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Het Baken: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit & Thema: Voedselveiligheid – HACCP 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek en niet-Wlz: dagactiviteiten Wmo, 

geriatrische revalidatie, eerstelijns zorg, crisiszorg. Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,7 

 

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

Meten en verantwoorden van kwaliteit en Voedselveiligheid – HACCP. 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Het Baken 3.0’ 

Het Baken is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit 

meten en verantwoorden. Dit thema is gericht op het meten en verantwoorden van de kwaliteit van 

leven en zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Deelnemende 

zorgaanbieders hebben verkend hoe zij kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor professionals en de 

organisatie op een manier die het leren en verbeteren in het werk van alledag bevordert. Het doel 

is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten en hun ervaringen 

uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. Een tweetal uitdagingen stonden centraal binnen 

dit thema: 

- Het ontwikkelen van nieuwe concepten, werkwijzen en instrumenten om de kwaliteit van zorg 

en leven inzichtelijk te maken en te bevorderen. 

- Het inzichtelijk maken van zelfevaluatie vanuit deze cliëntgerichte manier om kwaliteit van 

zorg en leven inzichtelijk te maken. Leent deze informatie zich voor verantwoording en/of het 

kwaliteitsplan en –verslag? 

 

Het Baken 3.0 is een meerjarig verandertraject wat zich richt op het realiseren van een dynamische 

balans tussen de drie elementen van de ambitiedriehoek van Het Baken: kwaliteit van zorg, 

tevreden medewerkers, werken vanuit wet- en regelgeving. Alle locaties doen mee. De transitie is 

vormgegeven via verschillende sporen. Ontwikkeling van communities (kleine woon, werk, leef en 

leergemeenschappen) vormt daarin het hoofdspoor. Gedurende de periode van Waardigheid en 

trots, Ruimte voor verpleeghuizen is ingezet op: 

- Realiseren en borgen van de herinrichting. 

- Onderzoek naar de kwaliteit van de dagelijkse zorg, reflectie en ontwikkeling van nieuwe 

werkpraktijken. 

- Ontwikkelen van een kwaliteit- en veiligheid managementsysteem. 

- Opsporen van overbodige registraties in kleinschalig wonen (HACCP). 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De cliëntenraad was bij de start van het traject best wel verontrust over de ambitie 

van Het Baken. De interventies zijn echter zo effectief dat de cliëntenraad ervaart dat er 

veel meer ruimte is ontstaan voor dialoog, participatie, openheid en transparantie. Alvorens 

de interventies in gang te zetten, vindt namelijk onderzoek naar draagvlak plaats, waarbij 

cliëntenraad  en ondernemingsraad nauw betrokken zijn: ‘Zo creëren we draagvlak vóór 

besluitvorming plaatsvindt. Dit blijkt goed te werken. Bij geen of onvoldoende draagvlak 

vindt vervolgonderzoek of aanpassing op interventies plaats. Dit is inmiddels onderdeel van 

het besturingsmodel van Het Baken. Daarom zijn processen wellicht wat traag, maar wel 

gedegen.’  Er is ook meer maatwerk voor cliënten en er ontstaan hele mooie kleine 

initiatieven voor en met cliënten. Denk hierbij aan het Trefpunt op een van de PG- 

afdelingen waarbij op initiatief van familie, ontmoetingen plaatsvinden en bijvoorbeeld 

activiteiten worden georganiseerd voor cliënten met betrokkenheid van familie. ‘Denk ook 

aan de start van een buurtmoestuin waarin cliënten aan de slag kunnen of genieten van de 
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oogst. Samen met de buurtbewoners werken aan lekker buiten bezig zijn’, aldus de 

projectleider. 

- Mantelzorger: familie is meer betrokken, cliënt zijn vraag wordt serieuzer genomen en er is 

openheid en transparantie. 

- Professional: Elkaars krachten worden gezien. Medewerkers vragen elkaar om 

ondersteuning. Als een cliënt geïrriteerd raakt, wordt een ander om hulp gevraagd. 

Misschien heeft de ander net een betere klik met de bewoner of gewoon een goed idee. 

Hierdoor wordt de persoonsgerichte zorg optimaal ingezet en escaleert de situatie niet. 

Professionals komen meer in hun kracht, geven ook aan waar hun behoeften liggen, zijn met 

elkaar beter in staat om focus aan te brengen en er ontstaat en proactief leerklimaat, aldus 

de Bakenbrede coalitie, het gremium waar Het Baken organisatie breed betrokkenheid en 

meedenken faciliteert.  Professionals hebben duidelijk meer verantwoordelijkheid gekregen 

en dit stimuleert het eigenaarschap en betrokkenheid. Er is meer ruimte voor reflectie en 

delen van ervaringen, zodat professionals elkaars expertise beter kunnen inzetten of er zelf 

hun voordeel mee kunnen doen bij het geven van zorg. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Nieuwe vormen van dialoog (verwanten beraad, moreel beraad, organiseren van 

cliëntenpanels, management beraad). 

- Beelden van Kwaliteit. Beelden van Kwaliteit is geïntegreerd in de dagelijkse zorgpraktijk 

en geborgd in de kwaliteitswijzer. Beelden van Kwaliteit is een wetenschappelijk 

verantwoorde kwalitatieve aanpak van kwaliteitsverantwoording. De methode gaat uit van 

observatie van de relatie tussen cliënt en professional. Deze observaties worden vastgelegd 

in een verslag,  gelezen door een kwaliteitspanel en vervolgens met de teams besproken. De 

observaties en de 'spiegel' gesprekken met het kwaliteitspanel zijn de bron voor teams in 

het ontwikkelen en verbeteren van kwaliteit t.b.v. de cliënt. 

- Ontwikkelen kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem. De kwaliteitswijzer 'Waardig 

Leven' is begin 2018 gereed en vertaald naar een kwaliteit- en veiligheids-

managementsysteem. 

- Het verwanten beraad. Dit wordt op enkele plaatsen als pilot uitgetest en in overleg met de 

cliëntenraad verder uitgewerkt. Als onderdeel van het jaarplan Cliëntenraad en het OGSM 

2018. 

- Onzichtbare kwaliteit wordt zichtbaar gemaakt. Hiervoor zijn 23 community coaches 

getraind. Zij weten nu bijvoorbeeld hoe ze filmpjes van goede praktijkvoorbeelden maken 

en plaatsen deze op social intranet of delen deze met elkaar tijdens het teamoverleg. Er is 

bijvoorbeeld een filmpje op social intranet geplaatst over een cliënt die rustig wordt van 

handdoeken opvouwen. Zo heeft zij wat te doen en voelt zich nuttig. Ook heeft een 

medewerker uit de keuken op eigen initiatief onderzocht waarom een cliënt zonder te eten 

van tafel gaat. Blijkt dat de man liever gekruid eten eet en het gemalen eten flauw en niet 

lekker vindt. Nu krijgt hij gekruid eten en eet hij weer smaakvol. Hij accepteert het risico 

van verslikken: hij heeft immers weer ‘mondgevoel’. Ook hiervan is een kort filmpje 

gemaakt door de collega’s van de keuken, die dit voorbeeld delen in teamoverleg en op 

social intranet. 

- Gedragsvisites. Artsen en psychologen doen nu samen gedragsvisites.  

- Melding overbodige registraties. Deze registraties en protocollen worden gemeld via rode 

knop meldingen (paarse krokodil). 

- Protocollen. Deze zijn geactualiseerd. 

 

 

 

http://www.beeldenvankwaliteit.nl/
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Vervolgstappen voor de toekomst 

Implementatie van de kwaliteitswijzer en de vertaling naar de communities. Ontwikkeling van 

communities ontstaat niet vanzelf, maar vraagt ook om disciplinering en concretisering van het 

zorgconcept. T.a.v. kwaliteit betekent dit regievoering op hoofdlijnen en ruimte laten voor 

verschillen, dialoog, tijd en stil staan bij 'er zijn voor' de ander. Dit betekent dat de methodiek 

structureel aandacht vraagt, terug moet komen in alle organisatie onderdelen en het belangrijk is 

om communities op de agenda te zetten. Daarom is dit thema een vast onderdeel geworden van 

teamoverleg en gerichte teamplannen. Ieder team kiest waar zij mee aan de slag wil gaan. Ook 

worden scholingsplannen hierop afgestemd.    

 

Tips & Tops 

- Functie omschrijvingen in samenwerking met professionals maken vergroot het 

eigenaarschap. 

- Goede zorg maken vergt tijd, volharding en creativiteit 

- Bewustwording van wat nodig is om het goed te doen en het goede te blijven doen vraagt 

steeds nieuwe impulsen. 

 

Meer weten  

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/het-baken/  

 

Voedselveiligheid – HACCP: ‘Het Baken 3.0’ 

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. 

 

Het Baken heeft deelgenomen met het verbeterplan ‘Het Baken 3.0’. ‘Het Baken 3.0’ is een 

meerjarig verandertraject wat zich richt  op  het realiseren van een dynamische  balans tussen de 

drie elementen van de ambitiedriehoek van Het Baken: kwaliteit van zorg, tevreden medewerkers, 

werken vanuit wet- en regelgeving. De transitie is vormgegeven via verschillende sporen. 

Gedurende de periode van Waardigheid en trots is  ingezet op: 

- Realiseren en  borgen van de herinrichting. 

- Onderzoek naar de kwaliteit van de dagelijkse zorg, reflectie en ontwikkeling van  nieuwe 

werkpraktijken. 

- Ontwikkelen van een kwaliteit- en veiligheid  managementsysteem. 

- Opsporen van overbodige registraties in kleinschalig  wonen (HACCP). 

 

Het Baken is daarom begonnen met lerend auditeren, dat is een vorm van auditeren en leren 

tegelijk. Aan de hand van een afgenomen vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt op welk niveau een 

unit presteert. Hier kunnen vervolgens interventies aan gekoppeld worden, zodat de unit daar gelijk 

mee aan de slag kan. Men is zich  er nu van bewust dat hygiënisch werken erg belangrijk is omdat ze 

voor een kwetsbare groep maaltijden bereiden. De gesprekken werden als positief, laagdrempelig 

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/het-baken/
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en vooral als  lerend ervaren. Daarnaast  is de aangepaste auditlijst gebruikt om in dialoog met het 

team aan te gaan met vragen als: Hoe kun er voor zorgen dat je team in de leerstand komt? Wat  

heb ik ervan geleerd?  Wat had ik vandaag anders kunnen doen? En wat ga ik morgen anders doen?  

Het Baken meet de effecten van het project met ‘Het uiltje’, een instrument dat inzicht geeft over 

het niveau van de medewerkers die zich met voedselbereiding bezig houden.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De Cliëntenraad geeft aan dat de beleving en huiselijkheid is verbeterd in het totaal 

van de kwaliteit van zorg in de woonvormen. Door eten en drinken op te pakken en zelf te 

gaan koken verbetert de kwaliteit van eten en drinken in de woonvormen. 

- Mantelzorger: Door een andere opstelling van medewerkers worden mantelzorgers intensief 

en op een natuurlijke manier betrokken in de woonvorm volgens de projectleider. Zij 

nemen deel aan het huishouden en hoeven zich niet te verantwoorden of 'te vragen om'. 

Familie legt aan familie uit 'hoe het werkt'. 

- Professional: Zorgmedewerkers geven aan dat door het loslaten van de 'registraties' het 

plezieriger en makkelijker werken is. Dit komt de sfeer en de kwaliteit van de zorg ten 

goede. Daarnaast blijft volgens hen de voedselveiligheid geborgd in het team, doordat de 

bewustwording en houding van medewerkers is verbeterd en er een waarderende 

aanspreekcultuur is. Zorgmedewerkers hebben duidelijk meer verantwoordelijkheid 

gekregen en  dit stimuleert  het  eigenaarschap en de betrokkenheid. Er is meer ruimte voor 

reflectie en het delen van ervaringen. Doordat registratielijsten vervallen zijn, is er ook 

minder beheer van lijsten en het doen van rapportages volgens de projectleider. 

Medewerkers komen meer in hun kracht en doen de juiste dingen in relatie tot 

voedselveiligheid. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Aangepaste hygiënecode voor Woonvormen: De definitie van woonvorm is aangepast en de 

hygiënecode is verhelderd 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: 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 

Borgen van de bereikte resultaten is een belangrijk stap om de bereikte resultaten te continueren. 

Hiervoor gaat Het Baken medewerkers van niveau 3 (hart & handen) inzetten om andere 

medewerkers naar een hoger niveau te krijgen. 

 

Tips & Tops 

- Leg de verantwoordelijkheid lager in de organisatie, waardoor medewerkers meer in hun 

kracht komen. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/tool-voor-doel-en-effect-van-project.html
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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- Het goede voorbeeld zit vooral in; lef en vertrouwen om tot resultaten te komen. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/het-baken/  

https://www.zorgverlening-hetbaken.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  

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/tool-voor-doel-en-effect-van-project.html 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/het-baken/
https://www.zorgverlening-hetbaken.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.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/tool-voor-doel-en-effect-van-project.html

