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1.11 Plannen

WAT IS PLANNEN?
Voordat je met je werk begint, zal je dit moeten voorbereiden. Je noemt dit plannen. Bij
het plannen van het productieproces stel je jezelf vragen om de productie zo goed mogelijk
te organiseren in volgorde en tijd. Met een goede planning kun je rustiger werken. Dat is
vaak ook beter voor de werksfeer. Vragen die te maken hebben met de verschillende fasen
(delen) van de productie:

De voorbereiding
• Welke en hoeveel producten moet ik maken?
• Welke en hoeveel grondstoffen heb ik nodig?
• Welke machines en materialen heb ik nodig?
• Wanneer moet ik klaar zijn met dit alles?

De uitvoering
• In welke volgorde maak ik de producten?
• Hoelang duurt elke stap in het productieproces?
• Hoelang duurt het om de producten te maken?

De afwerking
• Moeten de producten worden afgewerkt? Zo ja, hoe dan?
• Moeten de producten worden gekoeld?
• Moeten de producten worden ingepakt?

De opslag of distributie
• Heb ik voldoende opslagcapaciteit/koelcapaciteit?
• Op welke manier lever ik aan de klant?

Een goed geregelde productie maakt veilig, prettig en hygiënisch werken mogelijk.
Bovendien bespaart het tijd en dus kosten. Goed plannen is moeilijk. Vooral als je veel
verschillende producten moet maken. Je kunt je werk plannen op papier met behulp van
een planningsschema of via een computer. Vooral in grotere bedrijven wordt de
productieplanning met behulp van de computer gedaan.

1.12 Een werkplanning maken

Als je gaat bakken of koken moet je je werk plannen. In het begin zal dat voor één product
zijn. Op een gegeven moment moet je ook twee of meer producten tegelijk maken. Om dit
goed te kunnen uitvoeren, moet je dan wel een goede planning kunnen maken.
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EEN PLANNING MAKEN
Een overzichtelijke manier om zo’n planning te maken is de volgende:

Je schrijft per product de productiestappen in een tijdbalk onder elkaar op.
Een voorbeeld van zo’n productiebalk zie je hierna. Je ziet dat als je de stappen waarin je
werkzaamheden moet uitvoeren een kleur geeft, je goed kunt zien wanneer wat moet
gebeuren. In de lege (witte) balken heb je dus tijd om gereedschappen en materialen te
pakken, op te ruimen en aan een ander product te werken.

Let op! Als je grotere hoeveelheden producten maakt, zul je meer tijd moeten inruimen
voor bijvoorbeeld het wegen, vormen, afwerken en verpakken.

HOE KUN JE JE PRODUCTIE PLANNEN?
Stel, je maakt in een les krentenbollen en puntbroodjes. Je maakt voor beide producten
een tijdbalk met productiestappen. Je legt deze tijdbalken naast elkaar en verschuift ze
zodanig dat je geen dubbele werkzaamheden meer hoeft uit te voeren. Kijk maar naar de
voorbeelden.

Product: 15 puntbroodjes

ProductiestapTijd per 10 min.

Planning maken08.30 u

Materialen/gereedschappen08.40 u

Afwegen grondstoffen08.50 u

Kneden09.00 u

Afwegen/opbollen09.10 u

Rijzen09.20 u

Rijzen09.30 u

Verdelen/opbollen/rijzen09.40 u

Afwerken09.50 u

Narijzen10.00 u

Narijzen10.10 u

Narijzen10.20 u

Narijzen10.30 u

Narijzen10.40 u

Narijzen10.50 u
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Bakken11.00 u

Koelen11.10 u

Verpakken/opruimen11.20 u

Product: 15 krentenbollen

ProductiestapTijd per 10 min.

Planning maken08.30 u

Materialen/gereedschappen08.40 u

08.50 u

09.00 u

Afwegen grondstoffen09.10 u

Kneden/vulling doorwerken09.20 u

Afwegen/opbollen09.30 u

Rijzen09.40 u

Rijzen09.50 u

Verdelen/opbollen/rijzen10.00 u

Afwerken10.10 u

Narijzen10.20 u

Narijzen10.30 u

Narijzen10.40 u

Narijzen10.50 u

Narijzen11.00 u

Narijzen11.10 u

Bakken11.20 u

Koelen11.30 u

Verpakken/opruimen11.40 u

Let op! De donkergekleurde activiteiten mogen elkaar niet overlappen.
De lichtgekleurde activiteiten vragen niet alle tijd. Daarbij kun je dus nog andere
werkzaamheden uitvoeren.
In het midden van de narijstijd zie je een blok van 4 x 10 minuten waarin je kunt opruimen
of andere taken kunt uitvoeren.
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1.21 Vegetariërs

Vegetariërs zijn mensen die geen vlees of vis eten. Ze eten geen voedingsmiddelen
waarvoor dieren gedood zijn. Vegetariërs gebruiken daarom plantaardige voeding. Granen,
peulen, groenten en fruit vormen het hoofdbestanddeel van vegetarische voeding. Dit
wordt aangevuld met noten, sojaproducten, vleesvervangers en eventueel melkproducten.
Je kunt verschillende groepen vegetariërs onderscheiden.

1. ovo-lacto-vegetariërs
Ovo-lacto-vegetariërs eten geen vlees of vis, maar wel producten die van dieren
afkomstig zijn zoals eieren en zuivel (melk, kaas).

2. ovo-vegetariërs
Ovo-vegetariërs eten geen vlees of vis en ook geen zuivel. Ze eten wel eieren.

3. lacto-vegetariërs
Lacto-vegetariërs eten geen vlees of vis en ook geen eieren. Ze eten wel zuivel (melk,
kaas).

4. veganisten
Een veganist eet geen dierlijke producten. Ze eten dus ook geen zuivel, eieren en
bijvoorbeeld honing. Daarnaast gebruiken ze ook geen producten die van onderdelen
van dieren zijn gemaakt. Ze dragen bijvoorbeeld geen leren schoenen of kleding, omdat
leer gemaakt wordt van de huid van koeien. Ook dragen ze geen wollen truien, omdat
de wol afkomstig is van een schaap.

1.22 Ecologische voeding

ECOLOGISCHE VOEDING
Bij ecologische voeding is het uitgangspunt dat mens en milieu sterk met elkaar zijn
verbonden. Ecologische voeding moet voldoen aan de volgende eisen:
• geen onnodige verspilling van voedsel
• geen onnodige verontreiniging van milieu
• geen verstoring van het natuurlijk evenwicht
• geen uitputting van grondstoffen of energievoorraden.
Bij het verbouwen van ecologische voeding worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Ecologisch verbouwde voeding is te herkennen aan een keurmerk. Bekend is het
EKO-keurmerk.
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Het EKO-keurmerk. Het Demeter-keurmerk.

ANTROPOSOFISCHE VOEDING
Antroposofische voeding maakt deel uit van een antroposofische levenshouding. De
mens staat in de wereld centraal. Antroposofische voeding bestaat uit diverse plantendelen
zoals wortel, bloem, vrucht en zaad. De granen nemen daarbij een centrale plaats in.

BIOLOGISCH-DYNAMISCHE VOEDING
Biologisch-dynamische voeding wordt op een natuurlijke methode verbouwd. Het doel
is om de bodem opnieuw gezond te maken. Voor gezonde planten die niet vatbaar zijn
voor ziekten heb je gezonde grond nodig. Een bedrijf dat overschakelt op biologisch-
dynamische voeding mag pas na vijf jaar producten onder de merknaam Demeter verkopen.
In die vijf jaar gebruikt het bedrijf de merknaam Biodyn.

Biologische en ecologische voeding wordt in principe op dezelfde manier geproduceerd.
De termen ecologisch en biologisch worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn er
verschillen. De productie van biologisch en ecologisch voedsel heeft in principe dezelfde
werkwijze maar er zijn twee verschillen:
1. Biologisch gaat vooral over de relatie milieu, mens en gezondheid.
2. Ecologisch gaat vooral over het niet schaden van onze aarde op wat voor manier dan

ook.

MACROBIOTIEK
Macrobiotiek is naast een voedingsgewoonte vooral een bepaalde levensstijl. In alles wordt
geprobeerd een evenwicht te vinden. Ook in de voeding. De krachten die hierbij een rol
spelen worden yin en yang genoemd.

Yin en yang.
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1.24 Diëten

Een gezond leven vraagt om gezonde voeding. Maar wat gezond is voor de één hoeft niet
altijd gezond te zijn voor een ander. Soms moeten mensen om gezond te zijn aangepaste
voeding gebruiken. Deze aangepaste voeding noemen we een dieet.

DIEETLEER
Een veelgebruikte definitie van dieet is ‘een voeding die om medische redenen afwijkt van
de normale voeding’.
Belangrijke punten bij dieetleer zijn:
• het bepalen en berekenen van een dieet
• het samenstellen en bereiden van een dieet
• het dieet inpassen in de voedingsgewoonte
• een goede kennis van voedingsleer.

INDELING VAN DE DIËTEN
Diëten kun je in vier hoofdgroepen indelen:

1. beperkte diëten
Hierbij worden één of meer voedingsstoffen minder dan normaal gebruikt.

2. verrijkte diëten
Hierbij worden één of meer voedingsstoffen meer dan normaal gebruikt.

3. verwijderde diëten
Hierbij worden één of meer voedingsmiddelen totaal niet meer gebruikt.

4. vervangingsdiëten
Hierbij worden één of meer voedingsmiddelen vervangen door andere.

Diëten worden soms verstrekt in een andere vorm. Zo krijgen mensen die niet goed kunnen
kauwen en slikken bijvoorbeeld gepureerd, gemalen of vloeibaar voedsel.

VEELVOORKOMENDE DIËTEN
• natriumbeperkt (Na -) = zoutarm dieet
• energiebeperkt (En -) = vet- en suikerarm dieet
• eiwitbeperkt dieet (E -)
• eiwitverrijkt dieet (E +)
• koolhydraatbeperkt dieet (zetmeel en suikerarm)
• glutenvrij dieet
• lactosebeperkt (lac -) of lactosevrij (lac 0) (lactose zit in melkproducten)
• cholesterolbeperkt dieet (Chol -).
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1.25 Voeding en religie

Elke cultuur of religie kent voedingsgewoonten. Veel godsdiensten hechten een speciale
betekenis aan voeding. Soms vasten deze mensen. Tijdens het vasten wordt gedurende
langere tijd niet gegeten. Belangrijke godsdiensten zijn het hindoeïsme, het boeddhisme,
het Jodendom, de islam en het christendom.

HINDOESTAANSE VOEDING
Hindoes geloven in reïncarnatie. Zij geloven dat je na je dood weer terugkeert op aarde
als mens, plant of dier. Hindoes eten dus geen vlees. Hindoes eten:
• peulvruchten, rijst, cassave, kokosnoten, pinda’s en fruit
• groenten en kruiden
• melk en melkproducten, eieren en honing.

BOEDDHISTISCHE VOEDING
Boeddhisten eten schapen-, geiten- en kippenvlees, vis, schaal- en schelpdieren. Verder
lijkt het boeddhistische voedingspatroon op het hindoestaanse.

JOODSE VOEDING
In joodse voeding wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen toegestaan en verboden
voedsel. Joden spreken van rein (koosjer) en onrein (trefa) voedsel. Joden eten geen vlees
of delen van onreine dieren, zoals:
• zoogdieren als varkens, paarden, hazen en konijnen
• vogels als roofvogels
• vissen als paling, vleet, steur (dus ook geen kaviaar), zeewolf
• schaal- en schelpdieren als garnalen, mosselen, kreeften en oesters.

Toegestaan (koosjer) voedsel komt van reine dieren:
• zoogdieren als koeien, kalveren, schapen, lammeren en geiten, reeën en herten
• vissen (vissen met schubben en vinnen) zoals zalm, haring, forel, kabeljauw en tarbot
• vogels (alle vogels met uitzondering van roofvogels).

De voedselbereiding
Voor het bereiden van joods voedsel gelden speciale voorschriften. Vleesproducten, melk
en melkproducten mogen bijvoorbeeld niet samen worden bereid en genuttigd. Een
biefstuk mag dus niet in roomboter gebakken worden. De joodse keuken is daarom verdeeld
in twee afdelingen. Beide afdelingen hebben hun eigen bestek, serviesgoed, afwaskeuken,
pannen en gereedschap.
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ISLAMITISCHE VOEDING
Wat wel of niet gegeten mag worden staat in de koran. Voor moslims is het belangrijk om
voedsel zo veel mogelijk te delen met anderen. Eten dat overgebleven is, wordt altijd
opnieuw gebruikt.
Islamieten eten geen:
• varkensvlees en vlees dat niet ritueel geslacht is
• vlees van vleesetende of gestorven (dus niet-geslachte) dieren.
Vlees dat wel door moslims wordt gegeten is bijvoorbeeld:
• schapen- en geitenvlees
• kip.

Zoet gebak, honing en zoete stroop en zwarte, zeer zoete koffie worden veel gebruikt.
Gastvrijheid staat hoog aangeschreven bij islamieten. Gasten, ook al komen ze onverwacht,
krijgen altijd voedsel en drinken in overvloed.

1.28 Trends

Wat een trend is, is lastig te verwoorden. Een trend heeft altijd met maatschappelijke
ontwikkelingen te maken. Een trend vernieuwt iets, spreekt mensen aan. Iets ouds in een
nieuw jasje steken kan een trend zijn of worden. Iets nieuws hoeft niet meteen een trend
te zijn. Een nieuw idee of product kan soms (veel) later aanslaan en een trend worden. Een
trend is niet voor iedereen gelijk. Voorbeelden van trends zie je in de mode. Lang of kort,
breed of juist strak, felle kleuren of juist niet. Elk seizoen kent wel een trend.

TRENDS EN DE VOEDINGSBRANCHE
Ook bij voedingsmiddelen zie je trends. Enkele producten die in de loop van de jaren voorbij
kwamen zijn bijvoorbeeld groene smoothies, koude soepen, macarons, theecocktails
enzovoort. Producten die je veel in de winkels ziet liggen of die veel op menukaarten staan
kunnen trendproducten zijn.

In de bakkerij bijvoorbeeld zie je allerlei nieuwe broodsoorten. Een product als desembrood
is een trend te noemen. In de horeca zie je allerlei invloeden uit het buitenland terug.
Sommige zijn een echte trend. Denk maar aan het presenteren van allerlei kleine gerechtjes
en drankjes als tapas en smoothies.

Ook in bereidingstechnieken zie je trends komen en weer gaan. Een trend die herkenbaar
is, is het moleculair koken. Door te werken met hele lage temperaturen ( in stikstof) en
aparte bindmiddelen zijn geheel nieuwe gerechten gemaakt. Andere voorbeelden zijn: het
roken van gerechten, het grilleren op een keukenbarbecue, schuimige sauzen uit de kidde,
glutenvrij koken enzovoort.
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Moleculair koken. Roken van gerechten.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de voedingsbranche zijn er jaarlijks
vakbeurzen, kun je vakbladen en programma's volgen, brainstormen met collega's en
luisteren naar je gasten. Goed en intensief contact met leveranciers en vertegenwoordigers
is hierbij van groot belang. Dit kost wel tijd en energie maar kan ook voorkómen dat je er
geen gasten meer in het restaurant komen.

4.42 Promotiemiddelen

Om als bedrijf in de recreatiesector succesvol te zijn, is het belangrijk goed met je klanten
te communiceren. Het kiezen van de juiste informatie- en promotiemiddelen voor de
juiste doelgroep horen hierbij.
Met informatiemateriaal wil je informatie overbrengen. Met promotiemateriaal wil je
een product of dienst presenteren en verkopen. Een folder met alle hotels van de stad
waar jij bij een VVV werkt, is een informatieve folder. Je wilt de toerist een overzicht geven
van alle hotels zodat hij zelf een keuze kan maken. Een folder met drie fietsarrangementen
die bij jou zijn te boeken is een voorbeeld van promotiemateriaal.

BOODSCHAP
Niet elk informatie- of promotiemiddel is geschikt voor elke doelgroep. Bij het maken van
een informatie- of promotiemiddel is het belangrijk eerst vast te stellen voor welke
doelgroep het is. Hierop moet het promotiemiddel worden aangepast. Is je doelgroep
bijvoorbeeld kinderen van twee tot zes, dan zul je een simpele boodschap moeten maken,
met veel afbeeldingen.
Daarnaast bepaal je welke W-vragen van toepassing zijn:

• waar
• waarmee
• waarvoor
• welke

• wie
• wat
• wanneer
• waarom
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De antwoorden op deze vragen moet in je boodschap zitten. Welke W is het belangrijkste?
Zorg ervoor dat deze duidelijk in je informatie- of promotiemateriaal is verwerkt.

Er zijn verschillende soorten informatie en promotiemiddelen.

PAPIEREN INFORMATIE- EN PROMOTIEMIDDELEN
Hierbij kun je denken aan folders, brochures, posters, flyers. Het gaat om alle
promotiematerialen die op papier zijn gedrukt.

Flyer
Een flyer is vaak een papier met hierop een korte boodschap. Vaak wordt er gebruik
gemaakt van afbeeldingen en kleur. De flyer is geschikt om activiteiten aan te kondigen.
Willen mensen aanvullende informatie, dan wordt er verwezen naar het bedrijf of de
bedrijfswebsite.

Folder/brochure
Een folder is meestal een boekwerkje met meerdere pagina’s. Een folder wordt ook wel
een brochure genoemd. De folder bevat meestal meer informatie dan een flyer. Er wordt
veel met tekst gewerkt. Een folder wordt bijvoorbeeld gebruikt om een bedrijf te
presenteren, zoals een bungalowpark, of een bezienswaardigheid of museum.

Poster
Een poster bevat vaak dezelfde informatie als een flyer. Posters zijn afgedrukt op groot
formaat (A1- of A2-formaat).

ONLINE INFORMATIE- EN PROMOTIEMIDDELEN
Hierbij kun je denken aan elektronische flyers en brochures, advertenties/banners op
websites en social media, en nieuwsbrieven per email. Het gaat om alle promotiematerialen
die digitaal zijn.
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PERSOONLIJKE COMMUNICATIE
Een bedrijf kan zijn producten ook laten promoten door zijn werknemers. Zij kunnen heel
goed klanten vertellen waarom een product geschikt voor hen is. Je kunt hierbij denken
aan telefonische verkoop, deur-tot-deurverkoop. Ook kan een product gepromoot worden
als een klant het bedrijf bezoekt. Belangrijk is dat alle promotiemiddelen van een bedrijf
dezelfde uitstraling hebben. Op deze wijze is het bedrijf herkenbaar. Deze uitstraling moet
ook aantrekkelijk zijn voor de doelgroep van het bedrijf.

4.46 Netwerk

Ieder mens heeft contacten met andere mensen. Je hebt je familie, je vrienden en je
collega’s. Ook ken je mensen uit de straat, van je sport of van het uitgaan. Al deze mensen
samen noem je je netwerk. Deze mensen kunnen je helpen met je studie, je werk of in je
privéleven. Zo kan iemand uit je netwerk je helpen aan een mooie stageplaats, of ervoor
zorgen dat je nieuwe vrienden krijgt.
Het is belangrijk dat jij de mensen uit je netwerk zelf ook helpt, en goede tips geeft. Zo
houd je je netwerk in stand.

ZAKELIJK NETWERK
Een zakelijk netwerk bestaat uit de mensen met wie je samenwerkt, je collega’s. Naast
je collega’s bestaat je zakelijk netwerk ook uit bedrijven die je inhuurt, die diensten aan
jou leveren. Daarnaast maken je klanten ook deel uit van je zakelijke netwerk.

4.47 Social media

Social media is een verzameling van alle internetplatforms waarmee je informatie kunt
delen. Op de meeste social media kun je een account aanmaken waar je informatie kunt
zetten, zoals teksten, foto’s of filmpjes. De inhoud wordt bepaald door de bezoeker.
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Er zijn verschillende soorten social media:

FACEBOOK
Facebook is een platform waarop je een profiel met foto kunt aanmaken. Hierop kun je
allerlei teksten, foto’s en filmpjes plaatsen. Je kunt vrienden worden met mensen. Als
mensen jouw tekst, foto of film leuk vinden, geven ze je een like (duimpje). Ongeveer 9,4
miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook.

TWITTER
Via Twitter kun je berichten sturen van maximaal 140 tekens. Je kunt ook foto’s en filmpjes
versturen, dat wordt ook wel twitteren genoemd. Door hashtags te gebruiken, #, kun je
veel mensen bereiken. Twitter verzamelt namelijk alle berichten met dezelfde hashtags.
Ongeveer 2,8 miljoen Nederlanders maken gebruik van Twitter.

INSTAGRAM
Op Instagram kun je alleen maar foto’s en filmpjes plaatsen. Ook hier kun je gebruik maken
van hashtags, zodat je veel mensen kunt bereiken. Ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders
maken gebruik van Instagram.

PINTEREST
Pinterest is een online prikbord waarop je foto’s kunt plaatsen. Deze foto’s heb je niet zelf
gemaakt, maar verzameld. Zo laat je zien wat je interessant vindt. Ongeveer 1,6 miljoen
Nederlanders maken gebruik van Pinterest.

YOUTUBE
YouTube is een website waarop je video’s kunt plaatsen. Het is het derde meest gebruikte
platform van de wereld. Ongeveer 6.8 miljoen Nederlanders maken gebruik van YouTube.

LINKEDIN
LinkedIn is een zakelijk netwerk. Je kunt hierop een persoonlijk profiel maken, maar ook
een bedrijfspagina. Ongeveer 3,8 miljoen Nederlanders maken gebruik van LinkedIn.
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