Pilot Gezonde voeding Limburg start met bootcamp
Het onderzoek rondom True pricing is daarmee in de praktijkfase gekomen.
Organisaties die gevestigd zijn in de provincie Limburg, die gezonde voeding en de gezondheid van
medewerkers hoog in het vaandel hebben én de bereidheid om de keten van (bedrijfs-) catering
duurzaam te verbeteren komen in aanmerking om te participeren in 8 gratis bootcamps.
Staat jouw organisatie op het punt om te gaan investeren in duurzaamheid? Ben je op zoek naar een
praktische case waarin je begeleid wordt door deskundigen en dus echt een slag kunt gaan maken?
En ben je bereid samen met collega's actief deel te nemen aan 8 sessies? Dan is deelname aan de
Bootcamps misschien wel iets voor jou en je organisatie.
Bootcamp Gezonde Korte Ketens
In 2018 is in de provincie Limburg het LOF programma Gezonde Korte Ketens van start gegaan waarin
gezonde voeding en gezondheid van medewerkers centraal staat. Het programma omvat meerdere
onderdelen, zoals het inzichtelijk maken van de keten van (bedrijfs-)catering en onderzoek. Een
nieuw traject zijn de bootcamps: acht bijeenkomsten waarin ketenpartijen bij elkaar worden
gebracht om de foodketens in Limburg te verduurzamen door aan de slag gaan met het eerlijk
verdelen van de kosten en opbrengsten in de voedingsketen.
Deelname aan de Bootcamps
We hanteren een aantal voorwaarden aan deelname:
-

De organisatie is gehuisvest in de Provincie Limburg
De organisatie biedt een vorm van bedrijfscatering aan
De organisatie heeft minimaal 75 medewerkers in dienst

Daarnaast moet de organisatie:
-

-

Voorloper willen zijn op het gebied van duurzaamheid;
Gezonde voeding, gezondheid van medewerkers, lokale producten en duurzaamheid centraal
hebben staan bij de inkoop van de bedrijfscatering: hierbij worden verspilling,
seizoensgebonden producten en milieu onder duurzaamheid verstaan;
Willen meehelpen in de maatschappij en een gunfactor hebben voor lokale leveranciers
De belangen prijs en gemak niet centraal hebben staan binnen de inkoop van de
bedrijfscatering.

De deelnemers zijn bij voorkeur afkomstig vanuit het facilitair bedrijf in combinatie met inkoop, al
dan niet aangevuld met een beleidsmedewerker / verantwoordelijke duurzaamheid. Door deelname
van 2-3 medewerkers per bedrijf ontstaat voldoende kennis, mandaat, motivatie en daadkracht om
binnen de eigen organisatie dit onderwerp te omarmen en waar nodig barrières te doorbreken.
LOF is een initiatief van Provincie Limburg, Rabobank, F-fort, en NEVI.
Voor meer informatie en aanmelden: https://nevi.nl/content/lof-bootcamp-gezonde-korte-ketens

https://ec.europa.eu/agriculture/index_nl

