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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER VOEDING
De module Kwaliteit in de voedselketen sluit aan bij het basisdeel van het kwalificatiedossier
Voeding, in het bijzonder bij werkproces B1-K1-W1: ‘Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel’. De module Kwaliteit in de voedselketen behandelt vakkennis en is geschikt voor niveau 3
en 4. Er is zowel een papieren als digitale versie van de module beschikbaar.

INHOUD
De module bestaat uit zeven hoofdstukken waarin kwaliteit binnen de voedselproductieketen
centraal staat.
Een voedselproductieketen bevat de stappen die een product, van grond tot mond, doorloopt.
Iedere schakel in de keten draagt vanuit zijn specifieke bewerkingen bij aan het eindproduct.
Als er ergens in de keten niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, heeft dat gevolgen voor
alle stappen die volgen.
In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat het verband en het verschil is tussen voedselveiligheid en productkwaliteit. Kwaliteit is voor bedrijven een integraal onderdeel van het beleid. De
Europese en Nederlandse wetgeving is daarbij bepalend, en wordt in hoofdstuk 2 behandeld.
In het daarop volgende hoofdstuk komt de noodzaak, opbouw en mogelijkheden van een
kwaliteitssysteem aan bod. Hoofdstuk vier gaat over HACCP. Zowel de zeven kernpunten als
de veertien stappen voor het opzetten van het systeem worden uitgebreid besproken. Ook de
inzet van hygiënecodes wordt daarbij meegenomen. Kwaliteitscontroles, audits, certificeringen
en traceerbaarheid zijn belangrijk voor het uitvoeren en borgen van kwaliteitszorg in de keten.
Het belang en de wetgeving rondom etikettering wordt in hoofdstuk 6 besproken. In hoofdstuk
7 komt ten slotte de laatste schakel in de keten aan bod: de consument.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je weet wat productkwaliteit betekent.
• Je kunt uitleggen wat het verband is tussen voedselveiligheid en productkwaliteit.
• Je kent het verschil tussen voedselveiligheid en productkwaliteit.
• Je weet welke invloed de voedselproductieketen heeft op productkwaliteit.
• Je weet waarom kwaliteit in bedrijven een integraal onderdeel van het beleid is.
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Hoofdstuk 1

Productkwaliteit

1.1

ORIËNTATIE

Als een consument een product koopt, verwacht hij dat het er aantrekkelijk uitziet en aangenaam smaakt, en dat erin zit wat op de verpakking staat. Een ontevreden consument koopt
het product de volgende keer niet meer of kiest een vergelijkbaar product van een andere
producent. De consument is dan ontevreden over de kwaliteit van het product. Maar wat is de
kwaliteit van een product precies? Wat is er nodig voor het leveren van een product van goede
kwaliteit? En wie zijn daarbij betrokken?
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1.2

WAT IS PRODUCTKWALITEIT
KWALITEIT
Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse ‘qualitas’, dat eigenschap, karakter
of hoedanigheid betekent. Het begrip kwaliteit is toepasbaar op verschillende
gebieden:
•

een product: iets tastbaars, zoals snoep, brood, groente of vlees;

•

een dienstverlening: niet tastbaar, zoals een opleiding, personeelsdienst
of technische dienst;

•

een proces: een aaneenschakeling van bewerkingen.

Wil een voedingsmiddelenfabrikant een kwalitatief goed eindproduct kunnen
leveren, dan moeten niet alleen zijn grondstoffen van goede kwaliteit zijn,
maar ook de productieprocessen en de diensten in het bedrijf. Daarvoor is
het belangrijk duidelijke afspraken te maken met alle betrokkenen bij de productie, en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.
Kwaliteit is echter een lastig te omschrijven begrip. Iedereen heeft het over
‘de kwaliteit’, maar de betekenis daarvan kan verschillen per persoon. Toch is
Productkwaliteit

er wel een algemene definitie te geven van productkwaliteit. Dit is de mate
waarin een product voldoet aan de behoeften, wensen en verwachtingen
van de klant. Die behoeften, wensen en verwachtingen worden vastgelegd in
(product)eisen.

KWALITEIT IN DE KETEN
Vroeger maakte de individuele producent, zoals de bakker, slager of de boer,
zelf afspraken met de klant of consument. Hij kon de behoeften en eisen van
zijn klanten eenvoudig achterhalen. Zo kon de bakker direct met zijn klanten
afspraken maken over de productkwaliteit. Tegenwoordig is de relatie tussen voedselproducent en consument meestal veel minder direct. Dat komt
doordat de voedselproductie veel ingewikkelder is geworden. De zogeheten
Voedselproductieketen
Schakels

voedselproductieketen bestaat nu uit veel meer schakels, zoals grondstofleverancier, producent, groothandel, supermarkt en consument. Die schakels
moeten met elkaar communiceren, en meestal heeft de consument geen
contact met de producent of de grondstofleverancier.
De producent bepaalt op welke wijze hij zijn producten maakt. De inrichting
van het proces en samenstelling van de receptuur stelt hij vast op basis van

Marktonderzoek

een marktonderzoek. Indirect heeft de consument zo invloed op de samenstelling van producten.

KWALITEITSEISEN
Iedere schakel in de voedselproductieketen stelt eigen kwaliteitseisen aan het
bedrijf dat voor hem in de keten zit. De eisen aan de productkwaliteit kunnen
dus per onderdeel van de keten anders zijn. Zo wil een consument bijvoorbeeld een goedkoop product en kiest hij op basis daarvan de winkel waar
hij de boodschappen doet. Een supermarkt kan eisen stellen aan maximale
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hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op groente, maar ook aan de verpakkingsgrootte en opslagtemperatuur. De producent moet het product voor
de supermarkt maken en stelt vervolgens eisen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen aan de boer die de groente teelt, maar ook over het moment
van oogsten en aanleveren.

Afb. 1.3 Klanten stellen heel veel verschillende eisen.

VERWACHTING CONSUMENT
Wat de consument precies verwacht van een voedingsmiddel, hangt af van
het soort product en van de consument zelf. Toch kunnen we een aantal
algemene productkenmerken (kwaliteitseisen) noemen die de consument bij
elk voedingsmiddel belangrijk vindt:
•

kenmerken die de klant met zijn zintuigen kan waarnemen, zoals smaak,
geur, kleur en mondgevoel;

•

kenmerken die te maken hebben met de samenstelling van het product,
zoals het gehalte aan koolhydraten, eiwitten en vetten (macronutriënten),
en het gehalte aan vitamines en mineralen (micronutriënten);

•

aanwezigheid van productinformatie, zoals soort product, ingrediënten,
gebruiksaanwijzing of bereidingswijze, herkomst, productiewijze, houdbaarheid, informatie over de producent, voedingswaarde en informatie
over allergenen;

•

inhoud van de verpakking: het gewicht, het volume of het aantal porties;

•

uiterlijk van de verpakking: vorm en afmetingen, stevigheid, staat van de
verpakking;

•
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•

veiligheid van het product: bevat het (schadelijke) micro-organismen of
mogelijk schadelijke stoffen;

•

houdbaarheid.

Bepaalde consumenten letten ook op specifiekere kenmerken, zoals:

Halal

•

aanwezigheid van bepaalde allergenen;

•

gezondheidsclaims;

•

land van herkomst;

•

productiewijze, bijvoorbeeld biologische productie of productie volgens
religieuze voorschriften, zoals halal of kosher.

Kosher

VOEDSELVEILIGHEID
Een aantal kenmerken kan de consument vanaf de buitenkant beoordelen,
de kleur bijvoorbeeld, de informatie op de verpakking en het aantal porties.
Dat soort uiterlijke kenmerken spelen een belangrijke rol in de beoordeling.
Maar houdbaarheid en veiligheid zijn minstens zo belangrijk. Niemand wil
ziek worden van het eten van voedsel.
Of een product veilig is, kun je meestal niet aan de buitenkant zien, behalve
bij tekenen van bederf, zoals schimmelgroei op brood of een blik dat bol
staat. De mate waarin voedingsmiddelen veilig zijn om te eten, noemen we
Voedselveiligheid

de voedselveiligheid. Dit is een onderdeel van de productkwaliteit. Veilig
voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange termijn ziek van wordt. Regels voor de voedselveiligheid zijn

Warenwet

vastgelegd in de Warenwet. De voedselproducent neemt die regels mee in
de ontwikkeling van een product en in de kwaliteitseisen die hij stelt aan het
uiteindelijke product. Hij moet het productieproces zodanig inrichten dat de
voedselveiligheid kan worden gegarandeerd.

UIT DE PRAKTIJK
TERUGROEPACTIES
Als een product niet veilig is, moet een bedrijf de producten uit de winkels terughalen. Dit wordt een recall of terugroepactie genoemd. Een
Afb. 1.4 Een slechte voedselveiligheid kan leiden tot ziektegevallen bij de consument.

paar voorbeelden:

KROPSLA MET SALMONELLA
Een supermarkt besloot de kropsla uit de winkels terug te halen. In
de kropsla, die van 2 tot en met 9 augustus 2018 was verkocht, was
Salmonella aangetroffen.
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ROOMBOTER-SPECULAASSTAAF MET FOUT ETIKET
Een winkelketen haalde in oktober 2018 roomboter-speculaasstaven
uit de schappen, omdat ze een fout etiket bevatten. Op het etiket stond
het allergeen soja niet vermeld, wat een risico kan vormen voor mensen met soja-allergie.

GLAS IN ROOMBOTER-SUIKERBROOD
Een supermarkt waarschuwde consumenten dat er mogelijk glassplinters in het roomboter-suikerbrood met de THT van 7-9-2018 zat en
adviseerden hen het brood niet te eten.

BESMETTE SCHOOLLUNCH
Het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAW) liet een traiteur uit Harelbeke tijdelijk sluiten. Deze leverde
maaltijden aan dertig scholen in Oost- en West Vlaanderen die besmet
waren met ziekteverwekkende bacteriën.

VERSCHILLENDE EISEN
Niet alleen de consument stelt eisen aan het product. Ook andere schakels in
de voedselproductieketen en de overheid stellen producteisen.

Afb. 1.5 Mogelijke eisen van verschillende schakels in de keten en van de overheid.
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Afb. 1.6 Distributeurs stellen onder meer eisen aan omdozen, palletgrootte, palletcodering en
pallethoogte.

VRAGEN
1.

Wat versta je onder productkwaliteit?

2.

Beschrijf wanneer een stroopwafel volgens jou een goede kwaliteit heeft.

3.

Noem vijf mogelijke kwaliteitseisen die een klant kan stellen.

4.

Wie stelt er naast de consument nog meer eisen aan het product?

5.

Welke van onderstaande zinnen hebben specifiek te maken met
voedselveiligheid?
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A.

De M&M is rood van kleur.

B.

De komkommerschijfjes zijn 5 mm dik.

C.

Er zitten metaalstukjes in de rookworst.

D.

Het brood is beschimmeld.

E.

De informatie op het etiket is moeilijk leesbaar.

F.

De houdbaarheidsdatum van het vlees is verlopen.

G.

De chips zijn taai.

H.

Ik had diarree na het eten van de filet americain.
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1.3

VAN 0 TOT KWALITEIT
TEVREDEN CONSUMENT
Voor het maken van een voedingsmiddel met een goede en constante kwaliteit moeten alle afdelingen van een bedrijf een steentje bijdragen. Dit begint
al bij de productontwikkeling of productverbetering. Een fabrikant die een
nieuw voedingsmiddel op de markt wil zetten, of een bestaand product wil
verbeteren, moet een aantal stappen doorlopen. Het einddoel is een tevreden consument en winst maken. Dit zijn de stappen die een producent moet
doorlopen:

Afb. 1.7 De ontwikkeling van een product met een constante kwaliteit.

MARKTONDERZOEK
Allereerst moet de fabrikant gedegen onderzoek doen naar de wensen van
de klant. Het is de kunst om in de huid van de consument of afnemer te kruipen. Een product dat de klant niet wil, is immers lastig verkoopbaar.

PRODUCTONTWIKKELING
Productontwikkeling

De afdeling productontwikkeling gebruikt de informatie uit het marktonderzoek om een nieuw product te maken of een bestaand product te verbeteren.
Dit onderzoek kan bijvoorbeeld uitwijzen dat mensen behoefte hebben aan
gezonde en aan verse producten. Op basis hiervan kunnen de technologen
van de afdeling vervolgens nieuwe producten bedenken. Ze moeten daarbij rekening houden met de technische haalbaarheid. Het bedrijf moet het
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product kunnen maken en de kostprijs moet niet te hoog worden. Om dat te
bepalen, zijn onderzoek en overleg nodig.
Vaak wordt een product na de ideeënfase niet verder ontwikkeld, bijvoorbeeld omdat de grondstoffen niet goed verkrijgbaar zijn, de productie
microbiologische risico’s met zich meebrengt, het eindproduct te duur wordt,
de smaaktesten tegenvallen of de juiste verpakking niet beschikbaar is. In de
praktijk haalt vaak maar een tiende van de ideeën aan de ontwerptafel de
productiefase.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Voor de nieuwe of verbeterde voedingsmiddelen die wel de productie halen,
moet de kwaliteitsafdeling eerst de kwaliteitseisen vaststellen in overleg
met de afdelingen productontwikkeling, productie en verkoop. Denk hierbij
aan de keuze van grondstoffen, het gewicht, de verpakkingsvoorwaarden en
de microbiologische eisen. Daarnaast moet de fabrikant nagaan op welke
wijze een veilig product kan worden gemaakt, zonder risico’s op besmetting
of verontreiniging. Veelal zorgen medewerkers van de afdelingen kwaliteit,
productontwikkeling en productie hiervoor. Een belangrijk onderdeel is ook
het vaststellen van de houdbaarheid van het product. Uiteindelijk worden alle
kenmerken van het product en de productiewijze, inclusief risico’s, vastgelegd
op papier.

INKOOP GRONDSTOFFEN
De afdeling inkoop moet ervoor zorgen dat de grondstoffen de juiste kwaliteit
hebben en op tijd worden geleverd. Van slechte grondstoffen kun je geen
goed product maken.

PRODUCTIE
De productieafdeling heeft grote invloed op de kwaliteit: zij maken het
product immers. De operators moeten nauwkeurig en hygiënisch werken
om een goede, constante kwaliteit te waarborgen. Ook de onderhouds- en
storingsmonteurs dragen mede zorg voor een goede kwaliteit. Zij zorgen
ervoor dat de apparatuur goed werkt en dat storingen snel worden verholpen. Stilstand van de productie betekent vaak kwaliteitsachteruitgang van het
product.
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Afb. 1.8 Productieapparatuur moet goed werken.

TRANSPORT EN OPSLAG
De afdeling transport en opslag moet de producten met zorg behandelen.
De verpakkingen van de eindproducten mogen geen beschadigingen oplopen, moeten op de juiste manier en in de juiste hoeveelheden gestapeld of
anderszins aangeleverd worden en de temperatuur moet in orde zijn. Vaak is
gekoelde opslag en transport noodzakelijk om de productkwaliteit te waarborgen. Temperatuurwisselingen zijn vaak funest, omdat micro-organismen
dan kunnen gaan groeien en kunnen zorgen voor vroegtijdig bederf of zelfs
een onveilig product. De producent is verantwoordelijk voor het product totdat het is geleverd en de afnemer heeft getekend voor ontvangst.

VERKOOP EN NAZORG
De manier waarop het product aan de man wordt gebracht, heeft mede
invloed op het kwaliteitsimago van het product. Om klanten te behouden en
de band te versterken, is het ook belangrijk om eventuele klachten over het
product op een correcte manier af te handelen. Voor het bedrijf zelf is het
van belang dat alle registraties die nodig zijn om te garanderen dat er een
veilig kwaliteitsproduct is afgeleverd, goed in orde zijn. Wanneer een afnemer
een klacht heeft, kan de fabrikant laten zien dat hij alles heeft gedaan wat
nodig was en dat hij aan de gestelde eisen voldoet.

HELE KETEN
Alle afdelingen in het bedrijf zijn dus betrokken bij het maken en leveren
van een product en de daarbij behorende kwaliteit. Maar een bedrijf is ook
afhankelijk van de juiste intentie en werkwijze van bedrijven waarmee het
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samenwerkt, de andere schakels in de voedselproductieketen. Denk hierbij
aan leveranciers van grondstoffen. Als de kwaliteit van de grondstoffen niet
voldoet, heeft dat invloed op de kwaliteit van het eindproduct. Een slechte
maisoogst kan de grondstofprijs opschroeven en de productie minder of
niet winstgevend maken. Als zich ergens in de keten een probleem voordoet,
Afb. 1.9 De voedselproductieketen bestaat uit meerdere
schakels, die allemaal invloed
hebben op de productkwaliteit.

heeft dat invloed op de rest van de keten. Wanneer bijvoorbeeld de grondstoffen in orde zijn, maar de productiemachines slecht worden gebruikt of
onderhouden, kan dat de productkwaliteit en de productiekosten beïnvloeden. Elke schakel in de keten en elke afdeling van een productiebedrijf moet
dus goed functioneren.

WIST JE DAT?
In 2012 deed zich Nederland een zeer ernstig voedselincident voor
door de besmetting van gerookte zalm met Salmonella. Van vier
mensen is hun (vervroegde) overlijden in verband gebracht met
de onderzochte salmonellabesmetting. Het RIVM telde circa 1200
geregistreerde ziektegevallen, bevestigd door laboratoriumonderzoek. Naar schatting zijn uiteindelijk 23.000 consumenten minimaal enkele dagen ziek geweest.
De besmettingshaard was een productielijn in de Griekse vestiging
van de firma Foppen Paling & Zalm uit Harderwijk. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat dit bedrijf
veel zorg besteedde aan de veiligheid van zijn voedselproducten.
Het bedrijf was echter niet bedacht op een mogelijke salmonellabesmetting, doordat dit verschijnsel niet eerder in de visbranche
was waargenomen. Uiteindelijk bleek dat de bacterie zich had
genesteld in de poreuze kern van herbruikbare platen waarop de
vis tijdens de productie over de lopende band werd gevoerd.

VRAGEN
6.

Een producent moet een aantal stappen doorlopen bij het maken van een product van goede en constante kwaliteit; zet de
stappen in de juiste volgorde:
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A.

productie 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

B.

verkoop en nazorg 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

C.

productontwikkeling 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

D.

kwaliteit en veiligheid 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

E.

marktonderzoek 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

F.

inkoop 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

G.

transport en opslag 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
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