
Reactie Wok Inn Hardenberg B.V.1

We zijn grotendeels mee eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde
journaals zijn gedaan mbt onze zaak. Echter, de verslaggeving van donderdag 17 augustus 2017 door
inspecteur 9 is niet helemaal correct en zeker niet objectief. Wellicht heeft de inspecteur enige
kennis van Chinese taal en/of cultuur: hij heeft de Chinese woord (Weisheng gui) met de letterlijke
vertaling (keukengeest) benadrukt in zijn opmerking. Deze vertaling is onjuist en heeft een
bedenkelijke aard. Bij deze wil ik nog mijn opmerking naar voren brengen: deze inspecteur is ook
degene wie de 2e rapport van bevindingen uitgevoerd heb. Ik kon me nog duidelijk herinneren de
situatie van die dag: Hij kwam eind van middag binnen bij ons restaurant en heeft zich aangemeld bij
de receptie dat hij de inspecteur NVWA is. Hij liep heel snel naar de plek van wok fornuis, zonder zijn
werkkleding (witte jas) aan te trekken. Nog geen minuut kwam hij bij me terug, hij gaf aan dat hij
gelijk met me wou gaan bespreken over de bevindingen.  Ik bracht hem naar boven en hij vertelde
dat de werkplaats niet schoon is en dat zou  onze zaak in gevaar kunnen brengen tot sluiting
bijvoorbeeld. Daarna vertelde hij dat hij eerder in China was geweest voor het zaken doen, maar het
was helemaal niet succesvol en hij had slechte ervaringen met Chinezen in China. Maar ik wist toen
nog niet wat de bedoeling was dat hij zijn eigen ervaringen deelde. Maar nu als ik zijn opmerkingen
las is het duidelijk dat hij vooroordelen vormt op Chinezen door zijn eerder negatieve ervaringen in
China, vind ik. Op dit moment is de situatie omtrent voedselveiligheid en hygiëne zeker verbeterd.
We houden wekelijkse formulieren bij voor de volgende aspecten: Ontvangst controle (temperaturen
controle), Opslag & Presenteren, Schoonmaakplan, Registratielijst Schoonmaak, 6 UURs- en 2 UURs
Borgingslijsten, PH norm Bereiden Sushi Rijst en Bereiden & Transport. We hebben contract
aangesloten bij de Bureau de Wit. De inspecteur komt 1 keer per kwartaal onze zaak controleren
volgens de voorwaarden van NVWA en neemt elke keer monsters mee. Aan de hand van de door hen
gestelde rapportage bespreken we met allen en we maken planning wat we nog verbeterd moeten
aanpakken omtrent hygiëne en voedselveiligheid.
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Versie 1.00 

Journaal Verscherpt toezicht 

 
 
 
 
 
 
 
Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen: 
 Zet de cursor onder deze uitleg 
 Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen]. 

 
LET OP!! OPSLAAN ALS “WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO’S”. Klik op het drop 

down menu, zie pijl).   
 
 
 
 
 
 

Naam inspectielocatie Wok Inn Hardenberg B.V. 

Dossiereigenaar     

Adres Stelling 3 

Postcode Plaats 7773 ND Hardenberg 

Correspondentieadres Stelling 3 7773 ND Hardenberg 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Email adres Eetpark@live.nl 

Openingstijden Dagelijks van 16 – 22 uur 

Website www.wokinnhardenberg.nl 

KvK Naam 

Wok Inn Hardenberg B.V .  => 
Z&H B.V.                          => 
Z. Holding B.V.   
H. Holding B.V.  

KvK nummer 69194335 

Naam bestuurder    

Naam 2de bestuurder    

Rechtsvorm BV 

Datum 3de RvB 13 juli 2017 

Ruimten  

Veiligheid  

Engelsen
Tekstvak
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1ste Nazorginspectie  
Datum woensdag 25 oktober 2017 

Inspecteur 9     

Inspecteur 9      

Gesproken met     

RvB nummer Nvt 

SW nummer nvt 

Hygiëne Geringe overtreding Geen  

Bouwkunde Geen opmerking Geen  

Ongedierte Geen opmerking Geen  

Temperatuur Geen opmerking Geen  

HACCP Geen opmerking Geen  

Overige opmer-
kingen 

Gesproken met . 
Deze bewust erbij laten halen vanwege eerdere escalatie bij collega's. 
Hij gaf aan dat hij vanwege nervositeit wat overspannen had gereageerd, 
maar daar ook spijt van had. (veiligheidsvinkje verwijderd) 
Men heeft BdW gecontracteerd en deze komen momenteel voorafgaand aan 
de VeTo inspecties. 
HACCP wordt goed bijgehouden en er wordt overdadig geregistreerd, maar 
BdW schrijft dit voor. 
Er zijn pH-strips en er worden registraties bijgehouden van de sushirijst. 
Hygiene in de keuken en wokgedeelte moet op onderdelen nog beter, zowel 
bedrijfsruimte als materialen, maar de totale afwijking is door ons als geringe 
overtreding beoordeeld. 
Er zijn verder bouwkundige aanpassingen doorgevoerd en een hogedrukreini-
ger en stoomcleaner aangeschaft. 
Alleen de varkensnekken worden aangeleverd, maar de spek wordt zelf bereid 
(te duur). 
Werkbriefje per email. 

RW monster 1 89378656 OK  
RW monster 2    

Vervolgstap   

Is de logger uitgelezen?   Ja ☒ Nee ☐ 

Voldoet deze?  Ja ☒ Nee ☐ 

 
 
 

Contactmoment  
Datum maandag 28 augustus 2017 

Soort contact Telefonisch contact  

Inspecteur 10   

Inspecteur 9    Inspecteur Zuid 

Kies een item.    
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Brief verstuurd naar   

Overige opmerkingen 

 heeft vandaag telefonisch contact opgenomen met  
 om te vragen of de monsteruitslag bekend was. Monster was in orde. 

Ik heb haar teruggebeld om de uitslag door te geven. Tevens is vandaag 
de brief met het gespreksverslag opnieuw verstuurd. De eerder verzonden 
brief kwam retour, want de adressering was onvolledig.  

 
 

1ste Marsroute inspectie  
Datum dinsdag 23 augustus 2016 

Inspecteur 9     

Inspecteur 9      

Gesproken met     

RvB nummer Nvt 

SW nummer nvt 

Hygiëne Geen opmerking Kies interventie  

Bouwkunde Geen opmerking Kies interventie  

Ongedierte Geen opmerking Kies interventie  

Temperatuur Geen opmerking Kies interventie  

HACCP Geen opmerking Kies interventie  

Overige opmer-
kingen 

Gekookt Spek zal evenals de babi pangang K&K worden ingekocht. Men wil zo 
weinig mogelijk risico lopen. 1ste Marsroute inspectie voor de 2e keer uitge-
voerd. Dit i.v.m. afgebroken 1e marsroute inspectie. 

RW monster 1 89372771 Geen  

RW monster 2    

Vervolgstap   

Is de logger uitgelezen?   Ja ☒ Nee ☐ 

Voldoet deze?  Ja ☒ Nee ☐ 

 
 
 

Contactmoment  
Datum vrijdag 18 augustus 2017 

Soort contact Tel. contact + schriftelijke bevesti-
ging  

Inspecteur 10  

Inspecteur 9    Inspecteur Zuid 

Kies een item.    

Brief verstuurd naar  Locatie van het bedrijf tav  
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Overige opmerkingen 

Telefonisch contact met  nav afgebroken inspectie op 17 aug 
2017. 
Het verslag van 2 augustus blijkt niet te zijn verstuurd. Daarom deze bief 
opnieuw aangemaakt en verstuurd. 
aangegeven dat: 
- afgebroken inspectie moet worden betaald 
- foto’s die  heeft gemaakt verwijderd moeten worden 
- publicatie op social media zal leiden tot aangifte 
- week 34 weer een inspectie volgt 
- indien er dan weer problemen zijn de politie wordt ingeschakeld  
- alsnog het verslag van 2 aug wordt verstuurd aangevuld met hetgeen    
  telefonisch is besproken op 18 aug. 
 
 

 
 
 
 

1ste Marsroute inspectie is Contactmoment geworden 
Datum donderdag 17 augustus 2017 

Inspecteur 9    

Inspecteur 9      

Gesproken met     

RvB nummer  

SW nummer  

Hygiëne Kies overtreding Kies interventie  

Bouwkunde Kies overtreding Kies interventie  

Ongedierte Kies overtreding Kies interventie  

Temperatuur Kies overtreding Kies interventie  

HACCP Kies overtreding Kies interventie  

Overige opmer-
kingen 

Inspectie afgebroken door verschillende omstandigheden en oorzaken, name-
lijk:   
Bij binnenkomst stonden wij netjes te wachten bij de ingang achter een aantal 
mensen welke binnen kwamen om te eten. Een van de vennoten  
zag ons staan en riep naar koks achter het wokgedeelte “wèishèng gui”. Deze 
koks renden de keuken in, opdat moment konden wij ons legitimeren en het 
doel van onze inspectie aangeven/bekend maken. Wij liepen gelijk door naar 
de ingang van de keuken waar we de beide koks tegen kwamen, de ene kwam 
uit de keuken en de andere uit de inloopkoelcel, met 2 gevulde vuilniszak (elk 
+/- 20 kg). Welke naar buiten renden en de zakken in een diepe ronde afval-
container in de grond gooiden. In een ogenblik kon ik zien dat er in een van 
de vuilniszakken bami zat. Vervolgens kwam de heer Cheng, vennoot, in de 
keuken en keek verbaasd toen wij hem informeerden dat de koks iets aan het 
zicht van onze controle onttrekken door het weg te gooien. Ik vertelde hem 
wat ik gehoord had wat hij tegen de koks riep (letterlijk vertaald ‘keukengeest’ 
aanduiding voor de keuringsdienst) en de reactie daarop van de koks. Vervol-
gens gaf ik nogmaals aan wat ons doel was om een volledige inspectie te doen 
met monstername, omdat de hygiëne en een monster de vorige keren afwij-
kend waren en de VeTo-situatie waar het bedrijf in verkeerde. Dat als zij 
voordat wij kunnen controleren de bereide en bewaarde producten weggooien, 
hierbij onze inspectie te niet/kort gedaan werd en geen zin heeft. Hierop ver-
klaarde hij dat dit het advies van onze dienst was (tijdens het VeTo-gesprek) 
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om producten weg te gooien voordat er controle kwam. Ik gaf aan dat waar-
schijnlijk bedoeld werd voor opening of na sluiting van het restaurant. Tevens 
gaf ik aan dat we op een ander moment terugkomen voor een inspectie en dat 
we doorgeven dat een collega buiten blijft staat totdat wij in de keuken zijn. 

 
 

 en 
schreeuwde dat wij beiden zijn bedrijf kapot maakten en begon foto’s van ons 
te maken met zijn mobiele telefoon. Vervolgens zijn wij naar  

 gelopen en verslag gedaan van onze bevindingen en de reac-
tie van . Hierna hebben wij het restaurant verlaten.  
Het is goed om de volgende inspectie te laten uitvoeren door inspecteurs die 
daar nog niet eerder zijn geweest. 

RW monster 1    

RW monster 2    

Vervolgstap 1e Marsroute  

Is de logger uitgelezen?   Ja ☐ Nee ☐ 

Voldoet deze?  Ja ☐ Nee ☐ 
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Gesprek Ondernemer  
Datum Datum van het gesprek 

Op locatie Kies NVWA locatie 

Inspecteur 10   

Inspecteur 9    

Inspecteur 9    

Gesproken met     

Gesproken met    

Is er een machtigingsformulier ingevuld? Ja ☐ Nee ☒ 

Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer ge-
kregen en gelezen Wel gekregen, wel gelezen 

Uitleg gegeven over de procedure Ja ☒ Nee ☐ 

Inspectie uitvoeren na: 16-aug-17 

Kort verslag: Duidelijke uitleg gegeven over Veto en mogelijkheden begeleiding 
adviesbureau. Zie brief  

 
 

Contactmoment  
Datum vrijdag 28 juli 2017 

Soort contact Tel. contact + schriftelijke bevesti-
ging  

Inspecteur 10  

Inspecteur 9    Inspecteur Zuid 

Kies een item.    

Brief verstuurd naar  Locatie van het bedrijf tav  

Overige opmerkingen  

 
 
 
 

3de Rapport van Bevindingen 
Datum donderdag 13 juli 2017 

Inspecteur 9     

Inspecteur 9    

NVWA - er  

Gesproken met     

RvB nummer 480004841 

Richtwaardenmonster Gekookte rijst bewaarfase: kiemgetal en Entero’s 
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Kies/ typ overtreding Kies/ typ overtreding 

SW nummer  

  

  

Kies/ typ overtreding Kies/ typ overtreding 

Overige op-
merkingen 

Per 30-06-2017 is bedrijf van VOF naar BV overgegaan. 20 juli 2017: Na 
overleg met het kernteam VeTo (  is geconstateerd dat het 
bedrijf volgens Module V kan worden aangemeld voor VeTo. Er wordt voldaan 
aan de criteria. 

 
 

2de Rapport van Bevindingen 
Datum donderdag 8 juni 2017 

Inspecteur 9    

Inspecteur 9    

NVWA - er  

Gesproken met     

RvB nummer 282440929 

Bedrijfsruimte niet schoon  

  

Kies/ typ overtreding Kies/ typ overtreding 

SW nummer  

  

  

Kies/ typ overtreding Kies/ typ overtreding 

Overige opmer-
kingen In ISI staat niet vermeld of PAS OP folder al dan niet is uitgereikt 

 
 

1ste Rapport van Bevindingen 
Datum dinsdag 9 mei 2017 

Inspecteur 9     

Inspecteur 9    

NVWA – er  

Gesproken met     

RvB nummer 281831128 

Bedrijfsruimte niet schoon  
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SW nummer  

  

  

Kies/ typ overtreding Kies/ typ overtreding 

Overige opmer-
kingen In het rvb staat dat  vennoot is, volgens KvK is zij dat niet. 

 


