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RSZK: Thema Voedselveilighed – HACCP & Thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ 

 

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie, somatiek en verzorgingshuiszorg.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

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

Voedselveiligheid – HACCP en Vrijheid & veiligheid – BOPZ.  

 

Voedselveiligheid - HACCP 

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. 

 

Van RSZK namen zes locaties deel aan Waardigheid & trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & Mantelzorger: De projectleider geeft aan dat het verbeterplan ertoe heeft geleid dat 

het voor de bewoner op de afdeling huiselijker is geworden. Bewoners kunnen vragen om een 

gekookt ei, er mag gebak worden meegenomen van buiten of een haring van de markt.   

- Professional: Er is meer bewustwording bij medewerkers om veilig te werken en om elkaar en 

familieleden aan te spreken volgens de projectleider. De sfeer is opener, medewerkers tonen 

meer verantwoordelijkheidsgevoel en werken meer huiselijk/cliënt gericht. Daarnaast blijven 

zij toch verantwoord werken. Ze hebben geleerd om zich niet langer te verstoppen achter 

(vermeende) protocollen en meer in gesprek te treden. De medewerkers in de woonvormen 

hebben meer kennis en kunnen daarmee veiliger werken voor cliënten. Betrokken 

medewerkers uit de woonvormen koppelden terug dat de aandacht functionaris voor HACCP 

kennis op kan halen op de afdelingen. De 0-metingen die RSZK aan het begin van het 

verbetertraject heeft afgenomen gaven inzicht aan de medewerkers en leerden het team om 

verbeteringen/kennis op het gebied van HACCP op te halen. 

 

Resultaat: 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: 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 rondom 

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

rondom voedselveiligheid die meerdere oplossing richtingen kennen. 

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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- 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). 

- Toolkit voor medewerkers RSZK: Hierin zit een map met informatie met daarin: Hygiënecode 

voor woonvormen, 5x veilig eten, schijf van 5, Hygiënecode checklijst voor audit en gesprek, 

Allergenen informatie, Temperatuurlijst regenereren, Bewaarwijzer Voedingscentrum. 

Daarnaast zitten er gadgets in, zoals een koelkast thermometer van het Voedingscentrum, 

een thermometer (om de temperatuur bij regenereren te meten) en een schort met daarop 

de spreuk: lekker en veilig koken, zo doen we dat. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

RSZK gaat na het aflopen van Waardigheid & trots, Ruimte voor verpleeghuizen verder met het borgen 

van de uitvoering van het verbeterplan. De aandachtsfunctionarissen HACCP moeten actief betrokken 

blijven, zij moeten blijven meten op de door RSZK opgestelde prestatie indicatoren. Het onderwerp 

HACCP moet een vaste plek krijgen in de jaarplannen en moet in de monitoring terugkomen. RSZK 

gaat nog onderzoeken hoe zij leercurves kunnen vergemakkelijken en vergelijken. 

Medewerkers in de Woonvormen gaan digitaal door het jaar heen de vragen van het auditformulier 

beantwoorden, zo neemt bewustwording en kennis in relatie tot voedselveiligheid toe. Daarnaast 

heeft de aandachtsfunctionaris zicht op waar aanvullende kennis of ondersteuning nodig. Het is een 

omslag naar lerend werken en het behouden van de voedselveiligheid op de afdelingen. 

 

Tips & Tops 

- Door een 0-meting uit te laten voeren wisten medewerkers wat er moest veranderen. 

- Medewerkers hebben trainingen gehad, dit droeg bij aan het creëren van bewustzijn op het 

thema voedselveiligheid; 

- Teamleiders zijn meegenomen middels interactieve kooksessies. Hierdoor konden zij zelf ook 

de richtlijnen op een leuke manier ervaren; 

- Betere analyse aan het begin, zodat er doelgerichter naar de oplossing gewerkt had kunnen 

worden. 

 

Meer weten  

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

http://www.rszk.nl/ 

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

 

Vrijheid & veiligheid – BOPZ ‘Nieuwe professionaliteit in een betekenisvolle relatie’ 

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

RSZK nam met zes locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

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. 

 

https://hygienecode.voedingscentrum.nl/hygienecode/hygienecode-voor-woonvormen.aspx
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/hygienecode/hygienecode-voor-woonvormen.aspx
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/17.%205x%20Veilig%20eten%20in%20woonvormen.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/Factsheet%20Schijf%20van%20Vijf.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/VC_Auditformulier%20woonvormen.pdf
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/hygienecode/nieuwe-allergenenwetgeving.aspx
https://hygienecode.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/hygienecode/Documents/Regenereren%20van%20gekoelde%20of%20diepgevroren%20maaltijden.pdf
https://webshop.voedingscentrum.nl/pdf/103_bewaarwijzer.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/rszk/
http://www.rszk.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/teamlearninghaccp/
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RSZK startte in 2013 met het programma ‘Nieuwe professionaliteit in een betekenisvolle relatie’. 

RSZK wil vanuit een betekenisvolle relatie vrijheid toekennen aan de cliënt. Passend bij de vraag van 

de cliënt, de expertise van de medewerker en de huidige wet- en regelgeving. Kwaliteit van leven is 

daarbij steeds het uitgangspunt. In dit proces is soms sprake van een spanningsveld tussen veiligheid 

en kwaliteit van leven. RSZK wil landelijk bijdragen aan bouwstenen om medewerkers, cliënten en 

mantelzorgers hierin toe rusten en de regelruimte te vergroten. Inmiddels ligt er een goede basis. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt: RSZK wil bereiken dat cliënten en mantelzorgers een betekenisvolle relatie ervaren 

en dat er een dialoog is over de dilemma’s die er zijn. Professionals werken hieraan. 

Resultaten van cliënttevredenheid laten zien dat gemiddeld meer dan 85% van cliënten en 

hun vertegenwoordigers positief oordeelden op aspecten van betekenisvolle relatie (denk 

aan bejegening, ervaren inspraak, informatie, kwaliteit van medewerkers). “Onze cliënten 

en mantelzorgers ervaren een betekenisvolle relatie.” De Cliëntenraad onderstreept de 

woorden van de intern projectleider en geeft aan de kernwaarden te herkennen op de 

afdelingen. De invulling is divers maar dat hoort zo. Enerzijds door de klantvraag anderzijds 

door de leercurve van de medewerker. Er is hard gewerkt en dat is zichtbaar.  

- Mantelzorger: Een mantelzorgraadpleging liet zien dat er een goede basis lag, maar toonde 

ook verbeterpunten. Hierdoor is onder andere familienet ingevoerd dat een zeer bruikbaar 

hulpmiddel is in communicatie.   

- Professional: Medewerkers zijn toegerust voor de nieuwe professionaliteit. Er zijn 

verschillende routes gebruikt om hieraan te werken: visieontwikkeling, scholing, aansluiting 

bij bestaande instrumenten of gebruik van nieuwe en raadpleging van cliënten en 

mantelzorgers. Door de dialoog aan te gaan, ontstaat er duidelijkheid. Medewerkers weten 

hoe ze een betekenisvolle relatie aangaan. Dit biedt kansen om te vragen en dit biedt de 

mogelijkheid om onduidelijkheden en vragen op te lossen. Een en ander is omgezet in scholing 

en geborgd in de scholingscyclus. Volgens de projectleider herkennen betrokken uitvoerenden 

van diverse afdelingen de duidelijkheid en vervolgens de vragen. Er moet nog veel gebeuren 

maar er is al heel veel gebeurd. Allen onderstrepen het bewustzijn. Wat is vrijheid en wat is 

vrijheidsbeperking? Hoe doen wij dat en is dit betekenisvol? Daar waar we niet weten wat te 

doen, is er dialoog op gang gekomen. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Visiedocument: Het visiedocument rondom het programma heeft handen en voeten gekregen 

doordat RSZK haar kernwaarden toepast op de werkvloer. Onderdeel hiervan is ‘bewust van 

bewustzijn’. Er is veel energie gestoken in vragen stellen over het waarom. 

- Prezo meetkaart (auditen inzet VBM): Manier van hoe je zaken kunt borgen. Vragen stellen 

en auditen brengt veel op gang. Het instrument wordt gebruikt in het teamportfolio, tijdens 

intervisie en tijdens het persoonlijke gesprek. 

- Scholing en scholingscysclus met betrekking tot vrijheid en veiligheid is aangepast Nieuwe 

denkwijzen zijn geïntegreerd en scholing is veel meer gericht op oefenen met dilemma’s. 

- Aanpassen van beleid en instrumenten: Goede zorg versus vrijheidsbeperking is de nieuwe 

leidraad in werkinstructies en is de samenvatting van het beleid. 

- Vermindering registratielasten: Er is kritisch bekeken wat ze registreren en wat ze moeten 

registreren (aan de hand van de plenaire sessies binnen het thema BOPZ). 

- Handboek gesprekscyclus: een leidraad van gesprekken met de cliënt en systeem vanaf 

kennismaking.  

- RSZK-beraad: moreel beraad waarin reflectie op de visie is verwerkt. 

- Teamportfolio en individueel portfolio: een hulpmiddel voor team en medewerker om 

ontwikkelafspraken te maken en op te volgen. 
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- Verslagen van themabijeenkomsten vrijheid & veiligheid – BOPZ: Verslagen over gezamenlijke 

bijeenkomsten over het thema vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De RSZK wil de kennis en instrumenten verder ontwikkelen en borgen. Zodat medewerkers de 

kwaliteit van leven daadwerkelijk ondersteunen en cliëntkwaliteit bieden en borgen in dialoog met 

de cliënt en zijn familie. 

 

Tips & Tops 

- Er is sprake van een kanteling. De meerdere kampen zijn een eenheid geworden.  

- Keep it simple en draag dit goed uit.  

- Zet lijnen uit en houdt die vast. Zet aandacht functionarissen in die meten hoe het gaat met 

prestatie-indicatoren. Laat dit terugkomen in jaarplannen en monitoring. Hoe kunnen we 

leercurves vergemakkelijken en vergelijken? 

- ‘Dit project is de basis voor nieuwe projecten. Bewustzijn en betekenis geven aan interventies is 

van groot belang. Het fundament ligt er. Er waren veel kleine dingen en die dingen zijn nu een 

groot geheel geworden, met als uitgangspunt de visie en kernwaarden.’ 

- Ga het gesprek aan, bespreek risico’s en leg ontwikkelingen vast in het zorgleefplan.  

 

Meer weten  

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

http://www.rszk.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/rszk-gaat-slimme-wijk-bladel/  

Meer weten over de opbrengsten van RSZK? Stuur een e-mail naar teamkwaliteitenveiligheid@rszk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=vrijheid-en-veiligheid-bopz
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/rszk/
http://www.rszk.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/rszk-gaat-slimme-wijk-bladel/
mailto:teamkwaliteitenveiligheid@rszk.nl

