
 
 

 

Geachte ondernemer, 

 

Aantoonbaar voedselveilig werken  

Aantoonbaar voedselveilig werken betekent dat u in de praktijk kunt laten zien dat u en uw 
medewerkers altijd op een verantwoorde en veilige manier omgaan met eet- en drinkwaren. 
U houdt zich in de praktijk aan alle relevante processen en basisvoorwaarden uit de 
geldende hygiënecode.  

 

Inspecteur Jeroen Plugge 

Als ex-horeca ondernemer en jaren lang werkzaam te zijn geweest binnen de horeca, weet ik 
hoe tijdrovend het bijhouden van de diverse registratielijsten kan zijn. De ontvangstcontrole, 
temperatuurregistratie, terugkoelen etc. Vaak wordt het bijhouden van een gedegen HACCP-
registratie gezien als problematisch. Problematisch of niet, om voedselveilig te werken zal 
men een gedegen HACCP-plan moeten volgen.  

Vanuit de horeca heb ik uiteindelijk de stap gemaakt naar een inspectiebedrijf. Op deze 
manier hoop ik, met mijn expertise, iets voor de horeca te kunnen betekenen. De 
gezamenlijke doelstelling is dan ook: de voedselveiligheid in Nederland naar een hoger 
niveau tillen. Dit kan door middel van inspecties, trainingen en ondersteuning.  

 

Houwers Groep 

De inspecteurs van Houwers Groep kennen als geen ander de ingewikkelde 
bedrijfsprocessen, de afhankelijkheden en de dagelijkse barrières waar u mee te maken 
heeft. Doelgericht risico’s vermijden en voedselveiligheid garanderen, zonder dat dit de 
dagelijkse gang van zaken verstoort, dat is de uitdaging waar wij met u voor staan. 

 

Actie 

Ervoor zorgen dat uw HACCP-normen op orde zijn, is vandaag de dag een belangrijk item 
binnen uw organisatie. Het kan natuurlijk voorkomen dat de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit bij u langskomt en concludeert dat er ruimte voor verbetering is. Waarom 
zou u ze niet een stap voor zijn? Zorg ervoor dat uw HACCP-verplichtingen op orde zijn.  

 

 



 
 

 

Ik wil u uitnodigen om na te denken of Houwers Groep iets voor uw onderneming kan 
betekenen. Het aankomende strandseizoen is op komst en voordat de containers weer 
worden uitgepakt en het bouwen gaat beginnen, is het misschien een mooi moment om 
over uw HACCP-plan na te denken. Wij denken graag met u mee. 

 

De volgende vragen kunnen u alvast inzicht geven in uw situatie: 

-Werken wij volgens een gedegen HACCP-plan? 

-Wat doen wij binnen ons bedrijf om voedselveilig te werken? 

-Waar kunnen wij als bedrijf verbeteringen aanbrengen om nog voedselveiliger te werken? 

 

Wellicht bent u als ondernemer benieuwd hoe Houwers Groep u kan ondersteunen bij de 
voedselveiligheid in uw bedrijf. Wij komen graag bij u langs om het een en ander toe te 
lichten. Schroom niet om contact met ons op te nemen via verkoop@houwersgroep.nl of bel 
naar (0345) 511903. 

 

Wij hopen u in de toekomst van dienst te mogen zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Plugge 
Inspecteur Houwers Groep 
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