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Inleiding
Tendens Bediening is een serie leermiddelen voor de gastheer in opleiding. De serie bestaat uit
verschillende onderdelen: bronnen, werkmaterialen, films, interactieve opdrachten en allerlei
middelen om te leren werken in de praktijk. In lesmethode voor opleidingen in de horeca, facilitaire
dienstverlening, toerisme en recreatie. De lesmethode bestaat uit een doorlopende leerlijn die
begint in het vmbo. Dit boek is bedoeld voor gastheren die de stap zetten naar zelfstandig werkend
gastheer of leidinggevende bediening.

Inloggen op de methodesite

Methodesite Tendens
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens. Op deze methodesite vind
je weblinks ter ondersteuning van de theorie.

Ga voor de bronnen bij dit boek naar de methodesite: www.tendensbediening.nl.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.

Hoe moet ik de licentie activeren?
1. Open je browser en ga naar licentie.edu-actief.nl.
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in. De licentie bestaat uit 4

maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite.
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Verwijzing naar de methodesite
Wanneer je een weblink op de methodesite kunt raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek, namelijk de volgende.

Bron op de methodesite
Hier lees je welke weblink je kunt opzoeken en welke dit is.

Werken met de methodesite
Wanneer je wordt verwezen naar een weblink op de methodesite, doe je het volgende:
• Ga naar de methodesite.
• Klik op ‘Student’.
• Kies voor ‘Theorieboek Bediening basisdeel’ en vervolgens voor ‘Deel 1’ of ‘Deel 2’.

Leren met Tendens
Er zijn vele discussies gaande in de branche. Er is een terugkeer naar ambachtelijk en puur. Ook de
sociale media zoals Twitter, Facebook, Pinterest en Instagram hebben een weerslag op verwachtingen
van gasten. Maar er speelt meer. De consument, de gast in het restaurant, wordt steeds kritischer
en heeft steeds meer kennis van zaken. Door diverse televisieprogramma’s en toegankelijke
wijncursussen weten gasten steeds meer van wijn en spijs, gastronomie en moderne trends. Topkoks
en topgastheren openen een videokanaal op YouTube of verbinden zich aan een product. Van een
goede gastheer wordt verwacht dat hij creatief kan omgaan met voedsel en technieken. De
toverwoorden zijn creativiteit en gastgerichtheid. Om creatieve, gastgerichte gastheren op te leiden
is kennis nodig. Maar misschien nog wel meer persoonlijke ontwikkeling en een juiste
beroepshouding.

Opleidingen
Niveau 2 geldt als een basisopleiding. Het gaat om leren serveren onder leiding van een
leidinggevende. In deze opleiding leer je de basis van het vak: alle basistechnieken en
veelvoorkomende gerechten. Het is daardoor een klassieke opleiding waarmee je als gastheer
wordt voorbereid op een baan in het bedrijfsleven of voor een vervolgopleiding. Klassiek wil zeggen
dat je de echte traditionele basisvaardigheden en -kennis onder de knie krijgt zoals die staan in
het beroepscompetentieprofiel (opgesteld door het bedrijfsleven) en het kwalificatiedossier
(exameneisen).

Niveau 3 geldt als een echte ambachtelijke opleiding. Kennis is een essentiële voorwaarde. Kennis
van gerechten, producten, technieken en gastronomie zoals wijn-spijscombinaties. Steekwoorden
zijn: ‘durf creatief te zijn’ en ‘durf gastvrij en commercieel te zijn’. Vanuit de kennis die je opdoet,
ga je aan de slag met producten en gerechten. Je moet veel warenkennis hebben om creatief te
kunnen zijn in je advies naar de gasten. Dit geldt in het bijzonder voor de gasten met speciale
voedingswensen of allergieën.

Niveau 4 is de opleiding voor de leidinggevende met een verdere verdieping van kennis. Hierbij
staat creativiteit centraal: niet alleen creatief omgaan met producten, maar zelf ook nieuwe
wijn-spijscombinaties bedenken. Daarnaast leer je in deze opleiding hoe je mensen in het restaurant
kunt aansturen en hoe je mensen begeleidt om beter te worden in hun vak.

Leermeesters en bedrijfsleven
Een belangrijk deel van elke opleiding is het werken in het erkende leerbedrijf. De rol van de
leermeester is de leerling wegwijs maken in het bedrijf en helpen bij de ontwikkeling van kennis
en vaardigheden. Hoe hoger het niveau, hoe meer eisen er zijn te stellen aan de rol van de
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leermeester. Maar boven alles blijft de leermeester een vakman die een leerling begeleidt op het
gebied van serveren, vaktechnieken, gastronomie, managen en creativiteit. Los van deze tastbare
taken is het de rol van de leermeester om je de juiste beroepshouding aan te leren en te laten zien.
Afstemming tussen school en leerbedrijf is van groot belang. De reden is eenvoudig: de docent en
de leermeester moeten goede afspraken maken over het werk dat een leerling in het bedrijf gaat
doen. Dat wat de leerling niet kan in het leerbedrijf, wordt vaak door de school georganiseerd. De
leerling heeft daar zelf ook een belangrijke taak in. Hij moet er namelijk zelf voor zorgen dat hij
alles kan doen wat hij moet doen.

Beroepshouding
Als medewerker bediening houd je je bezig met het verlenen van service aan gasten. Hierbij is een
juiste beroepshouding gewenst. Je luistert naar de wensen van een gast en neemt tegelijkertijd
veel verschillende bestellingen op. Het kenmerkende van dit beroep is de dienstverlening: de gast
vraagt en jij reageert hierop. Je speelt, binnen de mogelijkheden van het bedrijf waar je werkt, in
op de verwachting en beleving van de gast. Dit maakt het een complex beroep; je moet meerdere
zaken tegelijkertijd in de gaten houden en toch de gast niet uit het oog verliezen.
Je draagt als medewerker bediening zorg voor het bedrijfsklaar maken van het bedrijf. Daarnaast
neem je bestellingen op, maak je bepaalde bestellingen zelf klaar en serveer je deze. Je voert als
medewerker bediening ook beheersmatige werkzaamheden uit. Denk hierbij aan het helpen bij
ontvangst en opslag van geleverde goederen, het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en
het opmaken van de kassa.

Servicegericht
Als medewerker bediening informeer en adviseer je gasten over gerechten. Als er sprake is van
cateringwerkzaamheden op locatie, voer je tevens full-service werkzaamheden uit. De gastheer
voert zijn werkzaamheden uit in opdracht van de leidinggevende.
Om jouw taak als medewerker bediening goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je goed
in een team kunt werken. Ook kun je werkprocessen en werkzaamheden goed plannen. Niet alleen
die van jezelf, maar ook van collega’s. Jij gaat voor het resultaat en je vindt het belangrijk om je
werk goed te doen. Je bent servicegericht en houdt daarom rekening met de wensen van de gasten.
Ook werk je nauwkeurig en hygiënisch. Je bent stressbestendig en je bent bereid om je extra in te
zetten als het druk is. Je vindt het niet erg om op wisselende tijden te werken. Je vindt het belangrijk
om steeds te werken aan het vergroten van je eigen vakbekwaamheid en dat van andere
medewerkers.

Verkopen van gastvrijheid
De medewerker bediening verkoopt gastvrijheid. Hij is gericht op het verlenen van service en het
laten ervaren van een beleving. Het omgaan met gasten staat hierbij centraal. Je houdt rekening
met een grote variatie van bestelmogelijkheden, maar ook met de onvoorspelbaarheid van de
wensen en behoeften van de gast. Het kenmerkende van het beroep is de dienstverlening. De
medewerker bediening speelt in op de verwachtingen en beleving van de gast binnen de
mogelijkheden van de bedrijfsformule.
De medewerker bediening draagt zorg voor het voorbereiden en bedrijfsklaar maken van het
bedrijf. Daarnaast voert hij werkzaamheden uit die te maken hebben met het verkopen van
gastvrijheid. Je verkoopt niet alleen een product, maar je verleent ook een dienst.
Bij alle werkzaamheden die de medewerker bediening verricht, neemt hij de behoeften en wensen
van de gasten als uitgangspunt. Daarvoor moet je beschikken over communicatieve en sociale
vaardigheden.
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1. Oriëntatie op de horeca

Als je kiest voor een beroep in de horeca, dan is het vanzelfsprekend dat je graag wilt weten in
wat voor soort bedrijven je straks kunt gaan werken. Daarom is het handig om te weten welke
beroepen en functies je tegenkomt in de verschillende horecabedrijven.
De bedrijfstak horeca is een verzameling van veel verschillende bedrijven. In dit hoofdstuk laten
we je zien waar de bedrijfstak horeca zoal uit bestaat. Daarnaast komen de verschillende
opleidingen aan de orde en bekijken we de werkomstandigheden. Je moet tenslotte weten waar
je aan gaat beginnen. Vast staat in ieder geval dat d horeca een dynamische bedrijfstak is waarin
geen dag hetzelfde is.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:
• de horeca, een dynamische bedrijfstak
• het horecabedrijf, de aanbieder van de producten
• bedrijven en hun bedrijfsformules
• werken in de horeca
• werkomstandigheden
• formele gesprekken.

1.1 De horeca, een dynamische bedrijfstak

De bedrijfstak Horeca is een zogenaamde ‘jonge’ bedrijfstak. Dat betekent dat er veel jonge mensen
werken. Ongeveer de helft van het totaal aantal werknemers is jonger dan 23 jaar. Dit wijkt duidelijk
af van de totale beroepsbevolking in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking
in Nederland ligt iets boven de 40 jaar. Daarnaast wordt er in de horeca regelmatig van baan
gewisseld en wordt er steeds vaker gewerkt met kleinere en flexibele arbeidscontracten. De
contractcatering is daar een goed voorbeeld van. Daarom spreken we ook van een bedrijfstak met
hoge mobiliteit en flexibiliteit. En dat klinkt erg dynamisch.

De aanduiding horeca is een afkorting van drie soorten bedrijven. Deze soorten bedrijven
vertegenwoordigen samen bijna alle bedrijven die je in de bedrijfstak tegenkomt. Dit zijn:
• de HOtelbedrijven
• de REstaurantbedrijven
• de CAfébedrijven.

Samen vormen ze dus het woord Horeca. En toch dekt dit niet helemaal de lading; pensions,
cafetaria’s, kampeerterreinen, bungalowparken, kantines, rollende keukens en catering zijn eveneens
een onderdeel van de horeca.

Zoals in elke bedrijfstak is er ook in de bedrijfstak Horeca sprake van vraag naar producten en een
aanbod van producten. De verschillende horecabedrijven zorgen voor het aanbod. De vraag komt
van de consumenten, in de horeca gasten genoemd.
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Verschillende soorten horecabedrijven.

1.2 Het horecabedrijf, de aanbieder van de producten

Hoe vaak bezoek je eigenlijk een horecabedrijf? Vaker misschien dan je denkt. Want ook de
cafetaria op de hoek, de discotheek en schoolkantine zijn horecabedrijven. Net zoals het dure
restaurant en het vijfsterrenhotel. Ook het frisdrankje of biertje tijdens een popconcert in een
voetbalstadion of het ijsje van de ijssalon, koop je vaak van een horecaondernemer. Er zijn veel
horecabedrijven in Nederland. In totaal ruim 70.000.

Met ingang van 1 januari 2015 is er geen sprake meer van bedrijfschappen in Nederland. In een
bedrijfschap waren ondernemers- en werknemersorganisaties verenigd in een
samenwerkingsverband.

Publieke taken zijn door het ministerie van Economische Zaken overgenomen en andere activiteiten
zijn door private partijen overgenomen. Koninklijke Horeca Nederland (www.khn.nl) heeft het
beheer van de Europese norm voor hygiënisch werken, de HACCP, overgenomen.

Feiten en Cijfers, een database met feiten en cijfers over de horecabranche is ondergebracht bij
HorecaDNA.
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Weblink HorecaDNA

Horecabedrijven worden verdeeld in vijf sectoren. Deze sectoren zijn:
1. de drankensector
2. de restaurantsector
3. de hotelsector
4. de fastservicesector
5. de partycatering als onderdeel van de cateringbedrijven.

De drankensector (voor gebruik ter plaatse)
Dit is de eerste en tegelijk ook de grootste groep in de gehele drankensector. Hieronder vallen:
• café/bar
• discotheek
• coffeeshop
• kiosk
• horeca bij een recreatiebedrijf
• horeca bij een sportaccommodatie
• strandbedrijf
• ontmoetingscentrum
• zalen-/partycentrum.

Daarnaast vallen ook de zogenoemde zaalverhuurbedrijven onder deze categorie. Deze bedrijven
verhuren zaalruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen, congressen en feesten. Dit zijn vaak
horecabedrijven omdat er bijna altijd ook eten of drank gewenst is. Dus zaalverhuurbedrijven of
congrescentra kunnen onder de horecabedrijven vallen en dan worden ze ingedeeld onder de
drankverstrekkende bedrijven. Maar daarnaast kunnen er natuurlijk ook maaltijden geserveerd
worden. Samen zijn er ongeveer 18.000 drankverstrekkende bedrijven.

Drankenverstrekkende bedrijven (voor thuisgebruik)
Dit zijn:
• slijterijen
• wijn- en bierspeciaalzaken
• supermarkten
• koffiebranderijen
• theespeciaalzaken
• sapbarren
• tankstations
• snackbars.

Slijterijen
In de detailhandel bestaan verschillende verkooppunten van alcoholhoudende dranken voor
thuisgebruik:
• In gewone winkels (supermarkten, warenhuizen en kruideniers) mag alcoholhoudende drank

met een gering alcoholpercentage (tot 15% vol alcohol) verkocht worden. Hieronder vallen
bijvoorbeeld: bier, wijn, port, sherry en vermout. Port, sherry en vermout zijn nogal uitzonderlijk;
ze bevatten vaak meer dan 15% vol alcohol, toch vallen ze onder de zwak-alcoholische dranken.

• In slijterijen die daarvoor een speciale vergunning van de gemeente nodig hebben, mogen ook
dranken met een hoger alcoholpercentage verkocht worden. Een belangrijk verschil met de
horeca is dat in winkels en slijterijen de gekochte drank niet genuttigd mag worden.

Net zo goed als er cafés in allerlei soorten en maten zijn, geldt dat ook voor slijterijen.
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7. Food - basistechnieken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de keuken is ingedeeld. Ook worden de basistechnieken
voor de keuken behandeld. De basistechnieken worden één voor één benoemd en uitgelegd. Het
is belangrijk dat je als gastheer niet alleen kennis hebt van de dranken die hij serveert, maar ook
kennis hebt over eigenschappen en bereiding van voedingsproducten.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Van inrichting en functie tot indeling van de keuken
• Keukentechnieken
• Opmaaktechnieken.

7.1 Van inrichting en functie tot indeling van de keuken

Ook al bevindt de werkplek van de gastheer zich meestal in het restaurant en in de bijbehorende
serviceruimtes, zoals het office, het is toch belangrijk dat hij weet hoe de keuken is ingericht. Net
als de inrichting van het restaurant is de inrichting van een keuken natuurlijk afhankelijk van het
soort bedrijf en de bedrijfsformule.
Daarnaast kijkt de chef bij het inrichten van een professionele keuken naar zaken als:
• Hoe houd ik mijn keuken schoon?
• Hoe is de routing het handigst?
• Welke werkzaamheden passen bij elkaar of moeten juist in een andere ruimte gebeuren?
• Welke manieren van koken worden gebruikt?

In een goed ingerichte keuken is het prettig werken.

Inrichting van de keuken
Waaruit bestaat de inrichting van de verschillende werkruimtes in een professionele keuken?

Als je een keuken in wilt richten, moet je eerst een paar dingen weten:
• Heb je te maken met een keuken van een instelling of van een horecabedrijf?
• Wat is de bedrijfsformule van het bedrijf?
• Uit welke afdelingen bestaat de keuken?
• Hoeveel ruimte is er?
• Welke productiemethode wordt er gebruikt?
• Welke voorzieningen zijn er al beschikbaar (elektra/gas)?

De keuken en de wet
Een keuken moet voldoen aan heel veel wettelijke eisen op het gebied van bijvoorbeeld lichtinval,
wand-, plafond- en vloerafwerking en beveiligingen op het gebied van gas en elektriciteit. Daarom
is het verstandig bij het inrichten overheidsinstanties als gemeentelijke en provinciale instellingen,
de Keuringsdienst van Waren en de Arbeidsinspectie te betrekken. Het is beter om samen te werken
dan dat je na de bouw of verbouwing alsnog dingen moet aanpassen.
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Afdelingen
Elke soort keuken bestaat uit een aantal afdelingen. Een afdeling wordt ook wel partie genoemd.
Zo kan er een partie zijn voor:
• het maken van ijs
• het bereiden van vlees
• het maken van salades
• het maken van desserts
• het doen van de afwas.

Machines en apparatuur
Wat heb je nodig voor het inrichten van de verschillende ruimtes van de keuken?
Als je weet wat de keukenformule is, kun je gemakkelijk bepalen wat je nodig zult hebben voor
de inrichting van de betreffende keuken. Je kunt dan bepalen wat voor machines, apparaten en
materialen nodig zijn voor de voedselproductie in de in te richten keuken. Voordat je gaat inrichten,
moet je goed nadenken over waar je de keukenapparatuur wilt plaatsen. In elke keuken heeft alles
zijn eigen plaats: de koelkasten, de friteuse, de kachel, de spoelbanken, de ovens enzovoort. Voordat
de keuken wordt gebouwd en ingericht, maak je er een plattegrond van.

In de tekening zie je een voorbeeld van een keukeninrichting.

Lay-out
We spreken dan ook van lay-out. Daarop wordt precies aangegeven hoe de keuken eruit zal komen
te zien. Zo zie je in de lay-out waar de verschillende afdelingen komen en waar bepaalde (vaste)
apparaten en machines zullen worden geplaatst.
Bij het maken van de lay-out zal rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de
verschillende apparaten en machines en de loopafstanden in de keukens. Het is lastig als de
medewerkers veel moeten lopen bij het uitvoeren van hun werk of bij het van de ene afdeling naar
de andere gaan. Dit alles vat men samen onder de naam routing.

Routing in de keuken
De routing in een keuken is, net als die in het restaurant, zeer belangrijk. Een goede routing zorgt
namelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Als een medewerker niet (te) veel hoeft te lopen, te
bukken of te strekken, maakt dat het werk gemakkelijker. Een goede routing zorgt voor een grotere
productiviteit. Als een medewerker minder tijd kwijt is met heen en weer lopen in de keuken, heeft
hij meer tijd over om te werken. Als hij dan ook nog zorgt voor een goede werkplekorganisatie,
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is het helemaal goed voor elkaar. Een werkplekorganisatie wil zeggen dat alle spullen die nodig
zijn om zijn werkzaamheden uit te voeren dicht bij elkaar staan. Zo moeten alle grondstoffen,
materialen, apparatuur, koeling, alles wat nodig is om gerechten te maken op de afdeling, op een
logische manier bij elkaar te staan.

Keukenformules
Elk bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsformule. Deze formule heeft invloed op de soort keuken
waarover het betreffende bedrijf of de instelling beschikt. Door deze formules verschillen de
keukens onderling. Elke keuken heeft dus zijn eigen formule. Hiermee bedoelen we dat deze
keukens op een verschillende manier georganiseerd en ingericht zijn. Zo ziet de keuken van een
ziekenhuis er heel anders uit dan de keuken in bijvoorbeeld een cafetaria of een bistro.

Functieverdeling in de keuken
Net als in het restaurant kent de keuken ook verschillende functies. Elke kok heeft namelijk zijn
eigen werkterrein. Een beginnend kok zal meestal op één afdeling van de productiekeuken werken.
Een ervaren kok zal vaker in de afwerkkeuken werken. Er bestaat dus een taakverdeling in de
keuken. Elke kok heeft een bepaalde taak, een bepaalde functie. De functie bepaalt vaak wat de
kok moet doen. Maar de functie bepaalt ook de werkplek in de keuken waar hij zijn werkzaamheden
moet uitvoeren.

Functieverdeling in de keuken
De keukens waren vroeger veel groter dan tegenwoordig. In zo’n grote keuken liep veel personeel
rond. Iedereen werkte op een eigen afdeling. Al het personeel van de keuken wordt de
keukenbrigade genoemd.

Een keukenbrigade kan bestaan uit de volgende functies met bijbehorende taken:

Leidinggevende keuken/manager of chef-kok
De leidinggevende keuken heeft een leidinggevende, coördinerende, aansturende, regelende,
controlerende en signalerende rol als schakel tussen medewerkers en de manager/leidinggevende.

Sous-chef
De sous-chef vervangt de chef-kok en heeft de dagelijkse leiding in de keuken.

Gespecialiseerde kok
De gespecialiseerde kok stimuleert de samenwerking binnen en tussen de verschillende afdelingen
in de koude, warme keuken en patisserie.

Zelfstandig werkend kok
Werkt alleen of in een team en is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn eigen werkzaamheden.

Kok
Bereidt gerechten en beheert de keukenvoorraden. De kok voert zijn werkzaamheden uit onder
leiding en in opdracht van collega's op een hoger niveau.

Keukenassistent
De keukenassistent ondersteunt collega’s bij voorbereidende en eenvoudige uitvoerende
werkzaamheden.
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De moderne keuken
Vandaag de dag zijn er bijna geen keukens meer waar alle eerdergenoemde afdelingen aanwezig
zijn. De werkruimte en het personeel kosten veel geld. Daarom is het voor een bedrijf financieel
meestal niet op te brengen om een grote keuken te hebben.
Tegenwoordig worden de meeste professionele restaurantkeukens dan ook verdeeld in:

Koude keuken
• het bereiden van voorgerechten en bittergarnituren
• het verzorgen van nagerechten en zoete sauzen
• koude schotels en koude sauzen
• deeggerechten.

Warme keuken
• alle bewerkingen die te maken hebben met aardappel-, groente- en meelspijsbereidingen
• ragouts, salpicons en eiergerechten
• vis-, vlees-, gevogelte- en wildbereidingen
• diverse warme sauzen.

Afwaskeuken
De afwaskeuken hoort natuurlijk wel in een aparte ruimte thuis waarin de vuile vaat en de schone
vaat elkaar niet kruisen. Dit vanwege de strenge HACCP-regelgeving (hygiëne-eisen).

Uitgifteruimtes (vaak een onderdeel van de koude en warme keuken):
Om de klimaatbeheersing in de ruimte zo optimaal mogelijk te laten zijn, wordt er vaak gekozen
voor gescheiden ruimtes tussen de koude en de warme keuken (en natuurlijk de afwaskeuken).

Verschillende manieren van koken
Een gastheer kan werken in veel verschillende soorten bedrijven in de dienstverlenende sector,
ditzelfde geldt voor de kok. Hij kan werken in een professionele keuken van verschillende soorten
bedrijven. Niet alleen bij horecabedrijven, maar ook bij cateringbedrijven en instellingen. Deze
verschillende soorten bedrijven brengen ook verschillende manieren van koken met zich mee. De
ambachtelijke keuken zegt iets over de manier van koken. Naast deze keuken heb je ook de
fastfoodkeuken en de procesmatige keuken.
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Hier volgen de drie verschillende manieren van koken in de verschillende keukens:

1. de ambachtelijke keuken
In de ambachtelijke keuken wordt zeer veel met de hand
bereid. Denk hierbij aan eigengemaakte soepen, sauzen,
ijs, bavarois, salades, gebak enzovoort. Er komt bijna geen
pakje aan te pas. De gast betaalt voor de
arbeidsintensiviteit (meer werk). Hierdoor worden de
prijzen hoger.

2. de fastfoodkeuken
De fastfoodkeuken is gericht op snelle
productie, verkoop en distributie. De
producten die gebruikt worden, zijn meestal
halffabricaten (producten die al half
voorbereid zijn). De prijs is niet zo hoog. De
bereidingswijze is lang zo arbeidsintensief
niet als bij de ambachtelijke keuken.

3. de procesmatige keuken
Deze keuken vind je vooral in
cateringbedrijven en instellingen
(ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,
gevangenissen en dergelijke). Er wordt veel
gewerkt met halffabricaten en
kant-en-klare producten. De bereiding van
maaltijden wordt hier gezien als een proces
(methode of werkwijze).
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Indeling van keukens naar hoofdgroep
De keukens delen we in vier hoofdgroepen in:

De conventionele keuken
Kleine tot middelgrote bedrijven beschikken vaak over een conventionele keuken. In deze keuken
wordt niet met een vast menu gewerkt, maar à la carte. De keuken bestaat uit één ruimte waarin
de verschillende afdelingen zijn opgesplitst. De productie, het afwerken en het doorgeven van de
gerechten vindt plaats in één ruimte. De uitgifte van de gerechten gaat via een uitgifteluik.

De gecombineerde productie-, afwerk- en doorgiftekeuken
Deze keuken is in principe gelijk aan de conventionele keuken. Het verschil is dat in de
gecombineerde productie-, afwerk-, doorgiftekeuken afscheidingen zijn aangebracht tussen de
verschillende afdelingen. Er wordt hier gewerkt met zowel een vast menu als à la carte.

De gescheiden productie-, afwerk- en doorgiftekeuken
Deze keuken komt het meest voor in grote bedrijven. De keuken bestaat uit twee of meerdere
ruimtes die soms zelfs op verschillende verdiepingen liggen. Eén ruimte voor de voorbereiding en
productie, de andere ruimte voor het afwerken en het doorgeven van gerechten. In bedrijven met
meerdere keukens kunnen we ook meerdere doorgiftekeukens aantreffen. De aparte afwerk- en
doorgiftekeukens worden satellietkeukens genoemd. De productiekeuken heeft grote
keukenapparatuur, zoals grote fornuizen, grote losse ovens, grote kook- en braadketels. De
afwerkkeuken beschikt over kleinere apparatuur, bijvoorbeeld een magnetron, grills, bakplaten
en kleine friteuses.

De keuken voor convenience food
Deze keuken is speciaal ingericht voor de verwerking van halffabricaten en kant-en-klaar producten.
Een productiekeuken is overbodig. Er is in principe alleen een afdeling voor het gereedmaken van
de producten voor consumptie. De apparatuur bestaat uit: magnetron, oven, bain marie en friteuse.

De keuze voor één van deze keukens is afhankelijk van het type bedrijf dat gerund wordt.

Convenience producten
Onder convenience producten verstaan we producten die al een fase van voorbereiding elders
doorlopen hebben. Het zijn dus bewerkte producten die een chef in kan kopen om de productie
in de keuken goedkoper en sneller te laten verlopen. Er moet namelijk nogal wat gebeuren aan
voorbereiding voordat een maaltijd op tafel staat. Denk maar eens aan al dat schillen, snijden,
koken en bakken. Dan valt er veel geld te verdienen als dit al gebeurd is, want tijd is geld.

Hoe om te gaan met convenience producten?
Het betekent wel dat de chef-kok bewuste keuzes moet maken. Welke producten koopt hij in en
welke niet? Het maakt namelijk nogal wat uit of je een volledig ambachtelijke keuken nastreeft
of dat je met veel voorbewerkte producten een maaltijd wilt serveren. Het zal met name ook aan
de bedrijfsformule liggen of er veel voorbewerkt ingekocht zal worden. Een luxe restaurant zal dit
zeker veel minder doen dan een eenvoudig eetcafé. Als de chef veel halffabricaten gebruikt zal hij
daar ook met meer creativiteit mee om moeten gaan. De smaak is namelijk afgestemd op een
gemiddeld publiek en dus erg herkenbaar. Om zich toch te onderscheiden zal hij iets aan de smaak
moeten doen. Daarnaast kunnen steeds meer mensen in groothandelsbedrijven als de Sligro kopen
en zullen ze deze producten in een restaurant ook eerder herkennen. En eigenlijk wil je toch een
beetje verrast worden als je uit eten gaat.
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Verschillende groepen convenience producten
Een convenience product is dus een product dat reeds een bepaalde fase van (voor)bereiding heeft
doorlopen. Convenience producten zijn te vinden in vele gradaties: van een voorgewassen groente
tot en met een kant-en-klare maaltijd, ook wel full convenience genoemd. In de hedendaagse
keuken worden veel convenience producten toegepast.
Convenience producten zijn kant-en-klare producten die je grofweg in de volgende groepen kunt
verdelen:
1. snacks
2. soepen
3. sauzen
4. aardappelproducten
5. salades
6. schepijs en softijs
7. hulpproducten en garnering
8. pizza’s.

Vier vormen van convenience producten
Niet elk convenience product heeft dezelfde bewerking gehad. Daarom worden deze producten
onderverdeeld in verschillende trappen. In de eerste trap zitten alleen producten die zijn
schoongemaakt. In de laatste trap zitten producten waarmee eigenlijk niets meer hoeft te gebeuren
en die dus klaar zijn om direct op te eten. Met andere woorden: in de eerste trap zitten de
grondstoffen en producten die nog het meeste werk kosten. Zij zijn het minst convenience. In de
laatste trap zitten de producten die het minste werk kosten. Zij zijn dus het meest convenience.
We onderscheiden de volgende vier vormen:
1. schoongemaakte, onbewerkte producten
2. producten die klaar zijn voor bereiding
3. kant-en-klare producten (eventueel nog verhitten)
4. serveerklare producten.

Schoongemaakte, onbewerkte producten
De naam zegt het al, de producten zijn gewassen en klaar voor verdere bewerking. Denk aan
bijvoorbeeld aardappelen die geschild en gewassen zijn of sla die geplukt en gewassen is. Deze
producten worden in water bewaard en in de koeling bewaard.

Producten die klaar zijn voor bereiding
Indien je nu de aardappelen van net neemt dan kun je ze, behalve te laten schillen en wassen, ook
nog tot frites laten snijden. Ze zijn dan meteen gebruiksklaar. Vlees kun je bij de slager laten
uitbenen en saus kun je als dikke pasta inkopen en dan verder verwerken.

Kant-en-klare producten (eventueel nog verhitten)
Dit zijn echte convenience producten. Voorbeelden van deze producten zijn:
• geblancheerde groenten. Deze worden soms in een vacuümzak geleverd. De meeste

diepvriesgroenten worden geblancheerd.
• blikgroenten. Deze zijn helemaal gaar en hoeven dus alleen nog maar verwarmd te worden.
• convenience gevogelte en vlees, zoals gehaktballen en halve haantjes. Deze hoef je alleen een

paar minuten in de magnetron klaar te maken.
• voorgebakken en/of afgebakken frites, kroketten, frikadellen en nasischijven.
• bliksoepen. Deze hoef je alleen maar te verwarmen.
• bake-off producten. Deze hoef je alleen maar af te bakken.
• kant-en-klare salades. Die je alleen nog maar hoeft te garneren.
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