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Vivent: Thema Voedselveiligheid – HACCP & Vrijheid & veiligheid – BOPZ 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en/of andersoortige ondersteuningsvragen.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,6 

 

Vivent nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: 

Voedselveiligheid – HACCP en Vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

 

Voedselveiligheid – HACCP: ‘Vivent Het Andere Wonen’  

Binnen het thema Voedselveiligheid - HACCP is het doel om de hygiënecode voor (met name) 

kleinschalige woonvormen zo te verhelderen dat de begrijpelijkheid voor zorginstellingen en 

zorgprofessionals toeneemt, er beter wordt aangesloten bij de behoeften van cliënten en de 

administratieve lasten worden verminderd. Wonen in een verpleeghuis moet zijn zoals thuis, maar 

dan professioneel. Zorginstellingen hebben in samenspraak met de NVWA en het Voedingscentrum 

inzichtelijk gemaakt welke regels er verplicht zijn voor zorginstellingen van kleinschalige 

woonvormen. Hierop is de hygiënecode voor woonvormen aangepast en verhelderd. Tevens hebben 

zij verkend hoe deze  hygiënecode beter kan aansluiten bij het dagelijks werk van professionals en 

hoe deze voor hen begrijpelijker kan worden. Tegelijkertijd blijft de veiligheid van eten en drinken 

voorop staan en wordt de deskundigheid van medewerkers hierop verbeterd. Zes organisaties hebben 

deelgenomen aan dit thema. 

 

Vivent heeft deelgenomen met het verbetertraject ‘Vivent Het Andere Wonen’. Vivent heeft 

comfortabele/volwaardige appartementen ingericht, midden in de wijk. Dit zijn de nieuwe 

kleinschalige locaties van Vivent. Elke vestiging van ‘Vivent Het Andere Wonen’ is een eigen 

onderneming, gerund door een ondernemerspaar dat in één van de nabijgelegen appartementen of 

de bijbehorende woning woont. Het ondernemerspaar zorgt voor een integrale service en-

dienstverlening en gastvrijheid, waarbij het welzijn en het leven van de bewoner, de eigen regie en 

het betrekken van het netwerk centraal staan. Huiselijkheid staat hierbij hoog in het vaandel, vandaar 

dat Vivent met ‘Het Andere Wonen’ ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan het thema 

voedselveiligheid - HACCP. Er zijn twee koks in dienst die elkaar afwisselen en de warme maaltijd 

bereiden. In overleg met cliënten worden menu’s samengesteld en samen met hen worden de 

maaltijden bereidt. Er wordt hierbij rekening gehouden met de seizoenen, zodat cliënten de 

seizoenen blijven beleven.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Het verbeterplan heeft eraan bijgedragen dat  bewoners zien wat er gebeurt en 

daarom ook meedoen en meehelpen.  “We beleven het hebben van maaltijden met elkaar 

zoals thuis, drie keer per dag een maaltijd en tussendoor koffie momenten. Het vindt 

allemaal plaats in dezelfde ruimte en naar behoefte van iedere individuele bewoner wordt 

er deelgenomen. Het eten wordt bereid in de keuken en het huishouden wordt gevoerd. De 

keuken is een centraal punt”, aldus de projectleider. Doordat samen met bewoners de 

maaltijden bereidt worden, wordt ook  gewezen op handhygiëne, het doen van boodschappen 

en het veilig bereiden van voedsel. Een mantelzorger zegt: “Bewoners hebben inspraak in 

wat er wordt gegeten en hen wordt uitgelegd wat veilig voedsel is en hoe we verantwoorde 

maaltijden maken. Het eten is smaakvol, vers en wordt in de huiselijke sfeer van de keuken 

samen met de bewoners klaargemaakt en genuttigd.” Dagelijks wordt er door bewoners vers 

brood gehaald bij de bakker en wekelijks komt de groenteman de verse groenten brengen. 

Samen met bewoners wordt ook de vaat gedaan en wordt zodoende besproken wat hygiëne 
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is. Het praten over eten en de keuzes die de bewoners maken over de maaltijden is dagelijks 

deel van het leven. 

- Mantelzorger: De projectleider geeft aan dat mantelzorgers die gebruik willen maken van de 

keuken betrokken worden bij de regels over voedselveiligheid, als handhygiëne en het veilig 

bereiden van voedsel. Mantelzorgers ervaren dat er huiselijkheid is en dat er altijd veilig 

gewerkt wordt. Familie mag ook producten mee brengen en ze zijn op de hoogte over 

voedselveiligheid, zodat risico's helder zijn. 

- Professional: Medewerkers zijn zich volgens de projectleider steeds meer bewust van de 

voedselveiligheid en handelen daar ook naar. Medewerkers zijn op de hoogte van hygiënisch 

werken en van risicovolle producten en processen. Ze wijzen elkaar op het veilig omgaan met 

voedsel. Dit wordt openlijk besproken en dat merken bewoners en mantelzorgers. Koks 

verbeteren zichzelf door deel te nemen aan workshops. De aandachtsfunctionaris HACCP 

geeft aan: “Onze professionals kennen de Hygiënecode voor kleinschalige initiatieven en 

volgen workshops waar mogelijk en houden zichzelf op de hoogte. De aanspreek cultuur is 

gemeengoed binnen onze keuken/ woningen. We zouden graag nog periodiek auditeren door 

middel van het ontwikkelde audit formulier(zie producten) en gaan dit nu twee maal per 

jaar inplannen en door collega ondernemers uit laten voeren.” 

 

Opbrengsten 

- Aangepaste hygiënecode voor Woonvormen: De definitie van woonvorm is verruimd waardoor 

het voor medewerkers makkelijker werd om mee te werken. De administratieve lasten zijn 

hiermee bijna geheel komen te vervallen voor (kleinschalige) woonvormen. 

- Checklijst voor gesprek/audit HACCP (jaarlijks te overleggen): Een praktische checklijst om 

samen met het team onder leiding van een collega/deskundige het gesprek te hebben voor 

de voedselveiligheid van de woonvorm. Aandachtspunten zijn voor het team (leren en 

verbeteren) 

- Teamlearning (3 modules), om teams in Woonvormen te ondersteunen bij thema’s 

voedselveiligheid: Nieuwe leermethode om met het team in gesprek te gaan over thema’s 

voedselveiligheid die meerdere oplossing richtingen kennen. 

- Masterclasses over heel Nederland: Er zijn in totaal 15 masterclasses geweest, met gemiddeld 

45 deelnemers per masterclass. In de masterclasses is actief met medewerkers uit 

woonvormen aan de slag gegaan op het gebied van voedselveiligheid en huiselijkheid. 

- Scheurkalender HACCP: Een kalender met handige tips, recepten en weetjes over HACCP 

(volgt nog). 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de toekomst wil Vivent de nieuwe hygiënecode uitrollen over de gehele organisatie. De 

bijeenkomsten hiervoor staan gepland. Zij willen dit borgen door de code op te nemen in het 

handboek met de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen en deze regelmatig te auditten. Vivent 

gaat aan de slag met het toevoegen van de hygiënecode aan het welkomstpakket voor alle nieuwe 

medewerkers. Hierdoor zijn medewerkers vanaf de eerste werkdag op de hoogte van de hygiënecode 

voor woonvormen. Daarnaast gaat ‘Vivent Het Andere Wonen’ aan de slag met het instrument de 10 

klantbeloften samen met het netwerk Kleinschalig Wonen.  

 

Tips & Tops 

- Het concept 'Het andere Wonen' is duidelijk beschreven in een 'franchise formule', de kunst 

is om daar de juiste ondernemer bij te zoeken. 

- Bij de opstarten van de onderneming moet er bij de start aandacht gegeven worden aan 

voedselveiligheid. 

- Geef mantelzorgers workshops en uitleg over voedselveiligheid. 

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/hygienecode/hygienecode-voor-woonvormen.aspx
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/
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- Directe benadering van de thema's naar een team, zodat bewustwording en 

verantwoordelijkheid vanzelfsprekend worden. 

- Stel een voorbeeldfunctie in of maak een film om de boodschap over te brengen. 

- Audit vanaf dag één, zodat de verandering en verbetering inzichtelijk is voor medewerkers. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/vivent/  

https://www.vivent.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/ 

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20

woonvormen%20editie%202016.pdf  

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformuli

er%20woonvormen.pdf  

 

Vrijheid & veiligheid – BOPZ ‘Het andere wonen’ 

Vivent is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ.  

Het doel binnen het thema BOPZ is om in gezamenlijkheid te verkennen hoe de bewegingsruimte van 

cliënten verruimd kan worden binnen het bestaande wettelijke kader. Binnen dit vraagstuk spelen 

verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid  voor de cliënt steeds 

centraal staat. De uitdaging is dat zorgorganisaties tot passende oplossingen komen voor de cliënt en 

de daarbij behorende belangen en risico’s zorgvuldig afwegen. Er is gezocht naar een methode die 

cliënten en zijn sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te 

komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. VWS en de IGJ hebben 

in de themagroep meegedacht. 

 

In antwoord op het scheiden van de financiering van wonen en zorg en het recht op de 

keuzevrijheid en eigen regie van de burger, ontwikkelde Vivent het woonzorgconcept ‘Vivent Het 

Andere Wonen’. Vivent is geen BOPZ erkende organisatie, maar met dit thema zijn zij wel aan de 

slag zijn gegaan. Voor mensen met een zorgindicatie en een vraag om veilig te wonen op een plek 

die je zelf kiest. In de wijk, met ondersteuning en zorg in de nabijheid. Vivent richt hiervoor 

comfortabele en volwaardige appartementen in, midden in de wijk. Elke vestiging van ‘Vivent Het 

Andere Wonen’ is een eigen onderneming, gerund door een ondernemerspaar dat in een van de 

nabijgelegen appartementen of de bijbehorende woning woont. Het ondernemerspaar zorgt voor 

een integrale service en dienstverlening en gastvrijheid, waarbij het welzijn en het leven van de 

bewoner, de eigen regie en het betrekken van het netwerk centraal staan. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Client: Bewoners hebben straks de keuzevrijheid om te wonen waar ze willen. Zij wonen bij 

Vivent veilig en geclusterd in de eigen wijk en de locaties zijn geschikt voor mensen met 

een laag inkomen. Bewoners huren hier straks een eigen, comfortabel appartement 

eventueel met huursubsidie midden in de wijk. Lees hoe Het andere Wonen geregeld is in 

Schijndel. Daarnaast krijgen bewoners ondersteuning en zorg op maat. Ook neemt de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening toe en leven bewoners zoals zij zelf willen. De 

combinatie van vrijheid en veiligheid geeft rust. Mensen die vanuit een verpleeghuissetting 

komen, vinden het lastiger dat er bewegingsruimte is. Zij maken immers weer de 

omgekeerde beweging. 

- Mantelzorger: Mantelzorger vindt het soms lastig, omdat zij volgens de visie behoorlijk wat  

verantwoordelijkheid hebben. Dat is best zwaar geven zij aan bij de projectleider. 

- Professional: Er is een mix van ‘oude’ intra – en extramurale medewerkers. Extramurale 

medewerkers zijn over het algemeen tevreden en vinden de werkwijze beter: de cliënt 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/vivent/
https://www.vivent.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Hygienecode%20woonvormen%20editie%202016.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformulier%20woonvormen.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformulier%20woonvormen.pdf
http://www.hetanderewonenschijndel.nl/over-ons/
http://www.hetanderewonenschijndel.nl/over-ons/
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centraal, daar worden ze blij van. Intramurale medewerkers vinden het lastiger; er is veel 

discussie, geeft de projectleider aan. Ze willen meer voorkomen in plaats van los te laten. 

Voelen zich verantwoordelijk voor het verkleinen van het risico. Willen ook graag 

interveniëren op risico’s, maar vinden risico’s bespreken en toestaan lastig. De ondernemers 

en hun medewerkers passen hun handelen steeds opnieuw aan aan de wensen en behoeften 

van de bewoners. Daarnaast neemt de tevredenheid toe door eigenaarschap van de 

ondernemer en maximale regelruimte. Het gesprek voeren met bewoner en familie blijft 

noodzakelijk. Dit vinden medewerkers  lastig. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

De vestigingen zijn in ontwikkeling. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Vivent wil in de komende drie jaar vijf vestigingen (of ondernemingen)realiseren voor mensen met 

dementie of een andersoortige ondersteuningsvraag. Daarnaast gaat Vivent het onderwerp vrijheid 

en veiligheid opnemen in het kwaliteitshandboek Andere Wonen. Ook blijft het belangrijk om te 

blijven ontwikkelen. Er komen meer franchisevestigingen. Belangrijk is om te werken vanuit 

gezamenlijke visie en dat het concept aan de voorkant wordt meegenomen. De visie is omschreven 

en nieuwe ondernemerskoppels moeten dit gaan herkennen en uitdragen. Deskundigheid blijft nodig 

voor het goede gesprek en het raamwerk hiervoor mag nog steviger worden. 

 

Tips & Tops 

- Zorg voor duidelijkheid over het concept en de visie aan de voorkant. Link alle voorkomende 

onderwerpen aan de visie, dat is de rode draad en het uitgangspunt. Visie wordt vertaald in 

kwaliteitskader en tien klantbeloften.  

- De belangrijkste strategie is het gesprek voeren. Door intensieve discussies en helderheid over 

problematiek komt er een kanteling tot stand. De betrokkenen bespreken onder meer de risico’s 

met elkaar en leggen dit vast en monitoren dit. 

- Technologie wordt goed doordacht ingezet. Wat doet domotica voor je? 1. Is het noodzaak 

vanuit de cliënt of 2. controle voor de zorgverlener? Hier wordt voortdurend over gesproken. 

- Positionering en werken vanuit visie levert effecten. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/vivent/ 

https://www.vivent.nl/ 

http://www.hetanderewonen.nl/ 

https://www.welzijnindezorg.nl/ 
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