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In deze White paper leest u hoe een visie en strategie op het thema “eten en drinken” binnen een
zorgorganisatie tot stand kan komen en welke aandachtpunten hierbij helpen. Gedurende 6
bijeenkomsten hebben de deelnemers elkaar geïnspireerd en geënthousiasmeerd.
“Het schrijven van een Visie, een missie op zich…” was een uitspraak die weergeeft hoe complex,
maar vooral ook hoe leerrijk en avontuurlijk het schrijven van een visie kan zijn.
Met praktijkvoorbeelden, vragen en discussies is een gezamenlijk beeld ontstaan. Dit document geeft
hiervan een samenvatting. Maar een deelnemer verwoordde het al:

“Er is meer geleerd dan op papier staat”
De zoektocht bestond uit een aantal stappen waarbij in deelgroepen deze verder zijn uitgediept:
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Do's and
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Visie en
Strategie
rond eten
& drinken
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2
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3
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Figuur 1: Verschillende stappen ‘van visie naar strategie’
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Stap 1: Visie vorming
“Visie geeft ontwikkeling een zetje: zodra je weet waar je heen gaat, kun je stappen maken.”
De drie belangrijkste redenen om een visie te formuleren zijn:
1. Onderscheiden
2. Richting geven
3. Scherpen

1. Het begint met de strategie van organisatie
Niet in een kantoor, vergaderzaal, maar de boer op! Je als organisatie laten zien, praten, luisteren en
noteren. En de missie en visie van je eigen organisatie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in.
 Zorg dat de visie van de organisatie terug te zien is in de visie op voeding.
 Maak een toekomstgerichte visie van maximaal 5 jaar.
 Hiervoor is een DESTEP-analyse raadzaam om te maken zodat de visie toekomstgericht is en
blijft.

2. De cliënt staat centraal (maak rondje langs de velden (doelgroep/klant)
Wat zijn hun wensen en wat zijn hun verwachtingen. Dus niet het aandragen van suggesties maar
juist doorvragen naar de wens, en deze meenemen in visie vorming. Hierbij niet laten beperken naar
de huidige situatie/mogelijkheden maar juist verder kijkend, toekomstgericht en mogelijkheden. Je
gaat dan juist de verdieping in, in de verschillende klanten/doelgroepen, perspectieven van collega’s
en tevens op zoek naar hun wensen, ideeën in combinatie met trends in gastvrijheid en eten en
drinken buiten de organisatie. Hierbij ook meenemend de observaties van het eigen aanbod,
inspiratie van soms branchevreemde sectoren.
Vanuit de deelnemersgroep: “Wat ik vooral tegenkwam in deze gesprekken was sociaal wenselijk
gedrag. Bekende opmerkingen zoals, ‘het is hier toch geen hotel’, ‘ik ben de koningin niet…’ en ‘doe
maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ hoorde ik met regelmaat. Ga dan juist dieper in het gesprek,
laat de cliënt zijn wensen uiten en neem deze uiteindelijk mee in je ontwikkeling van je visie.
Naarmate de gesprekken vorderde werd de verwachting anders, ‘we zullen het meemaken’ en ‘laat
ons maar verrassen’.”
“Luister naar de wensen van de klant, dit kan uiten in klachten. Deze kun je ombuigen en
meenemen in de visie.”

Foto: Vivium Zorggroep
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3. Samenwerken aan je visie helpt je team aan je doelen te verbinden
Vanuit de deelnemersgroep: “Op dit moment zitten wij nog in de chaos fase, wij zijn nog aan het
dromen, dromen hebben we opgehaald uit enkele klantreizen die we gemaakt hebben met vele
verschillende klanten/cliënten/gasten/medewerkers. Deze dromen vertalen we nu naar een “start
notitie” om van hieruit concepten vast te stellen.
Creëer draagvlak door samen met vertegenwoordigers uit alle disciplines van de instelling visie op
voeding te omschrijven.
Het volgende voorbeeld vanuit de deelnemersgroep schetst een vorming van visie op gastvrijheid:
“Een paar jaar geleden wilden wij vanuit voeding een visie vormen op gastvrijheid. De vraag die wij
als werkgroep, waar ik aan deelnam, stelden aan de collega’s van voeding was: Beschrijf jullie visie op
gastvrijheid. Het antwoord was een oorverdovende stilte. De ogen gingen alle kanten op maar
durfden elkaar niet aan te kijken. Wat nu? Uiteraard van onze kant een niet effectieve vraag.
Om het denkproces op gang te brengen nodigden wij de groep wederom uit en bedachten een idee
om het proces in gang te zetten.
Het idee was om deze voedingsmedewerkers in 4 groepen te verdelen. Elke groep kreeg een vast
geldbedrag en een lijst van horeca gelegenheden die men kon bezoeken…”
4. Kijk naar andere organisaties voor ideeën
“Opdracht: bezoek deze horeca gelegenheden en schrijf op wat jullie voelen, beleven, ruiken,
ervaren, hoe willen jullie als klant behandeld worden. Elke groep diende dit te presenteren. Hoe,
maakte niks uit, op jullie eigen wijze. PowerPoint, foto’s, knip plakwerk, toneel,…alles mocht.
De uitkomst: geweldige presentaties met allerlei inspiraties voor het vormen van visie. Mooie
discussies volgden.”
Let wel een visie is niet in 1 dag klaar, maar vormt zich per moment. Je bent bezig met het vórmen
van een visie. Het schrijven is eigenlijk het overbrengen van inspiratie en de organisatie ontvankelijk
maken voor nieuwe ideeën. Zodat men zich kan voorstellen wat het wordt. Het aanwakkeren van
een vuurtje, het overbrengen van de spreekwoordelijke vonk en eigenlijk meerdere vonken. En
hierdoor warm maken…
“Dit gebeurde ook in deze groep. De uiteindelijke gevormde visie,
geïnspireerd door de eigen ervaring als klant, kreeg zijn erkenning in de
vragen van onze eigen klanten. Deze visie werd niet alleen gedragen maar
ook uitgedragen. Een visie zet de neuzen dezelfde kant uit!”
Tips
•
•
•
•

Denk vrij om de toekomst te zien, luister, wees empathisch en
sta in contact met de cliënten
Stop met nadenken, maar voel wat wil ontstaan
Wees rebels, geef ruimte
Visie = cultuurverandering
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Stap 2: Strategie
COMMUNI-ACTION!
Het visiedocument ligt klaar. De toekomst is helder geformuleerd. Nu moet die droom nog uitkomen.
 Zorg ervoor dat de visie Voeding geaccordeerd wordt door de RvB
 Maak een heldere planning van Visie tot borging van Visie, omschrijf je proces inclusief
tijdsplanning
 Blijf met elkaar in gesprek als het gaat om resultaten, ontwikkelingen en koers. Verbinding is
hierin de sleutel. Verbinding intern en extern met bv eerstelijnszorg.
 Bedenk welke strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden.
Een strategie bestaat uit:
 Concrete uitwerking van de visie
o wat ga je wanneer doen en waarom?
o wat ga je juist niet doen en waarom?
 Actieplan
o welke acties ga je doen?
 Taakverdeling
o wie gaat welke acties doen?

Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan
te maken is de kans groter dat de strategie ook
daadwerkelijk uit gaat komen. Eisenhower zei:
‘Plans are nothing, planning is everything’.

Meten en weten:
- Duidelijk in kaart brengen wat je allemaal
verstrekt op eten&drinken gebied (basis
pakket)
- Kosten duidelijk in kaart brengen
- Inkomsten duidelijk in kaart brengen
- Eten&drinken meten aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek
- Meten wat de opbrengsten zijn uit de verkopen in het restaurant. Hiermee een derde
geldstroom hebben waarmee je andere kosten kunt dekken.
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Stap 3: Draagvlak
Waarom moeilijk doen als het samen kan?

1. Blijf het ‘waarom’ uitleggen totdat iedereen het begrijpt
Vergeet niet dat mensen bereid zijn een strategie uit te voeren – ook al zijn ze het er niet mee eens –
als ze het ‘waarom’ begrijpen. Lee haalt daarbij Nietzsche aan: “Mensen kunnen vrijwel alles aan als
ze het waarom begrijpen.”
Als je zelf niet betrokken was bij de beslissing moet je je goed verdiepen in de beweegredenen. Bouw
een consistent verhaal op en toets dat bij iemand van buiten de organisatie. Begrijpt deze persoon
het? Ook moet je ervan uitgaan dat één keer uitleggen niet volstaat. Als mensen geschokt zijn
verliezen hun hersenen vaak het vermogen om informatie te verwerken. Herhaling is dus
noodzakelijk.

2. Verkoop je visie
Vertaal cliëntwensen en beschrijf concreet wat het inhoud in de praktijk en maak het tastbaar.
Voorbeelden:
- Ga samen met “mondige” cliënten het idee vertellen.
- Bedrijfsvisie in boekvorm. Maak het makkelijk leesbaar en gebruik foto’s en moodboards
vb. Atlant (beelden ‘lezen’ makkelijker)
- Deel boodschap/visie in alle lagen van de organisatie en maak gebruik van
pictogrammen, beelden en foto’s.
- Geef de visie een naam. Dit maakt het tastbaar en makkelijker te delen.
- Een visie kun je makkelijker delen door er een prijsvraag aan te verbinden. Laat allen mee
denken.
- Literatuur; ‘Kus de visie wakker’; organisaties energiek en effectief maken
- Inspiratietour m.b.v. moodboards
- Leercarrousel
- Participatietafel en wensboom
- Illustratie, pictogrammen, beelden, foto’s
- Naam en logo voor visie eten & drinken
(identiteit geven)
- Vertaling uitgangspunten naar praktijk
- Verkoop je visie, medewerkers maken het
verschil
- Story telling en vlogging
- Film maken vanuit de organisatie waar een
verhaal wordt verteld over een cliënt of medewerkers (zie film eten en drinken Atlant).
- Het teamuitje koppelen aan een onderdeel van de visie
Om de visie in de praktijk te brengen kunnen casussen worden samengesteld die de persoonlijkheid
van cliënten en het werk van medewerkers weerspiegelen. Door de verhalen te delen kun je elkaar
inspireren en het dagelijks handelen verbeteren en daarmee uiteindelijk de visie waarmaken. Elke
casus afsluiten met een kort filmpje om levendig te verbeelden waar het nou om draait (delen
succeservaringen).
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3. Bewustzijn: hoe kom je tot gezamenlijke uitvoering?
Wees je bewust van en benut de 13 manieren om medewerkers visie en strategie te laten
uitvoeren (https://www.xperthractueel.nl/leiderschap/dertien-manieren-om-medewerkersje-visie-en-strategie-te-laten-uitvoeren/ )












Anticipeer bezwaren en weerleg deze met valide argumenten
Presenteer een overtuigend “toekomstperspectief”
Beschrijf ‘what’ s in it for me?’ voor alle partijen
Lieg of overdrijf niet
Wees menselijk
Vraag om feedback en creëer veilige omstandigheden voor openheid
Erken zorgen en emoties
Betrek medewerkers bij de beslissing hoe de strategie het beste uit te voeren
Vraag medewerkers zich te concentreren op wat zij kunnen beïnvloeden
Vraag medewerkers wat jij en de organisatie kunnen doen om hen te helpen
Vertel medewerkers dat je hun zorgen en suggesties doorgeeft aan het
topmanagement

4. Blijf herhalen
Communiceren over een verandering is geen eenmalige gebeurtenis. Blijf keer op keer het
toekomstperspectief benadrukken en hoe dat uit zal pakken voor alle betrokken partijen. Blijf vragen
om feedback en suggesties. En doe daar iets mee. Stel bijvoorbeeld de uitvoering van de strategie bij
en informeer het topmanagement. Coach medewerkers bij het focussen op hun ‘Circle of Control’.

Foto: Atlant
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4. Borgen
Om te zorgen dat veranderingen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden is een sterk
commitment nodig van medewerkers en leiders in de organisatie.

Een verhaal uit de praktijk
In onderstaand verhaal wordt beschreven welke factoren een rol hebben gespeeld in het proces van
borgen van een visie binnen een verpleegzorgomgeving. Hierbij is duidelijk de Kwaliteitscirkel van
Deming (Plan-Do-Check-Act) te herkennen. Belangrijkste uitgangspunt bij het borgen is niet zozeer
alles “dicht te timmeren”, maar juist om een goede basis neer te zetten waarop de organisatie zich
kan ontwikkelen.

1. Criteria van dienstverlening: PLAN
Allereerst is intern gediscussieerd over de criteria van dienstverlening die belangrijk zouden zijn ten
aanzien van de visie op eten en drinken. Afspraken moeten immers helder zijn om te kunnen borgen.
De criteria zijn toegespitst op de dienstverlening in de gastvrijheidsconcepten. De criteria zijn zo
direct mogelijk benoemd zonder uitputtend te zijn in alle mogelijkheden die te bedenken zijn. Mocht
er zich in de praktijksituatie toch zaken voordoen die niet beschreven zijn, dan dient naar een
passende oplossing gezocht te worden waarbij de cliënt centraal staat.
Hierbij is vooral beschreven wat verstaan wordt onder kwaliteit: “Het geheel van eigenschappen en
kenmerken van een product of dienst, dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of
vanzelfsprekende behoeften van de cliënt.”
Voorbeelden van criteria zie Ambiance bevorderende factoren, Zorg voor Beter, Vilans, 2007 https://www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/voedingszorg/maaltijd-ambiance

2. Opstellen, benoemen van richtlijnen: PLAN
Dit zijn richtlijnen die gedefinieerd vanuit bestaande interne werkprocessen, technische kaders,
wettelijke kaders, bekostigingskaders, zorgkaders, Haccp, diëten, enz.

3. Meten van wensen en beleving: CHECK
Om informatie te vergaren over wensen van bewoners kan worden gewerkt met enquêtes, maar ook
participatietafels en een wensboom zijn uitstekende middelen. Er wordt regulier gemeten wat de
beleving is van de cliënten op het onderwerp eten en drinken.
•
tweejaarlijkse CQ-index meting per locatie
•
halfjaarlijkse zorg leefplan gesprekken met cliënten en familie per afdeling
•
interviews voor de Gastvrijheidsbarometer per afdeling
Om de ontwikkelingen te volgen en te sturen is aan het administratieve kader gevraagd de volgende
managementgegevens per gekozen periode te produceren:
•
Voedingskosten per afdeling of organisatieonderdeel voor het management
•
Kosten DKW bestellingen
•
Kosten voor de ingezette uren per organisatieonderdeel
•
Ingrediënten kosten warme maaltijden per dag per cyclus (PDCA-cyclus)
•
Overzicht van de verstrekte diëten, consistenties en voedingsgewoontes
•
Overzicht van aan derden verstrekte maaltijden
•
Overzicht van de verstrekte aantallen interventies en extra verstrekkingen
•
Overzicht van de aantallen medische voeding
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4. Voedingscommissie: ACT
De resultaten worden besproken met voedingscommissie voorgelegd. Dit is en breed team van
bijvoorbeeld vertegenwoordigers: teamleider keukens, kok, voedingsassistent, eerste medewerker
restaurant, manager horeca, diëtist/logopedist, cliënten.
“Wij hebben een cliententeam: Met alle rollen luisteren naar cliënten en zoeken naar oplossingen
door samen na te denken over oplossingen (over de muren heen)”
De commissie toetst aan de richtlijnen en geeft verbeteringsvoorstellen. Tevens wordt in dit overleg
o.a. gesproken over: de kwaliteit, kwantiteit, smaak, consistentie, presentatie en dienstverlening. De
voedingscommissie heeft de mogelijkheid om gerechten uit de cyclus te halen en nieuwe toe te
voegen. Ieder jaar keert de cyclus in principe weer verbetert terug.
Jaarlijks worden er workshops gegeven door de logopedie en de ergotherapie op slikproblematiek.
Vanuit het bedrijfsleven wordt ondersteuning gegeven in workshops om medische voeding op een
prettige manier te bereiden en presenteren.
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Do’s and don’ts (ervaring van een deelnemer)
De gesprekken tijdens het lerend netwerk hebben mij inzicht gegeven in de dingen die je wel
aanvoelde, maar waar je niet de vinger op kon leggen. Voor de start van het lerend netwerk heb ik
een concept visie op eten & drinken geschreven. Deze is tot stand gekomen vanuit de visie van de
organisatie en gesprekken met stakeholders.

Don’ts
-

-

In dit proces heb ik de belangrijkste stakeholders, cliënten en naasten, te weinig
betrokken bij het achterhalen van de thema’s/uitgangspunten. Dit is een stap die ik
alsnog moet maken.
Bij de ontwikkeling van de visie op eten & drinken heb ik lang gezocht naar een leidraad;
wat is er te vinden op het internet over visies op eten & drinken, hoe doen anderen het,
welke thema’s moeten erin terug te vinden zijn, wat verwacht de organisatie van mij?

Do’s
-

-

-

-

-

Als ik het proces kon overdoen, na alle nieuw verkregen inzichten, zou ik starten met de
gesprekken met alle stakeholders en vervolgens de externe omgeving (vakliteratuur,
ontwikkelingen, leren van anderen).
Door in gesprek te gaan met cliënten en naasten dienen de thema’s zich aan en creëer je
direct draagvlak. Feedback ophalen en deze positief inzetten om goed beeld te krijgen,
welke dillema’s haal je op? De cliënttafelgesprekken en het principe van de
inspiratieboom benoemd binnen Vivium gaan we in elk geval in de vorm van een pilot
binnen eten & drinken in de organisatie als middel gebruiken om cliëntwensen op te
halen.
Ken eenieders rol en geef hierin inzicht ook in de consequenties, zo creëer en borg je
draagvlak om de visie daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen.
Neem de ontvangers van de boodschap mee zonder een droge beleidsnotitie voor te
schotelen. Geen papieren tijger, maar aansluiten op de verschillende belanghebbenden
en begrip kweken waarom we de dingen doen zoals we ze doen en vanuit welke
behoeften keuzes komen. Aantrekkelijk maken van visie is belangrijk.
Werk met beelden voorzien van een kernachtige toelichting, illustraties, verhalen en
fimpjes van mensen en emoties. Toegankelijk, aanspreekbaar en geeft herkenning.
Beelden van de eigen organisatie spreken erg tot verbeelding; dus combineren van
visuals en foto’s.
Betrek PR en communicatie; bv door de plaatjes bij de tekst te zoeken, intern als extern.

De vertaling van de organisatievisie naar eten & drinken en de gesprekken met de stakeholders
hebben geleid tot een concept Uitgangspunten op eten & drinken, welke in de praktijk op elke locatie
is getoetst aan de werkelijkheid en welke doelen er dan ontstaan om mensen mee te nemen en de
visie eigen te maken. Eten en drinken is onderdeel van dag invulling, waar eenieder een rol in heeft.
Tot slot heeft het boek Kus de visie wakker waardevolle theorie opgeleverd. Dit boek is voor mij een
goed toetsmiddel bij het vervolgen van mijn weg…
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Voorbeeld Zorggroep Noorderbreedte
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