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Welkom 
We vinden het super leuk dat je ons gezellige 
team komt versterken en heten je van harte 
welkom bij ‘t IJshuys! 
 
In dit boekje leggen we uit hoe we werken binnen 
ons bedrijf en hoe jij je het snelst thuis zult voelen 
binnen ons team. Op deze manier hopen we dat je 
snel vol zelfvertrouwen en enthousiasme aan het 
werk zult zijn. Nogmaals: Fijn dat je er bent en 
wees welkom bij het team van ’t IJshuys! 
 

GIJS & KEES VAN DIJK 

Hoe het begon 
In 2010 stonden we voor een belangrijke keuze. Beiden waren we niet meer tevreden over 
de banen die we hadden. We voelden ons opgesloten, klemgezet en we hadden het gevoel 
dat onze autonomie werd ontnomen. We voelden dat we door de bedrijven, en met name 
onze managers, als oud vuil werden behandeld. En dat we ‘gedwongen’ werden om ‘onze’ 
klanten en de mensen die wij onder onze hoede hadden ook op díe manier te moeten 
behandelen. Onze gezondheid leed er onder en een burn-out lag op de loer. 
Een belangrijk keuze: blijven we zo aanmodderen en zien we wel waar het schip strandt of 
ondernemen we actie en eisen we onze VRIJHEID terug en streven we ons eigen GELUK 
na? Na wat vader-zoon gesprekken rondom de keukentafel besloten we iets voor onszelf te 
beginnen. Wat? Geen idee! Maar iets waarmee we onszelf weer konden zijn. Iets met 
mensen. En dat we goed voor onze medewerkers én klanten zouden zijn stond als een paal 
boven water. BROEDERSCHAP moest en zou de belangrijkste basis zijn van ons bedrijf. 

Toen we hoorden dat er een ijssalon te koop kwam in Vesting Heusden, vonden we dat 
allebei interessant genoeg om eens een kijkje te gaan nemen. Het moment dat we de eerste 
stap binnen zetten wisten we het: Dit gaat ‘m worden, dit kunnen wij! Onze zoektocht naar 
VRIJHEID, GELUK en BROEDERSCHAP kwam die dag ten einde. Op 1 februari 2011 
werden wij de trotse eigenaren van ’t IJshuys. Sinds die dag is alles wat we doen: 

Voor een wereld vol blijdschap 
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Kernwaardes & Kerndoel 

 VRIJHEID: Wij geloven in de vrijheid om onze eigen weg te bepalen en zijn 
onafhankelijk in ons denken en doen. 

 GELUK:  Wij geloven dat je je eigen geluk creëert. 

 
BROEDERSCHAP: Wij geloven dat je door compassie, (droge) humor, 
samenwerking, het bieden van een helpende hand en simpelweg niet zo moeilijk 
te doen een sfeer creëert waarin werknemers, gasten, afnemers, leveranciers, de 
ondernemers zelf, collega-ondernemers en de samenleving waarin we opereren als 
vrienden door één deur gaan en iedereen profiteert. 

Deze drie pijlers zijn de drijfveren waarop ’t IJshuys succesvol draait. Geloof jij ook wat wij 
geloven? Dan zul je jezelf heel snel thuis voelen binnen ons team. 
 
Alles wat we doen, doen we VOOR EEN WERELD VOL BLIJDSCHAP. Korte uitleg: maak 
andere mensen blij. Heet ze welkom. Maak een praatje. Doe eens gek. Doe iets extra’s. 
Bedank gasten voor hun bezoek. Of… neem de vrijheid om zelf iets te verzinnen. 
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Hoofdstuk 1  -  ONZE VOEL-JE-SNEL-THUIS-REGELS 

Werken bij ‘t IJshuys moet ten eerste vooral heel erg leuk zijn en we 
hopen dat je dat ook zo zult ervaren en uitstralen. IJs is een 
fantastisch product en je zult al snel merken dat onze gasten 
eigenlijk altijd goed gehumeurd zijn. Ze zijn een dagje uit of 
bezoeken de vesting als onderdeel van een vakantie of het zijn onze 
vaste gasten die terug komen voor de gezelligheid en al het lekkers 
dat we verkopen. Je zult daarom niet snel met lastige gasten te 
maken hebben! Dat is natuurlijk alvast fijn om te weten! 
 
Kwaliteit en beleving creëer je door als team allemaal hetzelfde uit 
te stralen en dezelfde doel na te streven. Wij doen dit onder andere 
op deze manieren: 
 

1. Iedereen wil fijne collega’s. Ook die van jou. 
2. We vinden het fijn als je op tijd bent. Als je bv. om 13:00 uur moet beginnen wordt 

er verwacht dat je om 13:00 uur omgekleed en wel aanwezig bent op de werkvloer 
om je collega’s te kunnen helpen. Dit betekent dus dat je ruimschoots van tevoren 
aanwezig bent om jezelf om te kleden. 

3. Privéspullen hang je aan de kapstok of leg je in de kast. 
4. Onze gasten verdienen je volledige aandacht. Begroet ze daarom bij binnenkomst en 

bedank ze als ze weggaan. Aandacht kun je niet geven als je verdwaald bent in je 
mobiele telefoon. Vandaar dat je deze tijdens werktijd hebt opgeborgen. Het 
checken van al je socials doe je tijdens de pauze of na werktijd. 

5. Uniformiteit straalt kwaliteit uit en onze gasten herkennen op die manier 
gemakkelijk onze medewerkers. Om die redenen dragen we allemaal dezelfde 
kleding. Je krijgt van ’t IJshuys een witte blouse met logo, een bordeauxrode schort 
en een witte baseball cap met logo. Draag deze op een donkerblauwe spijkerbroek 
en een wit t-shirt. 

6. Om besmetting van ijs te voorkomen dien je de baseballpet te dragen en nagels 
dienen naturel en schoon te zijn. Sieraden, grote oorbellen en ringen, m.u.v. één 
gladde relatiering, worden bij je persoonlijke spullen opgeborgen. Piercings in het 
gelaat (neus, wenkbrauwen, lip, tong, wang, voorhoofd, kin etc) worden uitgedaan. 

7. Als je aan het werk bent is het fijn dat je de spullen die je nodig hebt gemakkelijk 
kunt pakken. Heb je iets gebruikt, leg het dan ook weer schoon op dezelfde plek 
terug. 

8. Tijdens verschillende diensten heb je recht op 30 minuten etenspauze. Dit wordt 
trouwens doorbetaald! Wij zorgen ervoor dat er altijd afbakbroodjes aanwezig zijn. 
Wil je een warme maaltijd nuttigen dan dien je die zelf mee te nemen. 
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9. Heb je dorst tijdens het harde werken? Dan mag je natuurlijk gewoon wat te 
drinken pakken. Dit hoef je niet te vragen en je mag alles pakken wat voorradig is. 
Vraag wel even aan je collega’s of ze ook wat te drinken lusten. 

10. Ben je niet aan het werk en heb je toch zin in een ijsje, dan mag je er altijd voor 
jezelf eentje komen halen! 

 

Hoofdstuk 2  -  HYGIĒNE CODE 

IJssalons willen graag dat hun gasten genieten van een veilig ijsje en gezond en vrolijk weer 
een keertje terug komen voor een volgend ijsje. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de 
Vereniging Ambachtelijk IJscentrum een document opgesteld waarin verschillende regels 
m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid staan. Dit document is gecontroleerd en goedgekeurd 
door de overheid en heet “Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding 2020”. (HC) Als 
ijssalon zijn we wettelijk verplicht om ons aan deze HC te houden! 
 
Dit houdt in dat ook jíj moet weten wat er in de HC staat. Op www.ijshuys.nl/team	vind je 
de laatste editie. Op je contract teken je dat je deze gelezen en begrepen hebt en dat je je 
ernaar zult gedragen. Op je eerste werkdag vragen we je een toets/test te maken met vragen 
die gaan over de stof uit de HC. Zorg dus dat je de HC goed hebt doorgenomen. 
We nemen hygiëne en voedselveiligheid heel erg serieus bij ‘t IJshuys. We worden daarom 
op eigen verzoek door een onafhankelijk bureau regelmatig gecontroleerd op deze zaken. 
Het is ons al 6 keer gelukt om tijdens controles de volle 100% te scoren en dat willen we 
graag zo voortzetten. Daarbij is jouw hulp onmisbaar! 

 
De HC is een behoorlijk uitgebreid boekwerk van eenenzeventig 
bladzijden. Gelukkig zijn voor een ijssalonmedewerker niet alle 
hoofdstukken even belangrijk.  
 
Als IJsbereider of leidinggevende dien je de volledige HC te kennen. 
Als Medewerker IJssalon hoef je niet alles te kennen en volstaat de 
selectie van de hoofdstukken die hieronder is aangegeven. Neem 
deze hoofdstukken goed door, de toets op je eerste werkdag zal 
hierover gaan: 
 

Aantoonbaar voedselveilig werken (blz. 7) Plaagdierbeheersing (blz. 28) 
Training en instructie (blz. 11) Levensmiddelenafval (blz. 31) 
Persoonlijke hygiëne (blz. 13) Opslaan producten (blz. 44) 
Schoonmaak (blz. 16) IJsverkoop (blz. 52) 
Temperatuurbeheersing (blz. 19) Bijlage 1: virussen 
Kruisbesmetting (blz. 24)  
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Hoofdstuk 3  -  HACCP 

Voor, tijdens en na de bereiding van voedsel kunnen er dingen misgaan die de veiligheid 
van onze producten en daarmee dus ook de gezondheid van onze gasten in gevaar kunnen 
brengen. Om ervoor te zorgen dat we zo veilig mogelijk werken, werken we met HACCP-
lijsten. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Vrij vertaald: 
Gevaren analyse en Kritieke controle punten.  HACCP is dus eigenlijk een systeem om de 
grootste gevaren van voedselveiligheid dagelijks of wekelijks te controleren. Bij ‘t IJshuys 
werken we met twee van zulke lijsten. Deze zijn specifiek voor ons gemaakt. Hieronder 
volgt een korte uitleg van deze lijsten en wat we van jou verwachten.  
 
SCHOONMAAKLIJST 
De naam zegt het eigenlijk al. Hierop staan alle zaken die schoon moeten zijn om 
voedselveiligheid te waarborgen. Veel materialen die we gebruiken om ijs te bereiden en te 
verkopen dienen dagelijks schoon gemaakt te worden. De schoonmaaklijst is een handig 
middel om aan het einde van de werkdag bij te houden welke materialen we al schoon 
gemaakt hebben en welke materialen we nog moeten doen. 
 

- Object: wat er schoon gemaakt moet worden. 
- Dag: welke dag is het vandaag en zet hier de eerste letter 

van je naam als je een object hebt schoongemaakt. 
- Schoonmaken: hier staat aangegeven hoe en wat er van het 

object precies schoongemaakt dient te worden. Volg deze 
instructies altijd goed op! Maak je bijvoorbeeld de 
ijsmachine schoon met een doekje waar net het toilet mee 
schoongemaakt is dan kun je zelf al wel invullen dat dat heel erg onhygiënisch is. 

 
TEMPERATUURLIJST 

Ook deze naam zegt eigenlijk al genoeg. Wekelijks moeten we 
onze koel- en vriesapparatuur controleren of deze de producten 
op de juiste temperatuur houden. Meestal wordt dit gedaan 
door een van de leidinggevende, maar we kunnen jou ook 
vragen dit te doen. 
 

Om de temperatuur te controleren dien je met een gekalibreerde thermometer de 
producten in de vriezers en koelingen te meten. Het gaat er namelijk om dat de producten 
de juiste temperatuur hebben en niet de koeling of vriezer zelf. Om kruisbesmetting tegen 
te gaan dien je de thermometer na elk product te reinigen en te desinfecteren. 
Wanneer je de temperatuur gemeten hebt vul je deze in op de lijst. Kijk even goed of de 
temperatuur voldoet aan de eisen die op de lijst staan. Voldoet de temperatuur, dan noteer 
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je enkel de temperatuur. Voldoet de temperatuur niet, dan noteer je onder aan de lijst wat 
je er aan gaat doen om ervoor te zorgen dat de temperatuur wel voldoet aan de eisen. 
 
Misschien moet je de temperatuur verhogen of verlagen of misschien moet er een monteur 
komen om de vriezer of koeling te maken. Overleg dit altijd even met een leidinggevende. 
Hij/zij zorgt dan dat dit wordt opgepakt. 
 

Hoofdstuk 4  -  PLANNING 

Bij ‘t IJshuys werken we met een planning. We streven ernaar om de 
planning minimaal vier weken van tevoren klaar te hebben. In het 
voor- en naseizoen zullen we je hulp voornamelijk in de weekenden 
nodig hebben. In het hoogseizoen (mei t/m augustus) is het ook fijn 
als je door de week inzetbaar bent. 
 
Het kan voorkomen dat je bepaalde dagen niet kunt werken. Geef 
dit tijdig door en we zorgen dat je vrij bent. Is de planning al rond 
en vrijgegeven, maar is er iets tussen gekomen? Dan ben je altijd vrij 
om onderling met je collega’s te ruilen. Via de groepsapp kun je zelf 
ruilen. Laat ons wel altijd even weten dat je geruild hebt. 

 
We zijn een seizoenbedrijf en onze grootste inkomsten moeten we uit het hoogseizoen 
halen. Het is daarom voor ons van groot belang dat we kunnen rekenen op je inzet in deze 
periode. Vakanties vallen vaak ook in deze periode. Om bovenstaande reden kun je 
maximaal drie weken vakantie opnemen in deze periode. We vragen je dan ook vriendelijk 
om een vakantieverklaring te ondertekenen, waarin je aangeeft dat je je hieraan zult 
houden. 
Indien je je vakantie gepland hebt geeft dit dan door via de groepsapp. Dan plannen wij je 
niet in. Let op: geef je vakantie tijdig door! We werken via het principe wie het eerst komt 
wie het eerst maalt. Wanneer we in een bepaalde week door alle verlofaanvragen te weinig 
werknemers hebben, kan het dus zijn dat je vakantieaanvraag niet wordt goedgekeurd. Dit 
proberen we uiteraard altijd te voorkomen, maar daarvoor hebben we wel jouw hulp 
nodig. 
 
We zijn een bedrijf dat erg afhankelijk is van het weer. Een flexibele houding is dan ook een 
pré wanneer je in een ijssalon werkt. Bij het maken van de planning is een zonnige dag het 
uitgangspunt. Mocht het weer tegenvallen dan bestaat de mogelijkheid dat je voor een 
dienst wordt afgebeld. We proberen dit altijd zo min mogelijk te doen en altijd meer dan 
een uur van te voren te doen, zodat je nieuwe plannen voor de dag kunt maken. 
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Het tegenovergestelde kan ook voorkomen. Het weer is extreem goed en het is ineens 
onverwacht heel erg druk in de ijssalon of een collega heeft zich ziek gemeld. Op dat 
moment hebben we behoefte aan extra handen en dan bestaat de kans dat we je bellen of je 
ons wilt komen helpen. We bellen alleen als het echt nodig is en hopen dan ook dat je ons 
komt helpen. 
 

Hoofdstuk 5  -  WERKEN IN DE IJSSALON 

SCHONE VITRINE EN IJSBAKKEN 
Een mooi gevulde en schone ijsvitrine is ons belangrijkste 
visitekaartje. Onze ijsbakken worden daarom door onze ijsbereiders 
mooi opgemaakt of op een bepaalde manier afgestreken. Je moet 
maar eens opletten hoeveel gasten een positieve opmerking maken 
over de presentatie van het ijs. 
Het is belangrijk dat je zorgt dat de vitrine netjes is. Tijdens het 
scheppen vragen we je om het ijs van boven naar beneden en van 
links naar rechts te scheppen. Op deze manier blijven de bakken er 
het netst en het smakelijkst uitzien. 
Na een dag scheppen zijn sommige bakken nog niet helemaal leeg. 

Het ijs kunnen we de volgende dag nog verkopen. Doordat er tijdens het scheppen ijsresten 
achter blijven dienen we deze bakken eerst schoon te maken alvorens we ze weer gaan 
gebruiken. Met een spatel schraap je eerst de ijsresten weg. Met nat papier maak je dan de 
achterkant van de bak schoon. I.v.m. kruisbesmetting van allergenen dien je eerst de 
bakken van de sorbet smaken schoon te maken, daarna de bakken van de demi-sorbets en 
als laatste de bakken van het roomijs. Reinig je spatel na elke bak die je schoonmaakt met 
zuiver kraanwater. 
 
70 GRAMS BOLLEN 
De een schept grotere bollen dan de ander. Graag willen we dat onze 
gasten elke keer dat ze terugkomen een ongeveer even grote bol ijs 
krijgen. Vandaar dat we bollen van 70 gram scheppen. We werken met 
een ijsweegschaal. Hierop kun je bij elk ijsje zien hoeveel je schept. Zo 
heb je bij elk ijsje inzichtelijk of je kleiner of groter moet gaan 
scheppen.  Een bolletje van 70 gram ziet er zo uit -> 
 
Belangrijk hierbij is ook dat we door allemaal gelijke bollen te scheppen onze inkoopkosten 
onder controle weten te houden. Jaarlijks scheppen we tussen de 75.000 en 90.000 ijsjes. Als 
we allemaal 20 gram te veel scheppen (en dat gebeurt al snel) kost ons dat het volgende aan 
extra inkoop: 20 gram x 75000 = 1500 kilo ijs. Dat zijn 357 bakken ijs of 21.420 bollen ijs die 
we op jaarbasis weggeven!  
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SLAGROOM 
Veel gasten vergeten slagroom op hun ijsje te doen. Vraag daarom altijd aan elke gast of hij 
of zij slagroom op het ijsje wil. Dit is niet alleen vanuit service oogpunt gezien netjes om te 
doen, maar ook vanuit een financieel oogpunt erg belangrijk om te vragen. Een ijsje van 1 
bol levert €1,75 omzet op en slagroom levert €0,80 extra omzet op. Door een ijsje mét 
slagroom te verkopen verhoog je de omzet met bijna 46%! Omdat we onze jaaromzet in 
ongeveer 6 a 7 maanden moeten verdienen, is dit echt een must om te doen! 
 

FEESTHOORNTJES 
We bieden onze gasten de keuze uit verschillende hoorntjes. We hebben 
feesthoorntjes met gekleurde hagelslag of nootjes op de rand. Ook hier geldt: 
vraag welke hoorntje de gast wil. Een feesthoorntje levert €0,50 extra omzet op, 
dat is 28,5% meer omzet.  
 

FIFO 
Onze ijsbereiders maken (bijna) dagelijks vers ijs. Het ijs dat zij gemaakt hebben plaatsen ze 
met productiedatum erop in een bewaarvriezer. Vanuit deze bewaarvriezers wordt het ijs in 
de verkoopvitrine gezet. We verkopen ons ijs zo vers mogelijk. Alhoewel ijs lang houdbaar 
is, is het toch het lekkerste de eerste dagen nadat het gemaakt is. Om de kwaliteit te kunnen 
garanderen die we na streven werken we via het FIFO systeem. FIFO staat voor First In First 
Out. M.a.w. het ijs wat als eerst in de bewaarvriezer wordt gezet, wordt als eerste in de 
verkoopvitrine gelegd. Of nog simpeler: het ‘oudste’ ijs wordt als eerste verkocht. 
 
ALLERGENEN 
In ons ijs zitten verschillende ingrediënten waar mensen 
allergisch voor kunnen zijn. Dit noemen ze allergenen. We zijn 
wettelijk verplicht om onze gasten te informeren welke 
allergenen er in ons ijs zitten. De vier meest voorkomende 
staan op de smaakkaartjes die bij het ijs in de vitrine liggen. Zo 
kunnen onze gasten in een oogopslag zien welke allergenen in 
het ijs zitten. Op onze allergenenlijst staan alle smaken die we hebben en welke allergenen 
er in de desbetreffende smaak zitten. De allergenenlijst kun je vinden in het kastje onder de 
kassa. Zorg dat je deze daar terug legt, zodat we deze altijd paraat hebben wanneer iemand 
er naar vraagt. 
Sommige gasten zullen je i.v.m. een allergie vragen je schep extra goed te spoelen of om 
zelfs een nieuwe schep te pakken. Sommige allergieën kunnen dodelijk zijn! Ga hier dus 
altijd serieus mee om! Kun je een vraag over allergenen niet beantwoorden schakel dan 
altijd de hulp van een leidinggevende in. 
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KASSA, PINAPPARAAT & WISSELGELD 
Op onze kassa staan alle producten vermeld die we 
verkopen. De producten zijn in drie groepen 
verdeeld: IJs (rood en roze knoppen), Dranken 
(oranje knoppen) en Overige (gele knoppen).  
 

De kassa is erg gebruiksvriendelijk en je zal deze dan ook snel doorhebben hoe hiermee om 
te gaan. Dit geldt ook voor het pinapparaat. 
Wanneer je merkt dat in de kassalade te weinig wisselgeld zit geef je dit bij een 
leidinggevende aan. Zij zorgen dan weer voor voldoende wisselgeld. Het is niet de bedoeling 
dat je zelf geld wisselt. 
 
TELEFOON AANNEMEN 
Het aannemen van de telefoon is ook een vorm van een visitekaartje. Indien je de telefoon 
aanneemt doe dat dan als volgt: 
 
“Goede morgen/middag/avond, ‘t IJshuys met… (je eigen naam). “  
 
VERDELING FOOIENPOT 
Alle fooien worden in een gezamenlijk potje bewaard. Een keer per jaar gaan we met het 
geld uit de fooienpot iets leuks doen.  
 
TEAM PAGINA 
Alle informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan vind je op www.ijshuys.nl/team. 
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Hoofdstuk 6  -  CONNEXIE PAYROLLING 

’t IJshuys werkt samen met payroll bedrijf Connexie. Dit houdt in dat wij personeel 
inhuren via hen. Je feitelijke werkgever is dus Connexie. Vandaar dat je jezelf bij hen moet 
inschrijven en bij hen een contract tekent. Vragen omtrent je contract e.d. moet je dan ook 
aan hen stellen. Op www.ijshuys.nl/team vind je alle informatie die je nodig hebt. 
 
GEWERKTE UREN 
Je gewerkte uren noteer je aan het einde van je dienst in de ordner “UREN LIJSTEN” die in 
de kast staat. 
Je gewerkte uren worden wekelijks aan Connexie doorgegeven die dan overgaat op 
uitbetaling van je uren. Je kunt ervoor kiezen om wekelijks uitbetaald te krijgen of 
maandelijks. Zie hiervoor het dashbord van Connexie. 
 
We raden je aan om je uren ook thuis bij te houden. Om wat voor reden dan ook kan er per 
ongeluk een fout gemaakt worden met je uren. Zo heb je altijd iets achter de hand om ons 
dan te overtuigen dat je te weinig (of te veel J) betaald hebt gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


