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1. Beheren van de voorraad

Als facilitair leidinggevende beheer je de voorraad van een organisatie. Je kunt de verschillende
gegevens over de voorraad interpreteren en op grond van deze gegevens bestellingen plaatsen.
Je kunt inkoopspecificaties opstellen voor de benodigde materialen, middelen en/of grondstoffen.
Hierbij pas je de regels van de inkoopprocedure van de organisatie toe en heb je kennis van de
wettelijke regels die van toepassing zijn.
Je ziet toe op de juiste levering van goederen en bent verantwoordelijk voor bewaking van de
opslag van de bestelde goederen. Je kunt bij verkeerde of te laat bezorgde leveringen contact
opnemen met de leverancier volgens de afgesproken voorwaarden. En je kunt de bijbehorende
voorraadadministratie uitvoeren. Zo zorg je ervoor dat de voorraden van de organisatie op peil
blijven.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:
• inkopen, bestellen en voorraadbeheer
• soorten voorraden
• waarom heeft een organisatie een voorraad?
• de bestel- en leveringsprocedure
• voorraadbeheer in het magazijn
• voorraadadministratie
• voorraadgegevens
• textielvoorraad
• assortiment en inkoopspecificaties
• contacten met leveranciers.

1.1 Inkopen, bestellen en voorraadbeheer

De facilitaire afdeling is vaak verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, het voorraadbeheer en
voor de controle op de leveranciers. Voorraadbeheer begint bij de inkoop. Afspraken zoals levertijd,
prijzen, kortingen worden, afhankelijk van de grootte van een organisatie, door de inkoopafdeling
gemaakt en daarna gecontroleerd. Een facilitair leidinggevende moet in staat zijn
contractonderhandelingen met leveranciers te voeren. Bij voorraadbeheer en inkoop horen veel
administratieve handelingen. Omdat een voorraad altijd kosten met zich meebrengt, moet de
voorraad vaak gecontroleerd worden. Daarbij gaat het om zowel controles in het magazijn en
administratieve controles als de controle op de uitgifte van goederen.
Wat zijn eigenlijk belangrijke kenmerken van het inkopen, bestellen en opslaan? Mag iedereen
in een organisatie inkopen wat hij nodig heeft? Is inkopen hetzelfde als bestellen? Wat gebeurt
er met goederen die besteld zijn en binnenkomen? Hoe verloopt de uitgifte?

Taken van de voorraadbeheerder
Als facilitair leidinggevende ben je eindverantwoordelijk voor het beheer van de voorraad.
Afhankelijk van de samenstelling en de grootte van je team vervul je of zelf deze taak of delegeer
en bespreek je de bijbehorende taken zorgvuldig met een van je medewerkers. Een
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voorraadbeheerder heeft als taak de voorraad van een bepaald assortiment zo laag mogelijk te
houden in verband met de voorraadkosten. Maar hij moet ook zorgen voor een goede servicegraad
en snelle levertijden.

Voorwaarden
Een voorraadbeheerder moet rekening houden met een aantal randvoorwaarden, zoals:
• houdbaarheidstermijnen
Hoe lang kun je iets in de opslag houden?
• bestelgroottes
Hoeveel moet je minimaal per keer inkopen?
• maximumopslagruimte
Hoeveel kun je kwijt in de verschillende magazijnen?
• levertijd van je leveranciers
Hoe lang duurt het voordat je een te kleine voorraad weer kunt aanvullen?
• leveringsbetrouwbaarheid
Kun je erop rekenen dat vandaag bestelde goederen morgen worden geleverd of moet je rekening
houden met meerdere dagen?
• kwaliteit
Hoe lang blijft de kwaliteit van opgeslagen producten hetzelfde?
• prijs
Hoe koop je zo voordelig mogelijk in? Is dat vaak bestellen in kleine hoeveelheden of in één keer
een grotere hoeveelheid bestellen? Hierbij is de grootte van je beschikbare opslagruimte ook van
belang.
• omloopsnelheid
Hoe lang gaat een bepaald product mee en hoe vaak is het nodig om een nieuwe bestelling te
plaatsen?

Proces bewaken
Als je verantwoordelijk bent voor het voorraadbeheer zal je bij alle inkopen steeds een afweging
moeten maken tussen al deze verschillende factoren. Als voorraadbeheerder kun je proberen om
dit proces te bewaken door:
• veel aandacht besteden aan slim inkopen en bestellen
• de voorraad in het magazijn met vaste regelmaat te controleren, zowel fysiek als administratief
• veel aandacht besteden aan het sturen en bijstellen van de vraag.

Verschil tussen inkopen en bestellen
Een organisatie wil de stoelen in het bedrijfsrestaurant vervangen. Als ze deze aankoop willen
doen, moeten ze eerst nadenken over wat ze precies willen en bij wie ze deze stoelen gaan bestellen,
tegen welke prijs en hoe ze de afspraken over levering en garantie gaan maken. Als ze na de
aanschaf de stoelen een keer willen bijbestellen, hoeven ze de bestelling alleen nogmaals te doen.
Er hoeven dan geen beslissingen over het product en de inkoopvoorwaarden meer genomen te
worden. Dat is het verschil tussen inkopen en bestellen.

Inkopen
Als je spreekt over bestellen, dan denken veel mensen aan inkopen. Inkopen is meer dan bestellen.
Het gaat bij inkopen om het aanschaffen van nieuwe producten en het opstellen of herzien van
(nieuwe) inkoopvoorwaarden. Bij de inkoop bepaal je de kwaliteit van de producten waarmee je
wilt werken en maak je afspraken over de juiste condities zoals de prijs. Het gaat hierbij om een
eerste aankoop, een zogeheten new buy of modified rebuy. Dit is de eerste keer dat je een nieuw
product koopt bij een bekende leverancier of een bestaand product bij een nieuwe leverancier. Je
spreekt in dat geval over tactische inkoop. Bij tactische inkoop wordt een keuze gemaakt welke
leverancier de goederen of diensten mag leveren tegen welke prijs en inkoopvoorwaarden.
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Bestellen
Bestellen gaat over herhalingsaankopen van het product waarvoor je inkoopvoorwaarden hebt
afgesproken. Het betreft een routinehandeling waarbij je weet wat je zult ontvangen. Het gaat
om een herhalingsaankoop, in vakjargon ook wel rebuy of repeat buying genoemd. Je spreekt in
dat geval ook wel van operationele inkoop. Binnen de afspraken die gemaakt zijn met de leverancier
worden de hoeveelheden van de te leveren producten doorgegeven. Het is van belang dat je weet
hoe je producten bestelt en hoe je dit administratief afhandelt en controleert. In bedrijven bestel
je niet alle soorten producten even vaak en heb je te maken met verschillende leveranciers.

Het inkoopbeleid van de organisatie
De meeste organisaties hebben een eigen inkoopbeleid met bepaalde financiële, sociale, duurzame,
milieuvriendelijke en of maatschappelijke uitgangspunten. Het inkoopbeleid komt voort uit het
algemene beleid en de missie en visie van de organisatie. Het inkoopbeleid beschrijft een aantal
uitgangspunten voor de inkoop van de organisatie die door de medewerkers in alle beslissingen
over het inkoopproces moeten worden meegenomen. Het inkoopbeleid bestaat vaak uit regels die
worden vastgesteld door het bestuur van de organisatie. Deze regels beschrijven hoe een organisatie
doelmatig en volgens wettelijke regels wil inkopen en wat de organisatie naar de buitenwereld
wil uitstralen. De wet- en regelgeving over inkoop is ingewikkeld, doordat er verschillende
Nederlandse en Europese wetten regels geven voor de inkoop. Het inkoopbeleid beschrijft doelen,
zoals het verlagen van de inkoopkosten, betrouwbaarheid van de leverancier, het bewaken van
de product- en leverancierskwaliteit.

Specifieke doelstellingen
Verder zijn er specifieke doelstellingen in het inkoopbeleid opgenomen, zoals maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam inkopen, innovatie bevorderen, milieuvriendelijke
productie (bijvoorbeeld hergebruik van restafval of herbeplanting) en bepaalde sociale criteria
(zoals producten zonder kinderarbeid en uitbuiting van de werknemers).

Inkoopbevoegdheid
In het inkoopbeleid van een organisatie staat onder andere wie er mag inkopen en wat er ingekocht
mag worden. Dat heet inkoopbevoegdheid.

Voorbeeld inkoopbevoegdheden (uit: Voorbeeldhandboek kwaliteitszorg kinderopvang 2008)
1. Managementteam-leden:
• stellen lijst met kritische producten en diensten op: de inkoopbeheersing wordt alleen

toegepast op producten en diensten die een directe invloed hebben op de zorg- en
dienstverlening.

2. MT-leden:
• selecteren leveranciers op basis van de volgende criteria:

– prijs
– ervaring in het verleden
– tijdigheid van leveren
– voldoen aan inhoudelijk eisen zoals afgestemd met de gebruiker.

3. Directeur (of Inkoopbevoegde):
• sluit overeenkomst met de geselecteerde leverancier.
• Overeenkomst bevat minimaal:

– omschrijving te leveren product of dienst
– leveringsafspraken
– prijs.
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4. Inkoopbevoegde:
• bestelt producten/diensten bij de geselecteerde leveranciers.

Bron: www.kennisbankkinderopvang.nl, 15 augustus 2015.

Voorbeeld
Een verpleeghuisbed kost al gauw € 2000. Dus als een verpleeghuis er honderdvijftig wil aanschaffen,
dan gaat het al over een aankoop van € 300.000.

Met een inkoopbevoegdheid kun je in sommige organisaties te maken krijgen met transacties
waarmee veel geld gemoeid is. Je krijgt contacten met allerlei mensen die iets van je willen of
mensen die veel geld aan je kunnen verdienen. Soms zijn mensen uit op hun eigen belang en is
dat in strijd met het belang van de organisatie. Daarom is het prettig dat er duidelijk is omgeschreven
wat je binnen deze taak wel en niet mag. Voor dagelijkse of laaggeprijsde producten kan worden
vastgesteld dat meerdere medewerkers in een organisatie de bestelbevoegdheid krijgen. Bij grotere
inkopen heb je als inkoper of leidinggevende binnen de organisatie veel overleg met de betrokkenen,
soms ook met iemand die over de financiën gaat. Ook dan kun je veel hebben aan duidelijke
inkoopregels waarin is omschreven wat wel en niet mag en welke bedrijfsrichtlijnen en wetgeving
je moet volgen.

Voorbeeld van regels binnen het inkoopbeleid van een onderwijsorganisatie
4.4 Standaardisatie inkoopproces en -formats

Een groot deel van de inkoopactiviteiten is decentraal belegd. Om de professionaliteit en kwaliteit
van de inkoopactiviteiten te borgen, kiest de Aeres groep ervoor om een standaardwerkwijze
te ontwikkelen op het gebied van inkoop en aanbesteden. Deze werkwijze wordt vastgelegd in
de inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen met daarin opgenomen eenduidige procedures, richtlijnen
en hulpmiddelen voor het inkopen van leveringen, diensten of werken. Voorbeelden van bijdragen
aan de standaardwerkwijze zijn:

• standaardmodellen voor offerteaanvragen en selectiedocumenten
• standaardmodellen voor externe communicatie
• standaardmodellen voor offertebeoordeling
• standaardopbouw dossiervorming
• algemene inkoopvoorwaarden.

Door tijdens inkoopprocessen te handelen in overeenstemming met de uitgangspunten en
werkwijze, zoals beschreven in de richtlijnen, willen we borgen dat we als inkopende partij één
gezicht aan de ‘buitenwereld’ tonen. Op deze wijze handelen we op een voor (potentiële)
leveranciers eenduidige, voorspelbare en transparante manier. Dit zal het inkoopproces voor
beide partijen naar verwachting vlot doen verlopen.

Bron: www.aeres.nl, 15 augustus 2015.

Inkoop-, bestel- en magazijnbeheer binnen de organisatie
Binnen een organisatietheorie wordt gesproken over primaire en secundaire processen. Het primaire
proces is het hoofdproces van een organisatie. Het hoofdproces is het proces waaraan de organisatie
haar bestaansrecht ontleent. Alle ondersteunende processen voor het hoofdproces zijn secundaire
processen. Het primaire proces van een school is het geven van goed onderwijs, zodat veel studenten
binnen een gestelde tijd met een diploma de school verlaten. De catering, schoonmaak en de
administratie zijn voorbeelden van secundaire processen die dit primaire proces ondersteunen.
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In veel organisaties valt het magazijn en het voorraadbeheer onder de facilitaire dienst. Het is,
binnen deze organisaties, een onderdeel van het secundaire proces. Dit zijn de diensten die de
kernactiviteit van de organisatie ondersteunen. Dat is het geval in verblijfsorganisaties, zoals hotels,
bungalowparken en zorginstellingen, maar ook in scholen, universiteiten, kantoororganisaties,
congrescentra, enzovoort.
In organisaties waar voorraden een onderdeel zijn van het primaire proces (de kernactiviteit,
corebusiness van een organisatie), zoals bijvoorbeeld een bierbrouwerij en andere
productiebedrijven, is dit niet het geval. Dit komt omdat de voorraden daar rechtstreeks onderdeel
zijn van het eindproduct.

De inkooporganisatie van bedrijven en organisaties kan op veel verschillende manieren georganiseerd
zijn. Er kan sprake zijn van:
1. centrale inkoop
2. decentrale inkoop
3. gecoördineerde inkoop.

1. Centrale inkoop
Er is een inkoopafdeling die de inkopen van de gehele organisatie centraal doet. Dit kan een
onderdeel van de facilitaire dienst zijn.
De facilitaire dienst heeft zelf veel inkoopactiviteiten. Zij kopen bijvoorbeeld kopieerpapier,
kantoorbenodigdheden, schoonmaakartikelen, textiel en voedingsmiddelen in.

De voordelen van centrale inkoop (soms is dat maar één persoon):
• Er kan gebruik gemaakt worden van grotere inkoopvolumes.
• Er is/zijn één of meer personen met specifieke inkoopkennis.
• De inkoopafdeling is een duidelijk aanspreekpunt in de organisatie.
• De administratie- en controleverantwoordelijkheid ligt bij één centraal punt.

De nadelen van centrale inkoop:
• Afdelingen en gebruikers hebben een kleinere invloed op de inkoopbeslissingen. Dit kan leiden

tot ontevredenheid over de geselecteerde artikelen en leveranciers. Afdelingen kunnen dan
toch weer zelfstandig gaan inkopen wat zij beter vinden. Dan hebben de centrale afspraken
weinig nut.

• Het inkoopproces kan langer duren, omdat bestellingen worden opgespaard of omdat de
verantwoordelijke afwezig is.

Deze organisatievorm is het meest geschikt voor artikelen en diensten die voor meer dan één
afdeling ingekocht worden (afdelingsoverschrijdend). Goed overleg met de inkoopverantwoordelijke
is dus heel belangrijk.

2. Decentrale inkoop
In veel organisaties kopen de verschillende afdelingen zelf in. Denk bijvoorbeeld aan een groot
restaurant waarbij de chef-kok de inkoop van voedingsmiddelen doet.

De voordelen van decentrale inkoop:
• Er is draagvlak binnen de afdelingen, omdat deze zelf verantwoordelijk zijn voor inkopen en

bestellen.
• Er kan rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden.

De nadelen van decentrale inkoop:
• De kansen op schaalvoordeel (kwantumkortingen, speciale afspraken) blijven liggen.
• Er zijn in de organisatie verschillende mensen die hetzelfde werk doen.
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• De specifieke inkoopkennis is versnipperd over veel afdelingen.
• De controle is moeilijker te handhaven.

Deze organisatievorm is het meest geschikt voor artikelen en diensten die voor één afdeling
ingekocht worden (afdelingsspecifiek).

3. Gecoördineerde inkoop
Gecoördineerde inkoop is het centraal inkopen van grotere contracten waarover de gebruiker geen
inspraak wil hebben en het decentraal inkopen van afdelingspecifieke producten en diensten. De
grotere contracten, zoals bijvoorbeeld energie en schoonmaak, koopt de inkoopafdeling centraal
in. De overige inkoopactiviteiten doen de verschillende afdelingen zelf.

De voordelen van gecoördineerde inkoop:
• Gebruikers beslissen mee over de inkopen die voor hen belangrijk zijn.
• Er wordt gebruikgemaakt van inkoopkennis voor de grotere contracten.
• Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van schaalvoordeel.

De nadelen van centrale of decentrale inkoop zijn er met deze manier van inkopen niet.

Deze manier van inkooporganisatie is geschikt voor grotere, afdelingsoverschrijdende inkopen.
Deze vorm van inkoop kan een organisatie gebruiken voor bijvoorbeeld de inkoop van energie.
Het zal een afdeling weinig uitmaken wie de leverancier van stroom is. Dit soort inkopen, waarvan
afdelingen het niet nodig vinden om invloed te hebben op de leverancierskeuze, kunnen
gecoördineerd worden ingekocht.

Stappen van het inkoop-, bestel- en voorraadproces
Het inkoop-, bestel- en voorraadproces is een proces dat uit veel stappen bestaat. In onderstaand
schema staan alle stappen op een rij. In de volgende paragrafen worden ze verder uitgewerkt.
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Stappen voorraadbeheer
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1.2 Soorten voorraden

Je vindt voorraden in alle organisaties en binnen alle onderdelen van de facilitaire dienst. Zonder
goed voorraadbeheer worden je klanten ontevreden, kun je niet werken en ontstaan er
bijvoorbeeld problemen in de productie en in de dienstverlening. In deze paragraaf wordt uitgelegd
dat er binnen organisaties verschillende soorten magazijnen en voorraden zijn met verschillende
kenmerken en verschillende functies.

Indeling van voorraden op grond van de plaats van opslag
Op verschillende plaatsen in een bedrijf worden goederen opgeslagen en zijn er magazijnen. Vaak
is er een centraal magazijn waar alle goederen binnenkomen en van waaruit de transportdienst
of logistieke dienst deze goederen binnen de organisatie transporteert naar de decentrale
magazijnen. Op afdelingen worden vaak kleine veiligheidsvoorraden bewaard. Er liggen bijvoorbeeld
kantoorbenodigdheden in de kast, zodat er niet vaak gelopen hoeft te worden. In het magazijn
staat dan bijvoorbeeld een pallet met papier. Verzorgende afdelingen hebben vaak een voorraad
textiel en verpleegartikelen. De afdeling Housekeeping in een hotel heeft een eigen magazijn met
textielgoederen, verzorgende producten zoals zeepjes, shampoo en producten voor de minibar.

Centraal magazijn.
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Decentraal magazijn.

Indeling van voorraden op grond van goederensoort
Een tweede indeling van magazijnen is die in foodmagazijnen en non-foodmagazijnen. In
foodmagazijnen worden voedingsmiddelen opgeslagen en heb je altijd te maken met de
HACCP-regelgeving. Het kan gaan om koelingen, diepvriesruimtes en magazijnruimtes. In
non-foodmagazijnen kan van alles opgeslagen worden, met uitzondering van levensmiddelen.
Denk aan aan bedden, meubels, schoonmaakmiddelen, verbandmiddelen, enzovoort. Als je te
maken hebt met de opslag van bijzondere producten, zoals bepaalde medische artikelen of
gevaarlijke stoffen, kun je te maken krijgen met verschillende wettelijk regels. Het kan gaan om
speciaal afsluitbare kasten. Ook zal je extra veiligheidsvoorzieningen moeten treffen, zoals
handschoenen of brandblussers.

Foodmagazijnen
Binnen de voedingsdienst, catering, keuken en restaurant heb je te maken met verschillende groepen
producten die opgeslagen moeten worden. Bij elke groep maak je steeds onderscheid tussen
producten met en zonder houdbaarheidsdatum:
• grondstoffen
Dit zijn producten die geen bewerking hebben ondergaan. Grondstoffen worden daarom aan het
begin van een productieproces gehouden en bewerkt.
• halffabricaten, kook- en bakklare producten en kant-en-klare producten.
Dit zijn producten die minimaal één bewerking hebben ondergaan en die ergens in het
productieproces bewaard worden. Ze worden ontkoppelproducten genoemd.
• serveerklare producten (eindproducten)
Dit zijn producten die gereed zijn voor de verkoop. Het zijn die producten die de status hebben
als eindresultaat van een productieproces.
• hulpstoffen
Dit zijn producten die als toevoeging gebruikt worden tijdens het productieproces om te komen
tot een juist eindproduct.
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HACCP
HACCP is een afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een wettelijk
vastgelegde risico-inventarisatie voor levensmiddelen. Elk bedrijf dat zich bezighoudt met bereiden,
verwerken, verpakken, verwerken en vervoeren van levensmiddelen dient ervoor te zorgen dat er
geen gevaar is voor de gezondheid. Elk onderdeel van dit beheersproces moet in kaart gebracht
worden om risico’s uit te sluiten. Omdat elk bedrijf anders is, moet je dit preventieve systeem steeds
toepassen op de eigen situatie. Elke maatregel en controle moet je vastleggen, zodat altijd kan
worden aangetoond dat je veilig hebt gehandeld.

In foodmagazijnen bewaar je goederen die bedoeld zijn als grondstof voor voedselbereiding. Ook
halffabricaten, dus eten dat voorbereid is en later afgemaakt wordt, is hier opgeslagen. Omdat
deze magazijnen bij de keuken horen gelden hier de regels van de voedingshygiëne. De voorraad
is dus onderdeel van de kritische controlepunten, zoals die bewaakt worden binnen het systeem
van HACCP.

Hier gelden regels over het registreren en de houdbaarheid van de voorraad. Het is van groot
belang dat deze ruimten de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en lichtinval hebben. Een
foodmagazijn kan bestaan uit verschillende soorten opslagruimten: magazijn voor niet-bederfelijke
levensmiddelen, koelruimten en diepvriesruimten.

Algemene regels voor de opslag van levensmiddelen (uit HACCP voor de contract- en
inflightcatering)
• Na binnenkomst van de goederen moet je deze zo snel mogelijk naar de juiste opslagruimten

vervoeren.
• Alle levensmiddelen moet je bewaren in adequate omstandigheden die erop gericht zijn bederf

te voorkomen en verontreiniging tegen te gaan.
• De producten moet je beschermen tegen iedere vorm van verontreiniging. De producten moet

je zo rangschikken dat een mogelijk risico van besmetting wordt voorkomen.
• (First In First Out). Dit betekent dat per productgroep de producten met de langste

houdbaarheidsdatum achteraan komen te staan. De producten met de kortste
houd-baarheidsdatum komen zo vooraan te staan, waardoor je ze het eerste gebruikt.

• De voorraad producten mag nooit de opslagcapaciteit van de ruimten overschrijden.
• Gegarneerde producten hoef je ter voorkoming van besmetting niet af te dekken, anders

beschadigt de afdekking de garnering. In dit uitzonderingsgeval moet je extra alert zijn op het
voorkomen van besmetting via onbewerkte en/of rauwe producten. Deze uitzondering is niet
toegestaan voor voedselverstrekking binnen zorginstellingen.

• Indien producten worden geplaatst in een trolley hoef je deze ter voorkoming van besmetting
niet af te dekken.
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• Producten dien je, voordat je deze verwerkt, tenminste te inspecteren en zorgvuldig te selecteren.
• Je mag alleen producten verwerken die voldoen aan de eisen ten aanzien van de THT- of de

TGT-datum, de verpakking en de kwaliteit.

THT.TGT.

Opslag niet-bederfelijke voedingsmiddelen in magazijn
In dit magazijn staan de goederen meestal in hun originele verpakking, zoals blikken of karton.
Sommige producten staan er als bulk. Deze zijn uit de verpakking gehaald en in bakken gedaan
van waaruit je kunt scheppen. Denk aan suiker en bloem, conserven of gedroogde producten. Deze
opslagruimten dienen koel, schoon en droog te zijn. Ze moeten vrij zijn van ongedierte.
Levensmiddelen mag je niet op de grond opslaan, maar moet je in stellingen zetten of opslaan in
voorraadbakken.

Foodmagazijn met houdbare voedingsmiddelen.
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Opslag voedingsmiddelen in gekoelde ruimten
Alle bederfelijke producten moet je direct bij ontvangst controleren op temperatuur. Een leverancier
moet immers ook voldoen aan de wettelijke normen. De resultaten moet je noteren op
controlelijsten. Bij een te hoge temperatuur kan het bederven al begonnen zijn. Direct na
binnenkomst moet je de producten opslaan bij een temperatuur van maximaal 7°C. De beste
temperatuur ligt tussen de 2 en 4°C. Soms staat op de verpakking een precieze, ideale
bewaartemperatuur.

Om kruisbesmetting te voorkomen, moet je producten volgens een vastgestelde richtlijn opslaan.
Schone/bereide producten houd je gescheiden van vuile/rauwe producten. Schone producten sla
je op boven vuile producten en bereide producten boven rauwe producten.
Als gekoelde producten te lang uit de koeling zijn, kan de temperatuur oplopen tot boven de 7°C.
Gekoelde producten met een temperatuur tussen de 7 en 9°C (met uitzondering van rauw gevogelte
van 4 tot 6°C) kun je direct in een koeling plaatsen om terug te koelen. Is de temperatuur hoger
dan 9°C, dan is het product ongeschikt voor consumptie en moet je het weggooien. Het is ook
belangrijk dat personen die hier werken de juiste beschermkleding dragen. Bijvoorbeeld een
hoofdnetje, schoenenhoes of handschoenen.

In de koeling worden bereide en rauwe producten gescheiden opgeslagen (HACCP).
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