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Inleiding 

St. Franciscus is in 2019 samen met Care Culinair een traject gestart om de facilitaire dienstvoering 

verder te professionaliseren. De visie van St. Franciscus is dat bewoners en gasten centraal staan en 

dat de Vertoeverij de Brabantse gastvrijheid en gemoedelijkheid uitstraalt. Om de facilitaire 

dienstvoering te optimaliseren is in 2019 een Plan van Aanpak ontwikkeld en zijn onder andere de 

manier van koken in de keuken en de taken van de gastvrijheidsmedewerkers in de Vertoeverij 

veranderd. Dit traject is in 2020 grotendeels afgerond, maar in 2021 werken we verder aan de 

professionalisering van onze facilitaire diensten.  

 

Optimalisatie van de processen in de keuken 

In 2020 zijn de processen in de keuken omgezet naar een ontkoppeld productieproces om verdere 

optimalisatie van kwaliteit en efficiency voor de maaltijden voor zowel de Vertoeverij, de afdelingen 

en de thuisbrengservice door te voeren. De nieuwe processen in de keuken zijn er zo op ingericht 

dat de warme maaltijd bij de lunch én bij het diner kan worden geserveerd. Wanneer de 

coronamaatregelen worden versoepeld en de Vertoeverij weer kan worden geopend, wordt de 

mogelijkheid om de warme maaltijd op ieder gewenst moment te nuttigen verder geïmplementeerd.  

Om cliënten de hoogste kwaliteit en variëteit in maaltijden te bieden is in 2020 de menucyclus 

herzien, waarbij rekening wordt gehouden met streek- en seizoenproducten en de schijf van vijf. Om 

een passende en gezonde menucyclus te borgen wordt dit gedurende het jaar door de koks 

geëvalueerd. Daarnaast wordt er door de koks in het 2e kwartaal van 2021 gewerkt aan een 

receptenboek dat als basis dient voor alle bereidingen in de keuken en het restaurant.  

 

Borging randvoorwaarden van de maaltijdvoorziening 

In 2021 wordt er zowel in de keuken als in de Vertoeverij gewerkt aan het professionaliseren van de 

HACCP-registraties. In maart 2021 start de uitrol van een digitaal HACCP-registratie systeem 

genaamd Vers & Veilig. De medewerkers van de keuken en de Vertoeverij gaan alle digitale HACCP-

registraties in dit systeem uitvoeren. Daarnaast worden schoonmaakwerkzaamheden ook vastgelegd 

in dit digitale systeem. Wanneer taken niet worden uitgevoerd of een registratie niet binnen de 

toegestane normen valt wordt de teamleider hier automatisch van op de hoogte gesteld. Op deze 

manier worden de processen geborgd.   

 

Daarnaast wordt er bij Zorgcentrum St. Franciscus onderzocht hoe verspilling inzichtelijk kan worden 

gemaakt en hoe we dit structureel kunnen reduceren. Een idee is dat het receptenboek hier een 

bijdrage aan kan leveren. Er wordt wel nog gezocht naar een passend systeem om de verspilling 

inzichtelijk te maken en het bestelproces en voorraadbeheer te optimaliseren.  

 

Meer mogelijkheden in de Vertoeverij 

Buiten de mogelijkheid om de warme maaltijd op ieder gewenst tijdstip gedurende de dag te 

nuttigen, wordt in 2021 ook de kleine kaart opnieuw geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat 

bewoners, familieleden en andere gasten gedurende de dag in de Vertoeverij terecht kunnen voor 

een hapje en een drankje. Wanneer de Vertoeverij volgens de coronamaatregelen weer open mag, 

wordt dit concept geïmplementeerd.  

Daarnaast wordt er in 2021 gekeken naar de mogelijkheid om à la minute en voor het oog van de 

gasten kleine bereidingen te doen om de beleving en het gevoel van gezelligheid te ondersteunen. 

Met de herintroducering van de kleine kaart zal de kleine kaart al à la minute door medewerkers van 

de Vertoeverij worden bereid, maar er wordt onderzocht hoe dit nog meer kan worden toegepast.  

 

  



 

Werken aan een gastvrije omgeving 

In het eerste kwartaal van 2021 is gestart met de verbouwing van de receptieruimte waarmee we 

het ontvangst van onze gasten open, warm en gastvrij willen maken. Door een meer open ruimte te 

creëren wordt de Vertoeverij meer betrokken bij de ontvangst en kunnen medewerkers van de 

Vertoeverij beter hun rol als gastvrouw uitvoeren.  

 

Medewerkers de juiste handvatten bieden 

Het bieden van een gastvrije omgeving begint natuurlijk bij een warm ontvangst door onze 

medewerkers. De gastvrouwen in de Vertoeverij hebben in 2020 een verbreding van hun functie 

meegemaakt. Zij zorgen voortaan ook voor het ontvangst van (externe) gasten, wijzen hen de weg 

en beantwoorden de telefoon. Om hen in deze rol te ondersteunen hebben zij in het laatste 

kwartaal van 2020 een scholing gevolgd om het gastvrijheidsconcept adequaat en met veel plezier 

uit te voeren. Wanneer de verbouwing van de receptie is voltooid en het nieuwe 

gastvrijheidsconcept volledig werkzaam is, wordt de gastvrijheid en het ontvangst (zowel telefonisch 

als fysiek) geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  


