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Impact op voedsel-
veiligheidsklimaat

Traditioneel besteedt de voedingssector 

aandacht aan technologie en manage-

mentsystemen om de voedselveiligheid, 

-kwaliteit en -hygiëne van geproduceerde 

levensmiddelen te garanderen. Dat deze 

aanpak niet voldoende is, blijkt uit het aan-

tal gevallen van voedsel vergiftiging in Bel-

gië en de rest van de EU. Die zijn de laatste 

tien jaar niet gedaald (FAVV 2004-2013, 

EFSA 2004-2013). Dit kan te wijten zijn aan 

vijf factoren: onvoldoende verhitten, tem-

peratuurmisbruik tijdens opslag, gebrekkige 

persoonlijke hygiëne, kruiscontaminatie en 

Voedselveiligheid werd tot voor kort benaderd via technologie 
en het management. Omdat er nog steeds problemen zijn met 
voedselveiligheid, rijzen er vragen over de rol van medewerkers 
in de voedselketen zelf: hoe en in welke mate is hun gedrag 
mede de oorzaak. Universiteit Gent doet onderzoek naar het 
voedselveiligheidsklimaat en bestudeert deze bredere opvatting 
over voedselveiligheid. 

Universiteit Gent onderzoekt rol medewerker 

menten is in het verleden al meermaals 

bestudeerd. Dat van de medewerkers in de 

voedselketen is echter nog onvoldoende  

onderzocht. De Universiteit Gent richt zich 

dan ook in het onderzoek specifiek op het 

gedrag van deze medewerkers en de facto-

ren die daarop van invloed kunnen zijn.  

Belangrijke factoren zijn onder meer de 

perceptie van de medewerkers over de  

gevolgen van hun acties, de verwachtingen 

van de leidinggevenden en de normen van 

het bedrijf (Wright & Leach, 2013). Een 

voorbeeld. Een medewerker verhoogt zijn 

productiviteit door een aantal veiligheids-

regels niet op te volgen. Wanneer zijn lei-

dinggevende hem een compliment geeft 

voor zijn productiviteit, kan de medewerker 

– en zijn collega’s – dit opvatten als dat het 

management prioriteit geeft aan producti-

viteit en niet aan veiligheid. Het belang  

van de percepties en verwachtingen van 

medewerkers maakt deel uit van de relatief 

nieuwe opvatting over voedselveiligheids-

klimaat. 

Voedselveiligheidsklimaat en -cultuur
Het concept van veiligheidscultuur kwam 

voor het eerst voor in het verslag van de  

International Nuclear Safety Advisory 

Group (INSAG 1988). Aanleiding was het 

nucleaire incident in Chernobyl in 1986 

(Cooper 2000, Griffith et al. 2010b). De  

negatieve bedrijfscultuur die er toen heers-

te, werd geïdentificeerd als een factor 

voedsel van onveilige oorsprong. Volgens 

de WHO dragen deze factoren het meest bij 

aan voedselgerelateerde ziekten. Vaak zijn 

ze het gevolg van menselijke fouten en 

niet-naleven van goede praktijken. (Greig  

et al. 2007, Powell et al. 2011, Roberts et al. 

2008, Wright en Leach 2013). De verant-

woordelijkheid daarvoor ligt zowel bij  

medewerkers van productie bedrijven en 

cateraars als bij consumenten.

Gedrag medewerkers
Het voedselveiligheidsgedrag van consu-
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Het voedselveiiligheidsgedrag van medewerkers in de keten is nog onvoldoende onderzocht. 
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die een significante bijdrage leverde aan de 

ramp (Cox en Flin 1998). Sindsdien  

worden de concepten veiligheidsklimaat  

en -cultuur gebruikt in verschillende sterk- 

gereguleerde sectoren zoals de luchtvaart, 

de gezondheidszorg en de nucleaire sector. 

Reden daarvoor was dat duidelijk werd hoe 

belangrijk het concept is voor het verhogen 

van de veiligheid en het voorkomen van  

incidenten en rampen (Lee 1998, Neal et al. 

2000, Harvey et al. 2002, Wiegmann et al. 

2002b, Nieva en Sorra 2003, Flin en Yule 

2004). Sindsdien wordt het ook regelmatig 

gebruikt als een mogelijke risicofactor voor 

het onderzoeken van grote incidenten 

(Wiegmann et al. 2002b, Griffith et al. 

2010b).

Onderzoekstool
In het onderzoek aan de Universiteit Gent 

wordt onderscheid gemaakt tussen voedsel-

veiligheidscultuur en -klimaat. In een eerste 

fase werd een onderzoekstool ontwikkeld 

die bestaat uit 28 vragen of stellingen die 

bedrijven en verantwoordelijken in staat 

stellen om het voedselveiligheidsklimaat in 

een organisatie of op een afdeling te meten 

op basis van vijf deelcomponenten of di-

mensie (zie kader).

Het voedselveiligheidsklimaat maakt deel 

uit van een groter geheel, met name van de 

voedselveiligheidscultuur. Universiteit Gent 

splitst de voedselveiligheidscultuur op in 

twee routes. De eerste is de humane route, 

waarin het voedselveiligheidsklimaat en het 

gedrag van de werknemers een grote rol 

spelen. De tweede route is een op technolo-

gie en management gebaseerde route waar-

in bedrijfscontext, technologie en het ma-

nagementsysteem voor de voedselveilig heid 

(MSVV) invloed uitoefenen. Aangenomen 

wordt dat elke route op zich, en vooral de 

wisselingwerking of het samenspel tussen 

de beide routes, van invloed is op de resul-

terende output, met name de voedselveilig-

heid, -kwaliteit en -hygiëne van de gepro-

duceerde levensmiddelen (De Boeck et al. 

2015a) (zie figuur 1). Voedselveiligheid is 

bijvoorbeeld de afwezigheid van ziektever-

wekkende bacteriën. Bij kwaliteit gaat het 

bijvoorbeeld om een bepaalde productsa-

menstelling of sensorische eigenschap.  

Hygiëne betreft bijvoorbeeld de afwezig-

heid van fecale besmettingen. Het voedsel-

veiligheidsklimaat is van groot belang om-

dat het directe invloed heeft op het gedrag 

van de medewerker. Anderzijds stellen de 

onderzoekers dat de bedrijfscultuur een 

sterke invloed heeft op het voedselveilig-

heidsklimaat. 

Slagerijen onder de loep
In een tweede fase van het onderzoek aan 

de Universiteit Gent werd in 2014 door De 

Boeck et al. (2015b) de voedselveiligheids-

cultuur in slagerijen onder de loep geno-

men. Er werd een vergelijking gemaakt tus-

sen vier kleinschalige hoeveslagerijen en 

vier ketenslagerijen. In de kleinschalige 

hoeveslagerijen worden eigen runderen  

van het landbouwbedrijf in een slachthuis 

geslacht om daarna als karkas te worden 

verwerkt tot vleesbereidingen. Tenslotte 

worden ze in de kleine slagerij op het land-

bouwbedrijf verkocht aan de consument.  

In de bestudeerde hoeveslagerijen werkten 

doorgaans drie tot vijf mensen in de slage-

rij. De ketenslagerijen die bij het onderzoek 

waren betrokken, behoren elk tot eenzelfde 

grote organisatie met meerdere winkels ver-

spreid over het land, met een centraal aan-

koopsysteem en een overkoepelend ma-

nagementsys-

teem. Per 

winkel waren 

er zeven tot 

tien mensen 

aan het werk. 

De voedselveiligheidscultuur werd in elk 

van de acht deelnemende slagerijen geëva-

lueerd via microbiologische analyses van 

vleeswaren, de handen van het personeel en 

een omgevingshygiëne. Ook het bestaande 

managementsysteem – goede praktijken  

en HACCP – werd onderzocht. Tenslotte 

evalueerden zowel leidinggevenden als  

operatoren het voedselveiligheidsklimaat 

via de onderzoekstool. 

Hoewel in alle acht slagerijen het risico aan-
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Voedselveiligheidsklimaat

Het voedselveiligheidsklimaat wordt door 

de onderzoekers gedefinieerd als de per-

ceptie van medewerkers over:

1. Leiderschap

De leidinggevenden zijn bijvoorbeeld in 

staat de medewerkers te motiveren om hy-

giënisch en voedselveilig te werken en de 

beoogde doelstellingen voor hygiëne en 

voedselveiligheid te halen. 

2. Communicatie

De mate van het overbrengen van hygiëne- 

en voedselveiligheidsgerelateerde informa-

tie binnen de organisatie.

3. Betrokkenheid

Perceptie over de mate van engagement 

(betrokkenheid) van alle partijen binnen de 

organisatie bij hygiëne en voedselveiligheid.

4. Beschikbaarheid van middelen

Perceptie over de mate van aanwezigheid 

in de organisatie van de fysieke en niet- 

fysieke middelen die nodig zijn om hygië-

nisch en voedselveilig te werken, zoals tijd, 

meetinstrumenten, voldoende getraind  

personeel. 

5. Risicobewustzijn

Perceptie over de mate waarin de organisa-

tie zich bewust is van de risico’s met hygië-

ne en voedselveiligheid.

(De Boeck et al 2015a). 

‘ Voedselveiligheidscultuur 

onderzocht bij slagerijen’
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ficant verschillend was. Deze resultaten  

geven aan dat het verbeteren van compo-

nenten in het voedselveiligheidsklimaat  

een bijdrage kan leveren in het optimalise-

ren van de resultaten van hygiëne en voed-

selveiligheid in voedingsbedrijven. Verder 

onderzoek naar de rol van het voedselvei-

ligheidsklimaat en hoe dit beïnvloed kan 

worden, is dan ook nodig en wenselijk.
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Figuur 1. Schema voedselveiligheidscultuur (De Boeck et al. 2015a). MSVV staat voor Management Systeem voor de Voedselveiligheid.

wezig is op microbiologische besmetting – 

ze verwerken  karkassen tot vleeswaren – 

werden belangrijke verschillen vastgesteld. 
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