
Duurzaam en 
gezond aan tafel
Ontwikkelprogramma van Diverzio: 

‘De nieuwe regionale economie: circulaire catering in de zorg’  

Wil je werken aan een integrale visie op duurzaam eten en drinken in de zorg?

Wil je je bedrijfsvoering en inkoopbeleid duurzamer gaan inrichten?

Ben jij van mening dat agrifood-ondernemers en zorgcateraars in jouw regio sterker met elkaar 

verbonden moeten worden? Doe dan mee aan het ontwikkelprogramma van Diverzio: 

‘De nieuwe regionale economie: circulaire catering in de zorg’.  

3 masterclasses van elk een dagdeel op:  
24 maart, 21 april, 31 mei in regio Brabant

Wat biedt het programma?
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Welke thema’s
staan centraal?

Inkoop: wat betekenen meer verse, lokale

en duurzame producten op de menukaart? 

 

Meerwaarde: wat is de waarde van regionale

verbinding en patiënt/clientparticipatie 

voor lokale agrifood ondernemers? 

Hoe houd je beter rekening met de eet- en 

drinkbehoefte, cultuur en achtergrond van 

patiënten en bewoners?

Borging: hoe bereik je een breed gedragen 

gedragsverandering, waarmee het menu van 

de toekomst bij diverse woonconcepten 

kan worden binnengebracht?

Voor wie?
Brabantse zorginstellingen, agrifood-

ondernemers en andere ketenpartijen, 

zoals leveranciers, groothandels, cateraars, 

transport en IT).

“Duurzaam word je stap voor stap. Laat je inspireren om te handelen en zorg dat je daarbij zelf in controle blijft!”
Zsuzsan Proos, programmadirecteurDiverzio

Wat?
Laat je in het voorjaar van 2022  inspireren in drie 

opeenvolgende masterclasses, op aansprekende

locaties in de regio Brabant. Zet zo een mooie 

volgende stap op weg naar duurzamer, gezonder en 

lekkerder eten vanuit de regio in de zorg. Maak kennis 

met geslaagde praktijkvoorbeelden. Deel je eigen 

kennis en ideeën met andere deelnemers.

Data: 24 maart, 21 april, 31 mei 2022.

Locatie: nog te bepalen (bij de boer, in een 

kookstudio), regio Brabant.

Kosten Deelnemende partijen betalen een bescheiden eigen bijdrage van €500,- 

Dit wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van St. Godshuizen en Midpoint Brabant.

Samen werken aan betere zorg Per zorgorganisatie kunnen 2 tot maximaal 4 personen 

deelnemen aan het programma. Denk bijvoorbeeld aan het hoofd voeding/gastenservice, de manager 

facilitair of inkoper. Daarnaast zijn agrifood-ondernemers uit de regio Brabant van harte welkom om deel te nemen. 

Deelnemen Heb je interesse? Neem dan voor de voorwaarden en meer informatie contact op met  

Diverzio: (013) 440 02 22 of mail naar info@diverzio.nl. 

Voor inhoudelijke vragen kunt je mailen naar zsuzsan.proos@diverzio.nl.

 


