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INDELING EN INHOUD WERKHANDBOEK
Een teeltbedrijf kan worden gezien als een geheel van onderliggende activiteiten en
processen (figuur 1). Hierbij kan een tweedeling worden gemaakt tussen enerzijds de
organisatorische en ondersteunende processen en anderzijds de teeltprocessen (primair
proces).
In een volledig ingevoerd combizorgsysteem worden alle activiteiten op een bedrijf
geregeld en gecontroleerd. De activiteiten worden beschreven in een bedrijfs-eigen
werkhandboek. Het opzetten en invoeren van een combïzorgsysteem kan stapsgewijs
worden aangepakt. Het onderliggende werkhandboek kan daarbij dienen als naslag.
In het werkhandboek zijn de verschillende procedures beschreven volgens de volgende
vaste opzet:
- Schematisch overzicht van de procedurestappen (zie voor een verklaring van de
daarbij gebruikte symbolen bijlage 1 )
- Omschrijving van de procedure
- Referentie
- Verantwoordelijkheid: wie is waarvoor verantwoordelijk binnen het proces
- Registratie en formulieren die bij de procedure uitvoering worden gebruikt
- Arbo waarin wordt beschreven welke veiligheidsregels en omgangsvormen m.b.t.
arbeidsomstandigheden van toepassing zijn op de uitvoering van de procedure.
- Milieu waarin wordt beschreven welke aspecten en omgangsvormen m.b.t. milieu
van toepassing zijn op de uitvoering van de procedure.
- Procesbeschriiving waarin stapsgewijs wordt beschreven WIE WAT WANNEER doet
in het proces. Steeds volgens de regelkring: planning, uitvoering, controle (en
terugkoppelen) en evaluatie.
- Uitgewerkte werkinstructies waarin wordt beschreven HOE een bepaalde complexe
handeling moet worden uitgevoerd.
Het gaat in dit werkhandboek om voorbeelden en opzetten die in alle gevallen bedrijfseigen zullen moeten worden gemaakt voor een intern combizorgsysteem. Dat wil
zeggen dat de eigen processen moeten worden beschreven waarbij, zoals blijkt uit de
voorbeelden, rekening moet worden gehouden met het beheersen van het proces met
voldoende controle op kritische punten. Er zal ook voldoende controle moeten zijn op
het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van nieuwe werkwijzen en registraties.

BEDRIJFSEIGEN MAKEN VAN HET COMBIZORGSYSTEEM
Zowel het beschrijven van de processen als het gaan werken volgens een aangepaste
werkwijze vragen tijd en inspanning. Dit wordt vereenvoudigd door eenjuist gebruik van
dit combizorg-werkhandboek.
Het gehele handboek moet specifiek de werkwijze van het bedrijf weergeven en niet de
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Figuur 1. De verschillende activiteiten op een rozenbedrijf.
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gewenste werkwijze. Er mogen dus geen opmerkingen in staan die niet, of op andere
wijze, worden uitgevoerd. Tevens dient het bedrijfseigen maken van de beschrijvingen
te gebeuren met voldoende beheersing en borging van kritische punten.
Bepaalde onderwerpen van het combizorgsysteem moeten op meerdere plaatsen door
het hele werkhandboek bedrijfseigen ingevuld w o r d e n , namelijk a) referenties,
Verantwoordelijkheden,

c) Registratie en formulieren,

b)

d) Arbo en d) Milieu

A d . a) Referenties
De referenties die per procedure staan genoemd, zijn voorbeelden van gegevens
(normen) die bij de uitvoering van het betreffende proces worden gebruikt. Ook
worden hierin eventuele relaties naar andere bedrijfsprocessen aangegeven. Geef in
de beschrijving aan welke referenties op het eigen bedrijf worden gebruikt.
Ad. b) Verantwoordelijkheden
Bij elke procedure staat een voorbeeld van de wijze waarop de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden kunnen worden verdeeld en beschreven. Beschrijf bij elke
procedure op welke wijze de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het
eigen bedrijf zijn verdeeld.
Dit staat zowel bij het onderdeel verantwoordelijkheid van een procedure als in de
beschrijvingen zelf als het gaat om wisselende taken en verantwoordelijkheden. De
beschrijvingen moeten overeen komen met het Taken, Verantwoordelijkheden en
Bevoegdheden-schema. Denk hierbij echter aan eventuele verschillen in verantwoordelijkheid in de verschillende fasen van de procedure, namelijk: planning,
voorbereiding, uitvoering, controle, registratie.
Ad. c) Registratie en Formulieren
De formulieren genoemd in de procedures zijn slechts voorbeelden van registratiemogelijkheden en zijn deels ook terug te vinden bij de procedures. Het gaat om het
vastleggen en aantoonbaar maken van bepaalde zaken en in mindere mate om hoe of
op welk formulier dat gebeurt.
Er kunnen dus al bedrijfseigen registratievormen in gebruik zijn die kunnen worden
gehandhaafd en worden opgenomen in de procedurebeschrijvingen. Hetzelfde geldt
voor geautomatiseerde gegevensverwerking, bijvoorbeeld om het meststoffenverbruik
aan te tonen of o m padregistratie bij te houden. Ook kunnen registraties worden
samengevoegd.
Houd steeds rekening met de overzichtelijkheid en mate van aantoonbaarheid van de
registraties.
De originele formulieren die voortvloeien uit de gewenste registraties binnen een
combizorgsysteem moeten worden verzameld en bewaard in een Formulierenhandboek (zie ook de procedure Aanmaak en Beheer van documenten). Op een
formulierenlijst w o r d t een overzicht gegeven van de formulieren met daarbij
aangegeven de procedure, wie de formulieren beheert, de plaats en de bewaartermijn.
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Het is belangrijk om in de tekst van de procedure en werkinstructie aan te geven
wanneer een bepaald formulier moet worden ingevuld (registraties/formulieren zijn
onderstreept in de tekst).
Ad. d)Arbo
Ad. e) Milieu
In de bedrijfsprocessen spelen arbeidsomstandigheden en milieu op diverse punten
een rol. Beschrijf welke maatregelen er op het eigen bedrijf zijn genomen om deze
beide aspecten te verbeteren en geef aan welke (veiligheids)regels van toepassing
zijn bij de uitvoering van elke procedure.
Het beoordelen en aanpassen van werkwijzen en/of procedures is een continu proces;
zie hierbij ook de procedures Aanmaak en Beheer van Documenten (ABD 2) en Interne
Audit (INT 5).

BEGELEIDING
Een bepaalde mate van kennis van combizorg(systemen), eventueel door begeleiding, is
zeer nuttig/gewenst bij het beschrijven en invoeren van processen.
Voordat dit werkhandboek bedrijfseigen wordt gemaakt, kan het nodig zijn eerst meer
inzicht in de eigen processen/procedures te krijgen. Er kan dan, eventueel door externe
begeleiding, een zogenaamde "nulmeting" worden gehouden, waarin de huidige situatie
op het bedrijf wordt geanalyseerd.
Tevens kan een vorm van begeleiding bij de invoering van combizorg de motivatie van
alle betrokkenen vergroten en het proces daarmee makkelijker maken.
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Deel 1

:

Organisatorische & Ondersteunende processen

In dit deel van het werkhandboek zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

Taken Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden - Schema
PRC Aanmaak en beheer van documenten
Wl Aanmaak documenten
Meldingsformulier
Overzicht Documenten bedrijf
Overzicht Registraties bedrijf
PRC Beleid en Managementdoelstellingen
Overzicht Doelstellingen en actieplannen
PRC Personeelsbeheer
Deelprocedures:
- sollicitaties
- opleiding en instructie
- functioneringsgesprekken
- personeelsdossiers
- bedrijfsregels
PRC Interne audit
Wl Interne audit
Auditrapport
PRC Directiebeoordeling
Wl Directiebeoordeling
Rapportage Beoordeling combizorgsysteem
PRC Klachtenbehandeling
Klachtenformulier
PRC Verbeterprocedure
Verbeterformulier
PRC Administratie & Financiën
PRC Onderhoud
Wl Onderhoud
Planning Onderhoud
Resultatenformulier Onderhoud
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Tuinbouwbedrijf
't Voorbeeld

Organisatie & Ondersteuning

TVB 1 - 1 / 1

Taken, Verantwoordelijkheden en
Bevoegdheden

D a t u m : 2 2 - 0 3 - 9 9 , Versie 1

In een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden Schema worden alle
werkzaamheden verdeeld over de medewerkers.
Werkzaamheden kunnen zover worden uitgesplitst als relevant is voor het eigen
bedrijf. Door de taken op te splitsen w o r d t het soms makkelijker de werkzaamheden
te verdelen (Voorbeeld: in plaats van alléén "gewasbescherming", kan worden
gedacht aan "waarnemen", "uitvoeren gewasbescherming", "bijhouden MPS",
enz.).
Er kan per taak maar 1 persoon hoofdverantwoordelijk zijn. Let op dat bij de
verantwoordelijkheid ook de nodige bevoegdheden horen, zodat de taak ook
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Naast de hoofdverantwoordelijke kunnen 1 of meer mensen adviesbevoeqd zijn. Dit
is geen vrijblijvende functie; de adviesbevoegde moet daadwerkelijk betrokken zijn
bij de taak en de verantwoordelijke legt het advies niet zomaar naast zich neer.
Vervanging moet geregeld worden voor het geval dat de hoofdverantwoordelijke
niet aanwezig is. Ook dan kan er maar 1 persoon vervangend verantwoordelijk zijn,
eventueel kan d.m.v. een cijfer aangegeven worden wie de vervanger voor een
vervanger is.
Medewerkers met alleen uitvoerende taken hoeven niet in dit schema te worden
opgenomen. Als men dat toch graag w i l , geef het dan aan met een " u " .
Indien gewenst kunnen aanvullend op het TVB-schema functieomschrijvingen
worden gemaakt (per persoon).
VOORBEELD
• Hoofdverantwoordelijk
O Adviesbevoegd (bij betrokken)
X Verantwoordelijk indien de hoofdverantwoordelijke niet aanwezig is (vervanger)
U Uitvoerend
Medewerkers ->

Kees

Piet

Wim

Maria

Els

0

0

•

OX

0

Inzet biologische bestrijders

•

OX

Spuiten

OX

•

Controle

•

X

Registratie

•

X
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TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN SCHEMA
• Hoofdverantwoordelijk
O Adviesbevoegd (bij betrokken)
X Verantwoordelijk indien de hoofdverantwoordelijke niet aanwezig is (vervanger)
U Uitvoerend

Medewerkers ->

Kees

Piet

Wim

Maria

Els

Taken

j

—
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Tuinbouwbedrijf
't Voorbeeld

Organisatie & Ondersteuning

ABD 2 - 1 / 3

Aanmaak en beheer van documenten

Datum: 22-03-99, Versie 1

;.AANMAKENEN WIJZIGENDOCUMENTEN
Meldingsformulier

Indienen
wijzigingsvoorstel

Nee

EindeProces Aanmaaken
beheer documenten

Ja
Uitwerken
wijzigingsvoorstel

Werkinstructie
Aanmaakvan
documenten

Beoordelen concept
beschrijving

Nee

Verspreiden
document
I
2.BEHEERDOCUMENTENENKWAIJTEITSREQISTRATIES

i
Beheer
kwaliteitsregistraties

Beherendocument

Beheerregistranes

Archief

>

.
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Tuinbouwbedrijf
't Voorbeeld

Organisatie & Ondersteuning

ABD 2 - 2/3

Aanmaak en beheer van documenten

Datum: 22-03-99, Versie 1

1 . Omschrijving
Deze procedure beschrijft de wijze waarop documenten en kwaliteitsregistraties
in
het combizorgsysteem
van het bedrijf worden aangemaakt, gewijzigd,
goedgekeurd
en beheerd.
De procedurebeschrijving
is onderverdeeld in:
1. Aanmaken en wijzigen van documenten in het
combizorgsysteem;
2. Beheer van documenten en
kwaliteitsregistraties.

2. Referenties
- Procedure Interne audit
- Verbeterprocedure
- Werkinstructie Aanmaak documenten

3. Verantwoordelijkheden
Procedure-uitvoering: kwaliteitsmedewerker

4 . Registratie en formulieren
- Meldingsformulier (Map wijzigingen documenten)
- Notulen werkoverleg
- Overzicht documenten bedrijf
- Overzicht registraties bedrijf
- Distributielijst handboeken en documenten

5. Arbo
N.v.t.

6. Milieu
N.v.t.
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ABD 2 - 3/3

Aanmaak en beheer van documenten

Datum: 22-03-99, Versie 1

7. Procesomschrijving Aanmaak en beheer van documenten
7.1 Aanmaken en wijzigingen in het combizorgsysteem
1. Alle medewerkers op een bedrijf kunnen een voorstel indienen t o t het aanmaken
van een nieuw document of het wijzigen van een bestaand document, binnen het
combizorgsysteem. De persoon geeft deze mondeling of schriftelijk door aan het
hoofd kwaliteitszorg die in overleg met hem/haar het Meldingsformulier invult en
bepaalt wie het voorstel uitwerkt tot een concept-document.
Hierbij letten zij op:
- Wat is de essentie van het probleem , hoeveel mensen zijn erbij betrokken en hoe
staan de betrokkenen tegenover het probleem en de mogelijke oplossing.
- Wat is de plaats van het document in het combizorgsysteem en w a t is de
verwachte invloed van een wijziging.
Als wordt besloten het voorstel:
- niet uit te werken - > stop hier de procedure.
- uit te werken
- > verder gaan met de volgende stap.
2. De schrijver ( = bevoegde medewerker) maakt een concept-document met behulp
van de Werkinstructie Aanmaak documenten. Hij/Zij geeft vervolgens, binnen de
afgesproken termijn, het concept-document aan de kwaliteitsmedewerker.
3. De kwaliteitsmedewerker beoordeelt het concept t.o.v. het combizorgsysteem. In
overleg met de schrijver past hij/zij het concept aan zodat het voldoet aan de
standaardformulering en -codering.
3. Het document moet worden goedgekeurd door de direct betrokken personen.
Opmerkingen van deze personen moeten worden verwerkt. Indien het concept
wordt afgewezen door de direct betrokkenen wordt er, na overleg met deze
personen, zonodig een nieuw concept-document opgesteld.
5. De kwaliteitsmedewerker zorgt voor verspreiding van het nieuwe document naar de
betrokken medewerkers en neemt verouderde versies in ter vernietiging.
7.2 Beheer van documenten en kwaliteitsregistraties op het bedrijf
1.

De kwaliteitsmedewerker zorgt voor:
- bewaren combizorgmappen en -diskettes in het kantoor. De handboeken liggen
daar continu ter inzage.
- het aanpassen van het Overzicht documenten bedrijf en het Overzicht registraties
bedrijf van de kwaliteitshandboeken na wijziging van documenten.
- het bijhouden van de Map wijzigingen documenten (verouderde documenten en
bijbehorende registraties op de meldingsformulieren).
- het bijhouden van de Distributieliist handboeken en documenten.
- er voor zorgen dat verouderde documenten uit gebruik worden genomen en de
juiste versies op de noodzakelijke plekken aanwezig zijn.

2. Hij/Zij bewaart de registraties volgens de afspraken vastgelegd in het Overzicht
Documenten bedrijf.
Combizorg Werkhandboek
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ABD 2 - 1/1

Aanmaak en beheer van documenten

Datum: 22-03-99, Versie 1

WERKINSTRUCTIE : "AANMAAK VAN DOCUMENTEN"
Het nieuwe of het te verbeteren document w o r d t als volgt beschreven en in detail
uitgewerkt door de daarvoor aangewezen persoon.
De lay-out van het document:
- Plaats naam, datum en versienummer op alle nieuwe of verbeterde documenten.
PROCEDURES
De procedurebeschrijving bestaat uit de volgende stappen:
1. Omschrijving: Welke activiteit(en) word(t)(en) in de procedure beschreven.
2. Referenties: Wat is de uitgangsinformatie zoals andere procedures/werkinstructies,
w e t t e n , voorschriften, regels en/of de normen voor deze procedure.
3. Verantwoordelijkheden: Wie is (zijn) verantwoordelijk voor de in de procedure
beschreven stappen (verwijzing naar TVB-schema voor details is mogelijk).
4 . Registratie en formulieren: Overzicht van de formulieren of andere vormen van
registratie die van toepassing zijn binnen het beschreven proces.
Geef ook formulieren een duidelijke naam, een datum en een versienummer.
5. Arbo: Welke veiligheidsregels, omgangsvormen m.b.t. arbeidsomstandigheden zijn
van toepassing op de uitvoering van de procedure (controleer de risicoinventarisatie).
6. Milieu: Welke omgangsvormen m.b.t. milieu zijn van toepassing op de uitvoering
van de procedure.
7. Procedurebeschrijving
- Ga zoveel mogelijk uit van de stappen Planning/voorbereiding, Uitvoering,
Controle en Evaluatie.
- Plaats de kopjes uit het stroomschema onder deze 5 stappen van het proces.
- Geef aan WIE W A T WANNEER doet binnen het beschreven proces.
- Ga in op overleg en/of overdracht situaties; bijv. waar een bepaald persoon
informatie overdraagt aan, of overleg moet hebben met, een andere persoon.
- Bepaalde activiteiten (WAT) binnen de procedure kunnen verder worden
uitgewerkt in werkinstructies.
- Beschrijf welke gegevens door wie wanneer op welk formulier worden
vastgelegd.
Eventueel kunnen de deelstapjes ook in een stroomschema worden gezet. Dit
geeft over het algemeen een duidelijk overzicht.
WERKINSTRUCTIES
Complexe en herhaalbare activiteiten kunnen stapsgewijs worden beschreven in een
werkinstructie. Deze kan worden gebruikt om de werkzaamheden naar andere
(tijdelijke) medewerkers uit te leggen en over te dragen. Anderzijds kan een
werkinstructie behulpzaam zijn bij werkzaamheden die niet vaak worden uitgevoerd.
Beschrijf HOE een bepaalde complexe activiteit moet worden doorlopen, zodat
iedereen die die activiteit moet uitvoeren dat op dezelfde wijze doet.
De stappen van die activiteit moeten duidelijk en begrijpelijk worden opgeschreven
en in de juiste volgorde van handelen.
Combizorg Werkhandboek
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