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Inleiding 
Deze White paper is u aangeboden door de stichting Eten+Welzijn (www.etenwelzijn.nl) en 

betreft een ‘levend document’.  

Deze White paper is vormgegeven binnen het Lerende Netwerk “Maaltijdorganisatie binnen 

woongroepen”; 2019-2020.  

Binnen een Lerend Netwerk zoeken professionals elkaar op, willen leren van elkaar en 

werken met elkaar. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je 

vaardigheden die essentieel zijn bij de invulling van je rol binnen je eigen organisatie.  

 

Onderstaande deelnemers hebben aan deze White paper gewerkt:  

• André de Lange, Facilitair Adviseur Treant Zorggroep, Emmen 

• Marion Eefting, Facilitair Coördinator Treant Zorggroep, Emmen 

• Wietske Jetten, directrice De Wende, Overasselt 

• Ron van der Laan, Hoofd Voeding Topaz, Leiden 

• Marleen Koetsier, Manager Facilitair Stichting Nusantara Zorg, Ugchelen 

• Pieter Hartog, Hoofd Horeca Stichting Nusantara Zorg, Ugchelen 

 

Begeleiding en Tutor:  

• Vincent van Harteveld, inkoper Tangenborgh, Emmen 

• Anton François, coördinator Eten+Welzijn 

 

Wilt u feiten, onderzoeken, projecten, best practices of visies toevoegen? Wilt u ook 

deelnemen, of heeft u vragen hierover? Mail naar vraag@etenwelzijn.nl  

 

 

mailto:vraag@etenwelzijn.nl
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1   

Leeswijzer 

In de verpleeghuizen komen steeds meer bewoners1 met een hogere zorgvraag en complexere 

problemen. Dit leidt tot een verdere ontwikkeling van woonvormen, waarbij bewoners met specifieke 

problematiek bij elkaar wonen en een centrale ruimte hebben (de huiskamer) om te ontmoeten 

(activiteiten, welzijn, eten en drinken). Hun eigen woning/appartement is privé. 

In deze white paper beschrijven we de organisatie van eten en drinken in een woonvorm, die in grote 

mate wordt bepaald door de complexiteit van de doelgroep in samenhang met de groepsgrootte. 

Voor de groepsgrootte gaan we uit van een groep van 12 bewoners. 

De organisatie wordt beschreven vanuit drie invalshoeken, te weten: 

- Inrichting, middelen en materialen 
- Medewerkers 
- Budget en randvoorwaarden 

 

Tot slot wordt een Best Practise weergegeven van een werkschema.  

Bijlage 1: Materialen: inventaris keuken woongroep 12 personen 

Bijlage 2: Voorbeeld – leidraad werktijden en werkvolgorde 

Bijlage 3: Voorbeeld functiebeschrijving verbinder en producent 

Bijlage 4: Samenvatting financiële kaders 

Bijlage 5: Bestellen 

 

 

1 Met bewoners worden ook cliënten bedoeld. 
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1  

 Menu Woonzorg Flevoland Vegetarisch 

 
 
MAANDAG 

Spinazie met pompoencrème 
Gnocchi  
Paddenstoelensaus  
Kipdijfilet  
Hangop 
 

Punt paprika met brie 
Quorn 
 

 
 
DINSDAG 

Stamppot hutspot 
Vleesjus met venkel 
Sukadelapje  
Rijstepap | steranijs 
 

Groenteburger 
 

 
 
WOENSDAG 

Rode kool 
Gekookte aardappel 
Jus met steranijs 
Kip vink 
Ananas vla 
 

Aubergine rol 
 

 
 
DONDERDAG 

Tjap tjoy 
Nasi -goreng 
Saté saus 
Kipsaté  
Vlaflip 
 

Tempeh saté 
 

 
 
VRIJDAG 

Wortel, venkel 
Aardappel rozetten 
Remoulade saus  
Lekkerbekje 
Panna cotta 
 

Groente loempia 
 

 
 
ZATERDAG 

Rucola, tomaat 
Spaghetti  
Tomatensaus  
Gehakt 
Kwark 
 

Quorn gehakt 
 

 
 
ZONDAG 

Stamppot spitskool 
Wildjus  
Wildburger 
Brownie met vanille room 
 

Notenburger  
 

 

Samenvatting 

Woongroepen en huiskamers vormen een steeds groter onderdeel van de huidige voorzieningen in de 

gezondheidszorg. Dagelijks brengen steeds meer mensen hier de dag door. De huiskamer is de plek 

waar de bewoner verblijft en zorg krijgt. Het is zijn thuis. 

In het dagritme van de bewoner vormen de maaltijden een belangrijk onderdeel. Bereiding van de 

maaltijden vindt decentraal in de huiskamers plaats. De keuken is een integraal onderdeel van de 

huiskamer. Om goede en gezonde maaltijden te bereiden, zijn ook goede voorzieningen nodig. De 

keuken moet dus ingericht en uitgerust zijn om dagelijks een goede maaltijd voor 12 bewoners te 

bereiden. Voor een goede werkomgeving zijn de juiste, semiprofessionele middelen en materialen 

nodig. Er moet voldoende werkruimte zijn en de apparatuur moet geschikt en voldoende zijn voor het 

koken voor groepen. 

Om tevens toezicht te kunnen houden en de bewoners mogelijk te betrekken bij (een deel van) de 

maaltijdbereiding is een (halve) eilandopstelling noodzakelijk. Zo staat de medewerker nooit met de 

rug naar de huiskamer toe en kunnen de bewoners gemakkelijk aansluiten. Voor de veiligheid wordt 

gebruik gemaakt van inductiekookplaten en tevens is de kookvoorziening af te sluiten. 

Behalve goede voorzieningen, zijn ook medewerkers nodig die kennis van en gevoel hebben bij lekker 

en gezond eten. Daarnaast moet de medewerker beschikken over vaardigheden en competenties om 

met de bewoner in gesprek te gaan over eten. Zo leert de medewerker hun voorkeuren kennen en 

wat hij of zij lekker vindt. In algemene termen: er is een producent van de maaltijden nodig én een 

verbinder. In grotere groepen (12 personen) zullen dit verschillende personen zijn. Daar waar de 

groepen kleiner zijn, kan 1 persoon beide rollen vervullen. 

Tot slot is natuurlijk het budget van belang. Hiervoor is op basis van het Zorgzwaartepakket (ZZP) een 

bedrag gereserveerd. Voor de bewoners wordt doorgaans hetzelfde budget per dag aangehouden. 

(Specifieke) dieetvoeding valt niet onder de standaard voedingskosten maar is onderdeel van de 

behandeling. Voedingskosten zijn globaal onder te verdelen in personele kosten, ingrediënten en 

logistieke kosten. De kosten voor het helpen bij de maaltijd (‘van de hand naar de mond’) zijn 

zorgkosten. 

 

“Kwaliteit is afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt!” 
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Uitwerking thema’s  

Inrichting, middelen en materialen 
De inrichting van een woonvorm is van groot belang op de beleving/welzijn van de bewoners, maar 

ook op de werkprocessen van de medewerkers. Bovenal moet voor iedereen (medewerkers, 

bewoners) een veilige, huiselijke en gastvrije omgeving aanwezig zijn.  

1. Huiskamer 

2. Koken en bereiden 

Inrichting  

De inrichting van de huiskamer is buiten beschouwing gelaten, we richten ons met name op de 

organisatie (en de daarmee verbonden kosten) van eten en drinken. 

1. Huiskamer 

- De oppervlakte van de huiskamer (inclusief keuken) is tussen de 7 en 8 m2 per bewoner bij 12 

bewoners in de woonvorm. 

- Er is voldoende daglicht en zicht naar buiten en er is zonwering ter voorkoming van direct 

licht, waarbij het contact met buiten in alle gevallen mogelijk is. 

- Ramen zijn niet tot op de grond. 

- Er zijn openslaande deuren naar de aangrenzende tuin (met bijv. daarin verse kruiden, 

groente/fruit). 

- De overgang van binnen naar buiten kent geen niveauverschil, zodat rolstoelgebruikers 

zonder hulp naar buiten kunnen. 

- Het aangrenzende terras is gebaseerd op minimaal circa 3 m2 per bewoner (afhankelijk van 

het aantal rolstoelgebruikers). 

 

2. Koken en bereiden 

Keuken 

We gaan uit van een hybride keuken waarin zowel voor 12 bewoners gekookt als geregenereerd kan 

worden. 

- De keuken is opgesteld in een hele of halve eilandopstelling met zicht op de huiskamer. 

- Het eiland is aan beide zijden of aan de enkele zijde af te sluiten i.h.k.v. veiligheid. 

- Aan de voorzijde van het eiland is een (in hoogte verstelbaar) werkblad/plank zodat de 

reikwijdte naar het fornuis wordt ingeperkt. Aan dit blad kunnen bewoners aanschuiven om 

te participeren in het kookproces. Ook kan het bijvoorbeeld als buffet dienen 

(broodmaaltijden). 

- Het kookeiland is voorzien van een nat deel: (dubbele) spoelbak met daaronder (afsluitbaar) 

kastje met schoonmaakmiddelen en positieplaats voor de vaatwasser. 

- Het kookeiland is voorzien van een kookdeel met daaronder lades voor pannen/kookgerei en 

kruiden. 

- De achterwand van de keuken is voorzien van kastruimte tot plafondhoogte. 

- In de achterwand een koelkast, op een logische plek (logistiek, onderhoud, arbo). 

- In de achterwand de vrieskast. 

- In de achterwand minimaal 2 combi (stoom)heteluchtovens. 
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Middelen 

- Eis is semi-professionele apparatuur die geschikt is voor kleinschalig wonen en veelvuldig 

gebruik (arbo, veiligheid, onderhoud, levensduur, ‘hufter-proof’).  

- Apparatuur moet eenvoudig te bedienen zijn.  

- Inductie kookplaat met flex zones geschikt voor grote pannen (minimaal 6 pitten). 

- Om omstoten/ wegtrekken van pannen te voorkomen, dient als afscherming een rvs 

slingerlijst in het werkblad te zijn opgenomen. Deze moet makkelijk te reinigen zijn.  

- Hoge inbouwkoelkast 500-600 liter.  

Koelkast met actieve koeling i.v.m. HACCP met optioneel volautomatische 

temperatuurregistratie incl. alarmering.  

De koelkast staat in de keuken/woonkamer en dient weinig lawaai te geven en beperkte 

warmte af te geven. 

- Diepvrieskast tafelmodel inbouw met minimaal 4 laden, met optioneel volautomatische 

temperatuurregistratie incl. alarmering.  

- 2x (stoom)combi heteluchthovens die zowel kunnen regenereren, bakken en eventueel 

stomen en die tevens te beveiligen zijn zodat een bewoner de oven niet kan openen tijdens 

de werking. Niet hoger dan 1,50 m. 

- Magnetron ingebouwd. 

- Voldoende afzuigcapaciteit, bij voorkeur met directe afvoer naar buiten. 

- Afwasmachine met een korte draaicyclus, aansluiten op apart zeep doseringsapparaat 

(afgesloten kast).  

 

Keuken gemiddelde prijs € 25.000 (apparatuur, kasten, aanrechten, plaatsing, excl. 

bouwkundige/installatiekosten) 

 

 



7 
 

  

Materialen 

Zie bijlage 1 voor een overzicht van de keukeninventaris die nodig is voor een groep van 12 bewoners:  

- Keukeninventaris 
- Serviesgoed 
- Bestek 
- Glaswerk 
- Tafelbenodigdheden 

- Huishoudelijke artikelen 

 
 

Het is aan de organisatie een keuze te maken voor hotelporselein of huishoudelijk porselein. 

 

 

We gaan hierbij uit (op basis van hotelporselein) van een bandbreedte in de kosten van € 200 - € 230 

per bewoner aan investeringskosten bij een groep van 12 bewoners. 

 

Afbeelding: voorbeeld ontwerp keuken (2020 Topaz, Leiden) 
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Bij een groep van 12 bewoners – waar we in deze white paper vanuit gaan – wordt de 
werkorganisatie opgesplitst in twee rollen: 

a) De verbinder 
b) De producent 

 
Om de organisatie van het eten en drinken op de woonvormen zo goed mogelijk uit te voeren is het 
wenselijk dat de ‘kook’rol (producent) en de bedienings-/begeleidingsrol (verbinder) niet door elkaar 
lopen. In een huiskamersetting wordt 1 iemand verantwoordelijk voor de bereiding (producent) 
terwijl een andere medewerker in contact blijft met de bewoners (verbinder).  
 

Deze medewerkers zijn onderdeel van het totale zorgteam rondom de bewoner en hebben specifieke 

competenties nodig. De medewerkers hebben kennis van en zijn kundig op het gebied van eten en 

drinken. Bij kleine groepen, met 6 – ca. 8 bewoners2 die redelijk zelfstandig zijn, kunnen beide rollen 

door één medewerker worden ingevuld. 

 

De rol van verbinder (bijvoorbeeld: zorg assistent, afdelingsassistent) 
De medewerker die met name het contact en de ondersteuning rondom de bewoner en aan tafel op 

zich neemt. Een medewerker die de bewoners goed kent (levensgeschiedenis), de voorkeuren weet 

en middels ‘smakelijke taal’ de beleving van eten en drinken vergroot, waardoor bewoners ook beter 

eten en drinken.  

Vooral belast met de volgende taken: 

• Menu bepalen/afstemmen (in overleg met de bewoners) 

• Tafeldekken (inclusief wie zit waar/past bij elkaar) 

• Serveren 

• Opscheppen bij de bewoner (in overleg wat, waar en hoeveel) 

• Snijden aan tafel (afhankelijk van de eigen regie van de bewoner) 

• Eten geven (afhankelijk van de eigen regie van de bewoner) 

• Afruimen (wellicht in samenwerking met bewoners) 

• Afwassen (wellicht in samenwerking met bewoners) 

• Eventuele registraties in relatie tot eten en drinken (inname) 

• In gesprek gaan met de bewoner en vastleggen van voorkeuren in het ZLP (is nieuwe 
verplichte indicator) 

• Bewaakt de vocht- en voedingslijsten cq. dat wat de bewoner aan eten en drinken nodig 
heeft. 

 

2 Afhankelijk van de grootte van de groep en de complexiteit van de bewoners kunnen de rollen van 

medewerkers aangepast worden. 

Medewerkers 
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Competenties verbinder  

Motiveren    Aanpassingsvermogen 

Integriteit    Tactisch gedrag     

Sensitief reageren   Loyaliteit      

Presenteren    Gesprek voeren     

Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)  Luisteren 

Samenwerken en overleggen  Richten op behoeften en verwachtingen van de bewoner 

Aandacht en begrip tonen 

Deze rol kan uitgevoerd worden door een zorgmedewerker, welzijnsmedewerker, 2e gastvrouw of 
woonondersteuner en zit normaliter in FWG 25.  

 

De rol van producent (voedingsassistent, kookmedewerker, gastvrouw) 
De medewerker die de productie van eten en drinken op zich neemt en zorgt dat alles goed is 

voorbereid en beschikbaar is. Daarmee wordt de ‘verbinder’ ontzorgt en kan hij of zij ‘blind’ varen op 

de voor de bewoners gewenste producten voor alle maaltijden en tussentijdse verstrekkingen.  

Vooral belast met de taken: 

• Bestellen 

• Goederen ontvangen en opruimen 

• Panklaar maken (snijden, wassen – wellicht in samenwerking met bewoners) 

• Koken 

• Serveren 

• Afruimen (wellicht in samenwerking met bewoners) 

• Afwassen (wellicht in samenwerking met bewoners) 

• Schoonmaken (keuken, huiskamer) 

• Hygiënecontrole en verantwoording (registraties i.v.m. HACCP) 

 

Competenties producent  

Presenteren    Klantgerichtheid  

Resultaatgericht werken  Luisteren 

Omgevingsbewustzijn   Samenwerken (ook met de bewoner)    

Flexibel reageren   Financieel bewustzijn    

Creatief denken   Plannen en organiseren   

Organiseren    Basiskennis t.a.v. bereiding van eten en drinken 

Vakdeskundigheid toepassen  Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

Registeren    Richten op de behoeften en verwachtingen van de bewoner 

 
Deze rol kan uitgevoerd worden door een gastvrouw, woonondersteuner, voedingsassistent en zit 
normaliter in FWG 25.  
 

In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een werkschema met werktijden en werkvolgorde.  

In bijlage 3 is een voorbeeld opgenomen van een functiebeschrijving Gastvrouw/Gastheer 2 (NIVEAU 

2) met focus op eten en drinken. 
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Budget  
Algemeen 

We hanteren een aantal uitgangspunten en verschillen in het berekenen van de ingrediënten kosten 

voor eten en drinken.  

- NzA heeft in 2007 een verdeling van het ZZP tarief gemaakt, zo ook een richting bedrag3  
voor eten en drinken als onderdeel van verblijf in een zorginstelling  

- De doelgroep is boven de 70 jaar 
- We gaan uit van verse producten – voor zover mogelijk panklaar en geportioneerd 
- Er is sprake van opslag voor logistieke kosten 
- Budget bijzondere dieetvoeding is geen onderdeel van dit budget, maar maakt onderdeel 

uit van ‘behandeling’. 
 

Kader Ingrediënten kosten  

Het NIBUD4 berekent jaarlijks de budgetkosten voor eten en drinken. Dat doen zij per persoon; 

afhankelijk van de groepsgrootte dalen de kosten. Het ZZP bedrag dekt de kosten voor ingrediënten 

en de personele en logistieke kosten om eten en drinken te realiseren/produceren. De handeling van 

het bord naar ‘de mond’ is een taak van de collega’s in de zorg. 

Voor de ouderenzorg gaan we ervan uit dat de groepsgrootte geen invloed heeft op de 

ingrediëntkosten van eten en drinken. Dat geldt ook voor de invloed van dieetproducten, mutaties, 

afwijkende voeding, invloed van voorkeuren. Derhalve gaan we uit van een bedrag van € 6,38. Dit 

bedrag is als onderstaand verdeeld door het NIBUD – wat als richtinggevend kan worden beschouwd. 

Kader logistieke kosten 

Deze kosten verschillen per organisatie en is leverancier-afhankelijk. De kosten zijn afhankelijk van de 

grootte van de groep, de leverfrequentie van de leverancier en de locatie (fijnmazigheid) waar de 

leverancier aflevert. In de praktijk bedragen deze kosten gemiddeld € 0,50 per bewoner per dag. 

Kader Restauratieve benodigdheden 

Voor onderhoud apparatuur, tafelaankleding, servies, glaswerk en overige directe kosten gerelateerd 

aan eten en drinken wordt een stelpost van € 0,25 per dag per bewoner aangehouden. 

Kader Personele kosten 

Er kan circa 3 uur per dag worden ingezet om een (warme) maaltijd vers te bereiden. Met de 

mogelijkheid om nog meer toe te voegen aan het eindresultaat van de maaltijd (smaak, geur, 

hoeveelheden, e.d.). 

Bij convenience zijn er minder handelingen en is voor productietaken een inzet per dag van circa 1,75 

uur beschikbaar. 

In bijlage 4 is een samenvatting financiële kaders opgenomen. 

“Kwaliteit is net als water, het zit overal!” 

 

3 https://zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/F4C-kennisbank-

kostprijsberekeningindicatieveprijzen2007-238.pdf 

4 https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/ 

 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/dieetpreparaten-zvw
https://zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/F4C-kennisbank-kostprijsberekeningindicatieveprijzen2007-238.pdf
https://zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/F4C-kennisbank-kostprijsberekeningindicatieveprijzen2007-238.pdf
https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/
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Randvoorwaarden 
Menusamenstelling 

Afdelingen/woonvormen werken als een ‘huishouden’. We weten wat eenieder lekker vindt en er is 

één samengestelde maaltijd die voldoet aan de richtlijnen van de Schijf van Vijf en het 

Voedingscentrum. Aan specifieke wensen wordt zoveel als mogelijk tegemoetgekomen; denk aan een 

dieet, culturele achtergrond of een terminale bewoner. 

Menucyclus 

De menucyclus, al dan niet in samenspraak met de leverancier, na goedkeuring door de 

cliëntvertegenwoordiging (CR of commissie) wordt gehanteerd op de woonvorm.  

Een menucyclus ondersteunt de medewerker om het gesprek aan te gaan met de bewoner en een 

gezonde (conform de richtlijnen), passende (bijv. portie), gevarieerde (dieet-)maaltijd (achtergrond- 

culturele of gewoonte) aan de bewoners aan te bieden. Uiteraard kan hier in samenspraak met de 

bewoner van afgeweken worden. 

 

Eetmomenten 

Naast de eetmomenten van ontbijt, lunch, diner zijn er tussentijdse verstrekkingen (bijv. eiwitrijke 

gerechten); deze sluiten aan bij het dagritme van de bewoner.  

Recepturen  

Gekoppeld aan de gerechten zijn de recepturen beschreven om de kwaliteit van de maaltijden te 

borgen. Recepten kunnen in samenspraak met de bewoners gemaakt worden.  

 

© Moi Tangenborgh 

 

Bestellen 

Het bestellen van de ingrediënten moet praktisch aansluiten op de werkwijze op de afdeling en vanuit 

het werkproces van de medewerker ingericht zijn. Processtappen in volgorde zijn: menu => gerecht 

=> aantal gebruikers => receptuur => aan kunnen passen en kiezen van passend ingrediënt (vuil, 

panklaar of bijv. diepvries). De uitgaven moeten inzichtelijk zijn, zodat de medewerker zich bewust is 

van de kosten.  

In bijlage 5 is een uitgebreide uitwerking over Bestellen opgenomen. 
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Samenwerking  

 

In de organisatie 

De leverancier, medewerkers, cliëntenraad, (zorg)management en behandelaren hebben zitting in 

een multidisciplinair team (eten en drinken) dat de visie van eten en drinken vertaalt naar beleid en 

uitvoering. 

In het team 

Eten en drinken is integraal onderdeel van de activiteiten in het team op de woonvorm. 

Belangrijk voor de werkwijze/inzet van medewerkers is het onderscheid tussen de rollen in de 

huiskamer van de ‘producent’ en de ‘verbinder’.  

De ‘producent’ zorgt voor de productie van eten en drinken (op basis van input van de ‘verbinder’). 

Denk hierbij aan bestellen, menucyclus, voorbereiden (ook tafeldekken/ambiance), bereiden en 

opruimen/afwassen.  

De ‘verbinder’ heeft het directe contact met de bewoner, gaat het gesprek aan voor en tijdens de 

maaltijd en middels ‘smakelijke’ taal neemt hij of zij de bewoners mee in het (positief) beleven van de 

maaltijd.  

De ‘verbinder’ is veelal een zorgmedewerker/gastvrouw, terwijl de ‘producent’ een 

voedingsassistent/helpende/kookdame kan zijn. 

Met de bewoner/mantelzorger 

Vanuit de kwaliteitsindicator ‘aandacht voor eten en drinken’ vindt er minimaal iedere 6 maanden 

een gesprek plaats over de voorkeuren, de hoeveelheden, het gezelschap en het eettijdstip. 

 

 
Foto: Nusantara 
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Menucyclus 

Om langer te leven en om chronische ziekten en beperkingen zo lang mogelijk uit te stellen, is 

gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging belangrijk. Dit geldt ook voor ouderen.  

Ouderen zijn een hele diverse groep mensen. Het verouderingsproces verloopt namelijk bij iedereen 

anders. Er zijn algemene voedingsrichtlijnen te geven, maar er kunnen ook aanvullende specifiekere 

adviezen nodig zijn.  

Aanvullende voedingsadviezen zijn bijvoorbeeld nodig als iemand last heeft van een ziekte, beperking 

of verminderde eetlust. Overgewicht en ondervoeding kunnen een probleem zijn voor ouderen. 

Binnen het voedingsconcept voor woonvormen focussen we ons op het aanbieden van een 

voedingspatroon gebaseerd op: 

- de Schijf van Vijf 
- basiscomponenten die zorgen voor voldoende beschermstoffen, bouwstoffen en 

brandstoffen én een extra component met groente, fruit of volkoren graanproducten. 
- met gerechten die smaakrijk zijn door geuren, prikkels en smaak 
- de mogelijkheid om deze, door toevoegingen en toppings, te laten aansluiten op de 

(smaak) voorkeuren en behoeften van iedere individu 
- binnen een omgeving die bijdraagt aan een optimale waardering van de maaltijden en 

welzijn van ieder mens. 
 

 
Foto: Treant 
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Om het voedingsconcept ook in de praktijk te brengen zijn een aantal strategische uitgangspunten 

gedefinieerd:  

1. Het gaat primair over verbinding tussen mensen. Eten is een middel. Als mensen zich 

verbonden voelen dan spreken we over maaltijdmomenten als een “hoogtepunt van de dag”. 

Zonder contact verliezen we echter al snel onze eetlust.  

2. Medewerkers moeten gefaciliteerd worden door het proces zodat zij zich kunnen focussen op 

de mens. Hierbij kiezen wij voor de invoering van het begrip ‘mise-en-place’, wat betekent: 

alles zo goed mogelijk van tevoren klaarzetten en werken volgens standaard werkwijzen. 

Tijdens de maaltijdmomenten werken we vanuit twee processen (mens en product). Zo 

creëren we rust bij medewerkers, aandacht voor mensen én een efficiëntere werkwijze. 

3. De menselijke maat. Groeien doe je in kleine stapjes. Een continu evoluerende aanpak is 

nodig. 

 

“De menucyclus maakt een voedingspatroon mogelijk dat voldoet aan duurzaamheids-, 

gezondheids-, veiligheids- én smaakeisen.”  

 

 

 
Foto: Nusantara 
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Bijlage 1 - Materialen: inventaris keuken woongroep 12 personen 

Servies Hotelporselein 

  Serviesgoed   

Aantal Omschrijving   

20 Kop 2 1/2 16cl.    

20 Schotel v/kop 2 1/2    

15 Soepkop 2-oren 22cl.    

15 Schotel v/soepkop    

15 Bord plat 17cm.    

15 Bord plat 22cm,    

15 Bord plat 27cm.,    

15 Melkbeker z/oor 22cl.    

15 Koffiebeker m/oor 25cl.    

2 Roomkan 15cl.    

2 Suikerpot m/deksel nr. 2    

2 Schaaltje ovaal 23cm.     

15 Schaaltje 10x10cm.     

2 Schaal ovaal 30x22cm.    

2 Schaal ovaal 18x11cm.    

3 Saladeschaal 16cm.    

15 Saladeschaal 12cm.    

0 Zoutstrooier hg. 5cm.    

0 Peperstrooier hg. 5cm.    

3 Sauskom m/oor en schenktuit     

Totaal exclusief 21% btw 

      
  Bestek   

Aantal Omschrijving   

15 Dessertlepel rvs 18/10   

15 Tafelvork rvs 18/10   

15 Tafelmes rvs 18/10   

15 Kinder/cockt.lepel rvs 18/10   

25 Theelepel rvs 18/10   

15 Gebakvorkje rvs 18/10   

3 Aard./groentelepel rvs 18/10    

3 Saladevork rvs 18/10   

3 Saladelepel rvs 18/10   

3 Sauslepel rvs 18/10   

3 Soeplepel rvs 18/10   

1 Gebakschep rvs 18/10   

Totaal exclusief 21% btw 
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  Glaswerk    

Aantal Omschrijving   

6 Bierflute inh. 18cl.   

6 Borrelglas 6cl., hg. 8,1 cm. diam. 4,8cm.   

30 Glas gehard 22cl.   

6 Likeurglas 11cl. hg. 7,6cm. diam. 6,8cm.   

15 Thee/koffiemok  25cl.   

3 Water/sapkan glas inh. 1,2 liter   

15 Wijnglas 30cl., hg. 15,6cm. diam. 7,8cm.   

Totaal exclusief 21% btw 
   

  Tafelbenodigdheden   

Aantal Omschrijving   

3 Bloemvaasje kleur wit onbreekbaar siliconen    

0 Botervloot met deksel 18,5x11x5cm. rvs   

1 Flesopener 12cm. verchroomd staal   

1 Fruitmand diam. 24,5cm., hgt. 24,5cm. verchroomd   

3 Isoleerkan geheel rvs inh. 1,2 liter    

3 Isoleerkan geheel rvs inh. 1,2 liter   

1 Kelnersmes m/champagnehaak verchroomd   

1 Koektrommel inh. 2 liter kunststof    

1 Kurkentrekker met hefboom verchroomd   

3 Menage 2-dlg. peper/zout rvs 18/8   

15 Onderzetter 24,5cm. kurk   

1 Schotelwarmer afm. 660x200x65mm. 800W/230V   

3 Servettenstandaard 19x19x(H)7cm. verchroomd   

3 Suikerstrooier 26cl. m/chroomstalen dop glas   

1 Theelichthouder   

3 Vaas buitendiam. 12cm., hgt. 23cm. glas   

Totaal exclusief 21% btw 
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  Huishoudelijke artikelen   

Aantal Omschrijving   

1 Afwasbak diam. 32cm. kunststof   

1 Afwasborstel kunststof   

0 Antispatdeksel 26cm.    

1 Beschuitbus Brabantia wit gelakt metaal met kunststof lift   

0 Bestekbak dicht 5/vaks wit   

1 Blikopener tangmodel met kunststof handgreep   

1 Bloemgieter inh. 2,0 liter kunststof   

1 Broodtrommel (schuif) wit gelakt metaal   

1 Cakevorm 25cm. met anti-aanbaklaag   

0 Deegrol 25cm. beukenhout op kogellagers   

2 Dienblad m/grepen afm. 43,5x30,5cm. wit kunststof   

0 Douchemat anti-slip afm. 50x50cm. rubber   

0 Droogrek standaard 20 meter geplastificeerd draad   

1 Emmer inh. 12 liter kunststof   

0 Glasonderzetters (set â 6st.) transparant kunststof   

1 Gootsteenontstopper hout/rubber   

1 Kaasschaaf m/kunststof handgreep   

1 Knackebrooddoos mat kunststof   

1 Kookwekker   

0 Koektrommel inh. 2 liter    

1 Koelkaststapelsetje 3/delig transparant   

1 Keukenrol-/folierolhouder 3/dlg.    

1 Keukentrap 3-treden (incl. plateau) aluminium   

3 Ovenschaal z/deksel rechth. afm. 26x17cm.    

3 Ovenschaal z/deksel rechth. afm. 35x23cm.    

1 Raamwisser met rubberen strip, 40cm.    

15 Placemat kunststof   

1 Rasp met 3 functies rvs   

1 Schuurspons 10 stuks kunststof   

0 Shopbox inh. 46 liter vouwbaar kunststof   

1 Spons viscose groot   

1 Springvorm 26cm. vertind staal   

1 Stoffer en blik kunststof   

0 Stoomstrijkijzer Philips    

0 Strijktafel 125x40cm. metaal   

0 
Thee-suiker-melkdoos met scharnierend deksel 4-vaks (3 vakken voor thee, 1 vak voor 
suiker, melk of koek etc.) Afm. 22x17x9cm. 

  

2 Voorraadbus m/venster, inh. 1,4 kg. wit gelakt blik   

1 Vloertrekker 55cm. kunststof   

1 Steel t.b.v. vloertrekker 140cm. aluminium   

1 Voedselthermometer vestzakmodel DFP450W   

1 Vuilniszakken, inh. 50 liter (per 20st.)   

0 Wasknijpers (set â 24 st.) kunststof   

0 Wasmand open, inh. 45 liter grijs kunststof   

1 Zaalveger zwart nylon    

1 Steel met schroef voor zaalveger, lengte 1,3 meter    

Totaal exclusief 21% btw 
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  Overige   

Aantal Omschrijving   

0 
Pedaalemmer afm. 20x29cm., inh. 5 liter wit 
met kunststof binnenemmer 

  

1 Afvalbak afneembaar plat deksel afm. 40x34x60cm.   

0 Friteuse inh. 2,5 ltr. (HD 6158/55)   

1 

Serveerwagen. Uitvoering: voorzien van kunststof plateaus, rondom voorzien 
van een waterkeerrand. Corrosiebestendig en verstelbaar elke 2,5 cm. 
Voordelen: reinigingsgemak, hoog draagvermogen, De serveerwagen is 
verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen met grijze niet strepende rubberband 
waarvan 2 met rem. Diameter 125 mm. De serveerwagen wordt 
gedemonteerd geleverd. 

  

1 

Koffiezetapparaat met automatische uitschakeling. Inhoud 1,25 liter 
(prijs inclusief verwijderingsbijdrage) 

  

Totaal exclusief 21% btw 

 

  Keuken inventaris   

Aantal Omschrijving   

0 Pan laag inh. 5,0 liter, diam. 24,0cm. hgt. 12,0cm., zonder deksel rvs 18/10.   

0 Deksel voor pan met diam. 24,0cm. rvs 18/10   

3 Pan middelhoog inh. 4,0 liter, diam. 20,0cm. hgt. 15,0cm., zonder deksel rvs 18/10.   

3 Deksel voor pan met diam. 20,0cm. rvs 18/10   

2 Pan middelhoog inh.2,5 liter   

2 deksel voor 2,5 liter pan   

1 Koekenpan diam. 24cm., hgt. 5,0cm. rvs 18/10   

1 Koekenpan diam. 28cm., hgt. 6,0cm. rvs 18/10   

1 Steelpan hoog model inh. 1,5 liter, diam. 16,0cm. hgt. 13,0cm. rvs 18/10.   

2 Wokpan 30cm. anti aanbaklaag    

1 Aardappelschilmesje 6cm. wit kunststof/rvs   

1 Bakspaan v/ophangrek rvs   

2 Braadpan met deksel 28cm., zwart geëmailleerd    

1 Broodmes budget   

1 Dunschiller 6,5cm.   

1 Etensstamper v/ophangrek rvs   

1 Garde v/ophangrek rvs   

1 Koksmes 20cm.   

1 Lepel 31cm. rond wit Melamine   

1 Lepel 38cm. rond wit Melamine   

3 Maatbeker inh. 1,0 liter kunststof   

0 Ophangrek met 8 haken, 60cm. rvs   

1 Pannenlikker bladmaat 9x5cm. lg. 24,1cm. kunststof, extra kwaliteit   

0 Messenblok 9/uitsparingen "blank" 22x25cm.(hxd) uitvoering: hout.   
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  Mogelijke combinatie met de volgende onderdelen :   

1 Officemesje 10cm.   

1 Sauslepel v/ophangrek rvs   

1 Schuimspaan v/ophangrek rvs   

1 Soeplepel v/ophangrek rvs   

1 Tomatenmesje 11cm.   

1 Vleesmes 17cm.   

1 Vleesvork v/ophangrek rvs   

1 Allesopener rvs   

1 Broodbox wit kunststof   

0 Eierdopje stapelbaar rond rvs   

1 Eiersnijder Combi 3-snijmogelijkheden wit kunststof   

0 Keukenschotel diam. 25,0cm. hg. 10,0 cm. inh. 3,3 liter rvs 18/8   

1 Ovenwanten per paar lg. 42cm. hittebestendig   

1 Schaar universeel    

1 Snijplank afm. 34x24cm. wit kunststof - Joseph 4 kleuren snijplanken)   

1 Tang "serveer" lg. 22,5cm. rvs 18/8   

1 Vergiet met grepen diam. 24,5cm. rvs 18/8   

1 Zeefje/bouillon 15cm. gaas rvs 18/10   

1 Pepermolen hg. 21,5cm. hout   

0 Zoutmolen hgt. 15cm.    

1 Handmixer voorzien van een set deeghaken en een set kloppers, 3 snelheden.   

2 Staafmixer + mes, lengte tot 36cm. Kenwood zwaardere uitvoering met metalen 
behuizing en rvs mixstaaf en mes, 5 snelheden. 

  

1 Weegschaal 5kg. digitaal 
tot 1 kg.- 1 gr. nauwkeurig, daarboven 5 gr. 

  

0 Eierkookapparaat, voor 1 tot 6 eieren 230V/400W   

0 Keukenblender, kan inh. 1,7 liter, 230V/1200W   

0 Kruimelzuiger 8V (FC6146/01)   

0 
Rijstkoker inh. 4,2 liter volautomatisch rvs 
diam. 35cm., hgt. 21cm. Aansluitw.: 230V/1600W. 

  

1 Tosti-/panini apparaat zilvergrijs    

1 Vruchtenpers elektrisch    

1 Waterkoker 1,7 liter elektrisch    

Totaal exclusief 21% btw 
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Bijlage 2: Voorbeeld – leidraad werktijden en werkvolgorde 

Ontbijt/ochtend 

Onderstaande is afhankelijk van het dagritme van de bewoners van de woonvorm 

TIJD TAAK OMSCHRIJVING DETAILS/OPMERKINGEN 

07:30 Informatie 
ophalen 

Mutaties, rapportage, opnames, agenda, 
bijzonderheden 

Zorg dat je je bij aanvang op de hoogte stelt wat de stand van 
zaken en planning voor de dag is. 

07:45 Controleren Koelkasttemperatuur en THT Check de koelkasttemperatuur en registreer deze. Kijk ook of alle 
producten goed op THT in de koelkast staan.  

08:00 Tafels dekken 
(kan door 
nachtdienst), 
kan ook in 
buffetvorm 

- Tafelkleed/place met, bestek, bord, glas, kop en 
schotel. Karaf water op tafel 
- koffie (en thee) zetten. Per kop koffie een 
afgestreken lepel 
- Beleg op bord, per bewoner keuze opvragen en 
aangepaste hoeveelheid op bordje; 
- Koffie/brood/suiker/zoetjes/zuivel/ 
koffiemelk/lepeltjes op serveerwagen of op 
tafel; 
- Extra verstrekkingen/snacks voor de dag 
voorzien van dag sticker (met of zonder naam). 
Uit voorraadkast of koeling 
Buffet: 
- Bij buffet staat beleg/brood/zoet op buffet. 
- Koelelement onder vlees/kaas schaal, beperkte 
hoeveelheid hierop presenteren 
- Broodbakken vullen met de broodsoorten 

- Bewoners die zelf kunnen halen, smeren, zelf laten doen (niet 
overnemen); 
- Keuze bieden in beleg, ook als iemand altijd hetzelfde kiest; 
- Ontbijt op bed als bewoner niet voor 10.00 uur in de huiskamer is 
(navragen of bewoner al verzorgd is); 
- In het weekend wat luxer brood bestellen (croissants, krentenbol, 
o.i.d.); 
- Geef aandacht aan de bewoner en de verzorging van het ontbijt; 
- Waterkoker vullen met water 

 Vocht- 
voedingslijsten 
bijhouden 

- Ook de bijvoedingen (snacks)  

 Bestellingen 
opruimen (ma-
wo-vr) 

- Controleer de THT datums 
- Zet componenten warme maaltijd op dag bij 
elkaar in de koelkast  
- Opruimen volgens FIFO (first in, first out) 
- Controle bestelling en aflevering van de bakker  

- Wanneer pakbon klopt met de bestelling hoeft deze niet bewaard 
te worden. 
- Wanneer bestelling niet klopt bellen met klantenservice (uiterlijk 
11.00 uur), zie instructie klachten. 

09.15 Koffie/thee 
pauze collega’s 

- Koffie/thee zetten 
- Thermoskannen heet water 
- Kan met water en ranja 

Verschilt per afdeling of op serveerwagen of in tussenruimte 
klaarzetten met kop/schotel/lepel/suiker/melk/zoetjes  

09.30 (Doorlopend) 
dranken 
aanbieden 
bewoners 

- bewoners koffie/thee/water/ranja aanbieden 
met koekje 

- Tijdstip kan wisselen per afdeling.  
- Doel is dat bewoner na het ontbijt gevraagd wordt wat hij/zij wil 
nuttigen.  

10.00 Einde ontbijt, 
opruimen 
ontbijt 

- voor bewoners die nog niet zijn geweest, 
verstrekking afstemmen met de zorg collega. 
- maak alles goed schoon 

- ook de vloer en stoelen 
- koelelement van buffet in de vriezer 
- tafelbekleding van tafel (kleed/place-met) 

 Extra 
verstrekkingen 
aanbieden 

- Zie de voedingslijst en deze aftekenen - fruitschaal aanvullen 
- Eventuele rapportages in zorgadministratiesysteem 

 Pauze   

 Wensvoeding 
opvragen 

- Indien van toepassing Op advies van diëtist 

 Bestellen (ma-
wo-do) 

- Voor 11.30 uur - Schema bestellen → Leveren: 
- Maandag   → Woensdag 
- Woensdag → Vrijdag 
- Donderdag → Maandag 

 Menubord 
schrijven 

- Vlees/vis component; 
- 1 of 2 soorten saus; 
- 2 soorten groenten; 
- 2 soorten zetmeel. 

- Kan per afdeling verschillen; 
- Ga het gesprek aan wat er geserveerd wordt, als een bewoner iets 
niet lust alternatief aanbieden (zie menucyclus) 

11.30 Start 
werkzaamheden 
middagmaaltijd 
of brood of 
warme maaltijd 

  

 Bijzonderheden:   

 Bakker bestellen Dagelijks voor de volgende dag (behalve 
zaterdag voor zondag) 

Voor 16.00 uur bestelling in het systeem 
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Broodmaaltijd middag/avond 

TIJD TAAK OMSCHRIJVING DETAILS/OPMERKINGEN 

12.00 
Of 
17.00 

Soep opzetten We gebruiken 
koelverse/diepvriessoepen 

- Let op de instructie op de verpakking i.v.m. aanleggen (1:1); 
- Soepen hoeven niet ontdooit te zijn; 
- Let op dat hij niet overkookt. 

 Tafels dekken  Zie ontbijt Zie ontbijt 
- eventueel aanvullende keuzes vragen zoals peperkoek of beschuit 

 Soep serveren Soepkommen op karretje Pan op de kar en soep aan tafel uitscheppen en serveren.  

 Extra 
verstrekking 
bereiden 

Naar keuze van de afdeling Gebakken ei, salade, haring, ed., stem voorkeuren af met bewoners en vul 
deze naar mogelijkheid in (budget/tijd/bereiden/apparatuur). 

 Beleving - geef aandacht aan de 
bewoner tijdens de maaltijd 

Huiskamer afhankelijk, schuiven medewerkers aan tafel bij de bewoners 

13:30 of 18.30 Opruimen - Tafels afruimen 
(tafelkleden weg) 
- Vaatwasser vullen 
- Keuken poetsen 
(kastjes/koelkast nalopen) 

- Zorg dat alles schoon is, stoelen, vloeren etc. (HACCP, ongedierte ed.) 
- Afval in daarvoor bestemde bakken.  

 Vocht- 
voedingslijsten 
bijhouden 

- Ook de bijvoedingen 
(snacks) 

- fruitschaal aanvullen 

 Extra 
verstrekkingen 
aanbieden 

- Zie de voedingslijst en deze 
aftekenen 

Eventuele rapportages in Caress 

 (Doorlopend) 
dranken 
aanbieden 
bewoners 

- bewoners 
koffie/thee/water/ranja, 
vruchtensap aanbieden met 
koekje 

- Tijdstip kan wisselen per afdeling.  
- Doel is dat bewoner na de maaltijd gevraagd wordt wat hij/zij wil nuttigen.  

 Koffie/thee 
pauze collega’s 

- Koffie/thee zetten 
- Thermoskannen heet water 
- Kan met water en ranja 

Verschilt per afdeling of op serveerwagen of in tussenruimte klaarzetten met 
kop/schotel/lepel/suiker/melk/zoetjes  
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Warme maaltijd middag/avond 

TIJD TAAK OMSCHRIJVING DETAILS/OPMERKINGEN 

11.15 
Of 
16.45 

Start voorbereidingen warme 
maaltijd  

- Zie instructie oven i.r.t. 
regenereren 
 

- Oven moet voorverwarmd worden; 
- In verpakking éen gaatje prikken; 
- Schalen voorverwarmen (indien ruimte); 
- Regenereren duurt totaal ca. 60 minuten. 

 Tafels dekken  
 
- Kwartier voor aanvang van 
de maaltijd;  
- Ook voor de bewoners die 
op de kamer de maaltijd 
gebruiken! 

- Tafelbekleding (place-
met/laken/zeil) 
- Bord, glas, mes en vork en 
karaf water 
- Opschepbestek 
- Karaf water 
- Schaaltje appelmoes 
- Peper/zout, 
smaakversterkers (ketjap, ed.) 

- Zorg voor een nette sfeervolle gedekte tafel. Denk ook aan 
bloemetje ed. 
- Tijdens de maaltijd geen medicijnen verstrekken 
- Tijdens de maaltijd geen TV, eventueel radio afstemmen met 
bewoners (rust!) 

 Serveren - Verdeel warme 
componenten over schalen 
- Direct deksel op de schaal 
- Na frietdag de oven reinigen 
(zie instructie) 

- Schalen voorverwarmen 
- Bewoners zelf op laten scheppen en/of elkaar laten 
ondersteunen 

 Gemalen voeding Vooraf klaarzetten: 
- blender, melk of bouillon    

Warme component voorzien van beetje vocht en snel pureren en 
serveren.  

 Beleving - geef aandacht aan de 
bewoner tijdens de maaltijd 
(oven en vaatwasser niet 
gebruiken) 

Huiskamer afhankelijk, schuiven medewerkers aan tafel bij de 
bewoners 

13:30 of 
18.30 

Opruimen - Tafels afruimen (tafelkleden 
weg) 
- In vaatwasser (voorspoelen 
en verschonen) 
- Keuken poetsen 
(kastjes/koelkast nalopen) 

- Zorg dat alles schoon is, stoelen, vloeren etc. (HACCP, 
ongedierte ed.) 
- Afval in daarvoor bestemde bakken.  

 Vocht- voedingslijsten 
bijhouden 

- Ook de bijvoedingen 
(snacks, fruit, wens) 

 

 Extra verstrekkingen 
aanbieden 

- Zie voedingslijst, deze 
aftekenen 

Rapportages  

 (Doorlopend) dranken 
aanbieden bewoners 

- bewoners 
koffie/thee/water/ranja/ 
vruchtensap aanbieden met 
koekje 

- Tijdstip kan wisselen per afdeling.  
- Doel is dat bewoner na de maaltijd gevraagd wordt wat hij/zij wil 
nuttigen.  

 Koffie/thee pauze collega’s - Koffie/thee zetten 
- Thermoskannen heet water 
- Kan met water en ranja 

Verschilt per afdeling of op serveerwagen of in tussenruimte 
klaarzetten met kop/schotel/lepel/suiker/melk/zoetjes  
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Bijlage 3: Voorbeeld functiebeschrijvingen van de rollen 

ROL VERBINDER (vanuit een functiebeschrijving): voedingswensen bewoners huiskamer 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
Doelstelling van de functie 
De medewerker gaat in gesprek met de zorgvrager (en eventueel een naaste/mantelzorger) om de 
voedingswensen, -gewoonten en voedingswijze van de zorgvrager te achterhalen en te begrijpen.  
De medewerker signaleert bijzonderheden en registreert gegevens en afspraken met de zorgvrager volgens 
protocol/afspraak. 
De medewerker informeert en adviseert over eten en drinken en geeft voorkeuren door aan de bereider van 
de maaltijden 
De medewerker serveert de maaltijd aan de zorgvrager en ondersteunt deze bij het eten 
 
Plaats van de functie binnen de organisatorische eenheid 
De medewerker ontvangt hiërarchische leiding van het hoofd van de locatie.   

 
RESULTAATGEBIEDEN  

• Inventariseert voedingswensen en -gewoonten van de zorgvrager en registreert deze 

• Informeert en adviseert de zorgvrager met betrekking tot voeding 

• Serveert maaltijden en dranken aan de zorgvrager 
 
Resultaatgebied: Inventariseert voedingswensen en -gewoonten van de zorgvrager en registreert deze 
Omschrijving 

• Gaat in gesprek met de zorgvrager  

• Stemt taalgebruik en communicatie af op de zorgvrager.  

• Signaleert bijzonderheden, inventariseert wensen en registreert gegevens volgens protocol/afspraak 
 
Resultaat 
De wensen en gewoonten van de zorgvrager op het gebied van voeding zijn geïnventariseerd en vastgelegd. 
Het zorgdossier en eventueel een diëtist zijn geraadpleegd. Bijzonderheden zijn gesignaleerd en 
geregistreerd. 
 
Resultaatgebied: Informeert en adviseert de zorgvrager met betrekking tot voeding 
Omschrijving 

• raadpleegt het zorgdossier en eventueel een diëtist om zich een beeld te vormen van de 
(voedings)situatie en het ziektebeeld van de zorgvrager.  

• informeert en adviseert de zorgvrager over voeding en bij het maken van keuzes voor maaltijden en 
dranken.  

• voorziet de zorgvrager van keuzemogelijkheden, extra tips en suggesties en helpt eventueel bij het 
maken van keuzes.  

• signaleert bijzonderheden en eventuele weerstanden bij de zorgvrager met betrekking tot eten en 
drinken en geeft deze informatie volgens afspraak door. 

 
Resultaat 
De medewerker heeft de zorgvrager informatie en advies gegeven over voeding, maaltijden en dranken en 
heeft indien nodig de zorgvrager geholpen bij het maken van keuzes. Bijzonderheden zijn gesignaleerd en 
doorgegeven. 
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Resultaatgebied: serveert maaltijden en dranken aan de zorgvrager 
Omschrijving: 

• serveert maaltijden en dranken aan de zorgvrager en controleert daarbij of de maaltijden en 
dranken bedoeld zijn voor de zorgvrager. Wanneer er bezoekers aanwezig zijn, dan biedt 
medewerker ook hen iets te drinken of eten aan.  

• biedt waar nodig en volgens afspraak ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd. Hij signaleert 
en rapporteert bijzonderheden en houdt patiëntgegevens bij met betrekking tot de inname van 
eten en drinken. 

 
Resultaat 
De medewerker heeft maaltijden en dranken geserveerd aan de zorgvrager en eventueel aan het bezoek. 
Hij heeft gecontroleerd of de maaltijden en dranken bedoeld zijn voor de zorgvrager. Indien nodig is de 
zorgvrager volgens afspraak ondersteund bij het eten/drinken. Inname is geregistreerd en bijzonderheden 
zijn gesignaleerd en doorgegeven. 
 
Bevoegdheden 
Medewerker is bevoegd naar behoefte van cliënt te handelen op het gebied van eten en drinken. 
Medewerker mag kleine wijzigingen zelfstandig beslissen, maar wijzigingen in dieet of consistentie altijd in 
overleg met diëtiek / behandelaar.  
Medewerker heeft toegang tot het zorgleefplan.  
Medewerker heeft toegang tot het bestelsysteem om mogelijkheden te bekijken  
 
FUNCTIE-EISEN, VAARDIGHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Kennis 

• Een relevante MBO-opleiding of een MBO werk- en denkniveau. 

• Kennis van de processen binnen Treant Care en Treant Zorggroep 

• Kennis van geautomatiseerde systemen die voor de uitvoering van de functie noodzakelijk zijn 

• Kennis van gesprekstechnieken  
 

Zelfstandigheid 

• De medewerker verricht zelfstandig diverse taken volgens vastgestelde werkinstructies, richtlijnen 
en procedures.  

• Bij voorkomende problemen wordt zelfstandig naar een oplossing gezocht. Terugval is mogelijk op 
het hoofd. 
 

Sociale vaardigheden 

Eisen worden gesteld aan de sociale vaardigheden zoals tact, aandachtig luisteren, klantvriendelijkheid, 

hulpvaardigheid en geduld, in verband met het te woord staan van de bewoners 

 

Risico's, verantwoordelijkheden en invloed 

• De medewerker is aanspreekpunt voor bewoners en kan door onjuist communiceren immateriële 
schade veroorzaken. 

• De medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. 
 

Uitdrukkingsvaardigheid 

De functie stelt door de veelheid en diversiteit aan contacten eisen aan de mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid, met name met betrekking tot een professionele klantgerichtheid. 
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Bewegingsvaardigheid 

Het gebruik maken van een computer stelt eisen aan de bewegingsvaardigheid.  

Oplettendheid  

In verband met het nauwkeurig afhandelen en registreren van gegevens en verrichten van administratieve 

taken worden eisen gesteld aan de oplettendheid.    

Overige functie-eisen 

• Eisen worden gesteld aan geduld bij het afhandelen van het telefoonverkeer met de in- en externe 
contacten. 

• Het verwerken van gegevens vraagt om systematiek en ordelijkheid. 

• Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij de uitoefening van de functie. 

• In verband met de contacten met bewoners worden eisen gesteld aan houding en gedrag.  
 

Inconveniënten 

• Fysieke en psychische belasting kan ontstaan door het plaatsgebonden werken met weinig 
beweging en bewegingsvrijheid. 

• Psychische belasting kan ontstaan door mogelijke moeilijk te benaderen en agressieve bewoners 
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ROL PRODUCENT (in een functiebeschrijving): Bereiden van  eten en drinken en bieden van 
ondersteuning met betrekking tot voeding 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
Doelstelling van de functie 

• De medewerker voert dienstverlenende taken uit volgens standaardprocedures en/of gemaakte 
afspraken. De complexiteit van de werkzaamheden wordt mede bepaald door het contact met de 
zorgvragers.  

• De medewerker is steeds alert op veranderingen die zich voordoen en weet wanneer hij een 
collega moet inschakelen.  

• De medewerker beschikt over basiskennis en vaardigheden voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. De context waar hij de werkzaamheden uitvoert is overwegend stabiel. Als de 
situatie minder stabiel is en als er onvoorziene situaties optreden, dan moet/kan medewerker 
ondersteuning vragen aan een collega en/of leidinggevende. 

• De medewerker heeft basiskennis van kook- en baktechnieken. Medewerker is tevens in staat de 
bewoner te betrekken bij het bereiden van de maaltijd, met inachtneming van de geldende 
veiligheidsvoorschriften 

• Binnen een afgebakend takenpakket werkt medewerker zelfstandig. medewerker is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en het tijdig uitvoeren van de eigen werkzaamheden. 

 
Plaats van de functie binnen de organisatorische eenheid 
De medewerker werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de locatie.  
 
 
Resultaatgebied: draagt zorg voor het hele productieproces rondom eten en drinken op de afdeling 
Omschrijving  

• bestelt maaltijden, maaltijdcomponenten en ingrediënten 

• slaat etenswaren op conform hygiënenormen 

• ruimt de tafels af, wast af en maakt schoon conform hygiëne eisen 
 
Resultaat 
Alle werkzaamheden van het proces rondom eten en drinken zijn conform de eisen uitgevoerd 
 
Resultaatgebied: Maakt maaltijden en dranken gereed voor de zorgvrager 
Omschrijving 

• stemt maaltijden en dranken af op de situatie van de zorgvrager, zijn wensen en behoeften en op 
een eventueel dieet.  

• controleert eventueel aangeleverde maaltijden en dranken en maakt maaltijden en dranken 
gereed voor uitserveren aan de zorgvrager. 

 
Resultaat 
Maaltijden en dranken voor de zorgvrager zijn gereed gemaakt en gecontroleerd voor uitserveren. 
 
Resultaatgebied: bereidt (delen van) de maaltijd, daar waar mogelijk samen met de bewoner 
Omschrijving 

• bereidt (delen van de) maaltijden of regenereert deze 

• heeft aantoonbare affiniteit met (het bereiden van) eten en drinken 

• Is op de hoogte van de geldende veiligheidsvoorschriften en handelt daar naar 

• is in staat de bewoner (met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften) te betrekken bij de 
bereiding van de maaltijd. 
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Resultaat 
De medewerker heeft maaltijden bereid eventueel in samenwerking de bewoner.  Bewoners) zijn naar 
eigen wens en volgens voorschriften voorzien van (en betrokken bij de bereiding van) eten en drinken 
 
Bevoegdheden:  
Medewerker heeft toegang tot bestelsysteem en is budgetverantwoordelijk  
 
FUNCTIE-EISEN, VAARDIGHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Kennis 

• Een relevante MBO-opleiding of een MBO werk- en denkniveau. 

• Kennis van de processen binnen Treant Care en Treant Zorggroep 

• Kennis van geautomatiseerde systemen die voor de uitvoering van de functie noodzakelijk zijn 

• Kennis van hygiëneregels 

• Kennis van kook en regenereertechnieken 

• Kennis van gesprekstechnieken  
 
Zelfstandigheid 

• De medewerker verricht zelfstandig diverse taken volgens vastgestelde werkinstructies, richtlijnen 
en procedures.  

• Bij voorkomende problemen wordt zelfstandig naar een oplossing gezocht. Terugval is mogelijk op 
het hoofd. 

 
Sociale vaardigheden 
Eisen worden gesteld aan de sociale vaardigheden zoals tact, aandachtig luisteren, klantvriendelijkheid, 
hulpvaardigheid en geduld, in verband met het te woord staan van de bewoners 
 
Risico's, verantwoordelijkheden en invloed 

• De medewerker is aanspreekpunt voor bewoners en kan door onjuist communiceren immateriële 
schade veroorzaken. 

• De medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden 

• Het werken met scherpe en/of hete producten kan door onoplettendheid leiden tot materiële 
en/of fysiek schade 

 
Uitdrukkingsvaardigheid 
De functie stelt door de veelheid en diversiteit aan contacten eisen aan de mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid, met name met betrekking tot een professionele klantgerichtheid. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Het gebruik maken van een computer stelt eisen aan de bewegingsvaardigheid.  
 
Oplettendheid  

• In verband met veiligheid t.a.v. het werk worden eisen gesteld aan de oplettendheid 

• In verband met veiligheid t.a.v. bewoners worden eisen gesteld aan oplettendheid 

• In verband met het nauwkeurig afhandelen en registreren van gegevens en verrichten van 
administratieve taken worden eisen gesteld aan de oplettendheid.    
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Overige functie-eisen 

• Het verwerken van gegevens vraagt om systematiek en ordelijkheid. 

• Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij de uitoefening van de functie. 

• In verband met de contacten met bewoners worden eisen gesteld aan houding en gedrag.  
 
Inconveniënten 

• Fysieke en psychische belasting kan ontstaan door het plaatsgebonden werken met weinig 
beweging en bewegingsvrijheid. 

• Psychische belasting kan ontstaan door mogelijke moeilijk te benaderen en agressieve bewoners 
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Bijlage 4: Samenvatting financiële kaders 

 

  
Voor-calculatie na-calculatie 

  

Omschrijving NIBUD + ZZP kader Groepswonen Overhead 

Ontbijt  €               1,39   xx    

2e broodmaaltijd  €               1,84   xx    

Warme maaltijd  €               2,06   xx    

Dieetverstrekkingen    xx    

Tussendoortjes  €               1,09   xx    

Voorziening waste      xx    

Totaal  €               6,38   xx    

Gratis verstrekkingen        xx  

Overige restauratieve 
kosten 

 €               0,25   xx    

Personele kosten  €               6,04   xx    

Logistieke kosten  €               0,50   xx    

Onderhoudskosten 
groepswonen 

 €               0,50   xx    

Onderhoudskosten 
restaurant 

     xx  

Totaal kosten 
voedingsdagprijs 

 €             13,67   xx    

Opbrengst restaurant      xx  

Sub-totaal  €             13,67        

ZZP - kader  €             13,67        

Resultaat  €                    -        
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Bijlage 5: Bestellen 

Algemeen 
Voor het bestellen zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: 1) de warme maaltijd en 2) ‘de 
boodschappen’. De ‘boodschappen’ betreffen vooral de dagverse producten voor de broodmaaltijd - 
brood, zuivel, beleg, fruit en droge kruidenierswaren (koffie, thee, koekjes). De warme maaltijd is alles 
wat je nodig hebt voor het samenstellen van de warme maaltijd.  
 

Boodschappen 
Brood 
Brood is een kwetsbaar en gevoelig product. Vroeger haalde je dagelijks vers brood bij de bakker. Dit 
wordt nu vaak dagvers besteld en bij levering opgeslagen in de diepvries. Afhankelijk van de 
leverfrequentie en groepsgrootte heeft dit invloed op de diepvriescapaciteit. Zorg dat deze in de 
keuken of een aangrenzende berging beschikbaar is. 
 
Zuivel, beleg, fruit 
Producten met een beperkte houdbaarheid en waar de omloopsnelheid en leverfrequentie bepalend 
zijn voor de voorraad. Net als thuis is een vaste bestellijst met hoeveelheid (favorietenlijst) het meest 
praktisch, zodat je niet ieder keer een ‘lijstje’ moet maken. Je checkt wekelijks en past op basis 
daarvan 1x per week de levering van hoeveelheden producten aan.   
 
Droge kruidenierswaren 
Overige producten als zoet beleg, schoonmaakmiddelen, koffie, thee, koekjes, frisdranken, etc. 
kunnen verspreid over de week (afhankelijk van de afleverfrequentie) geleverd worden. Ook dit kan 
op basis van een vaste bestellijst (favorietenlijst) die je aanpast op basis van verbruik.  
 
Warme maaltijd 
De warme maaltijd is complexer als het gaat om bestellen. Om het beheersbaar te houden en 
duidelijk te zijn voor betrokken medewerkers dient vooraf helder te zijn wat de werkwijze is. Wordt er 
vers gekookt met panklare of onbewerkte producten, met halffabricaten (of juist niet uit 
pakjes/potten/blikken) of met geheel bereidde producten (koelvers of diepvries bereidde 
convenience producten)? Is er een menucyclus gebaseerd op de richtlijnen van de Schijf van Vijf? 
Liggen recepturen vooraf vast of mag ieder naar eigen inzicht het gerecht samenstellen? 
 
Visie op de warme maaltijd 
Formuleer vooraf wat je visie is rondom de warme maaltijd. Wordt er vers gekookt (of juist niet… en 
hoe dan?), welke basis, receptuur, menucyclus, seizoenen, etc. Welke ruimte is er voor de 
verantwoordelijke medewerker of juist niet (bijv. wel/geen receptuur of menucyclus)? Ook ambiance 
en welzijn (de sfeer rondom de maaltijd), mee-eten van medewerkers/vrijwilligers ed. komt in de visie 
terug. Op basis daarvan kan de organisatie ingericht worden.  
 
Menucyclus  
Het is aan te bevelen een basis menucyclus te hebben gebaseerd op de richtlijnen gezonde voeding 
en de Schijf van Vijf. Daarmee verantwoord je je naar de bewoners en heb je een basis voor je 
medewerkers om mee te werken. Je kunt er (afhankelijk van je visie) altijd van afwijken. 
Een menucyclus moet minimaal 5 weken zijn en aangepast zijn op de 4 seizoenen. Zorg dat deze 
digitaal (in Excel) beschikbaar is, zodat men weet wat men moet koken en dus moet bestellen. 
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Receptuur 
Deze is gebaseerd op de manier waarop je gaat koken; immers daar hangen ingrediënten en 
hoeveelheden vanaf die besteld moeten gaan worden. Wanneer je dit ‘los laat’ moeten medewerkers 
gaan zoeken en afhankelijk van hun vaardigheden kost dit tijd en levert dit een wisselend eindproduct 
op. Leg dit vooraf vast in je visie op eten en drinken. 
 
Vers koken 
Vers koken gaat uit van verse grondstoffen die onbewerkt of bewerkt (panklaar) besteld kunnen 
worden. 
 
Halffabricaten 
Er zijn tal van voorbereide producten (pot/blik) en producten (soepen/sauzen/marinades) om (snel) 
een maaltijd samen te stellen. Afhankelijk van je visie komen deze producten terug in de receptuur en 
moeten ze dus besteld kunnen worden. 
 
Koelvers/diepvries 
Maaltijdcomponenten zijn ook koelvers of diepvries te bestellen. Ze zijn in vaste 
verpakkingseenheden beschikbaar. Deze gerechten/componenten hoeven alleen warm gemaakt te 
worden. 
 
Afwijkende maaltijden (dieet/consistentie/allergenen) 
Medewerkers moeten de vaardigheden hebben om afwijkende voeding te realiseren. Ook moeten 
deze besteld kunnen worden bij de leverancier om zo aan de verwachtingen te kunnen voldoen. 
 

Bestelproces 
Iedere zorgorganisatie heeft een of meerdere leverancier en wil zich in zijn visie op eten en drinken 
onderscheiden. De groepsgrootte en de afleverfrequentie beïnvloeden de kosten. Leveranciers willen 
graag leveren, echter wel tegen een minimaal bedrag. 
 
Regie 
Welke regie wil je voeren op eten en drinken (laat dat ook terugkomen in je visie)? Wanneer je een 
eigen menucyclus en receptuur hebt, moet je deze ‘invullen’ en beheren/aanpassen. De grotere 
landelijke leveranciers hebben menucycli en receptuur beschikbaar. Of het nu vers koken of 
convenience is, de ingrediënten en dus ook de smaak en prijs zijn voor je bepaald. 
Maak hier vooraf een keuze in, zodat de verwachting uitkomt.  
 
Lokaal (MVO) versus landelijk 
De trend is om steeds meer lokaal te bestellen, bij lokale leveranciers die vaak ook nog enige 
betrokkenheid hebben bij de gemeenschap en dus ook bij de zorginstelling (voor de Bingo kloppen we 
immers aan bij lokale partijen).  
Landelijke leveranciers rijden door heel Nederland om de bestelling af te leveren. Dat brengt een 
andere service en andere kosten met zich mee. Maak ook hier vooraf een keuze in. 
 
Administratieve handelingen 
We willen steeds minder handelingen en meer snelheid om processen te realiseren. Dus bestellen in 
één omgeving (bij één partij) en bij voorkeur één factuur.  
Dat heeft consequenties voor productkeuze, kosten, afleverfrequentie, kwaliteit, etc. Deze 
overweging dien je vooraf mee te nemen in je visie op eten en drinken. 
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Financieel 
Beschikbare middelen voor eten en drinken dienen vooraf helder te zijn. Wanneer eten en drinken 
‘kosten gedreven’ is en er beperkte middelen beschikbaar zijn, heeft dit invloed op het bovenstaande 
en dus op wat je waar kunt bestellen.  
Ook willen we graag kortingen net als thuis of mee kunnen doen aan ‘spaaracties’. Dit alles kan niet 
samen. Bedenk dit vooraf in je visie op eten en drinken.  
 

Medewerkers/borging 
Het benoemen van een ‘aandachtsvelder’ per woongroep is een goede werkwijze om het proces van 
eten en drinken te borgen. In grotere organisatie kan, afhankelijk van de visie op eten en drinken, het 
vakmanschap geborgd zijn bij een coördinator eten en drinken of de organisatie valt terug op de 
ondersteuning van de leverancier (wanneer deze dienstverlening beschikbaar is). De 
aandachtsvelders kunnen hier, afhankelijk van de keuze voor functionele ondersteuning, op 
terugvallen.  
 

Budgettering 
Vanuit de visie op eten en drinken en de werkwijze (zie bovenstaand) zal een budget per bewoner per 
dag beschikbaar gesteld moeten worden. Hoe meer er vers bereid wordt, hoe lager de post 
ingrediëntkosten is, hoe meer uren er beschikbaar worden voor de maaltijdmomenten (aandacht, 
bereiden, tafel dekken, etc.). Het budget voor ingrediënten varieert tussen de € 5,50 - € 7,50, 
afhankelijk van de werkwijze en of specifieke dieetvoeding onderdeel is van het budget eten en 
drinken (dit zijn dure producten). 

 

 

 


