UITNODIGING
Slimmer eten en drinken in de zorg

Seminar over hoe u voedselverspilling vermindert
en kosten bespaart binnen uw instelling
Woensdagmiddag 28 januari 2015
Tuinzaal Radboudumc Nijmegen
In het kader van het Interreg IV A project “Duurzaam
Gezond” wisten Radboudumc, Insula Dei Huize Kohlmann
en Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft binnen
een jaar hun voedselverspilling met bijna de helft terug
te brengen. Tijdens dit seminar vertellen zij over hun
bevindingen en wat u kunt doen om dezelfde winst te
boeken.

PROGRAMMA
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening
Opening door Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur
Radboudumc - zij heeft patiëntenzorg en duurzaamheid
in haar portefeuille - en Jelle Ferwerda, hoofd voeding
en gastenservice Sint Maartenskliniek.
13.40 uur Inleiding
Dagvoorzitter Marlies Leupen in gesprek met
Annette Weeda, projectleider Stichting Landwaard
en Sjaak Kamps, secretaris Euregio Rijn-Waal over
Duurzaam Gezond.
Het onderzoek en de psychologie van het kiezen
13.50 uur Hoe was de start van Duurzaam Gezond?
Christina Strotmann, onderzoeker aan de
iSuN Fachhochschule Münster presenteert de
onderzoeksmethodiek en de belangrijkste uitkomsten
van de eerste meting.
14.05 uur Duurzaam Gezond: de conclusies
Maartje Vervuurt, projectmanager Stichting Diverzio
presenteert de belangrijkste uitkomsten van de
verbetermaatregelen, de tweede meting en de
eindresultaten.
14.20 uur Eten en de psychologie van het kiezen
Linda Couwenberg, promovendus aan de Rotterdam
School of Management van de Erasmus Universiteit en
het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior
in Nijmegen laat ons de relatie zien tussen de manier
waarop menu opties worden aangeboden en ons
keuze- en eetgedrag.
14.50 uur PAUZE

Welke rol spelen de diverse afdelingen bij het terugdringen van
voedselverspilling?
15.10 uur Maaltijd en ambiance
Interview met Manuela Schweppe-Schildgen, facilitair
manager van ouderzorginstelling Regina Pacis in
Kevelaer over hun positieve ervaringen met hun
gewijzigde maaltijdverstrekking.
15.25 uur Communicatie!
Interview met Wiltrud ten Elsen, menu-assistente van
het St. Antonius Hospital in Kleve over het belang van
goede communicatie tussen patiënt en keuken.
15.40 uur Tips en tricks
Jaap Buijs, operationeel manager Centrale
Patiëntenkeuken Radboudumc deelt tips en adviezen
naar aanleiding van het project.
15.55 uur Pak die kans...
Bernd Knipper, catering manager van 4-K Services
GmbH-Menüservices in Kalkar over het belang van
flexibiliteit en creativiteit in de keuken.
16.10 uur Draagvlak en betrokkenheid
Interview met Koen Nouws Keij, directeur Stichting
Diverzio over het belang van draagvlak bij managers en
bestuur.
16.25 uur Tot slot
Dagvoorzitter Marlies Leupen gaat in gesprek met de
zaal over de kansen binnen ieders organisatie.
16.30 uur Borrel

AANMELDEN
•
•
•
•

U kunt zich aanmelden via onderstaand e-mail adres:
duurzaamgezond@landwaard.eu
U ontvangt een week voorafgaand aan het seminar een
bevestiging van deelname.
Deelname is gratis.
Afhankelijk van de spreker zijn de presentaties in
het Nederland of Duits. U kunt gebruik maken van
koptelefoons voor een simultaan vertaling.

Heel graag tot ziens op 28 januari.
Annette Weeda,
projectleider namens de projectpartners van Duurzaam Gezond
Duurzaam Gezond - een Duits-Nederlands Interreg IV A project - is een

grensoverschrijdende samenwerking tussen Stichting Landwaard, Stichting
Diverzio en ISUN Fachhochschule Münster.

Radboudumc Nijmegen, Insula Dei Huize Kohlmann Arnhem en

de Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft Kreis Kleve deden

praktijkonderzoek naar de verduurzaming van hun maaltijdvoorzieningen.
Zij maakten daarbij gebruik van de kennis en ervaring van de Sint

Maartenskliniek uit Nijmegen en afvalverwerker ARN BV uit Nijmegen.

Mede mogelijk gemaakt door:

www.deutschland-nederland.eu

