarlijks kalibreren
Om de nauwkeurigheid van de instrumen-

ten en daarmee de voedselveiligheid te  

garanderen, is het belangrijk ze jaarlijks te 

laten kalibreren. Vanwege de kosten kiezen 

bedrijven daar niet altijd meer voor. Soms is 

het goedkoper om een nieuwe thermometer 

of datalogger aan te schaffen dan  
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De Testo 104-klaptemperatuurmeter wordt bij de distributiecentra en voedselbanken ingezet bij inkomende producten. 
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kleint. Ook kun je hem dichtklappen en is 

hij door zijn handige formaat gemakkelijk 

mee te nemen.” 

Voor de controle tijdens de opslag in koe-

lingen en vriezers of tijdens het transport 

heeft Testo samen met Voedselbanken  

Nederland gekozen voor de waterdichte 

174T-minidataloggers: “Mocht er onver-

hoopt eentje in een vochtige koelbox ach-

terblijven, dan gaat hij niet meteen kapot.”

Tijdens de opstartfase van de samenwer-

king heeft Van Battum bij Voedselbanken 

Nederland een aantal voor kwaliteit verant-

woordelijke vrijwilligers getraind in het 

werken met de gedoneerde instrumenten. 

Deze vrijwilligers hebben hun kennis weer 

doorgegeven aan de lokale vrijwilligers. 

“Dus iedereen kan er in principe mee wer-

ken. Heeft een voedselbank toch nog een 

vraag, dan kan het zijn dat ik even langsga.” 

Inzamelingsactie 
De instrumenten zijn afkomstig van kleine 

en middelgrote bedrijven, meestal super-

markten. Van Battum: “Een aantal super-

markten houdt elk jaar rond kerst een 

inzamelingsactie onder de aangesloten  

winkels. Op die manier krijgen we er in  

één keer heel veel. Voor ons is dat handig, 

maar een bedrijf dat er maar één inlevert, 

is ook welkom. Overigens zijn niet alle 

ingeleverde instrumenten geschikt. Vieze 

exemplaren gebruiken we niet opnieuw.   

We willen wel dat ze helemaal wit zijn.”

De jaarlijks vereiste kalibratie van de tem-

peratuurmeters verzorgt Testo onder ande-

re op locatie met de kalibratiebus. Voor de 

voedselbanken is dit bijna gratis. Defecte 

instrumenten voert Testo af. De dataloggers 

controleren de voedselbanken meestal in 

eigen beheer. Daarbij worden logger en  

sensor met elkaar vergeleken om de nauw-

keurigheid te bepalen.

‘  Goede meetinstrumenten 

werden weggegooid, wat 

eigenlijk niet meer kan’

Goederen accepteren 
Voedselbank Zwolle en omstreken is een 

van de voedselbanken die met de instru-

menten van Testo werkt. “Al voordat Voed-

selbanken Nederland en Testo afspraken 

maakten over hergebruik, werkten wij in 

Zwolle al met deze temperatuurmeters en 

loggers”, zegt voorzitter Jan-Pieter Verhoef. 

De Zwolse voedselbank gebruikt de data-

loggers voor de koelcel, de vriescel en een 

aantal vrieskisten. “Ze werken permanent 

en slaan ieder uur de temperatuur op. De 

loggers worden regelmatig uitgelezen en 

per logger worden de gegevens op de com-

puter bewaard. Dit voor eventuele checks 

door de Houwers Groep, het bedrijf dat ons 

vorig jaar gecertificeerd heeft.”

Verhoef vervolgt: “De temperatuurmeters 

worden in eerste instantie gebruikt door 

onze chauffeurs. Zij vervoeren de goederen 

in een koelaanhanger met koelinstallatie. 

Bij het ophalen ervan meten ze de tempera-

tuur met de inklapbare temperatuurmeter 

en registreren de gegevens op onze eigen 

controlelijsten. De paklijsten bewaren we 

altijd; soms staat daarop ook de tempera-

tuur bij ontvangst vermeld. Meestal leveren 

bedrijven gegevens van de goederen mee. 

Zo niet, dan noteren onze chauffeurs deze 

gegevens.” De voedsel-

bank, in dit geval de 

chauffeurs, weigeren 

goederen die bij aan-

levering niet voldoen 

aan de eisen. Geaccep-

teerde goederen die 

toch niet blijken te vol-

doen, worden afgekeurd 

en vernietigd. “Daar heeft onze vrijwilliger, 

die jarenlang de productkwaliteit bewaakte 

bij het distributiecentrum van Albert Heijn, 

geen moeite mee”, zegt Verhoef. “De vers-

leveranciers weten ook dat wij alleen goede-

ren accepteren waarvan de temperatuur bij 

levering acceptabel is. Voedselveiligheid 

gaat voor alles.”

• ASTRID GROOTENHUIS •

A. Grootenhuis is freelance journalist


