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Voorwoord
Op honderden basisscholen in Nederland zijn nu, anno 2007, Smaaklessen geïntroduceerd, en er zullen nog vele honderden scholen volgen. Dat is een heuglijke
ontwikkeling. Want naast wat de kinderen zelf opsteken van de lessen, is mede hierdoor de kwaliteit van het eten bij kinderen in discussie gebracht. De Smaaklessen
zijn daarom een groot succes te noemen. En dat succes smaakt naar meer. Daarom
is InnovatieNetwerk op een structurelere manier gaan kijken naar de rol die de gezamenlijke maaltijd kan spelen in zogenoemde collectieve kanalen zoals scholen,
ziekenhuizen en zorginstellingen.
In het beheer van veel van die vormen van collectieve maaltijdvoorziening - voor
zover aanwezig - domineren efficiency en individualisme. Eten wordt hierbij meer
beschouwd als voeding dan als iets om van te genieten. Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt heeft deze benadering echter een keerzijde. Zo zijn er aanwijzingen
dat wanneer er meer aandacht aan hun maaltijd wordt besteed, ouderen hun eetlust
terugkrijgen, zieken sneller beter worden en kinderen beter leren.  Het gaat dan om
wat men eet, maar zeker ook om hoe men het eten ervaart. Beleving en gezamenlijkheid worden dan veel belangrijker. Toch gaan de voorzieningen in de collectieve
kanalen in de regel voorbij aan deze waarde van maaltijden.
Deze bundel bevat een aantal mooie maar uitzonderlijke voorbeelden van hoe het
anders kan. Het zijn uitzonderingen omdat ze alle, zo laat elke reportage goed zien,
tegen de stroom in roeien, én omdat de meeste (nog) geen stevige basis lijken te
hebben. De voorbeelden illustreren dat zowel binnen de instellingen als daarbuiten
veel moet veranderen om beleving en gezamenlijkheid goed tot hun recht te laten
komen. De opgave is dus om manieren te vinden om die stevige basis te doen ontstaan. Samen goed eten wordt dan de norm in plaats van de uitzondering.
Met ‘Samen Goed Eten’ wil InnovatieNetwerk de geïndividualiseerde en vaak afwezige eetcultuur in collectieve kanalen doorbreken. Het is onze ambitie om grensverleggende concepten te vinden die de efficiency voorbij zijn en waarbij de invulling
van de gezamenlijke maaltijd wordt herontdekt vanuit de veelheid aan gezondheidseffecten die hiermee kan worden bereikt. De uiteindelijke doelstelling is om samen
met belanghebbende partijen die grensverleggende concepten ook daadwerkelijk
te doen realiseren in scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Met deze bundel
verwachten we hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
Ik dank de gesprekspartners voor de tijd, de foto’s en - bovenal - de inspiratie die
zij ingebracht hebben.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk





Samenvatting

Samen Goed Eten is de volgende stap van InnovatieNetwerk na de succesvolle
introductie van Smaaklessen. Het project richt zich niet alleen op gezond en verantwoord eten, maar ook op ambiance en gezelschap aan de dis. Vooral collectieve
kanalen zoals ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen kunnen hiervan profiteren.
Uit onderzoek blijkt dat er inspirerende en hoopvolle resultaten worden geboekt op
plaatsen waar men extra aandacht schenkt aan eten en gezelschap.
Efficiëntie domineert
Scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen hebben veelal een maaltijdvoorziening
die gericht is op efficiëntie en snelheid. Dit maakt in het slechtste geval leerlingen,
patiënten of cliënten tot individuen die calorieën behoeven. Smaak, kwaliteit, beleving en gezelschap zijn van ondergeschikt belang. Op plaatsen waar meer zorg en
aandacht wordt geschonken aan voeding en ambiance zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld senioren hun eetlust terugkrijgen. Maar ook dat zieken sneller herstellen en
kinderen gezonder gaan eten (en betere leerprestaties leveren).
Achttien parels
Om dit verder te onderzoeken heeft strategisch marketingbureau Business Openers
Innovaction veldonderzoek verricht. In opdracht van InnovatieNetwerk bezochten zij
scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen die gezamenlijk eten op een inspirerende
manier invullen. De zoektocht heeft 18 instellingen opgeleverd die allemaal vooruitstrevend en met bezieling eten en gezelschap met elkaar in harmonie brengen:
de ‘Parels van Samen Goed Eten’. Wat tijdens dit onderzoek vooral opviel was het
enthousiasme en de professionaliteit waarmee men in gezamenlijkheid werkt aan



leuker en gezonder eten. Maar ook de gunstige effecten ervan op leerlingen of patiënten en cliënten van zorginstellingen.
Hoewel de beweegredenen van de mensen en de organisaties achter deze Parels
uiteen lopen, is de gemene deler dat het beter moest. Sommigen vonden de maaltijdinvulling te ‘functioneel’, anderen niet in overeenstemming met de doelstelling
van de school of instelling. Maar ook vernieuwing en tips van ouders en familieleden
droegen bij aan verandering. De meeste instellingen raakten bevlogen door inspirerende voorbeelden uit het buitenland.
Effecten
De kern van alle Parels is hetzelfde: ervaren en beleven. Meer aandacht voor samen
eten leidt volgens deze pioniers tot meer genot, gezondheid en welzijn. Ondanks het
feit dat de meerwaarde van Samen Goed Eten nog niet of nauwelijks wordt gemeten,
zien alle 18 Parels duidelijke positieve veranderingen in hun dagelijkse praktijk. Sommige effecten zijn ‘meetbaar’, zoals een toegenomen tevredenheid onder patiënten of cliënten. Andere effecten betreffen sommige gevallen van gewichtstoename
bij ouderen, of de afbouw van rustgevende medicatie bij patiënten. Daarnaast zijn
er nog de effecten die berusten op waarnemingen, zoals minder vechtpartijen op
school en meer rust en plezier tijdens de lunchpauzes.
Doorbraak in eetcultuur
Opvallend is ook de nodige scepsis en obstakels die de Parels moesten overwinnen. Uit gevoerde gesprekken blijkt dat de belangrijkste barrières voor verandering
werden gevormd door cultuur en structuur van maaltijdvoorziening, iets dat door de
jaren heen te weinig aanacht heeft gekregen.
Deze cultuur en structuur geldt eigenlijk voor heel Nederland, wat betekent dat we
het in feite hebben over de verandering van de gehele Nederlandse eetcultuur. Het
terugbrengen van oude waarden, op een vernieuwende manier, zal tijd en aandacht
vergen. De collectieve kanalen zijn door de jaren heen gevormd door smal efficiency-denken, vanuit een top-down organisatiestructuur en een weinig klantgerichte
benadering. In de zorg is sprake van enige omslag, maar hierbij speelt het veranderen van de eetcultuur nog geen rol van betekenis.
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Inleiding
Achtergrond
InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte. Een van de thema’s binnen het programma
van InnovatieNetwerk is ‘Gezonde Samenleving’. Het (verder) verbeteren van de gezondheid, in al haar gedaantes, is een belangrijke maatschappelijke opgave. Van
de tientallen factoren die van invloed zijn op een goede gezondheid, is een aantal
rechtstreeks relevant voor agro en groen. Er is bijvoorbeeld een onmiskenbare relatie
tussen voeding en gezondheid – denk aan voedselallergieën, overgewicht, voedselgerelateerde ziektes en gezondheidsbevorderende voeding en eetgewoontes, maar
ook aan het genot, het welbevinden dat een goede maaltijd kan bieden.
In de afgelopen jaren heeft InnovatieNetwerk diverse innovatieve concepten ontwikkeld die mede tot doel hebben bij te dragen aan de (maatschappelijke) gezondheid.
Een voorbeeld daarvan is Smaaklessen, een lesprogramma over eten en smaak voor
het basisonderwijs. De bijdrage van dergelijke concepten aan de verbetering van de
gezondheid is echter onbepaalbaar – omdat gezondheid zelf immers zo’n ongrijpbaar
verschijnsel is en voor een belangrijk deel buiten onze invloedssfeer zit. De kracht
om veranderingen tot stand te brengen van afzonderlijke agro- en groenconcepten is daarmee per definitie beperkt en vergt dus verbinding met andere domeinen.Daarom wil InnovatieNetwerk zich wat betreft het thema ‘Gezonde Samenleving’
aansluiten bij partijen die zich dieper bevinden in het domein van maatschappelijke
gezondheid, om te luisteren naar wat zij zien als belangrijkste innovatieopgaven en
om vervolgens samen met hen te komen tot innovatieconcepten. Een van de initiatieven in dit kader is het project ‘Samen Goed Eten’.
Aanleiding
Na de succesvolle introductie van Smaaklessen, is de discussie rond de kwaliteit
van eten en de kennis van eten bij kinderen in sneller vaarwater gekomen. InnovatieNetwerk voelde de behoefte om hierop verder te bouwen en op een meer structurele
manier te kijken naar de rol die ‘Samen Goed Eten’ kan spelen in zogenoemde collectieve kanalen zoals scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen.
Veel van de huidige vormen van collectieve maaltijdvoorziening worden gedomineerd door efficiency en een individuele benadering. Eten wordt hierbij meer beschouwd als ‘voeding’ dan als ‘maaltijd’. Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt
heeft deze benadering echter een keerzijde. Zo zijn er aanwijzingen dat wanneer
er meer aandacht aan de maaltijd wordt besteed, ouderen hun eetlust terugkrijgen,
zieken sneller beter worden en kinderen gezonder gaan eten en beter gaan leren. Het
gaat dan om wat men eet, maar zeker ook om hoe men het eten ervaart. Ambiance
en gezelschap zijn hierbij cruciaal.
Doelstelling
Met ‘Samen Goed Eten’ wil InnovatieNetwerk bijdragen aan het doorbreken van de
geïndividualiseerde eetcultuur in collectieve kanalen. Het is onze ambitie om vernieuwende concepten te vinden, die de efficiency voorbij zijn en waarbij de invulling
van de gezamenlijke maaltijd wordt ‘herontdekt’ vanuit de vele effecten die hiermee
kunnen worden bereikt.
Concepten waarbij ruimte is voor denken over de meerwaarde van Samen Eten.



De uiteindelijke doelstelling is om samen met belanghebbende partijen grensverleggende concepten te ontwikkelen voor de gezamenlijke maaltijd bij scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen.
Activiteiten tot op heden
InnovatieNetwerk heeft strategisch marketingbureau Business Openers Innovaction
een zoektocht laten uitvoeren naar scholen, instellingen en ziekenhuizen die het thema eten en drinken op een inspirerende manier invullen. Deze zoektocht heeft geleid
tot 18 parels – vooroplopende en inspirerende initiatieven die als voorbeeld kunnen
dienen voor alle betrokkenen.
Alle parels zijn geïnterviewd – hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk. Aansluitend is een
bijeenkomst georganiseerd tijdens welke de resultaten van deze inventarisatie met
de parels zijn besproken en mogelijke toekomstige concepten zijn verkend.
Boekje ‘Samen Goed Eten’
Dit boekje geeft een overzicht van de parels binnen scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Initiatieven die wij hebben geselecteerd omdat ze een inspiratiebron voor
de sector (kunnen) vormen. Omdat ze laten zien dat eten niet alleen draait om het tot
je nemen van voedingsstoffen. Omdat ze aandacht schenken aan sociale aspecten,
aan welzijn, geluk en gezondheid, aan duurzaamheid en educatie. Kenmerkend voor
deze initiatieven zijn een passie voor eten en de rol die samen eten kan vervullen
voor kinderen, ouderen, patiënten en cliënten.
Dit boekje beschrijft een toekomstvisie op een andere eetcultuur. Wij hopen dat het
als katalysator zal werken voor de discussie rond dit onderwerp binnen de sector
en met de betrokken bestuurders. Uiteindelijk hopen we dat u, net als wij, zodanig
geïnspireerd raakt dat u hiermee aan de slag gaat. De parels hebben in onze ogen in
ieder geval laten zien dat ze, elk op hun eigen manier en schaal, resultaten hebben
kunnen bereiken met ‘Samen Goed Eten’.
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Samen Goed Eten – rode draad
Onderstromen in de maatschappij
De kwaliteit van ons eten staat volop in de belangstelling. Gedreven door schrikaanjagende gezondheidseffecten als obesitas aan de ene kant en ondervoeding aan de
andere kant, is er toenemende aandacht voor gezond eten en de relatie tussen eten,
beweging en gezondheid. Sociale aspecten van eten spelen in deze discussie nog
maar mondjesmaat een rol. Terwijl de context juist van wezenlijk belang is voor de
manier waarop mensen eten ervaren.
In onze maatschappij zien we een toenemende behoefte aan sociale context. We
zien dat mensen hun sociale leven ‘herontdekken’ als een soort tegenstroom van
individualisering. Op het gebied van eten willen mensen weer meer genieten van
de gezamenlijke maaltijd. ‘Genieten’ is momenteel een van de belangrijkste consumentenbehoeften op het gebied van eten en drinken. Dit uit zich bijvoorbeeld in de
toenemende aandacht voor koken op niveau (kookcursussen, kookreizen, etc.), de
groeiende interesse in bijzondere producten met een bijzondere herkomst (streekproducten, boerenproducten) en de toename van het aantal sterrenrestaurants en
het aantal mensen die hier wel eens eet. We willen ervaren en ervaringen delen. En
voor dit alles is de gezamenlijke maaltijd bij uitstek geschikt.
Parels van ‘Samen Goed Eten’
Onze zoektocht naar voorbeelden van samen goed eten in collectieve kanalen heeft
een aantal zeer inspirerende en vernieuwende initiatieven opgeleverd. Bindend element tussen deze ‘Parels van Samen Goed Eten’ is het grote enthousiasme waarmee men aan dit onderwerp werkt. Of het nu een basisschool, middelbare school,
ziekenhuis of zorginstelling betrof, overal zagen we hetzelfde enthousiasme voor
eten en de rol die eten kan vervullen voor de leerlingen, patiënten of cliënten.
“Nederland loopt op het gebied van eten
in basisscholen ver achter bij de rest van
Europa. Ik vind dat het er gewoon bij hoort
om een goede warme maaltijd aan te bieden met al die werkende ouders. Ik krijg
regelmatig de vraag of het serveren van
warme maaltijden wel tot de ‘corebusiness’, dus de kerntaken van de school,
behoort. Ik vind van wel. Een school moet
meer doen dan goed lesgeven; een school
moet de randvoorwaarden scheppen voor
kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daar hoort wat mij betreft ook het
aanbieden van warme maaltijden bij.”



Het waarom van deze initiatieven
Waarom namen deze mensen en deze organisaties het initiatief om de maaltijd anders te gaan invullen? Omdat men het gevoel had dat het beter en anders kon en
moest. Omdat men inzag dat de huidige maaltijdinvulling te ‘functioneel’ was en
soms eerder een negatieve dan een positieve bijdrage had aan de doelstellingen van
de school of instelling. Omdat men wilde vernieuwen, en soms ook omdat men vragen kreeg van de omgeving (ouders, familielieden). Vaak was men zelf geïnspireerd
geraakt door voorbeelden uit het buitenland. Zoals de warmemaaltijdvoorziening op
buitenlandse scholen en de kleinschalige aanpak van zorg in Scandinavië.
Gevraagd naar de concrete doelstelling en meerwaarde van de nieuwe benadering,
werden drie elementen het meest genoemd:
• Gezamenlijk genieten: meer beleving, plezier, geluk, conversatie.
• Gezondheidseffecten: het tegengaan van ondervoeding, obesitas,
snellere genezing.
• Welzijn van het individu: meer comfort, tevredenheid, thuisgevoel,
kwaliteit van leven.

   De citaten in dit hoofdstuk zijn afkomstig van

gesprekspartners van de parels die in hoofdstuk 3
nader toegelicht worden.



“Eten is voor veel bewoners nu een feestje geworden; het is een moment waar
naar uitgekeken wordt.”

Daarnaast werden verschillende andere effecten genoemd, waarvan sommige specifiek zijn voor het bewuste kanaal:
• Educatie/bewustwording (bij scholen): meer kennis over eten, smaak,
gezondheid, etiquette;
• Ontwikkeling & concentratie (bij scholen): door het scheppen van randvoorwaarden zoals een betere kwaliteit van eten en het creëren van rustpunten in de dag;
• Markteffecten: het vergroten van de onderscheidendheid door extra service
en klantgericht werken;
• Functie in de maatschappij verbreden: in het kader van brede scholen,
gezondheidscentra, etc.;
• Integratie: van verschillende groepen mensen, zoals gehandicapten en kinderen,
ouderen en jongeren, etc.;
• Duurzaamheid: creëren van lokale netwerken (minder transport), aandacht voor
milieu/biologisch eten, aandacht voor streekproducten.
Verbetering van de kwaliteit van het eten zelf (gezond, gevarieerd, lekker) is voor alle
parels een belangrijk middel om bovenstaande doelstellingen te bereiken.
Naast overeenkomende doelstellingen zijn er natuurlijk ook verschillen tussen de
kanalen onderling. Initiatieven in de zorg (ziekenhuizen en zorginstellingen) concentreren zich over het algemeen meer op effecten op het gebied van welzijn en gezondheid. In het onderwijs troffen we een grotere variatie van doelstellingen aan.
Middelbare scholen richten zich vooral op bewustwording en gezondheid, met veel
nadruk op het daadwerkelijk aanbieden van gezonde producten. In het basisonderwijs ligt de focus op gezondheid (middels het aanbieden van gezonde producten),
maar zeker ook op educatie. Daarnaast kwamen we hier doelstellingen tegen op het
gebied van integratie, conversatie, plezier, rust, et cetera.
Bovenstaande verschillen tussen de kanalen zijn deels te verklaren door de verschillen in doelgroepen. Bij kinderen speelt educatie logischerwijs een grotere rol dan bij
ouderen of patiënten. Deels zijn de verschillen ook terug te voeren op de actualiteit.
In de zorgsector is recentelijk veel aandacht voor welzijn en het voorkomen van
ondervoeding. Meerdere studies geven handvaten waarmee de sector nu aan de
slag gaat. In scholen is momenteel veel aandacht voor het voorkómen van nadelige
gezondheidseffecten, door middel van verandering van aanbod (bijv. de Gezonde
Schoolkantine) en bewustwording (bijv. Smaaklessen). Veel scholen worstelen echter nog met de vraag welke verantwoordelijkheid een school op het gebied van eten
heeft en welke rol men moet en kan spelen. Sturende factoren van buitenaf, zoals
wetgeving op het gebied van tussenschoolse opvang en ontwikkelingen op het gebied van brede scholen, hebben een grote invloed op deze discussie.
Bijna alle parels hebben te maken gekregen met obstakels die men moest overwinnen. Men denkt ook dat dit de reden is waarom er niet meer van dit soort initiatieven
zijn. Enerzijds is de cultuur er (nog) niet naar; anderzijds zijn de randvoorwaarden
binnen de sector – in de vorm van geld, personeel, et cetera – niet ingericht op dit
soort initiatieven. De reden dat de parels toch doorgaan, is dat de initiatiefnemers
ervan overtuigd zijn dat het écht loont om meer aandacht aan de maaltijd te schenken. Kenmerkend voor de parels is dat de projecten in alle gevallen worden getrokken door personen met een persoonlijke passie voor eten, beleving en mensen.     
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Vernieuwers met een duidelijke visie op de toekomst, en met de drive om iets te
veranderen en iets te betekenen voor hun omgeving.
“Wij hebben hier leerlingen met leer- en
opvoedproblemen. Dit is geen gemakkelijke groep. Maar sinds we de automaten met ongezonde producten weg
hebben gedaan, zijn de leerlingen duidelijk rustiger geworden en zijn er veel
minder vechtpartijen.”
“Het is duidelijk dat er minder ondervoeding voorkomt sinds ons nieuwe beleid.
We starten binnenkort een onderzoek
om alle gezondheidseffecten in kaart te
brengen.”

Ervaren en beleven zijn sleutelwoorden voor alle parels. Meer aandacht voor samen
eten leidt volgens deze voorlopers tot meer genot, gezondheid en welzijn. Alhoewel de meerwaarde van ‘Samen Goed Eten’ nog niet of nauwelijks echt gemeten
wordt, zien alle parels duidelijk positieve veranderingen in hun dagelijkse praktijk
en ontvangen zij veel positieve feedback van de betrokkenen. Effecten die ‘meetbaar’ zijn gemaakt, betreffen met name de tevredenheid van patiënten of cliënten en
in enkele gevallen gezondheidseffecten zoals gewichtstoename bij ouderen en het
gebruik van minder rustgevende medicatie bij bepaalde patiënten. Daarnaast zijn er
waarnemingen zoals minder vechtpartijen in scholen, en meer rust en plezier tijdens
de lunchpauzes. Een enkeling is bezig met het opstarten van meer onderzoek naar
de effecten van Samen Goed Eten.
Barrière
De meeste parels hebben de nodige scepsis en obstakels in hun omgeving moeten
overwinnen. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de barrières voor het realiseren
van veranderingen op het gebied van de collectieve maaltijdvoorziening voornamelijk liggen op het gebied van cultuur & structuur.
Overkoepelend geldt dat we het in feite hebben over het veranderen van de Nederlandse eetcultuur – een cultuur die jarenlang weinig aandacht heeft gekregen en
daarmee bijna verloren is gegaan. Het terugbrengen van de oude waarden (op een
vernieuwende manier) zal tijd en aandacht vergen.
De cultuur en de structuur van de collectieve kanalen zijn over de jaren heen gevormd door efficiency-denken. De kanalen kenmerken zich over het algemeen door
een topdownorganisatie en een weinig klantgerichte benadering. In de zorg is sprake van enige omslag, maar hierbij speelt het veranderen van de eetcultuur nog geen
rol van betekenis.

“We zouden graag meer aandacht willen schenken aan kennisoverdracht en
beleving van de maaltijd, maar in de
praktijk is hier erg weinig tijd voor.”
“Ik zou graag meer vrijwilligers willen
hebben en ze ook een vergoeding willen
geven, maar met de huidige kostprijs
kom ik al niet uit.”

De meeste parels hebben verder te maken met obstakels in de vorm van geld (investeringen, kostprijs van de producten), personeel (aantal, tijd, vaardigheden) en
interne organisatie (procedures, leveranciers, beschikbare ruimtes, etc. ).
In de zorgsector lijken deze barrières een kwestie van creativiteit. De meeste projecten lukt het op één of andere manier om hun budgetten op een andere manier te
alloceren om zo hun doelstellingen te halen. Voor de vooroplopende initiatieven in de
zorg geldt ook dat de aandacht voor eten past in hun streven naar verdere professionalisering en klantgericht werken.

11

“Het is een kwestie van initiatief, ondernemerschap. Je moet het ook niet
groter maken dan het is. De kosten van
eten zijn misschien 5% van het totaal,
maar het aandeel in geluk is veel groter!”

In het onderwijs, met name het basisonderwijs, lijken de praktische obstakels hoger.
De huidige initiatieven worden op dit moment juist vaak ‘los’ van de school vormgegeven, om de school zelf zo min mogelijk te belasten. Echter, de actuele discussie
rond de tussenschoolse opvang biedt een uitgelezen kans voor de betrokken instanties om de mogelijkheden van Samen Goed Eten onder de aandacht te brengen en
te activeren.

“Ons voedingsbudget is in de praktijk
zelfs gedaald, omdat de hoeveelheid
eten nu veel beter is afgestemd op de
vraag.”

“Het gaat om samen zijn en samen
doen.”
“Dat verschillende instellingen en
overheden samenwerken: scholen,
verenigingen, verzorgingstehuizen,
buurthuizen, ROC’s, uitkeringsinstanties, overheden, etc.”
“Dat het normaal is geworden om
samen te eten op school.”
“We moeten het probeerstadium uit
komen; het is tijd voor een professionele aanpak.”

Het ideale concept
Gevraagd naar de elementen van het ‘ideale’ Samen Goed Eten-concept, komen
enkele punten duidelijk naar voren in de discussie met de betrokkenen:
• Het is een concept dat SAMEN wordt uitgevoerd; samen met de doelgroep,
maar ook samen met verschillende organisaties.
• Er is een CULTUUR geschapen dat een dergelijk concept tot standaard verheft.
• En tot slot dat het een PROFESSIONEEL concept is.
Laten we nu kijken naar de voorbeelden zelf.
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3.1
Helias Zorggroep en
Brede School Nesselande (BSN)
wie Sabine Hendriks, begeleidster Helias
waar Rotterdam Nesselande
sinds Medio 2005

Wat men doet/wil doen In de vinexwijk Nesselande ligt een van de oudste brede scholen in Nederland.
Doelstelling van de Brede School Nesselande (BSN) is een opgroeiomgeving te
creëren waarin gezin, kindorganisaties en sociale partners in aanvulling op elkaars
mogelijkheden garant staan voor ontplooiingskansen en het welzijn van alle kinderen in Nesselande. BSN onderscheidt zich van andere brede scholen door de
nauwe samenwerking tussen drie basisscholen – openbaar, protestants-christelijk
en katholiek daltononderwijs – de kinderopvang, buitenschoolse opvang en buurtschoolonderwijs. Daarnaast is er nauwe samenwerking met senioren, volwassenen
met een verstandelijke beperking en andere maatschappelijke groeperingen. Dit om
de kinderen zoveel mogelijk te laten kennismaken met anderen en respect bij te
brengen voor anderen.
Sinds 2005 zijn de cliënten en begeleiders van Helias werkzaam binnen BSN. Helias
is een dagverblijf voor volwassenen met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap. De methodiek van Helias wordt geïnspireerd vanuit de antroposofie. Binnen BSN werken de cliënten van Helias in de catering en in het onderhoud
van de tuin en de schoolspeelplaats.
De cateringgroep heeft de beschikking over een groot restaurant en professionele
keuken. Het restaurant wordt nu gebruikt voor de lunch (broodmaaltijd) aan overblijfkinderen van groepen 4 t/m 8 van de drie scholen binnen het complex. De scholen
zijn in het restaurant herkenbaar door drie verschillende kleuren (rood, blauw en
geel), doorgevoerd in tafelkleden en serviesgoed. Elke middag (m.u.v. woensdag)
komen hier 140 leerlingen eten. De leerlingen zijn niet verplicht om hiervan gebruik
te maken; sommigen gaan naar huis of naar de tussenschoolse opvang.
De cateringgroep van Helias arriveert om 8.30 uur bij BSN. Om 9.00 uur wordt de
dag gezamenlijk geopend, waarna de cateringgroep en de tuingroep beide aan het
werk gaan. Iedereen heeft aparte werkkleding met naambordjes. De groep bereidt
de lunch voor, dekt de tafels, vult tijdens de lunch de schalen aan en serveert het
toetje. Na afloop stapelen de kinderen de borden op en ruimen de mensen van Helias verder op. Na 14.00 uur is er nog een middagactiviteit, waarna men om 15.15
uur naar huis gaat.
Helias serveert een broodmaaltijd en een toetje, met af en toe kleine extra’s zoals
soep of patat. Voor de producten had Helias oorspronkelijk de doelstelling om uitsluitend biologisch-dynamische producten te serveren. Dit bleek echter niet haalbaar
vanwege logistieke problemen en vanwege de smaakvoorkeuren  van de kinderen.
Op dit moment is een deel van de producten biologisch/biologisch-dynamisch. Op
het gebied van de producten probeert men wel zoveel mogelijk andere doelstellingen te koppelen. Zo komt een deel van de zuivelproducten van Zorgboerderij
De Hondspol, die evenals Helias onderdeel is van de Ita Wegmanstichting. Men
probeert echter ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de kinderen.
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Zo worden er momenteel (na lange discussie) Danoontjes geserveerd. “De kinderen
eten dit beter en het scheelt ook in de afwastijd.”
Helias heeft de keuken bij het restaurant aangelegd en heeft gezorgd voor alle materialen (borden, bestek, schalen, etc.). Hiervoor heeft men subsidie ontvangen. Helias
doet verder alle inkopen. De kinderen betalen 3,50 euro per maaltijd; dit wordt geïnd
door de scholen. Helias krijgt hier 2,70 euro van. Dit is ook de kostprijs van elke
maaltijd.

motivatie initiatiefnemer Volgens Sabine zijn de integratie van mensen met een verstandelijke beperking, het
geven van een zinvolle dagbesteding/rol in de maatschappij en het samen werken
en samen beleven van activiteiten, waaronder de maaltijd, de belangrijkste redenen
voor Helias om aan BSN mee te werken.
Volgens de scholen binnen BSN is de gezamenlijke lunch pedagogisch erg belangrijk
voor het uitwisselen van ervaringen door de kinderen tijdens een periode van rust,
het oefenen van sociale vaardigheden (wachten op elkaar, begeleiden van jongere
kinderen door oudere kinderen, voeren van gesprekken, delen van eten en drinken)
en het leren van tafelmanieren (gebruik van bestek, starten en eindigen van de maaltijd, afruimen van de tafel). Daarnaast wordt het feit dat de lunch wordt geserveerd
door de cliënten van Helias als erg bijzonder (maar inmiddels vanzelfsprekend) ervaren.

hoe het loopt en Helias is over het algemeen erg tevreden over de samenwerking. Wel zou men graag
hoe men de toekomst ziet meer aandacht willen schenken aan kennisoverdracht c.q. beleving van de producten richting de kinderen. Men probeert dit vooral rond bepaalde jaarfeesten uit de
antroposofische kalender (bijvoorbeeld in de pompoenentijd, waarbij de mensen van
de tuingroep ook weer zaken maken voor de aankleding van het restaurant en men
pompoensoep serveert). In de praktijk is hier echter erg weinig tijd voor en zijn de
kinderen onder de lunch hier niet mee bezig. Helias zou graag zien dat dit soort thema’s samen met de scholen wordt opgepakt; dat er op de scholen tijdens de lessen
meer aandacht voor eten komt.
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Een ander verbeterpunt is de begeleiding van de kinderen tijdens de lunch. Bij de
ene school gebeurt dit door stagiaires, bij de andere twee scholen door overblijfmoeders.
Tot slot noemt Sabine de vele eigendomsstructuren binnen BSN “wat het vaak onduidelijk maakt wat van wie is, wie welke zaken regelt en wie wat betaalt: er zijn vele
stichtingen en vele potjes.” De verdeling van de ruimtes is ook een (klein) probleem.
Helias huurt het restaurant van Stichting Woonkompas, de stichting die eigenaar is
van de seniorenwoningen. Zij hebben daarnaast alleen een kleine ruimte waar de
cliënten kunnen verblijven voor en na het werk. Het restaurant wordt multifunctioneel
ingezet: voor concerten, markten, als kerk, etc. In principe wordt dit afgestemd in
het facilitair overleg. De keuken is eigendom van Helias en wordt sporadisch gebruikt door anderen, zoals het kinderdagverblijf (bijvoorbeeld voor het bakken van
koekjes). Vanaf april 2007 echter wordt de keuken ook gebruikt door een andere
groep van verstandelijk gehandicapten (van een andere Stichting). Zij maken warme
maaltijden klaar voor de senioren die (zelfstandig) woonachtig zijn in het complex.
Ten aanzien van potentiële initiatieven in de sector kan Sabine de aanpak van BSN
en het soort samenwerking tussen Helias en BSN absoluut aanbevelen. Ondanks
enkele verbeterpunten ziet zij alleen maar winst voor alle partijen. Wat betreft de
inzet van verstandelijk gehandicapten denkt zij dat dit voor velen mogelijk en interessant is. Wel kost het veel voorbereidingstijd. Na de selectie van Helias door BSN in
2004 zijn zij een jaar bezig geweest met het oefenen met hun mensen. De geplaatste
keuken is een normale professionele keuken. Hygiëne is het grootste aandachtspunt, zowel in de opleiding en begeleiding van de mensen als bij de instructies
(verschillende kleuren doekjes, etc.).

wat ons inspireert Nesselande is hét voorbeeld in Nederland van een grote multifunctionele brede
school. Bijzonder is dat er drie verschillende scholen zijn gehuisvest, naast allerlei
andere voorzieningen en organisaties. Toch doet het gebouw redelijk intiem aan. We
kunnen ons goed voorstellen dat BSN de spil van Nesselande vormt; iets wat voor
een nieuwe wijk zeer bepalend is. Of, zoals Sabine het zei: “Het gebouw betekent
erg veel voor de BSN. Juist door het gebouw en het feit dat we allemaal dicht bij
elkaar zitten, wordt samenwerking gestimuleerd.”
Over de samenwerking tussen BSN en Helias rond de dagelijkse lunch hoorden we
vrijwel zonder uitzondering positieve geluiden. Het is duidelijk dat alle aspecten,
zowel praktisch als inhoudelijk (pedagogische visie, antroposofische visie), goed zijn
bekeken. Dit is natuurlijk ook perfect mogelijk wanneer een dergelijk concept vanaf
de grond wordt opgebouwd.
Leuk vonden we ook dat er nog steeds gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden
voor verdere integratie. Zo overleggen Helias en de scholen of er meer aandacht aan
voeding kan worden besteed in de lessen, wellicht aansluitend bij de jaarfeesten uit
de antroposofische kalender. Ook is een project gestart waarbij een andere groep
mensen met een verstandelijke beperking warme maaltijden gaan koken voor de
senioren die in het gebouw wonen.
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3.2
Tijd voor eten
wie Doris Voss, initiatiefneemster
waar Amsterdam
sinds 2004

wat men doet/wil doen Tijd voor eten stelt zich ten doel om een gezellige, huiselijke en kindgerichte omgeving te creëren waar kinderen (en ouders) samen kunnen koken, eten en ontspannen. Er worden warme lunches aangeboden waar scholen, ouders en kinderen
gebruik van kunnen maken. Structureel of als bijzonder uitje (“uit eten op school”). Er
wordt gekookt met verse, waar mogelijk biologische, ingrediënten en er wordt rekening gehouden met speciale diëten. Rondom het eten leren de kinderen op speelse
manier over de producten, hoe ze worden klaargemaakt en over tafelmanieren. Enkele ‘regels’ die gelden: iedereen proeft overal een beetje van en we zeggen niet dat
iets vies is. Ook worden af en toe events georganiseerd, zoals een uitstapje naar de
kwekerij van Restaurant de Kas.
Doris en haar team koken op dit moment tweemaal per week (op dinsdag en donderdag) in buurthuis Olympus voor kinderen van de ernaast gelegen Europaschool.
Het buurthuis is ter beschikking gesteld door welzijnsorganisatie Combiwel, die ook
een professionele keuken heeft laten aanleggen, zij het zonder opslagruimte   De
vergoeding voor het eten bedraagt €3,50 per kind. Voor het huidige budget van de
Europaschool kan iedere klas helaas maar eenmaal per maand komen uit eten.
Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding naar andere stadsdelen en scholen.
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Het team bestaat uit Doris (regelt, coördineert, koopt in, richt de ruimte in, etc.), een
wisselende (semi-) professionele kok (afkomstig van een pool van bekenden die het
project een warm hart toedragen), studenten van het ROC (hulp bij koken en bediening), moeders en een schoonmaakhulp. De meeste teamleden werken op vrijwillige
basis. De schoonmaakhulp ontvangt hiervoor een kleine vergoeding. Doris zelf heeft
een regeling met het DWI dat zij dit kan doen met behoud van uitkering. Door een
recente samenwerking met onder meer de GGD en de gemeente Amsterdam is voor
Doris een betaalde baan bij Tijd voor Eten in het vooruitzicht. Haar verzoek om meer
mensen toestemming te geven ditzelfde te doen, is echter afgewezen.

motivatie initiatiefnemer Tijd voor eten wil kinderen, ouders en scholen bewustmaken van het nut van gezond, gevarieerd en lekker eten. En hen ondersteunen en inspireren zodat samen
(koken en) eten weer plezierig wordt. Door de beleving te bevorderen, worden gezamenlijke maaltijden zowel rustpunt als sociale gebeurtenis. Ook wil men een gevarieerde smaak bij kinderen stimuleren door niet-standaard maaltijden aan te bieden
onder het motto “Zien eten doet eten”. Tijd voor Eten hoopt zo bij te dragen aan een
verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

hoe het loopt en Tijd voor eten heeft inmiddels uitzicht op succes. Het is wel een lange weg geweest.
hoe men de toekomst ziet De eerste pilot van het project vond al plaats in 2004 in een antikraakruimte, met toestemming van Stadsdeel Oud-Zuid. Sponsoring vond destijds plaats door Stadsdeel
Oud-Zuid (stimuleringssubsidie) en de HEMA (pannen, borden, etc.). Ook de ouders
van de kinderen betaalden een bijdrage. Na deze pilot heeft men getracht het project
op te schalen. Er waren contacten met de provincie Noord-Holland en met andere
steden (Delft, Breda, Utrecht) en er was zelfs sprake van een landelijke aanpak, via
een franchiseformule, gestimuleerd door de biologische sector. Door gebrek aan
financiering zijn deze plannen nooit van de grond gekomen.
Doris heeft daarop in 2006 een kleinschalige ‘herstart’ gemaakt., weliswaar zonder financiële middelen maar met veel good-will. Zo ontving ze ingrediënten van de
Groene Hoed, ruimte van Combiwel en de Europaschool. Ook waren er een aantal
vrijwillige ‘sterren koks’ op visite.
Bij de eerste ronde werd de bijdrage van €3,50 per kind betaald door de Europaschool. De huidige tweede ronde wordt betaald door de ouders. Inmiddels zijn kleine
subsidies ontvangen van Stichting Doen en Stadsdeel Oud-Zuid. Hiervan worden
onkosten betaald en kleine investeringen gedaan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van een aantal kleinere sponsoren (ingrediënten, bloemen), studenten van het ROC
(sinds kort) en vrijwillige koks/moeders.
Op dit moment – juli 2007 - is de realiteit dat het project voor de Europaschool nauwelijks kan blijven bestaan, laat staan dat men kan uitbreiden naar andere scholen.
Er liggen nog vele ijzers in het vuur (via Combiwel, via Kantara, via het stadsdeel,
via de gemeente Amsterdam, etc.), maar niets is zeker en de procedures gaan erg
langzaam. Volgens Doris komt zij maar niet uit de fase waarin betrokkenen “wel
enthousiast plannetjes maken, maar uiteindelijk toch geen geld willen vrijmaken”.
Daarbij rusten alle drijvende activiteiten binnen het project momenteel bij Doris (tot
en met het per fiets ophalen van de ingrediënten bij de diverse leveranciers!), wat het
initiatief zeer kwetsbaar maakt voor de toekomst.
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Financiën en medewerkers vormen zoals gezegd de grootste obstakels. Doris ervaart het verkrijgen van subsidies (zonder kan het project niet bestaan) als zéér
moeizaam. Naar eigen zeggen heeft zij inmiddels “alles wel geprobeerd.” Zij snapt
niet waarom dit zo moeilijk loopt. Men name omdat er win-winsituaties liggen middels het koppelen aan doelstellingen van buurtcentra, het creëren van banen voor
bijstandsmoeders, werkervaringsplekken voor studenten, het inzetten van senioren,
etc. Volgens Doris “is dit de enige weg. Van de scholen kun je geen actieve rol verwachten, van hen wordt al zoveel gevraagd.”
Ten aanzien van opschaling of implementatie elders heeft zij er geen enkel probleem
mee “om haar ideeën af te geven.” Wel is zij ervan overtuigd dat een dergelijk project
niet alleen door vrijwilligers kan worden gerund. Per project zal minimaal één betaalde kracht nodig zijn. Op dit moment is het DWI echter niet toeschietelijk met het
verlenen van toestemming aan bijstandsmoeders om dit met behoud van uitkering
op te pakken. Doris denkt dat de nieuwe wet voor de tussen- en naschoolse opvang
wellicht tot meer aandacht voor dit soort initiatieven zal leiden, “maar meer geld is
er voorlopig niet”.
Voor de nabije toekomst wil Doris haar netwerk nog meer inzetten om een stabiele
situatie te creëren voor haar project en om liefst ook te groeien. Zo is zij benaderd
door de TU Eindhoven voor het onderzoeken van de ‘klanttevredenheid’. “Alhoewel
dit een extra belasting is, zullen wij hieraan meewerken in de hoop dat dit meer
bewijsmateriaal oplevert voor mogelijke subsidieverstrekkers.” Ook bestaat er actief
contact met de Hogeschool Inholland en de WUR over een mogelijke koppeling aan
Smaaklessen.
Samenwerking met het ROC, de GGD, de centrale stad Amsterdam (proeftuin Amsterdam) en verschillende ministeries beloven inmiddels veel goeds voor de toekomst van Tijd voor Eten.

wat ons inspireert Doris is een zeer bevlogen mens. Zij is de spin in het web van vrijwilligers en sponsoren, die zij heeft aangestoken met haar enthousiasme, drive en visie. Haar motivatie
is ook erg ‘authentiek’, namelijk gestoeld op eigen ervaringen als een alleenstaande
moeder die ontevreden was met de tussenschoolse opvang op de school van haar
dochter.
Het is duidelijk dat de kinderen die bij haar komen eten dit als bijzonder, leuk en
lekker ervaren. Het geboden eten is lekker en zeker niet standaard (na ons interview
smulden we met de kinderen van knabbelgroenten, diverse soorten brood met olijfoliedip, gebakken aardappeltjes met rozemarijn, gegrilde groenten en rucola, vers
gestoofde peertjes, biologische yoghurt met gekarameliseerde appeltjes en een
stukje bladerdeeg met appel). Alles werd op een zeer leuke manier gepresenteerd,
waarbij de kok een sleutelrol heeft. Hij vertelt over het eten, hoe hij het klaarmaakt,
waarom biologische yoghurt zo lekker is, etc. En na afloop kreeg ieder kind een
handtekening! Aan tafel spraken de kinderen over allerlei zaken, waaronder wat ze
graag eten en waarom. Er werd ruimte geboden om te bidden voor het eten en iedereen werd gestimuleerd om overal op zijn minst een beetje van te proeven.
In het gesprek met Doris werd verder duidelijk dat zij in de afgelopen jaren een
enorm netwerk heeft opgebouwd van mensen en instanties om dit initiatief te promoten en verder uit te bouwen. Van overheden, gemeenten en buurtorganisaties, tot
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bedrijven (waaronder biologische boeren), universiteiten, scholen, welzijnsorganisaties en instanties als DWI en ROC. Dit is een verdienste op zich. Doris is vindingrijk
en communicatief (zo heeft zij interviews gegeven aan een scala aan bladen en kranten, waaronder Trouw en Elle Eten). Ook legt zij dwarsverbanden met andere initiatieven, zoals Puur (fruit op school), Smaaklessen, Slow Food en Stichting Kantara
die zich ten doel stelt een brug te slaan tussen Amsterdammers van Marokkaanse
afkomst en overige Amsterdammers. Ook denkt zij met Stichting Combiwel na over
naschoolse kookactiviteiten. Ondanks vele tegenslagen probeert ze steeds nieuwe
wegen te vinden. Helaas komt Doris op dit moment nauwelijks echt verder. Zij wil
graag grote stappen zetten, maar het blijft een voortdurend gevecht om geld en
mankracht. Doris: “Ik kan het niet allemaal alleen.”

nawoord In de maanden na het gesprek met Doris heeft zij een aantal grote stappen gezet
met Tijd voor Eten. Het bedrijfsleven, ROC Amsterdam en het ministerie van VROM
hebben uitgesproken dat zij bereid zijn om bij te dragen aan de voortzetting van
het project. Ook de gemeente Amsterdam kijkt nu serieus naar het initiatief, mede
in het kader van Proeftuin Amsterdam (Gezonde en duurzame voeding in stad en
regio). Doris heeft contact gelegd met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en
met verschillende gemeenteraadsleden. Met het ROC Amsterdam heeft zij inmiddels structurele afspraken gemaakt voor het schooljaar 2007-2008. Zij gaan dan
samen een schoolrestaurant realiseren voor de Europaschool en Daltonschool in
het buurthuis van Combiwel. Inmiddels zoekt Doris ook naar locaties om restaurants
te starten in De Baarsjes, Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zeeburg. Ook zoekt zij
contact met nieuw op te zetten brede scholen.
Voor Tijd voor Eten lijkt het stadium van beginnend ondernemerschap bijna afgesloten. Er wordt druk gewerkt aan een businessplan voor de komende jaren. Hoewel
het project nog een periode afhankelijk zal blijven van subsidies, lijkt een aantal
randvoorwaarden voor een positieve toekomst nu eindelijk te zijn ingevuld.
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3.3
Het Kindereetcafé bij OBS De Bever
wie Simone Hoorweg
waar Dordrecht
sinds 2000

wat men doet/wil doen Simone Hoorweg is al zeven jaar betrokken bij de tussenschoolse opvang bij OBS
De Bever. Tot 3 jaar geleden werkte zij als coördinator bij de COKD (Centrale Organisatie Kinderopvang Dordrecht). Het concept wordt genoemd in het ‘Brood op
School’-werkboek van het ministerie van OCW als een van de innovatieve projecten
op dit gebied.
In de tussentijd is er echter het een en ander veranderd. De COKD stopte met het
eetcafé omdat het niet meer rendabel was. Als gevolg daarvan heeft Simone in 2004
besloten om het initiatief zelfstandig voort te zetten. Zij heeft een plan gemaakt voor
De Bever en na goedkeuring door de directie is zij hiermee verdergegaan. Zij heeft
nu een eenmanszaak en runt het eetcafé met een vaste groep vrijwilligers die hiervoor een kleine vergoeding ontvangen.
Simone verzorgt op alle schooldagen, m.u.v. woensdag, de lunch voor OBS De Bever-leerlingen die overblijven. De school stelt hiervoor een klaslokaal beschikbaar.
De kinderen worden door haarzelf en enkele vaste vrijwilligers opgevangen. Elke
dag zijn er twee of drie begeleiders aanwezig op 40-50 kinderen. De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 worden uit de klassen gehaald en na de lunch weer teruggebracht.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen en gaan zelfstandig.
De lunch bestaat uit bruin en witbrood met kaas, vleeswaren of zoetigheid. De begeleiding stimuleert gezond en gevarieerd eten, met name bruinbrood met hartig beleg,
rauwkost (komkommer en tomaat) en fruit. Er is geen limiet op brood en beleg (was
wel bij de COKD). Wel mogen de kinderen maar beperkt ontbijtkoek en crackers
eten. Hetzelfde geldt voor chocolademelk, yoghurtdrinks en siroop.
Als de groep klein is, smeren de kinderen zelf hun brood. Is de groep groter, dan
smeren de begeleidsters het brood van tevoren (sneller!) en eten de kinderen dit ‘uit
het vuistje’. Hoewel men voorstander is van zelfstandigheid, is men erachter gekomen dat de kinderen het ‘uit het vuistje’ eten erg plezierig vinden, en dat met name
de kleintjes op deze manier aanzienlijk méér eten.
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De begeleidsters proberen te letten hoeveel en hoe de kinderen eten, maar willen
ook niet te veel op het gebied van de opvoeding komen. “Wij willen ook weer niet
té streng zijn. Het blijft tenslotte ook de vrije tijd van de kinderen en lunch moet iets
leuks zijn.” Indien er zaken spelen rond het eten of de sfeer, maakt Simone dit wel
bespreekbaar bij de ouders (of, indien ernstiger, bij de schoolleiding). Bij kinderen
van buitenlandse afkomst wordt aandacht besteed aan de vleeswaren (varkens- en
of rundvleesproducten worden bijvoorbeeld apart gehouden).
In het verleden heeft Simone geprobeerd om meer zaken rond de lunch op te pakken. Bijvoorbeeld aandacht voor etiquette (was moeilijk, doen we nu meer impliciet),
aandacht voor bidden (idem, wordt niet meer gedaan) en activiteiten/aparte producten rond de feestdagen. Door praktische bezwaren - vooral gebrek aan tijd  maar
ook gebrek aan aandacht van de kinderen - zijn deze initiatieven niet structureel van
de grond gekomen.
Simone is geen voorstander van het serveren van warme maaltijden. “Dan ga je echt
op de stoel van de ouders zitten. Warm eten doe je met je ouders samen.”
De lunch kost 3,45 euro per keer. De betaling gebeurt via automatische incasso.
Kinderen worden via school geregistreerd en daarna kunnen ouders hun kind elke
dag wel of niet voor de lunch aanmelden. De flexibiliteit, de gemoedelijke sfeer, de
lagere kosten en het feit dat de ouders één contactpersoon hebben die de kinderen
goed kent, zijn de grote pluspunten van Simone’s concept. Dit bijvoorbeeld vergeleken met de opvang die COKD nog steeds in de wijk biedt, maar waarbij ouders
pakketten moeten kopen met voorschoolse en/of tussenschoolse en/of naschoolse
opvang.

motivatie initiatiefnemer De  belangrijkste motivatie van Simone om dit initiatief door te zetten, is dat zij ervan
overtuigd is dat de tussenschoolse opvang van kinderen in het algemeen gezelliger
en vooral flexibeler en persoonlijker geregeld moet worden.

hoe het loopt en Ruimte en personeel zijn moeilijke punten voor Simone. Eerder vond de tussenhoe men de toekomst ziet schoolse opvang (via COKD) plaats in het gebouw van de speeltuinvereniging. Dit
was ideaal – “de kinderen waren dan even echt weg van de school. Na de lunch
konden de kinderen ook nog in de speeltuin spelen. Binnen konden ze sjoelen of tekenen. Dat kan hier allemaal niet. Wat dat betreft zijn de fysieke omstandigheden erg
bepalend voor het aanbod, maar ook voor de beleving.” Het Kindereetcafé maakt nu
gebruik van een lokaal van De Bever. Ze zouden liever een grotere, mooiere ruimte
hebben waar ze bijvoorbeeld ook warme producten zouden kunnen maken en waar
ze meer aandacht aan sfeer en/of thema’s zouden kunnen schenken. Dit is onder de
huidige omstandigheden echter niet mogelijk. Toch vindt Simone wel dat de kinderen
even “helemaal weg zijn van school”. “Hoewel het eetcafé fysiek in een schoollokaal
is, weten ze dat het iets heel anders is, met andere mensen.” Er bestaan verder ook
geen dwarsverbanden met de school (bijvoorbeeld door integratie in lessen), anders
dan de beschreven zaken. “We werken dan wel binnen de schoollocatie, maar in
feite zijn we absoluut apart. De school bemoeit zich niet met ons.” Dit vindt Simone
dus prima. Het contact met de school en leerkrachten verloopt vlekkeloos.
Simone hecht erg veel waarde aan haar vaste groep van vrijwilligers die zij uit haar
COKD-tijd heeft ‘meegenomen’. Ze zou er graag meer hebben (liever altijd minimaal
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drie in plaats van twee) en ze zou ze graag wat meer betalen. Nu krijgen ze 10 euro
per keer (twee uur per dag) plus aardigheidjes rond de feestdagen, etc. Op het moment overlegt Simone met de schooldirecteur over het verhogen van de lunchprijs
(tot 3,60 euro). Met de huidige prijs (die al drie jaar hetzelfde is) komt ze net niet
uit. De verhoging zou met name ten goede komen aan haar personeel (“Voor mijn
eigen zoontje betaal ik 2,10 euro op zijn school en dan moet ik nog de lunch meegeven!”).
Per saldo kan dit initiatief net overeind blijven, met name door de vaste groep drijvende krachten erachter (“Dit is mijn kindje”) en het feit dat de ouders zeer tevreden
zijn over het concept. Simone zou graag meer kindereetcafés willen opzetten, maar
het vinden en betalen van goed personeel is een te grote drempel. “Voor 10 euro
per uur gaat men liever schoonmaken dan met een groep kinderen aan de slag.
Het wordt ook vaak onderschat. Het vergt sociale vaardigheden, flexibiliteit en gevoel met de kinderen, en uiteraard moet de Nederlandse taal beheerst worden. Ook
wordt het door velen niet als een echte baan gezien – het is ook maar 2 uurtjes per
dag en je wordt er zeker niet rijk van.”
In het begin stond het concept erg in de belangstelling. “Enkele jaren geleden kwamen er herhaaldelijk mensen hier kijken, met name ook van de IOS-opleiding. Je
zou verwachten dat dergelijke initiatieven veel meer in de sector zouden worden
opgepakt, maar er zijn er erg weinig.”

wat ons inspireert Zoals bij meer van dit soort projecten is er één drijvende en supergemotiveerde
kracht achter het kindereetcafé: Simone Hoorweg. Toen het concept binnen een
grote commerciële organisatie als COKD geen bestaansrecht meer had, heeft zij het
aangedurfd om hier als zelfstandige mee door te gaan. Zij voorziet in een behoefte
aan een flexibele en persoonlijke invulling van de tussenschoolse opvang.
Er zijn geen grote doelstellingen verbonden aan het eetcafé en de eerlijkheid gebiedt
te vermelden dat Simone veel zaken heeft geprobeerd, maar ook veel zaken weer
heeft losgelaten omdat deze in de praktijk onvoldoende werkten. Vooral de flexibele
en persoonlijk invulling van Simone is iets waar de sector zich door zou kunnen laten
inspireren.
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3.4
Amstelmeerschool
wie Auke Klapwijk, directeur
waar Amsterdam
sinds Maart 2005

wat men doet/wil doen In 2002 heeft de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Nederland (VOO) in samenwerking met cateraar Apetito een proef gedaan met het aanbieden van warme maaltijden. De conclusie van de proef was destijds dat er voldoende behoefte was aan
dit project en dat beide partijen het concept actief zouden gaan promoten. In 2007
is de Amstelmeerschool in Amsterdam echter nog steeds de enige school die het
‘Juniorvita’-concept van Apetito (voor kindercentra en scholen) voor langere periode
aanbiedt. De informatie over dit initiatief is gebaseerd op een telefonisch interview
en een artikel eerder verschenen in het Onderwijsmagazine Inzicht van de VOO.
De Amstelmeerschool serveert dagelijks een warme maaltijd voor de kinderen die
dat willen. Dit gebeurt in het gebouw van de naschoolse opvang dat direct naast de
Amstelmeerschool ligt. Er zijn twee lokalen: een voor de jongste leerlingen en de
ander voor de oudsten. De kinderen die een warme maaltijd krijgen, eten samen met
hun klasgenootjes die een zelf meegebrachte broodmaaltijd eten.
Volgens Klapwijk zijn er gemiddeld per dag ongeveer 60 overblijvers, van wie gemiddeld 20 een warme maaltijd willen. “Dit is meer op dagen met een verrassingsmenu
of pannenkoeken. Probleem is wel dat er geen halal voorziening is.” Niet alle kinderen zijn meteen enthousiast over de verschillende maaltijden, maar omdat het overblijfteam erop staat dat kinderen in ieder geval een paar happen nemen, merken ze
vaak dat het eten toch heel lekker is en leren ze ook nieuwe dingen te waarderen.
Het precieze aantal eters is pas op de dag zelf bekend. Als de school net is begonnen, gaat de overblijfcoördinator de klassen rond om te inventariseren welke
kinderen die dag warm willen eten. Volgens haar is het geen probleem dat ze pas
’s morgens te horen krijgt hoeveel kinderen mee-eten. “De maaltijden zitten in de
vrieskast, verdeeld in porties voor een of twee kinderen. We zijn dus heel flexibel.”Apetito biedt in principe twee systemen. Het systeem van de Amstelmeerschool
is erg geschikt wanneer pas ’s morgens bekend is hoeveel kinderen warm eten.
Voor scholen die een constant aantal hebben, zijn er multiportieschalen, waarin voldoende eten zit voor circa 15 kinderen. Die schalen kunnen direct uit de vrieskast
de oven in.
De overblijf werkt met vrijwilligers, maar volgens Auke heeft hij sinds dit initiatief
een wachtlijst voor vrijwilligers. “Iedereen vindt het geweldig om te doen”. De overblijfcoördinator is ook vrijwilligster, maar is wel een jaar vrijgesteld van sollicitatieplicht. “De eerste twee weken moesten we er even inkomen. Maar dat had ook te
maken met de hele verandering in het overblijven. De kinderen bleven altijd over
in de klas. Toen we met warme maaltijden begonnen, zijn we verhuisd naar het
gebouw van de naschoolse opvang.” Vanaf dat moment krijgen de kinderen die
overblijven ook (chocolade)melk en fruit. “Ze betalen er € 1,- voor, waarvan ook
de vergoeding van de overblijfkrachten wordt betaald. Wie warm wil eten, betaalt
€ 2,- extra”. Het verzorgen van de warme maaltijden legt geen extra druk op het
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overblijfteam. “Een van hen moet wat eerder op school zijn om de maaltijden in de
oven te zetten. Maar dat vindt niemand een probleem. Men vindt het juist leuk.”-

motivatie initiatiefnemer “Ik hoefde niet lang na te denken om hiermee te beginnen”, zegt directeur Auke  Klapwijk van de Amstelmeerschool. “Ik vind dat je in deze tijd warme maaltijden moet aanbieden aan je leerlingen. Het stadsdeelbestuur vroeg mij na te denken hoe een brede
school in deze wijk eruit zou moeten zien. In ieder geval met een restaurantachtige
ruimte en een professionele keuken, was mijn antwoord. En dat nog voor we met deze
proef startten.” De Amstelmeerschool is de eerste school in Nederland die voor een
langere periode warme maaltijden aanbiedt. “Nederland loopt achter bij de rest van
Europa. Daar is het heel gebruikelijk om tussen de middag op school warm te eten. Maar
ik voorspel dat dit in Nederland over tien jaar ook veel normaler is dan we nu denken.”Voordat de proef met warme maaltijden van start ging, is ook met het stadsdeelbestuur gesproken. “Frida Jongebloet doet dit als vrijwilligerswerk. Om continuïteit te kunnen waarborgen, was het belangrijk dat ze een jaar werd vrijgesteld van
haar sollicitatieplicht.” Een week voordat de warme maaltijden werden geserveerd,
heeft Klapwijk de ouders pas geïnformeerd. “Eerder heeft geen zin. Dan weten ze
het een maand van tevoren. En dan? Het gaat erom dat we ze de mogelijkheid
bieden. In de brief hebben we ouders gevraagd of hun kind zou mee-eten. Een
aantal gaf direct aan dat hun kind regelmatig zou warm eten. Maar vrijwel iedereen
vindt het een leuk idee, ook als hun kind niet mee-eet. Een van de ouders vroeg
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later of haar zoon toch mocht mee-eten, hoewel ze eerst had gezegd dat hij dat
niet zou doen. Thuis at hij bijna niet. Misschien dat hij samen met andere kinderen
wel wilde eten. En inderdaad eet hij nu wel. Soms een paar happen, maar toch.”“Ik krijg regelmatig de vraag of het serveren van warme maaltijden wel tot de ‘corebusiness’, dus de kerntaken van de school, behoort. Ik vind van wel. Een school
moet meer doen dan goed lesgeven, een school moet voorwaarden scheppen voor
de kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daar hoort ook het aanbieden van
warme maaltijden bij. Ze hoeven niet, maar de mogelijkheid is er wel. Als ze thuis niet
de mogelijkheid hebben om warm te eten, doordat ouders laat thuis zijn, ’s avonds
weer weg moeten, of als de kinderen zelf door hun activiteiten geen tijd hebben.”Het past in het concept dat Klapwijk voor ogen heeft voor een school in een achterstandsbuurt. “Ik wil dat de school een soort dorpspleinfunctie krijgt. Vroeger waren er
in de buurt een paar plaatsen waar mensen in contact kwamen met elkaar, zoals de
bakker en de kruidenier. Maar die plekken zijn er niet meer. De school moet die functie van ontmoetingsplek krijgen. Om die reden hebben wij ook een huiskamer in de
school en bieden we cursussen aan voor de moeders. Als ik op die manier van deze
buurt iets minder een jungle kan maken, dan doe ik het goed voor onze kinderen.”De Amstelmeerschool staat in een achterstandswijk en heeft veel achterstandsleerlingen. “Maar dat is absoluut niet de reden. Ook als ik directeur zou zijn van een
school in Amstelveen, zou ik warme maaltijden aanbieden. Als twee ouders werken
en allebei tegen zes uur thuiskomen, ontstaat er een stresssituatie als ze ook nog
eten moeten koken. Het is dan toch een stuk rustiger als de kinderen tussen de
middag al op school warm hebben gegeten? Je hebt dan meer quality time, om die
nare term maar eens te gebruiken. Je kunt je tijd echt aan de kinderen besteden.”-

hoe het loopt Klapwijk besloot de warme maaltijden gedurende een jaar als proef aan te bieden op
en hoe men de toekomst ziet zijn school. Na die periode is bekeken of er voldoende behoefte is om door te gaan.
Inmiddels is de school twee jaar bezig. “Vooraf heb ik gezegd dat ik tevreden ben
bij een gemiddeld aantal warme maaltijden van twintig per dag. Inmiddels zitten we
op dertig maaltijden per dag. Het menu is op basis van reacties wel bijgesteld. Dat
is geen enkel probleem. We hebben een breed aanbod aan maaltijden.Vanwege de
culturele achtergrond van veel kinderen op deze school, worden hier vooral vegetarische maaltijden en maaltijden met kip of vis geserveerd. Maar niet alleen het menu
is bijgeschaafd, ook het eetgedrag van de kinderen is in de loop van de tijd positief
veranderd. Zorgde de kleur groen op het bord twee jaar geleden nog voor de nodige
lange neuzen, inmiddels vliegen de bakken sla erdoorheen. Verder zijn we heel flexibel in de portieverdeling. Ook de aanschaf van de apparatuur is te doen. Het gaat
om een eenmalige aanschaf en daar is altijd wel een potje voor te vinden. Het gaat
om de service die je met warme maaltijden verleent.”

wat ons inspireert Uit het gesprek met Auke Klapwijk blijkt dat hij erg enthousiast is over de maaltijden
en echt niet snapt waarom het in Nederland geen voet aan de grond krijgt. Hij noemt
het project van VOO mislukt, maar zijn eigen ervaringen zijn positief. “Nederland
loopt op dit gebied echt achter bij de rest van Europa. Ik vind dat het er gewoon
bij hoort om het aan te bieden met al die werkende ouders.” Wat ons betreft, is de
Amstelmeerschool een echte trendsetter en behoort dit initiatief zeker in de lijst van
‘Parels van Samen Goed Eten’.
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3.5
Gezond eten doe je samen
wie Mirjam Aalbers
waar Amsterdam, Stadsdeel Westerpark
sinds 2005

wat men doet/wil doen Het idee voor het initiatief ‘Gezond eten doe je samen’ is ontstaan vanuit de persoonlijke interesse van Mirjam Aalbers. Zij is een van de cultureel werksters van het
programmateam van Stichting Welzijn Westerpark in activiteitencentrum Horizon in
Amsterdam. In 2005 is ze in Activiteitencentrum de Waterval gestart met een pilotproject waarbij kinderen van 8-12 jaar in groepen van ongeveer acht samen leren
koken op een gezonde manier en daarnaast ook meer leren over voeding. Vanaf
oktober 2006 krijgen alle kinderen uit Westerpark op drie plekken ‘Gezond eten doe
je samen’ aangeboden.
De gezonde kookclubs zijn drie keer in de week op verschillende locaties in het
stadsdeel van 16.00-18.00 uur. Er wordt eerst gezellig thee gedronken (dus geen
limonade, want dat is een ongezondere keuze), die eventueel gezoet wordt met honing (ook gezond). Dan wordt er gezellig gekletst en eventueel een spelletje gedaan
rond het onderwerp van die week. De onderwerpen variëren al naar gelang de samenstelling van de groep. Dat betekent dat er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde onderwerpen als daar vanuit de groep behoefte aan blijkt te zijn, bijvoorbeeld
halal of vegetarisch eten, het belang van groenten en fruit voor je lichaam, de schijf
van vijf, het belang van beweging, etc. Ook onderwerpen als tafelmanieren of andere
culturen komen aan bod. Dan kan het koken beginnen. Naast het koken wordt ook
gezamenlijk de tafel gedekt en wordt het maal gezamenlijk opgegeten. Het uiteindelijke doel is om de kinderen iets extra’s mee te geven.
Ongeveer 30% van de deelnemende kinderen is van allochtone afkomst. Veel kinderen die deelnemen, hebben het thuis niet erg breed. De prijs voor de cursus is dan
ook recentelijk verlaagd van 17,50 euro naar 12,50 euro. Dit betekent dat er af en
toe geld bij moet vanuit een ander potje. Dit is het enige struikelblok van het project
tot nu toe.
Mirjam promoot de kookclubs door flyers te verspreiden via scholen. Daarnaast
spreekt ze ouders aan op schoolpleinen om erover te vertellen. Tegenwoordig moet
de kookclub het vooral hebben van mond–tot-mondreclame.
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Het project loopt inmiddels twee jaar en momenteel zijn er kookclubs in drie activiteitencentra in Amsterdam, Stadsdeel Westerpark. Het project wordt gefinancierd
door een aantal instellingen: Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Hulp na onderzoek,
Stadsdeel Westerpark, Jantje Beton, Kinderpostzegels, Stichting Welzijn Westerpark. Het geld wordt vooral gebruikt om de docent van de kookgroepen te betalen.
Er moest naar financiers gezocht worden, omdat het stadsdeel sinds enkele jaren
het kinderwerk niet meer subsidieert. Wel heeft het stadsdeel een stimuleringssubsidie voor ‘Gezond eten doe je samen’ beschikbaar gesteld, omdat het om een goed
initiatief gaat.

motivatie initiatiefnemer In Amsterdam zijn meerdere locaties waar kinderen koken op een kookclub of in
een kinderkookcafé. Binnen het buurthuiswerk is de kinderkookclub altijd populair
geweest. ‘Gezond eten doe je samen’ is echter de eerste kookclub in Amsterdam die
kinderen bewust wil maken van wat ze eten en ze wil leren dat gezond eten heerlijk
smaakt.
Het belangrijkste uitgangspunt van Mirjam is dan ook dat ze kinderen graag iets wil
leren over gezond eten, maar dat het vooral leuk moet zijn. “Dit initiatief is geen verlengstuk van school maar puur vrijtijdsbesteding. Daarom moet het echt een leuke
activiteit zijn. En als de kinderen daarmee ook nog iets leren, is dat mooi meegenomen.”
“Bij de start van ‘Gezond eten doe je samen’ wist een aantal kinderen het minimale
van groenten; nu zijn ze bijna experts in het gebruiken van de meest uiteenlopende
groenten en ingrediënten, zoals courgettes, witte kool, taugé, enzovoorts. Het is zo
leuk om te zien dat kinderen alles uit willen proberen en gewoon een verse vijg met
veel smaak opeten terwijl ze dat helemaal niet kennen.”
”Ik liep eigenlijk al jaren met het idee rond om iets met gezonde voeding te doen,
alleen stond mijn huidige functie het toen niet toe om hier iets mee te kunnen doen.
Nu ‘Gezond eten doe je samen’ al weer een tijd heeft gedraaid, ben ik blij dat ik het
heb opgepakt. Ik geloof echt in het project. Ik las in een convenant over overgewicht
dat het keren van een negatieve trend alleen kan als diverse partijen op allerlei terreinen actie ondernemen. Welzijn is een van deze partijen – als kinderen dit onderwerp
overal tegenkomen, dan heeft het een optimaal effect.”

hoe het loopt De begeleiders en deelnemende kinderen zijn erg enthousiast over het project. Enen hoe men de toekomst ziet kele reacties van de kinderen:
Chaimae: “Ik vind de kookclub hartstikke leuk, omdat je er veel van kunt leren. We
maken altijd lekkere dingen. Ik vind het leuk dat ik over veel dingen iets te weten ben
gekomen, zoals vegetarisch eten, halal vlees, vitamines, groenten en fruit.”
Julia: “Ik vind het leuk dat we soms zelf een recept mochten bedenken. Dit moest
dan wel een gezond recept zijn. Ik heb geleerd dat gezond eten heel lekker kan zijn,
lekkerder dan eten van de McDonald’s! Ook vind ik het leuk dat je nieuwe kinderen
leert kennen op de kookclub.”
De financiering hield juli 2007 op en het financieel inbedden in de organisatie is niet
mogelijk, omdat er geen geld is. Mirjam zal dan ook weer op zoek moeten gaan naar
nieuwe financiers. “Ik ga mijn uiterste best doen”, zegt Mirjam, “want ik geloof in dit
project”.
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Wel komt ‘Gezond eten doe je samen’ zeker in een andere vorm terug in september
2007. Er is financiering voor enkele jaren voor ‘Buurt Onderwijs en Sport’ (BOSimpuls) en onder dit project krijgen alle kinderen van de basisscholen in Stadsdeel
Westerpark naast sportactiviteiten één gezonde kookles.
Volgens Mirjam is dit heel goed, maar ze geeft aan dat het aanbod van de gezonde
kookclubs eenmaal in de week in elke buurt moet blijven; één gezonde kookles is
niet voldoende.
Verder zijn er mogelijkheden om ‘Gezond eten doe je samen’ aan te bieden in het
kader van de dagarrangementen.Iedere basisschool is verplicht per 1 augustus 2007
een 11  uur durend dagprogramma aan te bieden rond opvang, overblijf, sport en
welzijn, en culturele activiteiten
“Daarnaast moet het onderwerp gezondheid en eten op meerder manieren terugkomen, we gaan proberen om in september een gezonde kookclub voor volwassenen
op te zetten waaraan ook mensen met een verstandelijke beperking gaan deelnemen.”
Volgens Cordaan, een organisatie die o.a. werkt met mensen met een verstandelijke
beperking in de buurt, werkt de methode van ‘Gezond eten doe je samen’ heel goed
voor hun doelgroep.
Verder is Mirjam bezig om intern ook enkele veranderingen teweeg te brengen.
“Onze activiteitencentra verkopen alleen slechte snacks; het is onze taak om hier
beter over na te denken en ook een ander aanbod te doen aan buurtbewoners.”

wat ons inspireert Het bijzondere aan dit project zit voor ons gevoel in het feit dat dit project volledig
plaatsvindt in de vrije tijd van de kinderen. De meeste kinderen die deelnemen, hebben het niet breed. In dat opzicht hebben ze de statistieken van een gezond leven
dus tegen zich. Het feit dat deze groep kinderen in hun vrije tijd bezig willen zijn
met gezonde voeding, laat zien dat verandering mogelijk is, als het maar op een attractieve manier wordt aangereikt. Het project ‘Gezond eten doe je samen’ laat dit
duidelijk zien.
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3.6
Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
wie Petra Lagarde, initiatiefnemer en voormalig teamleider mavo
waar Dordrecht
sinds 2005

wat men doet/wil doen Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft de eerste stimuleringsprijs Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. De jury was erg te spreken over de structurele aandacht voor een gezonde levensstijl in het beleid van deze school.
Wat is er recentelijk gedaan? Allereerst is het aanbod in de kantine aangepakt.
Volgens initiatiefnemer Petra bleek het hierbij van doorslaggevend belang dat met
een ‘sterfhuisconstructie’ werd gewerkt, waarbij het ongezonde aanbod werd afgebouwd en het gezonde aanbod erin kwam. Op die manier kon iedereen aan de
nieuwe situatie wennen en werd er tijd genomen voor discussie met de leerlingen en
het personeel van de keuken, die beide aanvankelijk zeer sceptisch waren. Ook gaf
het de mogelijkheid om nieuwe leveranciers te vinden en uit te proberen.
Er is bewust gekozen om na de overgangsperiode alle ongezonde items van de
kaart te halen en de leerlingen dus niet meer de keuze te bieden. Volgens Petra is
dit uitermate goed verlopen en heeft men weinig klachten ontvangen. “Het besef
bij leerlingen ten aanzien van gezonde voeding is er wel. Terwijl men vroeger al om
10.30 uur aan de chips zat, eet men nu een gezond broodje.” Momenteel worden er
elke dag zo’n 200 broodjes verkocht (op 600 leerlingen).
In het aanbod aan gezonde producten wordt rekening gehouden met de wensen
van de leerlingen. Er is veel variatie en er zijn halal producten. Men heeft geëxperimenteerd met het bereiden van smoothies uit vers fruit, maar dit is mislukt door te
snel bederf. Ook heeft men getracht een ontbijtservice op te zetten, maar hier was
te weinig belangstelling voor. “Leerlingen komen pas op het allerlaatste moment
binnen. Het ontbijt vindt in de praktijk om 10.30 uur plaats, dan staat er een lange
rij voor de broodjes.”
Punt van aandacht blijft de kostprijs van de producten. Men heeft een aantal sponsoren gevonden, wat de kosten drukt, maar dit was niet eenvoudig. De prijs van een
broodje is vastgesteld op 1 euro en daar wil men liever niet van afwijken. Maar zonder sponsoren wordt het te duur. In het begin van het project heeft men ook gekeken
naar de mogelijkheden voor biologische producten, maar deze bleken te duur.
De verandering van het menu is echter slechts een onderdeel van het plan. De totale
aanpak betreft een veel breder bewustwordingsproces. Hiervoor is o.a. ondersteuning van een diëtiste van de GGD gevraagd. Gezondheid als thema en de relatie tussen gezondheid en goed presenteren, is ingebracht in het reguliere lesprogramma bij
lessen lichamelijke opvoeding en biologie. De betrokken leerkrachten hebben extra
inspanning verricht om hier speciale lessen voor te ontwikkelen. Hiervoor zijn ze o.a.
bij het Voedingscentrum gaan kijken.
Nieuw is dat ook in de lessen cultuur, sport en maatschappij (typisch voor een daltonschool) de doelstellingen worden ingepast door middel van leerlingparticipatie.
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Dit betekent dat leerlingen kunnen meedraaien in de keuken, nieuwe producten kunnen bedenken, de logistiek rond deze producten kunnen bekijken, etc.
Tot slot kent de school zogenoemde ‘Daltonmiddagen’, die worden gebruikt voor
speciale gezonde activiteiten. Zo heeft men de SDL fit! Dagen, een soort omgekeerde balansdagen ofwel ‘vette bekken dagen’, waarbij kinderen punten kunnen
verdienen voor vette snacks door het leveren van de bijbehorende lichamelijke inspanning. Deze dagen worden één keer per 6 à 8 weken georganiseerd en zijn een
groot succes.

motivatie initiatiefnemer Het Stedelijk Dalton Lyceum kent drie vestigingen: één locatie voor havo en vwo,
één voor mavo en havo en één voor beroepsgerichte en gemengde leerwegen. De
omwenteling naar gezonde schoolkantine betreft tot nu toe één locatie, namelijk de
mavo/havo-locatie. In 2005 had de ouderraad van deze locatie opmerkingen gemaakt ten aanzien van het ongezonde aanbod in de schoolkantine. Te veel snacks
en te weinig gezonde alternatieven. De wedstrijd van het Voedingscentrum vormde
de katalysator voor het tot stand brengen van een verandering die dus eigenlijk al
vanuit betrokkenen op de kaart was gezet.
Doelstelling van het project was om leerlingen bewust te laten worden van de relatie
tussen eten & bewegen op gezondheid en prestatievermogen (met name concentratie). Hiervoor is gewerkt aan het aanbod én aan een integraal bewustwordingstraject
met betrokkenheid van de GGD.

hoe het loopt en Petra Lagarde is erg tevreden over wat zij tot nu toe hebben bereikt. Zij heeft ook het
hoe men de toekomst ziet idee dat de leerlingen tevreden zijn, op basis van de reacties die men krijgt op het
aanbod in de kantine. Sowieso is zij van mening dat de resultaten van een dergelijk
project niet direct meetbaar hoeven te zijn. “Dit is ook moeilijk. Het gaat in eerste
instantie om de bewustwording van leerlingen. Ze moeten weten dat er een link is
tussen eten, bewegen, gezondheid en presteren.”
Duidelijk is dat de omslag niet eenvoudig te realiseren was en dat men veel scepsis
heeft moeten overwinnen. Het hebben van een eigen keuken was een groot voordeel
hierbij. Dit is een van de redenen waarom de andere locaties nog hun twijfels hebben ten aanzien van het overnemen van dit initiatief. De havo/vwo-locatie werkt met
een cateraar en bij de beroepsgerichte locatie verzorgt de afdeling consumptief de
keuken. “We hebben gekeken of we het concept daar konden integreren, maar dit is
niet eenvoudig. Elke dag broodjes smeren, is niet echt een waardevolle toevoeging
aan het lesprogramma.”
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De prijs van het Voedingscentrum wil men o.a. gaan gebruiken van de aanschaf van
automaten en keukenapparatuur. Men zoekt naar automaten die men zelf wil gaan
vullen met broodjes, maar ook fruit en groenten. Volgens Petra is dit niet eenvoudig
omdat automaten momenteel vrijwel altijd met ‘vulcontract’ worden aangeboden.
Andere plannen voor de toekomst zijn:
• Kijken of de samenwerking met de GGD structureel vorm kan krijgen;
• Het uitbreiden en aantrekkelijker maken van het sportelement. Men denkt o.a.
aan het aanschaffen van een aantal hartslagmeters en het betrekken van Bureau
Sport Stimulering;
• Nog meer contacten met de buitenwereld opzetten, bijvoorbeeld samenwerking
met sportverenigingen.
Petra is zeer te spreken over de omslag die het project teweeg heeft gebracht, alhoewel het niet eenvoudig was. “Het was ook echt een groot project met zeer veel
aspecten. Je moet je hierin niet vergissen. Het kostte veel tijd, geld en energie van
alle betrokkenen. Tijd en energie die je naast je lopende werkzaamheden moet vrijmaken. Ik ben er echter van overtuigd dat het model ook op andere scholen kan
worden toegepast. Het is een kwestie van prioriteit en motivatie; je moet het écht
willen. Men denkt altijd dat er een revolte komt als een school een dergelijke omslag
gaat bewerkstelligen; wij vormen het bewijs dat dit absoluut niet het geval is. We
hebben een enorm draagvlak weten te bereiken onder het personeel en onder de
leerlingen, wat de keuze zeker rechtvaardigt.”
De belangrijkste drempels zijn volgens Petra:
• Weerstand bij de mensen die het moeten trekken;
• Reeds aanwezige cateraars (wat kunnen en willen zij bieden binnen een contract);
• Kosten. Uiteindelijk moet het zichzelf betalen, eventueel met behulp van enkele
sponsoren, maar een vetpot zal dit nooit worden.

wat ons inspireert Ook wij zijn onder de indruk geraakt van de hoeveelheid activiteiten die men in korte
tijd heeft gerealiseerd en de plannen die men nog heeft. Inmiddels is de Gezonde
Schoolkantine geen project meer, maar is het een integraal onderdeel van het beleidsplan. Het concept loopt zeer goed, zij het op één locatie. Het blijkt niet eenvoudig om het ook te integreren in de andere locaties (zie hieronder voor meer details).
De discussie wordt inmiddels echter zeer fundamenteel gevoerd. In de medezeggenschapsraad is gediscussieerd over de verantwoordelijkheid die een school in dit
thema moet nemen. Zij vinden wel dat de school hierin een voorbeeld moet stellen
en hebben dan ook het advies uitgebracht ten aanzien van onderzoek en implementatie van (elementen van) het concept bij de andere locaties.
Petra: “Binnen de andere locaties heerst, net als bij de start op onze locatie, zeer veel
scepsis. Velen hadden niet verwacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Maar nu we
de prijs van het Voedingscentrum hebben gekregen, en de MR een dringend advies heeft
gegeven, beginnen de mensen in beweging te komen. Ik wil ook zeker niet zeggen dat
het eenvoudig is. Het is een mix van onkunde, onwil en onmacht. Zo zitten de andere
locaties bijvoorbeeld met automaten, waarbij in de deal is inbegrepen dat de leverancier
ook een deel van hun lesmateriaal betaalt. Wanneer je deze automaten saneert, heeft dat
dus ook direct impact op je budget!” Petra is er echter van overtuigd dat het structureel
inbouwen van gezondheid & bewegen en het werken aan bewustwording ten aanzien
van deze zaken een verantwoordelijkheid is die een school moet en kan nemen.
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3.7
Wethouder Bronkhorst
wie Tries de Koning, lerares en initiatiefnemer
waar Arnhem
sinds 2005

wat men doet/wil doen De Wethouder Bronkhorst (WB) is een school met speciaal leerweg ondersteunend
onderwijs, voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Het is een kleine
school met ongeveer 100 leerlingen. De school heeft de derde prijs gewonnen in de
Gezonde Schoolkantine-wedstrijd van het Voedingscentrum.
Voor het initiatief van Tries had de school geen echte kantine. Het enige aanbod
aan etenswaren en drank werd verstrekt via automaten. Deze zijn verwijderd. “Het
verwijderen van de automaten was de enige optie; het geven van een keuze tussen
gezond en ongezond werkt bij ons niet. Dit vond men natuurlijk niet leuk, maar we
hebben het vroegtijdig aangekondigd en uitgelegd. Daarbij hebben we de producten
vervangen door aantrekkelijke lekkere én gezondere zaken. Dit is ook belangrijk: in
alle communicatie praten we over ‘lekker’ en niet primair over ‘gezond’.”
In plaats van de automaten is een ‘bar’ ingericht, waar broodjes, halfbruin/witte tosti’s, verse biologische yoghurt en melk, gezonde repen, knäckebröd, sap, et cetera
worden verkocht. De broodjes en tosti’s worden klaargemaakt door de leerlingen,
andere leerlingen helpen bij de verkoop, in ruil voor een tosti of broodje. Van de
kleine winst van de bar worden appels gekocht, die de leerlingen gratis krijgen. Ook
stelt de school water uit een automaat beschikbaar voor thee en soep (leerlingen
brengen zelf zakjes mee).
Er wordt met muntjes gewerkt om de verleiding niet te groot te maken. Overal zijn
duidelijke instructies aanwezig – voor de kassa, voor de voorraad, voor de hygiëne,
etc. (omdat de leerlingen vaak minder sterk zijn in zaken zoals onthouden, organiseren en tellen). Het milieu krijgt aandacht in de vorm van kleurige afvalbakjes op de
tafels en yoghurtbakjes in plaats van wegwerpbekertjes.
Tries probeert het aanbod aantrekkelijk te houden, door initiatieven als ‘het broodje
van de maand’. Deze maakt ze zelf thuis klaar! “Dit kost inderdaad wel veel tijd, maar
ja, het kan niet allemaal tussen de lessen door. En mijn pauzes spendeer ik al vaak
aan de bar, want er zijn altijd zaken te regelen en te begeleiden.”
Tries is een groot voorstander van biologische producten. Ze is ervan overtuigd dat
ze gezonder en lekkerder zijn, en beter voor het milieu. “Met mijn kookles gebruik ik
bijvoorbeeld ook altijd biologische kruiden, en dat proeven ze altijd! Het is mijn streven dat gezond en zoveel mogelijk biologisch eten gewoon wordt, gewoon omdat
het lekkerder is.” Bij het huidige aanbod heeft Tries o.a. gekeken of het voldoende
vezels en zo min mogelijk suikers bevat. Daarnaast is fruit belangrijk.
Tries heeft een nieuw netwerk moeten opbouwen van leveranciers. Voor veel leveranciers is het niet erg aantrekkelijk omdat het om kleine hoeveelheden gaat (en dan
is het gauw te duur). Ze is erg enthousiast over de Vers Express, een distributeur die
samenwerkt met biologische boeren en biologische bedrijven. Samen kijken ze wat
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mogelijk is. Met het reformhuis waar ze zelf ook haar boodschappen doet, kijkt ze
naar de mogelijkheden om biologische snoep en koek te gaan verkopen. “Natuurlijk
is het moeilijk om goede betaalbare producten te vinden. Maar je kunt een eigen
netwerk opzetten. Als je kleiner bent, moet je alleen wat creatiever zijn. De standaard
leveranciers richten zich alleen op de grote scholen. Zo kan ik van mijn reformhuis
alles tegen inkoopsprijs krijgen.”
Wanneer nieuwe zaken worden geïntroduceerd, wordt dit op posters aangekondigd.
Ook organiseert Tries creatieve acties rondom de bar, zoals een receptenwedstrijd
voor een schoolkookboek. Ook ouders worden geïnformeerd. “Van de directeur begreep ik dat er erg veel positieve reacties van de ouders zijn gekomen en dat het
zelfs een ‘lokkertje’ aan het worden is voor nieuwe leerlingen.”

Naast het opzetten van de kantine en het nieuwe aanbod is er (meer) aandacht voor
gezondheid in de lessen. Dit gebeurt bij biologie en verzorging. Er wordt aandacht
besteed aan de rol van verschillende ingrediënten (zoals suikers en vetten), aan biologisch eten en aan koken. Langzaam raken de andere leerkrachten ook betrokken.
Bij Nederlands moesten de leerlingen bijvoorbeeld een opstel schrijven over slechte
voeding. Ook kijken we of er een link kan worden gelegd tussen de lessen handel &
administratie en de bar (omgang met kassa, klanten, etc.). En bij maatschappijleer
moesten de leerlingen een schoolpartij oprichten, met ideeën voor veranderingen
in de school. Een van de voorstellen was om kooklessen t/m de vierde klas in te
voeren!”
Tries werkt ook met een time-out-groep. Dit zijn kinderen die een tijd niet op school
zijn geweest en nu via de leerplichtambtenaar in een speciale groep op de WB worden opgevangen. “Met deze kinderen kook ik elke week. Ik besteed ook aandacht
aan biologische producten, kruiden en buitenlandse gerechten in relatie tot andere
culturen. Nooit komt iets uit een potje of zakje, alles is vers. Het gaat om zien, voelen, ruiken en proeven.”
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motivatie initiatiefnemer Tries de Koning is docent handvaardigheid, maatschappijleer en CKV en heeft hiervoor op een montessorischool gewerkt. Zij gaat zelf zeer bewust met voeding om en
eet voornamelijk biologische of natuurlijke producten.
Tries signaleerde dat kinderen op de WB nauwelijks ontbijten. Vanaf 10.00 uur begonnen ze zich “vol te stoppen” met frisdrank, snoep, repen en chips, waardoor,
naar eigen zeggen, “de bloedsuikers natuurlijk omhoog vlogen met als gevolg dat
daarna hun energie daalde, hun concentratievermogen afnam en negatieve zaken
als overgewicht, allergieën en ‘verslavingsverschijnselen’ toenamen.” De relatie tussen schommelende bloedsuikerspiegels en concentratie/rust is de hoofdmotivatie
voor Tries. Zij zegt bijvoorbeeld dat het aantal vechtpartijen in de school aanzienlijk
is afgenomen sinds het voedingsaanbod is veranderd. “De leerlingen zijn duidelijk
een stuk minder hyperactief.”
Tries heeft dit initiatief opgezet uit betrokkenheid en idealisme. Zij zou graag meer
aandacht voor eten op scholen willen realiseren, ook buiten haar eigen school, waarbij ze wel vrij ambitieus is in het gebruik van biologische producten. Ze is ook bij
andere scholen gaan kijken, waaronder vrije scholen en montessorischolen. “Bij de
vrije school in Nijmegen gebruiken ze alleen maar biologische producten. Dat is echt
geweldig. Maar dan heb je het ook over een heel ander type leerling.”

hoe het loopt en Al hoewel ze nog veel zaken wil verwezenlijken, loopt de bar van Tries al erg goed.
hoe men de toekomst ziet “Natuurlijk brengen leerlingen nog wel snacks mee naar school, maar de schoolsnacks zijn toch wel vervangen door een gezonder aanbod.”
Tries laat haar leerlingen bewust meedenken met de veranderingen, bijvoorbeeld
nu bij de besteding van de prijs van het Voedingscentrum. “In het begin kreeg ik
heel veel commentaar, maar uiteindelijk is bijna iedereen er wel positief over. De
leerlingen staan nu te dringen voor hun broodjes en appels. En voor de ouders en
leerkrachten is het een geruststellende gedachte dat men nu om 10.00u echt kan
ontbijten en niet snacken.”
Wel is duidelijk dat het initiatief voor het overgrote deel op haar schouders rust.
“De directeur staat er absoluut achter en is er zelfs erg trots op. Maar voor het
hele team geldt dat tijd een probleem is. Het moet voor de meesten redelijkerwijs passen binnen het aanwezige regime. Zo doet de conciërge bijvoorbeeld de
boodschappen voor de bar, omdat hij toch al boodschappen doet voor de lessen
verzorging.”
Vanwege het succes van de bar heeft Tries nu projecturen voor haar werkzaamheden gekregen (maar geen lesuren!). In de nabije toekomst gaat de school fuseren
met de ernaast gelegen school. “Onze directeur zou het liefst het initiatief daar willen
voortzetten, omdat hij daar ook een dergelijke mentaliteitsverandering wil bewerkstelligen. Hoewel we dan over een heel andere schaal praten, moet dit ook mogelijk zijn. Het heeft allemaal te maken met beleving. Leerlingen moeten het gewoon
proeven, dan realiseren ze zich wel dat verse (biologische) producten niet alleen
gezonder, maar ook lekkerder zijn.”
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wat ons inspireert Tries is een zeer bevlogen persoon. Haar persoonlijke passie voor eten, koken en biologische producten zijn de voornaamste drijfveren voor haar project. Vrijwel in haar
eentje heeft ze een mentaliteitsverandering op een ‘lastige’ school bewerkstelligd.
Tries: “Als het hier kan, kan het overal.”
Interessant is de link die Tries legt tussen het effect van suikers (bloedsuikerspiegel)/
voeding/energie/gedrag/concentratie/rust. Volgens haar zijn de leerlingen aantoonbaar rustiger geworden en zijn er minder vechtpartijen op school sinds de invoering
van gezonde producten.
De actieve betrokkenheid van de leerlingen (“doeners, geen denkers”) is erg inspirerend. De gezonde bar lijkt echter een lokkertje te worden voor nieuwe leerlingen
en er zijn al discussies gestart om in de toekomstige fusieschool ook een gezonde
kantine op te zetten.
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3.8
Sint Maartenskliniek
wie Drs. Mieke Jakobs, Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed
waar Nijmegen
sinds 2003

wat men doet/wil doen De Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd ziekenhuis voor orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Het ziekenhuis komt al enkele jaren als beste uit
de bus als het gaat om de invulling van eten en drinken. Dit komt met name doordat
voeding als onderdeel wordt gezien van het doorgevoerde gastvrijheidsmanagement. Comfort en welbehagen staan hierbij centraal. De patiënt krijgt een zo groot
mogelijke keuze in wat hij wanneer en waar wil eten.
Trudie Gerritzen, Hoofd Restaurant & Catering is  verantwoordelijk voor het restaurant, de catering en de vergaderfaciliteiten. Jelle Ferwerda, Hoofd Keuken en beleidsmedewerker voedingsassistenten is verantwoordelijk voor de voeding. Inhoudelijk zijn zij verantwoordelijk voor het verder verbeteren van de gastvrijheid en het
uitrollen van het voedingsbeleid.
Voor iedere doelgroep (orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde) is een
visie op eten en drinken opgesteld, die onder andere samenhangt met de duur van
het verblijf. “Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de verschillende behoeften
van de patiënten. Wat men eet, waar men eet, wanneer men eet, etc. Flexibiliteit
staat hier hoog in het vaandel.” Patiënten kunnen op de afdeling – de eigen kamer
of de huiskamer – eten of in het restaurant (middels vouchers). Dit laatste kan zelfs
voor bedlegerige patiënten. Het restaurant (het Rondeel) is zeer sfeervol en uitnodigend ingericht (lijkt een beetje op La Place). Over het algemeen werkt men ook
sterk aan het verbeteren van de beleving rondom de maaltijden. Een nieuw initiatief
is bijvoorbeeld dat de kok af en toe mee-eet met de patiënten. Men krijgt hier zeer
veel positieve reacties op.
Patiënten die lang in de kliniek verblijven (revalidanten), worden gestimuleerd om
gezamenlijk de maaltijden te gebruiken. Daarnaast zijn er vele extraatjes, zoals een
bezorgservice (broodjes, maaltijden, kranten, etc.), de Maartensshopper (met o.a.
cadeautjes en koffie, thee en frisdrank voor bezoek), de mogelijkheid om met familie
te eten in aparte ontvangstruimtes, etc.. Deze ruimtes kan men huren,  inclusief koffie & thee, etc.
’s Ochtends kunnen de patiënten zelf een ontbijt samenstellen van de ontbijtbuffetwagen. De warme maaltijd wordt inmiddels op verzoek van de patiënten ’s avonds
geserveerd in plaats van tussen de middag. Men kan hierbij o.a. kiezen voor een ter
plekke bereide wokmaaltijd. Op verzoek kan men ook ’s avonds een warme maaltijd
gebruiken.
De keuken en het restaurant zijn in eigen beheer. Er wordt gewerkt volgens de gedachte en de aanpak van de horeca. De koks en het bedienend personeel hebben ook allemaal een horeca-achtergrond. Het Hoofd Keuken, Jelle Ferwerda, heeft
zelfs in sterrenrestaurants gewerkt en brengt daardoor een grote hoeveelheid kennis
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van producten en leveranciers mee. Voor het grootste deel wordt met kwaliteitsproducten gewerkt die worden geassembleerd (vijf jaar geleden is men overgegaan op
ontkoppeld koken). Hiervoor worden eigen producten ontwikkeld bij leveranciers.
Soepen en sauzen worden vers bereid.
Voedingsassistenten spelen een belangrijke rol in de maaltijdvoorziening op maat.
Alle medewerkers hebben extra training gekregen in het aannemen van een uitnodigende, vriendelijke en servicegerichte houding. “Zij zijn spil in het web rond het
creëren van de juiste beleving rond de maaltijd.”
Er is regelmatig overleg tussen de Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed en de Patiëntenraad. De Maartenskliniek organiseert jaarlijks een interviewronde met patiënten om bestaande zaken te toetsen en nieuwe ideeën te verzamelen. Een van de
ideeën was bijvoorbeeld om de herkenbaarheid van verpleegkundigen, artsen en
ondersteunend personeel te vergroten. Dit is inmiddels gerealiseerd door middel van
kleuraccenten op de dienstkleding.

“Belangrijk voor het management is dat we goede, aantrekkelijke en haalbare concepten bedenken en doorvoeren. Ons uitgangspunt is een viersterrenservice. Deze
filosofie willen we in alles doorvoeren. Dit vraagt veel van onze medewerkers en we
zijn ons hiervan bewust. We betrekken ze zoveel mogelijk bij het proces en geven ze
zoveel mogelijk uitleg.”

motivatie initiatiefnemer Vijf jaar geleden heeft de kliniek besloten om voeding beter op de kaart te zetten. Voeding is hierbij onderdeel van een totale visie op gastvrijheidsmanagement. Hiervoor
zijn acht deelgebieden geformuleerd: bereikbaarheid, bejegening/gedrag, huisvesting, catering/voeding, informatie, veiligheid, services en doorstroomtijden (© SMK /
M. Jakobs). Doelstelling is om het verblijf voor de patiënten zo aangenaam mogelijk
te maken. Meer een hotel dan een ziekenhuis. Dit vanuit de overtuiging dat een aangenaam verblijf het welzijn en de gezondheid van de patiënt ten goede komt.

hoe het loopt en De reacties op het beleid van de Sint Maartenskliniek zijn uitsluitend positief. Dit
hoe men de toekomst ziet wordt geconcludeerd aan de hand van feedback van patiënten, patiëntenraad en
andere instanties (o.a. bevestigd door het winnen van verschillende awards). Ten
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aanzien van de feitelijke gezondheid van de patiënten is duidelijk dat er veel minder
ondervoeding voorkomt. Om de gezondheidseffecten nog beter in kaart te brengen,
wordt in de nabije toekomst gestart met onderzoek naar alle effecten (zoals: wordt
men echt sneller beter?).
De Sint Maartenskliniek wil ook blijven werken aan het ‘upgraden’ van het aanbod
aan producten en services. Zo werkt men aan uitbreiding van het biologische/natuurlijke aanbod en aan het invoeren van streek- en seizoensgebonden producten.
Hiervoor laat men speciale producten ontwikkelen. “Wel als extra lijn, als basis kan
het (nog) niet.” “Praktisch gezien valt het doorvoeren van dergelijke innovaties best
wel mee, zeker als je de eerste bent in de sector. Je moet het ook gewoon doen. Wij
steken hier samen met onze leveranciers veel tijd in. Het is een continue zoektocht
naar leveranciers, kennis en producten (veel proeven). Gelukkig kent onze topkok de
markt van binnen en van buiten!”
“Keuze en flexibiliteit komen bij ons op de eerste plaats. Het aanbieden van gezonde producten is onderdeel van ons aanbod, maar we hebben ook ‘ongezonde’
producten in het assortiment. We zullen deze niet promotioneel onder de aandacht
brengen, maar we zullen ze wel blijven voeren, omdat we vinden dat mensen die
keuzevrijheid moeten krijgen. Als zij af en toe een snack willen eten, en het draagt bij
aan hun gevoel van welbehagen, dan moet dat kunnen. De keuze is aan de patiënt.
We zijn wel zeer bewust bezig met het verstrekken van informatie over onze producten. Zo ontwikkelen we momenteel iconen voor gezonde producten, biologische
producten, streekproducten, etc.”
Zoals eerder gezegd, is men er in Nijmegen van overtuigd dat “je het gewoon moet
doen”. “Natuurlijk zijn er een hoop praktische bezwaren en zijn er kosten mee gemoeid, maar je moet hier slimmer mee omgaan. Ook moet je niet bang zijn om
patiënten te laten betalen voor extra services of producten. Dit zijn keuzes die een
patiënt graag zelf wil maken. Het gaat er maar om dat je het in een juiste sfeer zet en
op een juiste manier presenteert. Het team is daarbij key.” We denken wel dat een
dergelijk proces beter gaat wanneer facilitaire zaken in eigen beheer zijn. Als daarbij
maar bedrijfsmatig wordt gewerkt.
“Overall is de investering in dergelijke veranderingen het absoluut waard. De tevredenheid van onze patiënten is duidelijk toegenomen en de kosten zijn lager. De basis
is goed (viersterren-niveau); voor iets extra’s betaal je.”

wat ons inspireert Jelle en Trudie zijn personen die de veranderingen doorvoert onder het motto “je moet
het gewoon doen”. Het Facilitair Bedrijf van de Sint Maartenskliniek wil voorop te lopen
in de sector, met gastvrijheidsmanagement in het algemeen, maar ook met zaken als
biologische producten. Zij pushen hun leveranciers om de hoogst mogelijke kwaliteit
en maatwerk te leveren (“Zij moeten hun producten aanpassen aan onze wensen”). De
aanstelling van een ex-sterrenkok als Hoofd Voeding helpt hier enorm bij! Een hoop
zaken die zij hebben bereikt, zijn ook voor andere ziekenhuizen en instellingen haalbaar.
“Het is allemaal niet zo moeilijk te implementeren. Als je maar echt wilt. Het vereist
vooral een positieve en flexibele instelling van al het personeel. Als een patiënt bijvoorbeeld besluit dat hij liever in het restaurant wil eten, wordt zijn maaltijd uit het gewone
proces gehaald en krijgt hij een voucher waarmee hij in het restaurant terechtkan.”
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3.9
Stichting Humanitas
wie De heer prof.dr. Hans Becker, directeur
waar Rotterdam
sinds 1992

wat men doet/wil doen Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan
hun eigen leven en verantwoordelijkheden nemen voor het samenleven met elkaar.
Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-menstot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Het dienstenpakket van de
landelijke, vooral op vrijwilligerswerk gestoelde Vereniging Humanitas, beslaat de
volgende werkvelden: thuiszorg en dienstverlening, financiële hulpverlening, kinderopvang, gehandicaptenzorg, daklozenopvang, ouderenzorg, jonge asielzoekers en
maatschappelijke opvang. De Stichting Humanitas in Rotterdam biedt hoogwaardige zorg en diensten aan voornamelijk ouderen in de regio Rijnmond en richt zich
op huisvesting, verzorging, verpleging, welzijn, dienstverlening en medische behandeling.
Kenmerkend voor Humanitas is het streven naar kwaliteit van leven en geluk. Ieder
mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, is hiernaar op zoek. En voor
ieder individu kan kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. Zelfwerkzaamheid
en zelfredzaamheid (use it or lose it) is het dragende principe van de organisatie,
evenals de ja-cultuur (alles moet kunnen en mogen). Eten vormt hier een belangrijk
element in. Alle wensen van de bewoners op het gebied van eten en drinken worden zoveel mogelijk vervuld, waarbij ambiance/sfeer, een mooie aankleding (ook de
kleding van de bewoners zelf) en de mogelijkheid om gasten te ontvangen zeer belangrijk zijn. Humanitas probeert haar bewoners te benaderen vanuit een positieve,
probleemoplossende, levenslustige en vriendelijke attitude. Elke cliënt moet, met
welke handicap ook, in een plezierige omgeving zoveel mogelijk de regie over eigen
leven kunnen houden, daarbij zijn functies in stand houdend en geluk puttend uit het
zoveel mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen.
De zorgcentra van Stichting Humanitas in Rotterdam kennen in totaal 15 restaurants
waar vers gekookt wordt. Hiernaast heeft Humanitas de Centrale Keuken, waarbinnen ontkoppeld koken plaatsvindt. De restaurants koken op basis van verse componenten. In de Centrale Keuken wordt alles diepgevroren in losse componenten, met
een speciale techniek om geen smaak te verliezen. In totaal zijn 272 maaltijdcombinaties te maken. Men produceert in de Centrale Keuken 4000 maaltijden per dag. De
componenten worden gebruikt voor de maaltijdvoorziening en worden verkocht in
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de winkel. In het bistroconcept (nieuw op enkele locaties) wordt ook deels gebruikgemaakt van de componenten.
“De restaurants, waar ook nog eens 1500 maaltijden per dag bereid worden, werken
net als gewone restaurants; iedereen kan er komen eten. Aan alle wensen wordt
zoveel mogelijk voldaan. Dus als meneer X vandaag iets bijzonders wil eten, dan
gaat Humanitas daarvoor zorgen. En als mevrouw Y graag met haar kleinkinderen
een maaltijd van buiten meegebracht wil eten in het restaurant, dan kan dat geregeld worden. Als je dan die mevrouw helemaal opgetut naar beneden ziet komen
voor het nuttigen van deze speciale maaltijd, dan weet je dat je iets bijzonders hebt
gedaan.”
Humanitas vindt dat goed en lekker eten een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van de cliënten. “Niet koolhydraten en vitaminen, maar smaak en sfeer zijn bij
ons de belangrijkste componenten.” Dit eten kan luxe zijn (à la carte menu, 16 keuzes), maar er zijn ook twee dagmaaltijden, vaak ambachtelijk gekookt zoals grootmoeder dat deed. Er is keuze uit verschillende wijnen.
“Maar natuurlijk word je van zo’n restaurant niet rijk: ouderen eten langzaam, drinken
weinig, zijn zuinig, hebben speciale stoelen, nemen meer ruimte in, etc. Toch is het
dinerritueel uiterst belangrijk. Humanitas vindt het dus niet eens zo bijzonder, die
grote aandacht voor het eten. “Wat doen we nu helemaal. We zijn flexibel en persoonlijk en maken het geheel mooi, met muziek, kleuren, leuk personeel, etc.”
“Overall maakt Humanitas niet meer kosten dan andere zorgcentra. De kosten van
het eten zijn eigenlijk ook nauwelijks hoger. We houden de kosten in de hand door
veel aandacht aan inkoop te schenken, rechtstreekse inkoop, bijvoorbeeld een directe lijn met een kippenslachterij. Als je goed kijkt, bedragen de kosten van het eten
misschien 5% van het totale zorgbudget van 80 miljoen, maar het aandeel van eten
in geluk is veel groter, misschien wel bijna even groot als dat van de verpleging!”

motivatie initiatiefnemer Toen hij bij Humanitas in dienst trad, 15 jaar geleden, heeft Becker zelf het initiatief
genomen en geluk in alles doorgevoerd, niet alleen bij het eten. Dit omdat hij ervan
overtuigd is dat alleen geluk een leidend principe zou moeten zijn bij zorg voor ouderen. Hij is wel gecharmeerd van het hotelconcept dat nu opgang doet, maar het geeft
nauwelijks mogelijkheden om zelf actief te zijn: “Ik geloof dus niet in ‘alleen wonen in
een hotel’ als je mensen echt wilt laten leven. Er is meer nodig”
Op de vraag hoe hij tot dit concept is gekomen, antwoordt Becker: “Gewoon gezond
boerenverstand op alle fronten. Ik geloof in de ‘gewoon doen’-aanpak. Handen uit
de mouwen. Managers zijn over het algemeen veel te veel bureaucraten.” Inmiddels
heeft Becker ook een boek geschreven over zijn filosofie (Levenskunst op leeftijd,
Eburon, 2003, 7e druk) en staat het concept volop in de belangstelling.

hoe het loopt en hoe men Voor de nabije toekomst wil hij vooral het idee van drie kamers per persoon doorde toekomst ziet zetten: “Het creëren van ambiance is daarnaast uiterst belangrijk. Iedereen is daar
overigens al min of meer mee bezig. Maar de organisatie moet het zelf doen om het
goed te doen. Voor de restaurants bijvoorbeeld, huurt men vaak een extern bureau
in, die zet dan een trendy restaurant op en later blijkt dat voor senioren dan niet te
werken. Het werkt veel beter als je van het begin aanvoelt wat van belang is, dat het
ook de eigen centen betreft, dan moet men wel goed organiseren.”
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“Er is spirit nodig, veel bureaucraten en managers hebben dat niet. Initiatief is nodig,
ondernemerschap. De zorgklanten zijn overigens een moeilijke cliëntèle; ze eten en
drinken niet veel en ze zijn zuinig.” Natuurlijk loopt Becker ook tegen de normale
horecadingen aan (diefstal, werktijden, etc.). “HACCP is ook vaak onnodig lastig. Al
die procedures leiden af van de werkelijke arbeid en het kost 20% extra.”
Is er een relatie tussen dit concept en de gezondheid van mensen? Hij denkt van
wel: minder uitdroging, meer trek in eten en drinken. Zeker bij dementerenden: samen koken creëert trek, mensen blijven hun functies gebruiken: inkopen, nadenken,
koken, gezelschap, iets om over te praten.

wat ons inspireert Allereerst het bijzondere interieur. Vergaderruimte: boeddhabeelden, schilderijen,
oosterse prullaria, etc. Gangen: bijzondere kunst, kooien met papegaaien, beelden,
exposities van alles en nog wat. Muren zijn beschilderd met bijvoorbeeld olifanten.
Elk restaurant heeft een eigen thema. Volgens Becker allemaal zogenoemde conversation pieces, zaken waarover je met elkaar kunt praten. Beneden is vervolgens
nog een groot museum met jarentwintig/dertig/veertig/vijftig/zestig/zeventig-themakamers. Zeer inspirerend.
Daarnaast de bijzondere visie op zorg. De focus van Humanitas lag in het verleden
op zorg (cure & care), maar nu ligt de focus op geluk. Daar hoort bij het baas zijn over
eigen eten. De mens is een groepsdier, daarom wil Becker de mensen conversation
pieces bieden, iets om over te praten. Bij de restaurants kan dit de feestmaaltijd
zijn, iets om naar uit te kijken en waar je later over kunt praten. Overigens blijkt voor
conversatie eten het belangrijkste. Het daaruit voortvloeiende geluk staat centraal in
het denken bij Humanitas.
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3.10
Ter Schorre, Centrum voor Zorg en Reactivering
wie Paul Bohyn, Hoofd Zorg
waar Terneuzen
sinds 2005

wat men doet/wil doen Ter Schorre is een centrum voor zorg en reactivering dat deel uitmaakt van de
Zeeuwse zorgorganisatie SVRZ. Ter Schorre kent een zeer gevarieerde groep van
bewoners: mensen met verschillende soorten somatische (lichamelijke) handicaps,
psychogeriatrie (dementie), geronto-psychiatrie (psychiatrische gedragsproblematiek), palliatieve zorg en bewoners voor korte revalidatie. In totaal zijn er 155 plekken, waarvan 120 bewoners in kleinschalige woonvormen samenleven. Dit zijn kleine
bungalows op een terrein, twee aan twee geschakeld, waarin 6-7 bewoners samen
leven in een zo normaal mogelijke woonsituatie. De meeste bewoners hebben een
hoge leeftijd, maar er wonen ook jongere mensen.
Het woonconcept van Ter Schorre is nog relatief nieuw; twee jaar geleden heeft
men het gehele instituut afgebroken en gekozen voor deze woonvorm die aansluit
bij een moderne zorgvisie. Dit initiatief vergde enorm veel van de bewoners, maar
vooral ook van het personeel. Na twee jaar is iedereen het er echter over eens dat
de nieuwe situatie een verrijking is voor ieders leven.
De kleinschalige groepen zijn zodanig samengesteld dat ze een mix vormen van
mensen met een bepaalde mate van zelfstandigheid. Dit is lastig omdat met veel
variabelen rekening moet worden gehouden. Voor de medewerkers betekende de
overgang een complete cultuuromslag. Zij gingen van een rol van zorgverlener naar
een thuiszorgcultuur, waarbij ze ook moesten wassen, koken en schoonmaken. “Dit
is niet van de één op de andere dag gerealiseerd. Hier ben je vele jaren mee bezig.
Binnen 5 jaar zijn alle facilitaire taken geïntegreerd, dat wil zeggen verplaatst naar
de woongroepen. Dit ging stap voor stap. Zo kreeg men in het begin maaltijdcomponenten aangeleverd die men alleen maar hoefde op te warmen. Nu kookt iedere
woning volledig zelf en in vrijwel alle gevallen met verse producten.”
Het decentraliseren en integreren van alle facilitaire zaken betekende ook het afbreken van centrale faciliteiten zoals de keuken en de linnenkamer, en het herplaatsen
van de personeelsleden in de woningen (zij werden medewerkers wonen). Dit vergde
veel aanpassingen. “Het is nogal een verschil of je in een centrale keuken werkt of
dat je kookt voor en met een groep bewoners.” Of, zoals een van de medewerkers
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zei: “Ik zie er nu pas de leuke kanten van in. Nu vind ik het zelfs leuk om recepten
op te zoeken op het internet, of met de bewoners te overleggen, want vaak ken ik
de suggesties niet eens.”
In de woningen wordt zoveel mogelijk normaal gekookt. Het koken neemt een belangrijk deel van de dag in beslag. De kwaliteit van de maaltijden wordt regelmatig
gemonitord, maar niet gericht gestuurd. “Het motto is normaal, niet speciaal gezond
of zo.” Wel geeft men adviezen als er te vaak te vet wordt gekookt. Duidelijk is echter dat de bewoners veel beter zijn gaan eten. Het kookproces, ongeacht actieve of
passieve deelname, bevordert de eetlust.
Hygiëne was en is een belangrijk punt. Alle medewerkers wonen hebben een cursus
HACCP gevolgd, er zijn invulformulieren in de woning en Micro-Analyse Zeeland
checkt de woningen regelmatig (bijvoorbeeld temperatuur van koelkasten en vriezer). “De eisen zijn echter lager dan bij een centrale keuken, omdat het proces van
bereiding tot consumptie veel minder lang is.”
Alle woningen hebben een eigen budget. “Het voedingsbudget is in de praktijk gedaald, vooral doordat de hoeveelheid eten veel beter is afgestemd op de vraag.
De prijs is nu 2/3 van wat die eerder was bij een centrale keuken. Het budget per
bewoner bedraagt momenteel 2,80 euro voor eten (drie maaltijden!) en 0,70 euro
voor huishoudelijke artikelen (schoonmaakspullen, etc.). Hierbij zitten natuurlijk geen
personele kosten (de kosten/maaltijd van een centrale keuken bestaan grofweg voor
1/3 uit ingrediënten, 1/3 uit personeel en 1/3 uit apparatuur en afschrijving).
De bewoners en gasten van Ter Schorre kunnen ook in het grand café eten (‘uit eten
binnenshuis’). Deze ruimte is echt het visitekaartje van Ter Schorre voor een ‘gastvrije ontvangst’. Het vervangt ook de traditionele informatiebalie. Ten slotte is er ook
nog een kookclub. Deze is onderdeel van de verenigingsactiviteiten. Ter Schorre
kent een groot aantal verenigingen, die het vroegere welzijnswerk op de afdelingen
hebben vervangen. Alle bewoners zijn wel lid van één of twee verenigingen.

motivatie initiatiefnemer Ter Schorre heeft gekozen voor de vernieuwende kleinschalige woonvorm omdat
deze perfect aansluit bij hun zorgvisie: ‘wonen zoals thuis’. Er wordt uitgegaan van
de mogelijkheden en niet van de beperkingen van bewoners, en het huishouden
van thuis wordt zoveel mogelijk nagestreefd. Eten en drinken, in een huiselijke sfeer
en ambiance, is daarbij een integraal en zeer belangrijk aspect. Inspiratie haalt Ter
Schorre met name uit soortgelijke voorbeelden van zorgverlening in Noorwegen en
Zweden.

hoe het loopt en Zoals al gemeld, loopt het concept erg goed en zijn zowel bewoners als medewerhoe men de toekomst ziet kers inmiddels erg enthousiast geworden. De sterke punten van het concept zijn
volgens Paul:
• Het voorop zetten van het individu. Mensen kunnen weer veel meer hun eigen
keuzes maken op het gebied van voeding en op allerlei andere gebieden;
• Het normaliseren van de zorg/het bieden van een thuisgevoel, met name voor
bewoners in de laatste levensfase;
• Voor medewerkers is hun takenpakket een stuk gevarieerder en zelfstandiger geworden. Ze kunnen zelf hun werk indelen. Uit alles blijkt dat ze hiermee zeer tevreden zijn. “Ze willen niet meer terug.”
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Daarnaast zijn er ook een aantal zwakkere punten:
• De sterkere afhankelijkheid van de competenties van de individuele personeelsleden. “Vroeger werkte je in teams en kon je elkaars tekortkomingen compenseren.
Nu gaat dat veel moeilijker. Je hebt toch 350 verschillende medewerkers; dit betekent dat het veel moeilijker is om de kwaliteit van de zorg en van het koken te
garanderen. Dit vergt aandacht en opleiding.”
• De kwetsbaarheid voor verzuim. Er zijn veel flexibele mensen nodig (ruim parttimebeleid, veel kleine contracten bijvoorbeeld voor vijf uren, etc.). Hij heeft nog 2
wijkzusters achter de hand als extra helpende hand, maar vaak moeten zij achtervanger zijn voor zieke collega’s of moeten woningen noodgedwongen vaker een
beroep doen op de buren.
• De onoverzichtelijkheid – minder direct toezicht. Technische systemen (monitoren,
sensoren) verhelpen dit grotendeels, maar zijn niet altijd betrouwbaar.
• Het is nog onduidelijk of het gehele concept voldoende financieel robuust is. “De
begroting is ook  kwetsbaarder. Nu hebben we bijvoorbeeld een kleine overcapaciteit. Als we 10 bewoners minder hebben, voelen we dat direct. Die impact is veel
groter dan vroeger. Veel andere zorginstellingen komen ook bij ons kijken, omdat
we een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van kleinschalig wonen, maar
iedereen vraagt zich direct af of dit wel betaalbaar is.”
Paul ziet de toekomst echter zonnig in. Er zijn ook nog volop plannen voor verdere
verbeteringen in de invulling van de woonvorm. Zoals het nog meer differentiëren
van de woongroepen, vooral op leeftijden (50/60 versus 70/80), en het nog meer
decentraliseren van woonvormen, waaronder het realiseren van kleinschalige woonvoorzieningen in de omliggende dorpskernen.

wat ons inspireert Ter Schorre eindigde op de derde plaats in de ‘Sterrengids Gastvrijheidszorg’. De
jury, die instellingen en ziekenhuizen beoordeelde op de thema’s eten en drinken,
service, ambiance en wonen, beschrijft Ter Schorre als “een centrum dat in weinig
doet denken aan een traditioneel zorgcentrum. Het is kleinschalig en er is, afgezien
van de technische dienst, geen facilitaire afdeling, want in Ter Schorre doen de bewoners alles zelf, zolang het kan.” Na een uitgebreide rondleiding in het centrum,
ondersteund door enthousiaste verhalen van verschillende medewerkers, zijn wij erg
geïnspireerd geraakt door deze ‘menselijke’ benadering van niet eenvoudige zorg.
Erg inspirerend is natuurlijk ook dat het klaarmaken en het nuttigen van de maaltijden zo’n voorname plek inneemt in het totale zorgconcept van Ter Schorre. Bewoners beslissen zelf wat ze willen eten, doen zelf hun inkopen bij de plaatselijke
supermarkt (met hun eigen budget), helpen waar mogelijk bij het koken en eten
gezamenlijk in hun huiskamer. Uit de gesprekken met de medewerkers blijkt duidelijk
dat dit veel voor de bewoners betekent. Men voelt zich veilig en rustig. Een duidelijk
meetbaar effect is dat de mensen meer zijn gaan eten en dat rustgevende medicatie
in veel gevallen kon worden verminderd of zelfs helemaal kon worden gestopt.
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3.11
Ter Reede, Centrum voor Verzorgd Wonen
wie Ton Snijders, Hoofd Voeding
waar Vlissingen
sinds 2005 (project)/maart 2007 (pilot)

wat men doet/wil doen Ter Reede is onderdeel van Stichting Werkt voor Ouderen en bestaat uit een woonzorgcentrum en een verpleeghuis. Ter Reede heeft een eigen instellingskeuken, waar
maaltijden voor de bewoners, gasten en ouderen uit de wijk (Open Tafel) worden
geserveerd. In totaal worden zo’n 900 maaltijden per dag geserveerd: 450 voor interne cliënten en 450 voor daarbuiten. 90% van de producten wordt zelf gekookt van
zoveel mogelijk verse producten.
De verschuiving in de ouderenzorg van geheel verzorgd wonen in verzorgingshuizen
naar langer zelfstandig wonen in woonzorgcomplexen (extramurale zorg) vormt een
bedreiging voor veel instellingskeukens.
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Daarom is Ton Snijders, hoofd Voeding bij Ter Reede, actief bezig met het positioneren van zijn keuken, zowel binnen als buiten zijn traditionele doelgroep. Dit
betekent dat hij bekijkt wat het onderscheidend vermogen van zijn keuken is (wat
kan hij bieden) en op welke mogelijke nieuwe doelgroepen hij zich kan gaan richten (gemeentelijke diensten, scholieren, bedrijven). Toen hij in 2005 werd benaderd
door de provincie Zeeland om mee te denken over het stimuleren van biologische
producten uit de regio, heeft hij dit aangegrepen om zijn keuken hiermee te gaan
onderscheiden.
Doelstelling van Ter Reede is om in de toekomst volledig biologisch te gaan koken
(dus in alle maaltijden, met alle producten). 7 maart ging de pilot van drie weken van
start, waarna een evaluatie heeft plaatsgevonden. De pilot is van start gegaan met
een biologische dag, waarop verschillende leveranciers (zuivel, vlees, groenten en
fruit maar ook bijvoorbeeld cosmetica) zich representeerden, en mensen van alles
konden proeven en beleven.
Gekozen is om in de communicatie de smaak, en meer specifiek de smaak van vroeger centraal te stellen. Volgens Ton hebben biologische producten veel meer smaak
en is dit het sterkste punt om uit te dragen. “Het is ook wel gezonder, met name
door minder bestrijdingsmiddelen, maar smaak is veel beter en prettiger te communiceren. En daarbij geldt dat wanneer een maaltijd lekker en smaakvol is, mensen
meer eten en dus dat het sowieso gezonder is (in de ouderensector is ondervoeding
het grootste probleem).” Uitgangspunt bij de maaltijden is ook om zoveel mogelijk
normale, herkenbare producten te voeren.
In de smaakbeleving staat ook de REGIO centraal. “De term ‘biologisch’ spreekt de
ouderen hier niet aan, maar producten uit de eigen streek absoluut wel.“
Het traject om tot de pilot te komen, was niet eenvoudig. “We zijn gestart met gesprekken met onze huidige leveranciers, maar deze bleken weinig voor ons te kunnen betekenen. Als ze al biologische producten voerden, dan was het aanbod zeer
beperkt en te duur. De kosten waren sowieso een moeilijk punt. Daarom zijn we
uiteindelijk met de boeren zelf om de tafel gaan zitten.” De oplossing die tot op heden gekozen is, is dus ketenverkorting en daardoor kostenverlaging. Met een aantal
boeren zijn afspraken gemaakt ten aanzien van producten, oogstplannen (zodat een
gevarieerd aanbod gegarandeerd is), het snijden van de producten (men moet alles
panklaar krijgen aangeleverd), etc. Dit was een geweldige klus. Het bleek niet nodig
om de menu’s aan te passen. “Onze cyclus was toch al seizoensgebonden.”
Voor vlees was de kostprijs nog een groter issue. Voor de pilot had Ter Reede o.a.
een aantal runderen gekocht en laten slachten bij een plaatselijke slager. “Het is
absoluut ons streven om voor alle producten biologisch te gaan, maar vlees is het
moeilijkst. Biologische kipfilet kost momenteel bijvoorbeeld maar liefst drie maal
zoveel. Ik hoop dan ook dat het haalbaar zal zijn.”

motivatie initiatiefnemer De richting die Ton Snijders binnen ter Reede is ingeslagen, is mede gedreven door
de ontwikkeling naar extramuraal wonen. “De klanten die je als keuken nu hebt, heb
je over vijf jaar niet zomaar meer.” Het is hierdoor dat hij reeds actief nadacht over
het aantrekkelijker maken van de keuken voor bestaande en nieuwe doelgroepen.
Het biologische initiatief onder de noemer ‘de Smaak van Vroeger’ lijkt hier perfect
in te passen.
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hoe het loopt en Kostprijs en het opbouwen van een netwerk van nieuwe leveranciers waren tot nu
hoe men de toekomst ziet toe de grootste drempels die men moest nemen. Zo bleek dat voor veel biologische
producten alleen retailverpakkingen beschikbaar waren!
Aan de start van het project was afgesproken dat men streeft naar een budgetneutrale oplossing – met andere woorden dat de maaltijden niet duurder mogen worden.
De pilot moet uitwijzen hoe men uitkomt. “We werken in de verzorging met een vast
voedingsbudget, dus veel speelruimte hebben we niet. Wellicht kunnen we de prijs
iets verhogen als dit betekent dat we meer biologisch kunnen voeren. Dit ligt echter
zeer gevoelig; de gasten komen allemaal uit Vlissingen en hebben het zeker niet
breed. Het concept moet wel geloofwaardig blijven. Ik wil wel overwegen om een
aantal onderdelen niet-biologisch te voeren als het niet anders kan, maar ik kan niet
alleen met biologische aardappelen aankomen!”
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De pilot zal worden beoordeeld op: 1. de tevredenheid van de gasten, 2. de feitelijke
smaak (de belangrijkste onderscheidende drijfveer) en 3. de kosten. “We zoeken ook
echt naar producten die de mensen lekker vinden. Vindt men witlof met de oorspronkelijke bittere smaak nog wel lekker of is men inmiddels al zo gewend geraakt aan
de mildere moderne variant?”
Tot nu toe heeft Ton alles regionaal geregeld, met name omdat dat planningstechnisch praktischer was. Hoewel hij het regionale element wel belangrijk vindt, is het
geen absolute must. “Zo zijn we momenteel met de Belgische organisatie Bioplanet
aan het kijken wat zij in de toekomst voor ons kunnen betekenen.”
Ton zou de aanpak van Ter Reede bij andere instellingen zeker aanraden, “alhoewel
liever geen instellingen hier in de buurt, aangezien ik dan mijn onderscheidend vermogen weer verlies… Maar zonder gekheid, het zou een groot verschil maken als er
meer initiatieven op het gebied van biologisch kwamen, zodat er grotere productstromen op gang kunnen komen en de prijzen omlaag gaan.”

wat ons inspireert Ter Reede is actief bezig met de toekomst. Het bedrijf ziet een bedreiging op zich
afkomen, namelijk het mogelijk wegvallen van een deel van de cliëntèle, en denkt
aan creatieve oplossingen. Mede hierdoor heeft Ton het biologisch initiatief van de
provincie aangegrepen om het onderscheidend vermogen van zijn keuken te vergroten. In de toekomst hoopt hij zijn biologische maaltijden ook te gaan aanbieden
aan gemeentelijke diensten, scholen en bedrijven. “De keuken moet selfsupporting
worden.”
Het project was en is niet eenvoudig. Ton is maar liefst 1,5 jaar bezig geweest met
het zoeken van nieuwe leveranciers en het omlaag brengen van de prijs door middel
van ketenverkorting. Op het moment kan hij van start met een pilot van 100% biologische maaltijden. Hoewel hij twijfels heeft over de haalbaarheid van dit concept in
de toekomst (vlees is de bottleneck), vindt hij wel dat je voor 100% moet gaan.
Naast het vinden van creatieve oplossingen voor logistiek, aanbod en kostprijs heeft
Ton goed nagedacht over de positionering van zijn concept. Hij heeft gekozen voor
Smaak (De Smaak van Vroeger) en Regionaal in plaats van Biologisch. Beleving is
ook een belangrijk element in zijn presentatie.
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3.12
De Volckaert
wie Don van den Heuvel (diëtist)
Ellie Biemans (staffunctionaris kwaliteit en innovatie)

waar Dongen

Wat men doet/wil doen De Volckaert is een woonzorgcentrum met twee locaties: één in Dongen en één
in Oosterhout. De organisatie biedt een scala aan diensten, zowel intramuraal als
extramuraal. Daarnaast wordt advies aan ouderen gegeven, o.a. bij het Consultatiebureau voor Ouderen en het dementiecafé.
De Volckaert neemt deel aan het ‘Verbetertraject Eten en Drinken’ binnen het
programma ‘Zorg voor Beter’ van Vilans. Binnen dit programma werken verschillende overkoepelende organisaties samen om de zorg betreffende eten en drinken te verbeteren. Doel is een kwalitatief betere zorg afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt. Organisaties of teams die deelnemen aan
het ’Verbetertraject Eten en Drinken’ worden ondersteund door een kernteam dat
bestaat uit een uitgebreide groep experts. Het zijn deskundigen zowel op het gebied
van de zorgverlening en (re)organisatie van de voedingsdienst, als op het terrein
van implementeren, borgen en meten.
Don van den Heuvel van De Volckaert had op een symposium over voedingsbeleid in zorginstellingen gehoord van het verbetertraject. Omdat zij de toegevoegde
waarde hiervan onderschreef, heeft zij in overleg met het managementteam van De
Volckaert, de organisatie aangemeld. Hierna volgde een intakegesprek met de betrokkenen.

   K. Nijs, Optimizing the ambiance during

1 

mealtimes in Dutch nursing homes, Wageningen 2006.

Op dit moment is De Volckaert een van de veertien zorginstellingen die deelnemen
aan het verbetertraject, met een pilotafdeling waar zowel gewerkt wordt aan de ambiance als aan het beleid rondom eten en drinken. Bij het vormgeven van de ambiance is gebruik gemaakt van het promotieonderzoek van Kristel Nijs1. Hierin wordt
aangetoond wat de relatie is tussen ambiance, voeding en gezondheid in zorginstellingen voor ouderen.
Wat heeft men bij De Volckaert zoal concreet gedaan:
• Men heeft de pauzetijden (tussen de middag) voor het personeel aangepast: deze
zijn nu voor en na de lunch van de cliënten, en niet tijdens.
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• Medicatie wordt nu vóór de maaltijd verstrekt, niet tijdens het eten, en de medicatiekar is ook niet aanwezig tijdens het eten.
• Artsen, paramedici en overige bezoekers worden verzocht niet te storen tijdens de
maaltijden.
• De intentie is dat de cliënt in de toekomst zelf kan beslissen: wil ik een broodlunch
of warm eten tussen de middag.
• De etenstijden zijn aangepast. Het was vaak 10, 12, 17 uur, dit was te dicht op elkaar. Logisch dat mensen dan minder trek hebben! Nu is het ontbijt vervroegd, de
warme maaltijd en tweede broodmaaltijd verlaat. Dit is met de cliënten besproken.
• Er is meer respect voor de keuze van de cliënt: bijvoorbeeld om op de eigen kamer
te gaan eten.
• De tafels worden anders gedekt. Voorheen ontving de cliënt de warme maaltijd op
een plateau waarop zowel het voor-, hoofd- als nagerecht werd geserveerd. Momenteel wordt de maaltijd geserveerd in dekschalen. Er is extra aandacht voor de
ambiance, o.a. door een bloemetje, zout- en peperstelletje en waterglazen op tafel.
• Er is nu keuze uit 2 soorten vlees, soep, groenten, etc.
• De cliënt hoeft niet meer 3 weken vooraf te bestellen wat hij wil eten.
• Speciale wensen worden vaker ingevuld (bijvoorbeeld bloedworst).
Als een cliënt in De Volckaert komt wonen, wordt een inventarisatie gemaakt van
de huidige voedingstoestand (is iemand ondervoed of heeft iemand een risico op
ondervoeding?) en hoe op dit moment de eetgewoonten zijn.
De Volckaert werkt verder aan de presentatie van gemalen voeding. In de toekomst
zal deze in de vorm van het product worden aangeboden.
De visie van De Volckaert is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele
wensen/behoeften van de cliënt. Uniek bij De Volckaert is dat ze een eigen meetinstrument aan het ontwikkelen zijn om wensen en prioriteiten van de cliënten te
meten. Anderen doen dat alleen af en toe met een extern onderzoeksbureau. De
Volckaert wil dit frequenter uitvoeren en de cliënten reageren hier zeer positief op.
Het maakt inzichtelijk wat cliënten echt belangrijk vinden in het leven. Men wil kijken naar de meerwaarde van veranderingen. “Het effect op de gezondheid is er in
andere concepten waarschijnlijk wel, maar wordt meestal niet gemeten. Hier heeft
Kristel in haar onderzoek wel naar gekeken, en dit vindt De Volckaert belangrijk.“
Aandacht voor ambiance kost extra geld. Dit houdt in dat er gerichte keuzes gemaakt moeten worden in het budget van de organisatie. Men koopt nu circa 10%
meer in (vanwege keuzemenu’s). Verder zijn de afdelingen erg creatief. Men besteedt
een gedeelte van het afdelingsbudget om af en toe zelf wat te kopen, bijvoorbeeld
een tosti-ijzer. In april 2007 betrekt men een nieuw gebouw waar men ontkoppeld
gaat koken. Er zal ook een à la carte restaurant worden geopend.

hoe men de toekomst ziet Als de nieuwbouw klaar is, zal men het nieuwe beleid eten en drinken implementeren
op alle afdelingen. Daarnaast wil De Volckaert in de toekomst vooral ook oog hebben voor innovaties.
De medewerkers van De Volckaert houden rekening met de behoeften van de cliënt.
Wonen, zorg en welzijn zijn nu meer cliëntgericht. Het doel is de kwaliteit van leven
in de latere fase van het leven te verhogen. Eten en drinken spelen hierbij een belangrijke rol.
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3.13
Frankeland, Centrum voor verzorgd wonen,
verpleging en welzijn

wie Rob van den Berg, Hoofd Voedingsdienst
waar Schiedam

wat men doet/wil doen Onder de paraplu van de Frankelandgroep vallen vijf verzorgingscentra in Schiedam
en Vlaardingen. De zorgvisie van de Frankelandgroep is dat ouderen zoveel mogelijk
hun eigen leefstijl kunnen voortzetten in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. Het uitgangspunt hierbij is: “Zo gewoon mogelijk.” Hierbij staan de individuele
wensen van de bewoners voorop. Het motto van de Frankelandgroep luidt: “Laat mij
doen met eigen vuur, wat ik verkies zolang ik duur.” (naar Willem Elsschot).
Binnen de Frankelandgroep wordt veel aandacht besteed aan welzijn en welbevinden, en het waarborgen van privacy. De zorg is ondersteunend van aard, waarbij de
nadruk meer ligt op de mogelijkheden en het levensperspectief van de oudere dan
op eventuele beperkingen.
Frankeland, onderdeel van de Frankelandgroep, is in 2006 als nummer één geëindigd in de beoordeling van de Sterrengids Gastvrijheidszorg. Hiermee zijn zij winnaar
van de Food is Care Award geworden.
De Sterrengids Gastvrijheidszorg is een kwaliteitsgids voor eten, drinken, wonen,
ambiance en service in zorginstellingen. De gids is ontstaan omdat lekker eten en
drinken in een plezierige, gastvrije ambiance als steeds belangrijker wordend onderdeel wordt gezien van de zorg in Nederland. Zorginstellingen willen zich op het
gebied van gastvrijheidszorg onderscheiden. Door Golden Tulip-topman Kennedie
werd enige tijd geleden een ‘sterrensysteem’ aanbevolen, vergelijkbaar met het hotelwezen. De landelijke Organisatie Cliëntenraden en het Koksgilde Nederland hebben deze aanbeveling opgenomen en introduceerden in 2006 een sterrensysteem
voor gastvrijheidszorg: een soort ‘Michelingids’ voor gastvrijheidszorg in zorginstellingen. De initiatiefnemers streven ernaar om de kwaliteit van leven van ouderen,
zieken en gehandicapten door goede gastvrijheidszorg te verbeteren. Transparantie
in de markt van zorgaanbieders op het gebied van gastvrijheidszorg leidt volgens
hen tot kwaliteitsverbetering in het aanbod van gastvrijheidszorg.
In de gastvrijheidszorg in zorginstellingen staan de wensen en verwachtingen van
cliënten centraal. De jury van de sterrengids kijkt dan ook voornamelijk naar goede
facilitering en goede bejegening. De mening van de cliënt én het aanbod aan gastvrijheidszorg van de zorginstelling zijn beide van groot belang.
Een van de belangrijkste punten bij Frankeland is volgens Ron van den Berg, hoofd
facilitaire dienst, dat de bewoners de regie over hun eigen leven hebben. Er is veel
aandacht voor bejegening en privacy. Alles wordt uit de kast gehaald om het welzijn
en welbevinden van de bewoners te waarborgen. “Dit betekent dat de bewoner zelf
bepaalt waar, wanneer, hoeveel en wat er gegeten wordt. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een ontkoppelde keuken en frontcooking. De maaltijden kunnen genuttigd worden tussen bepaalde tijdsperioden ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.”
“Tweede belangrijk punt is dat er veel wordt gedaan aan de ambiance. Over kleur,
verlichting en aankleding is goed nagedacht in de brasserie. Een warme sfeer is
hierbij leidend.”
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“Het derde punt dat de werkmethode in Frankeland kenmerkt, is de training van
het personeel. Het personeel wordt opgeleid met het idee dat ze met een product
bezig zijn. Dit product is het welbevinden van de bewoners. Het personeel wordt
hier enthousiast voor gemaakt. In de selectie van personeel kijken we ook naar horecakwaliteiten en verder verzorgen we voortdurend trainingen in gastvrijheidsmanagement.”
Gezonde producten zijn belangrijk voor de cliënten, maar ook voor het personeel
van Frankeland. Voor het personeel is zelfs een speciale ‘light-lijn’ opgesteld. Dit
past in het slank-en-fitprogramma dat voor het personeel is ontwikkeld, waarbij ook
gesport kan worden in de speciale fitnessruimte. De ‘light-lijn’ is voor de bewoners
minder noodzakelijk. Bij de bewoners spelen problemen rond ondervoeding een grotere rol.
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motivatie initiatiefnemer Eigenlijk is men bij Frankeland al 25 jaar geleden begonnen met het nadenken over
het verbeteren van de voedselverstrekking. Er is toen gestart met een heel klein
bewonersrestaurantje nadat een bewoner aangaf wel eens gezellig samen te willen
eten met andere bewoners. De huidige situatie (met onder meer brasserie, koffiecorner en bar) draait nu 6 jaar. En met veel succes.

hoe het loopt en Kijkend naar de toekomst is men bezig met het verder uitbreiden van de keuzes door
hoe men de toekomst ziet een luxer assortiment toe te voegen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden
van biologische maaltijden. Vegetarisch eten wordt al aangeboden. In andere vestigingen wordt ook al halal eten aangeboden. Men verwacht dit in de toekomst ook
zeker hier aan te gaan bieden.
Punten die verbeterd kunnen worden, hebben vooral betrekking op de bewoners
van het verplegingsgedeelte van de instelling. Hierbij gaat het om dieetvraagstukken
rondom dikker en dunner vloeibaar eten. De kwaliteit van dit soort voeding kan nog
sterk verbeterd worden.

wat ons inspireert

Frankeland heeft de rol van eten en drinken volledig geïntegreerd in een gastvrijheidsconcept à la het hotelwezen. Het personeel speelt hier een sleutelrol in. Zij
worden geselecteerd en getraind op gastvrijheidskwaliteiten die in de horeca niet
zouden misstaan.
De bewoners van Frankeland worden bejegend vanuit een individuele benadering en
respect voor privacy. Vanuit deze visie wordt ook de rol van eten en drinken benaderd. Met veel ambiance en veel keuzemogelijkheid. Men kijkt naar actuele vragen
zoals vegetarisch, biologisch en halal eten. Daarmee laat men zien dat men bij de tijd
is en meedenkt met de veranderende wensen van de cliënten.
Hoewel eten en drinken minder nadrukkelijk vanuit gezondheidsoogpunt zijn ingevuld (bijvoorbeeld in vergelijking met de verbetertrajecten bij De Poort en De Volckaert), is het duidelijk dat de instelling om “alles uit de kast te halen voor onze bewoners” een positieve invloed heeft op de beleving en het welzijn van de ouderen. Het
is niet voor niets dat Frankeland de Food is Care Award 2006 heeft gewonnen.
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3.14
Centrum voor verpleeghuiszorg De Poort
wie Gerda Peetoom, hoofd interne dienstverlening
waar Amsterdam
sinds Maart 2002

wat men doet/wil doen De Poort is een gerenoveerd verpleeghuis aan de rand van de Jordaan. De Poort
maakt onderdeel uit van Amsta en levert een flexibel zorg- en dienstenpakket aan
cliënten uit de regio Amsterdam. De Poort richt zich voornamelijk op mensen van 55
jaar en ouder met zorgvragen die voortkomen uit gezondheidsverstoringen. Er zijn
functies ontwikkeld voor psychogeriatrische bewoners, chronisch verpleegbehoevende somatische bewoners, revalidatie-, korsakov- en terminale patiënten.
Als uitgangspunt van De Poort geldt dat ieder mens uniek is en daaraan zijn waarde
en waardigheid ontleent. De Poort heeft vanuit haar Protestants Christelijke identiteit
en de zorgvisie, de geestelijke verzorging geïntegreerd in de zorgverlening. Het eigen
gezicht blijkt uit een vriendelijke sfeer met een zorgverlening, die gericht is op de
individuele patiënt (zorg-op-maat).
Gerda Peetoom is samen met de diëtiste verantwoordelijk voor het verbeteren van
de maaltijdverstrekking in het verpleeghuis. Op dit moment zijn zij bezig met de implementatie van het ‘Verbetertraject Eten en Drinken’ voor langdurige zorg (zie ook
De Volckaert). In de zomer vorig jaar is er een pilotproject geweest waarbij op twee
units het verbetertraject is gestart. Sinds 15 januari is het traject definitief van start
en sinds 12 maart is het traject in de hele instelling in werking. De tekst van deze
paragraaf is gebaseerd op een interview met Gerda en een artikel dat over dit traject
verscheen in het Algemeen Dagblad.
“Voordat we met het plan begonnen, werd het warme eten tussen de middag rondgebracht met karren op dienbladen met roestvrijstalen deksels. Daaronder zat het
warme eten dat men twee weken geleden had aangekruist op een lijstje. Het was
rommelig, lawaaierig en ieder voor zich. De verandering betekent bijvoorbeeld dat er
voortaan ’s avonds warm gegeten wordt, zodat mensen die laat uit bed komen niet
meteen warm eten krijgen. Verder wordt de tafel gezellig gedekt, waar mogelijk met
behulp van de bewoners. Het eten wordt in au bain marie-wagens naar de afdeling
gebracht. Dit betekent dat men zelf de warm gehouden maaltijdcomponenten ter
plekke kan kiezen en opscheppen. Veel bewoners scheppen sindsdien ook meer
dan eens op.”
De bewoners kunnen zelf kiezen waar ze de maaltijd nuttigen. Zo zijn er mensen die
alleen willen eten, willen sommige mensen met z’n tienen anderhalf uur aan tafel zit-
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ten, en willen weer anderen eten voor de tv in de rokersruimte, net zoals ze dat thuis
zouden doen. Het eten is een moment waar door veel bewoners naar uitgekeken
wordt en het is nu dan ook echt een feestje voor ze geworden.
Organisatorisch heeft de nieuwe manier van werken een aantal veranderingen met
zich meegebracht. Zo moet er ’s avonds meer personeel aanwezig zijn. Er zijn meer
mensen opgeleid tot voedingsassistente en de bestaande voedingsassistentes zijn
bijgeschoold. Dit was nodig omdat de voedingsassistente de menu’s coördineert en
in de gaten moet houden wie wat niet lust of mag – ze moet dan zorgen dat er eventueel vervanging geregeld is. Dit is ook meteen het punt waar het op dit moment nog
wel eens misgaat. De assistentes moeten de bewoners erg goed kennen. Daarnaast
moesten er enkele investeringen worden gedaan in serviesgoed en dergelijke. Alles
bij elkaar is dit traject voor dit jaar begroot op 200.000 euro.
“Eerlijk gezegd zagen de medewerkers er best wel tegenop om de warme maaltijd in
ambiance in de avond in te voeren. Ze vreesden dat het serveren van warm eten veel
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meer tijd en moeite zou kosten dan een broodmaaltijd. Maar al na een paar maaltijden veranderden de meningen. De sfeer op de units veranderde. De bewoners genoten van de sfeervolle ambiance. En slechte eters gingen opeens veel beter eten.”
Na een proefperiode van vier maanden heeft De Poort de warme maaltijd in ambiance nu definitief ingevoerd. De maaltijd veranderde daardoor van iets verplichts naar
iets wat lekker en gezellig is. “De maaltijd was altijd een ondergeschoven kindje.
Het was zaak zo snel mogelijk te eten. Bordje leeg? Dan werd het afgeruimd. Heel
ongezellig. Eten was voor de bewoners geen feestje.”

motivatie initiatiefnemer Ongeveer anderhalf jaar geleden werd er in de media ineens veel aandacht besteed
aan de ondervoedingproblematiek in verpleeghuizen. Naar aanleiding daarvan is
men bij De Poort gaan nadenken over hoe dit probleem ook bij hen kon worden
aangepakt. Dit, in combinatie met meer klantgericht willen denken, heeft ervoor gezorgd dat er een werkgroep is opgericht die zich bezighoudt met het verbeteren van
het eten in het huis.

hoe het loopt en Het traject loopt goed en krijgt positieve feedback van personeel en cliënten. Voor
hoe men de toekomst ziet de toekomst is de werkgroep nu ook bezig met mogelijkheden om het ontbijt en de
lunch aantrekkelijker te maken. Voor de lunch betekent dit dat men iedere dag iets
lekkers bij de lunch doet, zoals bijvoorbeeld een slaatje, een kroket of een soepje.
Het tafels dekken hierbij moet nog worden doorgevoerd, maar men wil niet te gehaast alles veranderen.
Het ontbijt vormt een grotere uitdaging omdat niet iedereen tegelijk wakker is en veel
mensen hulp nodig hebben bij het ochtendritueel. Het is dus niet goed mogelijk om
een gezamenlijk ontbijt te organiseren.
Gerda ziet het onderwerp ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen regelmatig in het nieuws verschijnen. “We zien hier dat mensen beter eten sinds we de
warme maaltijd in ambiance hebben ingevoerd. Het belang van goede voeding en
de eenvoudige manier waarop dit te realiseren is, zou overal op de agenda moeten
staan.”

wat ons inspireert De Poort is net als De Volckaert een van de voorlopers bij de implementatie van het
Verbetertraject Eten & Drinken. Zij hebben het aangedurfd om onderzoek te vertalen
naar de praktijk en het gewoon te gaan doen. En met resultaat. Tijdens de landelijke
prevalentiemeting zorgproblemen (LPZ) van dit jaar – waarbij onder meer ondervoeding wordt gemeten – bleek dat er veel minder ondervoeding in het verpleeghuis
is ten opzichte van vorig jaar. Met relatief geringe inspanningen is een heel nieuwe
ambiance gecreëerd die effect heeft op zowel het plezier als de gezondheid van de
cliënten. Natuurlijk moet de investering niet worden onderschat, met name organisatorisch, maar uit deze twee voorbeelden blijkt dat op zeer korte termijn resultaten
worden bereikt en het daarom de inspanning zeker waard is.
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3.15
VanHarte Resto
wie Daniëlle Cardozo
waar Rotterdam
sinds begin 2005

wat men doet/wil doen VanHarte is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor individuen en groepen die behoefte hebben anderen te ontmoeten. Het ideële doel van VanHarte is het
voorkomen van isolement en sociale uitsluiting en het losmaken van betrokkenheid
hiervoor. De praktische aanpak van VanHarte is het opzetten van laagdrempelige
eetgelegenheden (resto’s) waar buurtgenoten met elkaar in contact worden gebracht
onder het motto “eten, ontmoeten én activeren”.
VanHarte is een initiatief van enkele grondleggers van Artsen Zonder Grenzen, een
Rotterdams gemeenteraadslid en een aantal betrokken ondernemers en kunstenaars.
VanHarte Resto organiseert allerlei initiatieven die gericht zijn op het versterken van
onderlinge verbondenheid en deelname van mensen aan het maatschappelijk leven.
Een belangrijk onderdeel is de ‘eettafel als bindmiddel in de wijk’. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met huisartsen, welzijnswerkers en de wijkagent. Deze
schuiven vaak aan en houden tijdens het eten een praatje over hun activiteiten in de
wijk. Er wordt een driegangenmenu aangeboden voor r 5,- en r 2,50 voor minima.
In totaal zijn er op dit moment tien resto’s in Nederland waarin gemiddeld drie keer
per week een diner wordt gegeven. Mensen kunnen uiterlijk ’s middags bellen als ze
’s avonds willen komen eten.
De diners hebben vaak een thema. Buurtbewoners koken dan bijvoorbeeld zelf Surinaams of Indisch.
De rest van de avonden wordt er gekookt door 20 vrijwilligers. Daarnaast heeft iedere resto één persoon in dienst. De resto’s worden veel bezocht door ouderen en
eenoudergezinnen.
Naast deze kernactiviteit is er op woensdagmiddag kindermiddag. Dit betekent dat
kansarme kinderen uit school naar het restaurant kunnen komen, waarvandaan allerlei activiteiten zijn georganiseerd. De achterliggende gedacht hierbij is gezond eten
en bewegen. Er worden dus sporten en spellen georganiseerd, waarna er samen
gezond gegeten wordt.
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Het VanHarteCentrum ondersteunt en coördineert de activiteiten van de resto’s in
het land. In het VanHarteCentrum werken stagiaires mbo economie mee. De organisatie is ook officieel erkend als leerbedrijf voor de beroepspraktijkvorming voor het
middelbaar onderwijs.

motivatie initiatiefnemer De VanHarte-organisatie is opgericht door een aantal verontruste burgers die elkaar
hebben gevonden in de waarneming dat er in onze samenleving steeds meer individuen en groepen zijn die sociaal geïsoleerd zijn, elkaar niet ontmoeten en nauwelijks
nog deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Het rapport Sociale uitsluiting in Nederland, van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2004), onderstreept
deze waarneming en noemt 1,5 miljoen Nederlanders die geconfronteerd worden
met isolement en sociale uitsluiting. Het betreft met name eenoudergezinnen, allochtonen, ouderen en gehandicapten. Als oorzaken worden genoemd: gezondheid
(lichamelijk als geestelijk), financiële armoede en problemen in de relationele sfeer.
Met name de combinatie van sociale armoede (geen netwerk) en financiële armoede
kan mensen in een wurggreep houden.
Het bestaan van sociale armoede en isolement in Nederland is jarenlang in het publieke debat niet serieus genomen en zelfs gebagatelliseerd. Sociale armoede in
Nederland had een geloofwaardigheidsprobleem. Dit is niet langer zo. De VanHarteorganisatie komt op voor het maatschappelijke probleem van sociale armoede en
isolement en bindt de strijd hiertegen aan.

hoe het loopt en VanHarte heeft momenteel 10 resto’s in het land (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,
hoe men de toekomst ziet Zoetermeer en Leeuwarden) en bevindt zich nu in een consolidatiefase. In deze fase
worden geen nieuwe resto’s geopend en bereidt VanHarte zich voor op verdere groei
later in 2007. De basis hiervoor vormt het VanHarte Ondernemingsplan.
De organisatie heeft over aandacht in de pers en politiek niet te klagen. Zo is Jan
Marijnissen recentelijk toegetreden tot het comité van aanbeveling. Hij zal binnenkort ook zijn kookkunsten vertonen in een van de resto’s.
Verder gaat VanHarte met zijn tijd mee. In het kader van het ontmoeten bij de VanHarte-resto’s biedt VanHarte Resto sinds kort ook een ontmoetingsplaats op Hyves,
de vriendensite op internet.

wat ons inspireert Bij VanHarte speelt eten en drinken een belangrijke rol in het realiseren van hun doelstelling. Zij gebruiken de ‘eettafel als bindmiddel in de wijk’, samen met huisartsen,
welzijnswerkers en de wijkagent. Eten en drinken wordt hier gebruikt om een sociale
cohesie te bevorderen en mensen een beetje plezier te geven. En onder het lekkere
eten kunnen andere zaken besproken worden. Het effect en de manier van inzet zijn
in onze ogen zeer bijzonder. Zeker ook omdat verschillende instanties hierin samenwerken. VanHarte is ook nauw betrokken bij de aanpak van de overheid ten behoeve
van achterstandswijken.
Ook is VanHarte een van de weinige burgerinitiatieven die landelijke structurele steun
van bedrijven ontvangen, zoals van C&A, Achmea en SNS Bank. Hieruit blijkt wat de
potentie kan zijn van kleinschalig en lokaal startende initiatieven, als ze maar inspelen op een duidelijke behoefte in de samenleving op een manier die de doelgroep
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aanspreekt. De ondersteunende bedrijven bieden geld, maar ook mankracht. Actief
meewerken blijkt voor medewerkers veel dankbaarder dan alleen geld geven aan
een vaak anoniem doel. Een bedrijf maakt dus wel kosten voor zo’n initiatief, maar
de beloning in de vorm van betrokkenheid maakt die investering meer dan goed. Een
goed voorbeeld voor anderen!
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3.16
School Food Trust
wie Overheid en inmiddels vele scholen
waar Groot-Brittannië
sinds 2005

wat men doet/wil doen Het begon allemaal met Jamie Oliver’s Schooldiners, een reality tv-documentaire
waarbij de beroemde tv-chef de slechte kwaliteit van het eten op Britse scholen aan
de kaak stelde. Hij liet zien dat het helemaal niet zo moeilijk is om het schoolmaaltijdensysteem te veranderen en kinderen weer te laten genieten van eten. Dit vanuit
een overtuiging dat “What we eat affects everything: our mood, behaviour, health,
growth, even our ability to concentrate. A lunchtime school meal should provide a
growing child with one third of their daily nutritional intake.” (www.jamieoliver.com/
schooldiners).
De serie groeide uit tot een campagne compleet met een manifest gericht aan de
lokale en centrale overheid om al het junkfood van scholen te verbannen en kinderen
weer te laten kennismaken met vers, lekker en gezond voedsel. Op zijn website en
in zijn serie riep Jamie op om in actie te komen, iets dat in het hele land massaal
gebeurde.
Mede door deze acties heeft de Britse regering de School Food Trust opgezet in
2005 met £15 miljoen budget vanuit het Department for Education and Skills. Doelstelling van de Trust is “to promote the education and health of children and young
people by improving the quality of food supplied and consumed in schools.”

motivatie initiatiefnemer(s) Van de website www.schoolfoodtrust.org.uk: Following the report Turning the Tables:
Transforming School Food published by the School Meals Review Panel in October
2005, the Trust is now charged with taking forward the Panel’s recommendations to
transform school food and food skills to improve health and education for school
age children and young people. We plan to realise this vision over the next 3 years.
We believe that this transformation of school food and food skills is critical to the
health of a generation of children and will have a significant impact on our economy.
Obesity in children is rapidly increasing, children’s knowledge of where food comes
from has diminished and cooking skills across communities are declining. Unless we
act now, the next generation faces a bleak future of ill-health.
We are passionate about our task and have set ourselves four key goals that we will
strive to achieve over the next three years:
• 	Ensure all schools meet the food based and nutrient based standards for lunch
and non-lunch food
• 	Increase the uptake of school meals
• 	Reduce diet-related inequalities in childhood through food education and school
based initiatives
• 	Improve food skills through food education, and school and community initiatives
We hebben kort gesproken met Mark Derrington, Hoofd van de Grassmere Primary
School in Londen. Zijn school heeft alle ongezonde producten vervangen door gezonde alternatieven, met name verse groenten, vers fruit en zelfgemaakte toetjes.
Zij gaan hiermee verder dan de door de overheid gezette standaarden. Fried Foods
worden nog maar één keer in de week geboden. Dit alles vanuit de ervaring dat het
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bieden van een keuze aan kinderen op deze leeftijd niet werkt (“Ze kiezen altijd het
ongezonde”).
Mark Derrington gelooft dat scholen naast het veranderen van het aanbod ook moeten werken aan de eetcultuur. In zijn school wordt de lunch (warme maaltijd of meegenomen brood) gegeten in pupil families. Dit zijn kleine groepen leerlingen die altijd
samen eten aan kleine ronde tafels, in plaats van de traditionele lange tafels. In het
midden van de tafels staan karaffen met water en schalen met salade. De oudere
kinderen worden gestimuleerd om de jongere kinderen te helpen. De kinderen helpen mee met het dekken van de tafels en het opruimen. Ook gelden etiquetteregels

zoals “Niemand staat op voordat iedereen klaar is met eten.” Alle kinderen moeten overblijven, maar ouders worden wel gestimuleerd om te komen mee-eten. Ook
wordt er veel aandacht geschonken aan de gebruiken en het voedsel van etnische
groepen op school. De maatregel om alleen nog maar halal vlees te serveren, heeft
wel veel discussie doen oplaaien!
De gevolgen van de maatregelen waren niet alleen positief. Op het moment doen er
zo’n 15-20% minder kinderen mee aan de school lunches (warme maaltijden). Daardoor zijn de kosten gestegen, die deels moesten worden verhaald op de ouders van
de kinderen die wel mee-eten. Wel bestaat de indruk dat ook de packed lunches gezonder zijn geworden. Verder is Derrington ervan overtuigd dat er een relatie bestaat
tussen de veranderde maaltijden en de grote verandering in gedrag en atmosfeer op
de school. Alles is kalmer en alle betrokkenen zijn hiermee erg gelukkig.

hoe men de toekomst ziet Het belangrijkst voor de toekomst vindt Derrington het verder verbeteren van de
houding van kinderen ten opzichte van gezonde voeding: “Amongst the older children it is still not cool to be seen eating vegetables...the boys in particular. We need
to work on that.”
Naast de case van Mark Derrington zijn er vele interessante en inspirerende cases te
vinden op de website van de School Food Trust.

wat ons inspireert Allereerst is het een teken van deze tijd, maar het is ook weer mooi om te zien hoe
de media een rol kunnen spelen in het in beweging zetten van structurele veranderingen. Jamie Oliver heeft het klaargespeeld om een discussie die tot dan toe
mondjesmaat werd gevoerd, in een stroomversnelling te doen geraken, waarbij hij
zijn support van onderaf (schooldirecteuren, diner ladies, ouders, kinderen, lokale
overheden, etc.) heeft opgebouwd. Maar aan het eind van de lange rit presenteerde
de tv-chef zijn manifest aan Tony Blair zelf!
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De School Food Trust heeft een totaalaanpak opgezet om haar doelstellingen te
bereiken. Er is veel aandacht voor inspirerende voorbeelden uit het veld gericht op
alle betrokkenen: ouders, scholen, lokale overheden en leveranciers. Er worden
fondsen bij elkaar gebracht (van overheid tot sponsoren) en er wordt hulp geboden
bij het verkrijgen van deze fondsen. Voor alle doelgroepen (inclusief kinderen) is er
informatie over het hoe en waarom, en er wordt hard gewerkt aan onderzoek en het
implementeren van nieuwe standaarden.
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3.17
Montessori Tagesschule
wie Daniela Manzelli, directeur
waar Brugg, Zwitserland

Scholen met bijzondere opvoedings- en onderwijsmethoden, zoals montessori, jenaplan, dalton en vrije scholen, stellen elk binnen hun eigen visie de belevingswereld
van het kind centraal. De scholen werken veel aan het stimuleren van nieuwsgierigheid, sociale eigenschappen en zelfwerkzaamheid. Deze aspecten vind je ook terug
in hun omgang met de lunch.
In Nederland hebben we geen voorbeelden gevonden van scholen die bezig zijn met
aspecten die buiten hun ‘eigen gebied’ liggen en daarmee een voorbeeld kunnen
vormen voor andere scholen in Nederland. We vonden wel het voorbeeld van de
Montessori Tagesschule in Zwitserland, die door Nederlandse montessorileerkrachten werd aangemerkt als inspirerend op het gebied van Samen Goed Eten. We hadden een kort gesprek met de directeur van deze school.

wat men doet/wil doen In Zwitserland is het normaal dat kinderen tussen de middag een warme maaltijd
nuttigen, hetzij thuis (meestal), hetzij op school (soms). Op scholen wordt deze bereid door ouders of door eigen personeel. Bijzonder aan de Montessori Tagesschule
is dat de ongeveer 60 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar, actief deelnemen aan
het plannen, bereiden en serveren van hun eigen maaltijd. De sociale en opvoedkundige aspecten zijn hierbij de belangrijkste elementen. De maaltijden zijn gezond,
maar dit is niet speciaal. Wel wordt extra aandacht geschonken aan het milieu, bijvoorbeeld door kinderen te leren over recyclen.
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De Tagesschule heeft twee keukens: een voor de volwassenen en een speciaal voor
de kinderen. Elke dag schillen en snijden twee kleuters appels en wortels in stukjes
die om elf uur worden gepresenteerd aan hun klasgenootjes. Voor het middagmaal
worden twee aan twee voorbereidingen gedaan, zoals het kneden van deeg voor het
zelf te bakken brood, het raspen van aardappelen voor rösti, en het snijden en wassen van groenten (vaak salade). De werkzaamheden worden door de begeleiders
zodanig voorbereid dat veel kinderen kunnen meehelpen. Ze gebruiken voor alles
het gewone gereedschap, dus ook mesjes, appelboren, etc. Alle kinderen helpen
mee met opruimen en nemen hun eigen afval in een speciaal daarvoor bestemd
zakje mee naar huis. Als het eten klaar is, hebben bijna alle kinderen ook een taak,
zoals het dekken van de tafels en het vouwen van de servetten (naar eigen keuze).
Na afloop helpen de kinderen mee met het afruimen en afwassen.

motivatie initiatiefnemer(s) Het is de visie van de school dat de kinderen zoveel mogelijk activiteiten uit het
dagelijkse leven zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Alles wordt zo georganiseerd, uitgelegd en begeleid dat de kinderen dit zo snel mogelijk kunnen. Het samen
klaarmaken en nuttigen van de maaltijd is hier erg belangrijk in. In de visie van de
school leren de kinderen op deze manier allerlei vaardigheden: motorisch, sociaal
en pedagogisch. Belangrijk is wel dat alles onder goede pedagogische begeleiding
plaatsvindt.

hoe het loopt en Het systeem op de Montessori Tasgesschule loopt naar ieders tevredenheid. Op dit
hoe men de toekomst ziet moment is men bezig met het opzetten van een samenwerking met een nabijgelegen
Altersheim. Ook dit past in de pedagogische leer en cultuur van waaruit men wil
werken. Punt van overdenking hierbij is wel het verschil in maaltijden voor kinderen
en ouderen.

wat ons inspireert Voor Nederlandse begrippen is de betrokkenheid van de kinderen van de Montessori
Tagesschule bij de bereiding van hun lunch zeer groot. Geheel in de leer van Montessori wordt de lunch gebruikt als middel om sociale eigenschappen en zelfstandigheid te bevorderen. Alle kinderen kunnen op hun niveau een bijdrage leveren aan de
lunch, die ze daarna zelf opeten. Een mooie beloning voor gedane arbeid. Hoewel de
cultuur op Nederlandse scholen in het algemeen losser is dan op Zwitserse scholen,
denken we zeker dat veel elementen uit deze aanpak kunnen worden toegepast in
het Nederlandse onderwijssysteem. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en helpen graag mee aan ‘volwassen’ activiteiten. Waarom niet de lunch gebruiken als
onderwijsmateriaal en ze op die manier iets leren zowel van de bereiding als van de
producten zelf? En daarnaast de saamhorigheid te bevorderen en te laten ervaren
dat samen ‘koken’ en samen eten superleuk is! De voordelen zijn legio.
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3.18
Cornwall Food Programme
wie Mike Pearson, Project Director en Roy Heath, Sustainable Food manager
waar Cornwall (Groot-Brittannië)
sinds 2001

wat men doet/wil doen Het CFP is geïnitieerd in 2001 door Mike Pearson, destijds Catering Services Manager bij de Royal Cornwall Hospital Trust (RCHT). De RCHT is verantwoordelijk voor
de organisatie van inkoop en catering services voor een aantal NHS-ziekenhuizen
in de regio.
Omdat de RCHT niet verder konden groeien met de aanwezige capaciteit en omdat
men toch al een aantal contracten met leveranciers wilde veranderen, moest de
RCHT in 2000 reorganiseren. Mike Pearson heeft dit moment aangegrepen om een
discussie die destijds in de kinderschoenen stond (rond meer gebruik maken van
lokale leveranciers en verse producten) binnen zijn organisatie te voeren en te kijken
of zij een ‘lokaal inkoopconcept’ konden opzetten. Er kwamen bijvoorbeeld al een
tijdje vragen van patiënten waarom de sandwiches helemaal uit Noord Engeland
kwamen. Toen is het Cornwall Food Programme ontstaan. Tot 2001 werd bijna al het
ziekenhuisvoedsel van buiten de regio ‘geïmporteerd’, hetzij als grondstoffen, hetzij
als diepgevroren maaltijden. Op het moment is de situatie drastisch anders: alle voedingsmiddelen worden op zijn minst gedeeltelijk geleverd door lokale leveranciers.
Hierdoor is het gehele netwerk meer duurzaam geworden.

motivatie initiatiefnemer(s) In de hele publieke sector in Engeland loopt een discussie rond de herkomst van
voedingsmiddelen door grote instellingen. Dit geldt met name voor de staatsgerelateerde NHS-ziekenhuizen. De NHS was altijd erg kosten georiënteerd; het ging
vooral om goedkoop inkopen, niet om het krijgen van de beste kwaliteit. De belangrijkste discussiepunten richtten zich op duurzaamheid (food miles), sociale aspecten
van de streek en gezondheid (het gebruik van versere lokale producten). Concreet
noemen Mike en Roy:
• 	Moeilijke toegang voor kleine lokale bedrijven tot contracten. Multinationals domineren de markt, maar die houden vaak weinig rekening met de behoeften van
kleinere ziekenhuizen in bepaalde regio’s. Deze grote contracten zijn ook vaak
weinig flexibel.
• 	Weinig aandacht voor duurzaamheid in de inkoopprocedures, zowel qua milieu
als vanuit sociaal oogpunt. Er is/was veel ‘import’ van voedingsmiddelen, ook in
regio’s waar veel productie is. Deze toegevoegde waarde kan beter in de regio zelf
blijven. Het is beter voor de regio, zowel economisch als sociaal gezien (Cornish
identity). Daarbij kunnen dan hoge transportkosten worden verkomen, wat ook
beter is voor het milieu.
• 	Veel ongezonde processed maaltijden, weinig vers.
Tegelijkertijd was men onder de EU wetgeving verplicht om contracten te tenderen, zodat alle bedrijven de mogelijkheid hebben om in te schrijven. Om meer
locale bedrijven te krijgen, moest men dus creatief zijn. Bijvoorbeeld door de specificeren dat men alleen verse vis wilde inkopen, vielen veel bedrijven van verder
weg al af.
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hoe het loopt en Het project is begonnen bij het Royal Cornwall Hospital en is nu geïmplementeerd
hoe men de toekomst ziet bij alle 24 ziekenhuizen in de regio. Zowel lokale als centrale overheden zijn hier
sterk bij betrokken, omdat de verandering grote implicaties had voor budgetten,
procedures, etc. Uitgebreide informatie en evaluatie zijn beschikbaar in een rapport.
Volgens Mike is het project een voorbeeld voor de sector. Natuurlijk zijn er nog veel
verbeterpunten, maar men scoort redelijk tot goed op alle belangrijke indicatoren:
duurzaamheid, regionale ontwikkeling (economisch en sociaal) en (minder belangrijk
in zijn insteek) gezondheid.
Voor Mike was het wel een kwestie van een lange adem. “Het CFP is klein gestart
en we hebben steeds stap voor stap vorderingen gemaakt. Belangrijk was ook dat
we alle kleine successen onder de aandacht hebben gebracht, om herkenning en
erkenning te krijgen.” Zijn aanbeveling voor soortgelijke initiatieven was “go for the
hits that can show a real effect”. De (h)erkenning, die onder meer komt in de vorm
van positieve feedback van patiënten en de vele prijzen die ze inmiddels hebben
gewonnen geven wel het gevoel dat je op de goede weg bent. Toch blijft het echt
meetbaar maken van de effecten van het project moeilijk. Ze gaan in de toekomst
wel aan de slag met dit onderwerp.
Verder heeft Mike het als zeer belangrijk ervaren om daadwerkelijk in de regio te
gaan rondkijken om uit te vinden welke producten beschikbaar waren en om daarna
samen met de leverancier te kijken hoe een dergelijk product beschikbaar zou kunnen komen voor de ziekenhuizen. Echt meedenken dus. Naar zijn mening hebben
zowel producten als de inkopers bij ziekenhuizen maar kleine handvaten nodig om
geïnspireerd te raken. Op deze manier krijg je een sneeuwbaleffect. Wel moet je
praktisch blijven. Als producten echt niet efficiënt in de regio te produceren zijn, dan
moet je dit ook niet koste wat kost willen.
Dit heeft ertoe geleid dat het gehele inkoopsysteem nu kostenneutraal is. Soms zijn
lokale producten wel duurder, maar dan verkleint men de porties, onder het motto
‘beter iets minder van zeer hoge kwaliteit dan veel voor lage kwaliteit’ (ze kregen
altijd veel eten terug omdat het niet smaakte). “And in the end bad food costs the
NHS more as people will stay ill longer and use more medication”.
Ze stimuleren producten in Cornwall ook echt om grondstoffen uit de regio te gebruiken. Soms investeren ze zelfs samen in machines om een product in de regio
te maken.
Enkele cijfers: Van het totale inkoopbudget van ongeveer 1 miljoen pond, gaat 80%
nu naar bedrijven in Cornwall. De helft daarvan gebruikt ook uitsluitend grondstoffen
uit Cornwall.
De belangrijkste successen van het project tot nu toe zijn:
• 	de economische ontwikkeling van de lokale bedrijven
• het netwerk en de relaties die zijn gelegd
• het stijgen van de kwaliteit (voedingskundige waarde) van de producten
• de positieve feedback van de patiënten
• het feit dat zijn ‘competitors’ (de privé ziekenhuizen) nu met hun willen samenwerken
De belangrijkste obstakels waar men tegenaan gelopen is, waren:
• je moet anders leren en willen denken
• je kan dit niet vanachter je bureau doen, je moet erop uit om bedrijven te bezoeken
en producten te proeven
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• je moet veel praten en de mensen achter de producten leren kennen, dit moet ook
je interesse hebben
Het belangrijkste advies dan Mike kan geven op basis van de ervaringen: kopieer
ons systeem niet één-op-één, maar ga zelf aan de slag met de principes. Kijk wat er
beschikbaar en mogelijk is in je eigen regio. Ontwikkel je eigen systeem en je eigen
uitgangspunten. Het meest belangrijke is nog dat je het echt moet willen.

wat ons inspireert Het Cornwall Food Programme is uitgegroeid van een lokaal initiatief, vrijwel geheel
gedreven door de overtuiging van één persoon, tot een nationaal en internationaal
voorbeeld. In Groot-Brittannië worden inmiddels door alle NHS-ziekenhuizen waar
mogelijk lokale inkoopnetwerken gebruikt. Internationaal heeft o.a. de EU het CFP
bekeken als een belangrijke case voor het opzetten van duurzame agrarische netwerken.
Het programma is zo interessant omdat het meerdere doelstellingen verenigt rond
de maaltijdvoorziening. In onze speurtocht naar Pareltjes van Samen Goed Eten zijn
we weinig voorbeelden tegengekomen die zo breed en consequent zijn opgezet en
uitgevoerd. Door te kiezen voor lokale toeleveranciers werkt men aan duurzaamheid
(food miles), maar ook aan de lokale economie, namelijk het voortbestaan van kleinere toeleveranciers en van lokale werkgelegenheid. Ook sociale aspecten zoals het
lokale netwerk, de betrokkenheid en het streekgevoel worden versterkt. En hoewel
het geen primaire doelstelling is, wordt ook de gezondheid bevorderd doordat het
gebruik van verse producten toeneemt.
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4
De toekomst
Hernieuwde aandacht voor ‘Samen Goed Eten’ past in onze veranderende maatschappij en dient meerdere doelstellingen. Het is onze visie dat juist collectieve kanalen zoals scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen bij uitstek geschikt zijn om
hier invulling aan te geven. Initiatieven op dit vlak passen perfect bij de trends in
deze kanalen: verdere professionalisering, toenemende eigen verantwoordelijkheid
en een bredere rol in de maatschappij.
De overheid en de betrokken sectoren kunnen de huidige belangstelling voor eten
in relatie tot gezondheid gebruiken om meer aandacht voor eten in het algemeen te
creëren en de functie van de gezamenlijke maaltijd in een veel breder perspectief te
plaatsen. De geselecteerde parels laten zien wat er mogelijk is.
InnovatieNetwerk en Business Openers Innovaction bevelen aan om op drie strategische lijnen in te zetten:
lijn 1
Meer onderzoek naar de concrete, meetbare effecten van ‘Samen Goed Eten’ in de
verschillende collectieve kanalen. Uit de gevoerde gesprekken concluderen wij dat
de betrokkenen uit de praktijk zeer overtuigd zijn van de effecten van ‘Samen Goed
Eten’. Vanuit het oogpunt van opschaling en beleid is het echter noodzakelijk om
deze effecten verder te onderzoeken. Vanuit het ministerie van VWS lopen reeds
enkele initiatieven op dit gebied, zoals de Stuurgroep ‘Wie Beter Eet Wordt Sneller
Beter’ en het verbetertraject ‘Eten en Drinken’ (onderdeel van Zorg voor Beter).
lijn 2
Het aanreiken van structuren/businessmodellen en het opheffen van barrières in de
betreffende sectoren, zodat zij, geïnspireerd door de parels, zelf aan de slag kunnen
gaan met ‘Samen Goed Eten’ om de voor hun passende doelstellingen te bereiken.
Uit de gesprekken met de parels en ook in de aanvullende bijeenkomst die InnovatieNetwerk heeft georganiseerd om een terugkoppeling te geven, bleek duidelijk
dat de betrokkenen hulp nodig hebben “om het gat tussen nu en de toekomst te
overbruggen.” Iedereen ziet de toekomst positief in, het gaat hen alleen veel te langzaam. Als belangrijkste punten voor groei en succes van ‘Samen Goed Eten’, die de
overheid zou kunnen oppakken, zien zij:
• Het ontstaan van de juiste cultuur, waardering van de omgeving (ook de overheid)
voor deze initiatieven, het motiveren van betrokkenen. “Er moet een cultuuromslag plaatsvinden. Mensen moeten worden teruggebracht tot de kern. Tot wat
eten echt is. Sociaal, gezond en gezellig.”
• Het vrijmaken van budget of het opzetten van een systeem voor financiering voor
de ontwikkeling van dit soort projecten. “In het begin zal er geld van de overheid
bij moeten om andere organisaties over de streep te trekken.”
• De invulling van randvoorwaarden als bemensing, fysieke ruimte, tijd (bijvoorbeeld
continuroosters in het onderwijs) et cetera vergemakkelijken in de huidige organisaties.
• Het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen verschillende organisaties. “Het aan elkaar knopen van initiatieven voor werklozen, kinderen, ouderen,
opleidingen, etc.” “Het gaat om sociale cohesie en praktische uitwerkingen, dus
bijvoorbeeld het koppelen van scholen die eten nodig hebben aan bestaande keukens in instellingen of buurtcentra.”
• Zorgen dat nieuwe initiatieven direct vanuit de visie op ‘Samen Goed Eten’ worden
opgepakt. “Bijvoorbeeld geen nieuwe basisscholen bouwen zonder kantines.”
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lijn 3
Het onderwerp ‘Samen Goed Eten’ in al zijn facetten breed onder de aandacht brengen van de Nederlandse samenleving. Het onderwerp raakt aan vele ambities van
de overheid, zoals de bevordering van gezond eten, de ondersteuning van ouders
bij de opvoeding van hun kinderen, de bevordering van duurzaamheid en sociale
cohesie, etc. ‘Samen Goed Eten’ zou daarmee een goede ‘drager’ kunnen zijn om
meerdere doelstellingen te verwezenlijken én om mensen weer te laten beseffen wat
de waarde van de gezamenlijke maaltijd is.
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Summary
Pearls of Eating Well Together - Some shining examples in the spotlight
Authors: Linda Rutten and Jack Stroeken (Business Openers Innovaction)
InnovationNetwork Report no. 07.2.170, Utrecht, September 2007, the Netherlands
Eating Well Together is the next step in InnovationNetwork after the successful introduction of Taste Lessons. The project focuses not only on healthy and responsible
eating, but also on the importance of a warm and convivial atmosphere at the table.
Especially collective channels such as hospitals, schools and care institutions stand
to benefit from this. Research shows that inspiring and hopeful results are achieved
where extra attention is devoted to food and companionship.
Efficiency dominant
Schools, hospitals and care institutions often provide meal services where efficiency
and speed are all-important. In the worst case pupils, patients and clients are reduced to mere calorie consumers. Taste, quality, enjoyment and companionship count
for little. However, there are indications that more care and attention for food and atmosphere has wholesome effects: the elderly regain their appetite, the sick recover
more quickly and children start eating more healthily (and learning more easily).
Eighteen Pearls
To study this in greater detail, InnovationNetwork commissioned the strategic marketing agency Business Openers Innovaction to conduct field research at schools,
hospitals and care institutions that seek to transform communal meals into an inspiring experience. The search yielded 18 forward-looking institutions who are all
in passionate pursuit of that harmonious marriage between food and companionship: the ‘Pearls of Eating Well Together’. Particularly impressive during this research
was the enthusiasm and professionalism with which people are working together to
make food healthier and more fun. And the beneficial effects on pupils, patients and
clients of care institutions were also striking.
Though the motives of the people and organisations behind these Pearls varied,
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all shared the belief that things had to be done better. Some considered the food
on offer too ‘functional’, others felt it fell short of the aspirations of the school or
institution. Innovative suggestions and tips from parents and relatives also helped
to bring about change. Most institutions drew inspiration from uplifting examples in
other countries.
Impact
All Pearls, at heart, adhere to the same credo: experience and enjoy. These pioneers
are convinced that more attention for eating together adds up to more fun, health
and well-being. Though the added value of Eating Well Together has not yet been
measured to any significant extent, all 18 Pearls see clear changes for the better
in their daily work. Some effects are ‘measurable’, such as increased satisfaction
among patients or clients. Other positive effects are weight gain among the elderly
and a reduction in the use of calming medication among patients. Other observed
beneficial effects include fewer fights at school and a more peaceful and pleasant
atmosphere during lunch breaks.
A new food culture
Strikingly, the Pearls have had to overcome a good deal of scepticism and resistance on their journey. It emerged from the interviews that the main barriers to change
stemmed from the culture and structure of meal services, an aspect that was largely
overlooked in the past.
This culture and structure applies throughout the Netherlands, so we basically need
a fundamental change in the entire Dutch food culture - a culture that has suffered
from years of neglect. Reinstating old values, in an innovative manner, will take time
and patience. Over the past decades the collective channels have been shaped by
a narrow-minded focus on efficiency from a top-down organisation structure that
was blind to the customer’s genuine needs. The health sector is slowly starting to
embrace change, but the eating culture remains on the back burner.
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