nieuwe verpakkingslijn
maaltijden-aan-huis

PERSVOORSTELLING
op 20 september om 11u00 door:

dhr. Frank VANDEVOORDE
voorzitter OCMW Brugge
voorzitter vereniging Ruddersstove

toespraak: nieuwe verpakkingslijn voor de thuisbezorgde maaltijden
door:

dhr. Frank Vandevoorde, voorzitter OCMW Brugge

datum:

dinsdag 20 september 2011, om 11.00 uur

Geachte genodigden, dames en heren van de pers,
Het Brugse OCMW heeft een niet onbelangrijke opdracht op het vlak van maaltijdbereidingen. Op
vandaag worden in de centrale grootkeuken van het OCMW, Ruddersstove, dagelijks meer dan 2.000
maaltijden bereid. Een deel daarvan gaat naar onze instellingen: de woonzorgcentra en de
dagverzorgingscentra. Een ander deel, ongeveer een derde, gaat naar thuiswonende senioren. Onze
opdracht om te voorzien in kwalitatieve, gezonde én veilige voeding voor Brugse senioren zal de
komende jaren alleen maar belangrijker worden: de baby-boom generatie gaat stilaan op pensioen en
vergrijst.
Ruddersstove heeft sedert de opstart in december 2007 een lange weg afgelegd. Een weg die niet altijd
rechtdoor liep, maar het doel is steeds kwaliteitsverbetering en efficiëntie gebleven. Vandaag, dames en
heren, zetten we een stapje verder op die weg:
De maaltijden die door het OCMW bereid worden voor de leveringen aan huis, werden individueel en
manueel in de gekende aluminium verpakking geplaatst. Door het stijgend aantal maaltijden was dit
systeem functioneel, ergonomische en vooral naar HACCP toe niet langer houdbaar. Na de opstart van
de centrale keuken werd geopteerd voor een machinale verpakking, de methode die tot voor kort
gebruikt werd.
Hoewel dit systeem goed werkte, waren er toch enkele nadelen: de tussenvakken waren niet van elkaar
gescheiden, er was geen visuele controle op volledigheid van de maaltijd tijdens het portioneren en de
maaltijd was moeilijk op te warmen in de microgolf. Bovendien was de verpakking zelf niet altijd even
makkelijk te openen, wat gevaar op snijwonden met zich meebracht.

Vandaag stellen wij u de vernieuwde verpakkingslijn voor: de maaltijden worden vanaf nu verpakt in
kunststofschalen die zowel in de klassieke oven als in microgolf kunnen worden opgewarmd.
Zo kunnen onze klanten, als ze dat willen, hun maaltijd nu zowel koud als warm afgeleverd krijgen.
Het eindresultaat, dames en heren, is een geïntegreerde verpakkingslijn die aangestuurd wordt door ons
eigen ontwikkeld keukenbeheersysteem. Ing. Bart Viaene van onze Informaticadienst programmeerde
en coördineerde de communicatie en sturing tussen de 3 toestellen, een waar huzarenstukje!
Voor deze realisatie werd er in zee gegaan met volgende firma’s:
Mecapack uit Alblasserdam, NL, voor de portioneerband en verzegelmachine
Bizerba uit Groot-Bijgaarden voor de etiketteermachine
Ten slotte wens ik de leden van de Raad van Bestuur van Ruddersstove te danken voor hun
vooruitziende visie en ook alle medewerkers van de centrale keuken en de dienst maaltijden aan huis
die zich dagelijks inzetten voor het bereiden en bezorgen van meer dan 800 maaltijden aan huis.
Deze nieuwe verpakkingslijn, daar heb ik het volle vertrouwen in, is zowel op culinair als op logistiek vlak
een stap vooruit. Het doel blijft: een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen aanbieden aan onze Brugse
senioren.
Frank Vandevoorde
OCMW Voorzitter

De nieuwe lay out van het formulier had als gevolg dat de volledige scanningsoftware herwerkt diende te
worden. Tevens werd de foutenmarge bij het scannen verlaagd.

6. Besluit:
Wij hopen met deze investering van 117.440 euro aan de groeiende vraag van thuisbezorgde maaltijden
een kwalitatief & flexibel antwoord te kunnen bieden in het licht van de vergrijzende Brugse bevolking.
Tevens wens ik de leden van de Raad van Bestuur van Ruddersstove te danken voor hun vooruitziende
visie en ook alle medewerkers van de centrale keuken en de dienst maaltijden aan huis die zich
inzetten voor het bereiden & bezorgen van dagelijks meer dan 800 maaltijden aan huis.

Hoofd van de keuken
Lieven Astaes
20/09/2011

