
Het programma en de materialen worden ontwikkeld door een consortium van zeven partners uit Duitsland, Noorwegen, Ierland, Italië, Spanje, Zweden en Nederland.
Zij zijn gespecialiseerd in duurzame gedragsverandering en lid van een international netwerk van specialisten. Meer informatie zie: www.globalactionplan.com

Het programma
Het programma kent vier thema’s en bestaat uit een stappenplan, workshops, Toolbox,
educatie en professionele begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van concrete
acties. Er wordt o.a. gewerkt aan:
- het vergroten van kennis op het gebied van duurzame voeding;
- het ontwikkelen van een Voedselvisie die past bij uw bedrijf of instelling;
- het bedenken en uitvoeren van concrete verbeteracties;
- het positief betrekken van collega’s, gasten of bewoners;
- het meten van de duurzame impact (milieu, sociaal en financieel).

Tijdslijn
In de eerste helft van 2020 wordt het programma ontwikkeld en geïnteresseerde
bedrijven of instellingen geworven voor deelname aan de eerste pilots. Uitvoering van het
programma vindt plaats tussen september en december 2020. Daarna worden de
resultaten uit alle landen verzameld en vindt een train-de-trainer sessie plaats, zodat het
programma in alle deelnemende landen kan worden uitgerold.

De investering
Aan deelname van dit door de EU gesubsidieerde programma zijn geen kosten verbonden.
Wel wordt een tijdsinvestering gevraagd in de vorm van een kernteam dat
verantwoordelijk is voor het meedoen aan een aantal korte workshops en het uitvoeren
van de acties. Een groot aantal acties kan tijdens normale werkuren worden uitgevoerd en
kosten daardoor geen extra tijd.

Meer informatie
Ellen van den Adel – bestuurslid Stichting Global Action Plan Nederland
Tel. +31 6 203 92 805 of e-mail ellen@workonprogress.nl

Actieprogramma - duurzaam omgaan met voedsel door educatie en training 

Foodtalks is een internationaal programma met als doel
duurzame eetgewoonten in de catering sector in Europa te
ontwikkelen en ondersteunen.

Gezond eten is voor iedereen van belang. Het is de motor waar we elke dag
op draaien. Bovendien is eten een sociale aangelegenheid. We weten elkaar
te vinden onder het genot van een lekkere maaltijd. Buitenshuis eten is voor
vele Nederlanders een regelmatig terugkerende bezigheid, waarbij
gezelligheid en lekker eten centraal staan. De catering sector in Nederland
zet zich hiervoor in. Ook wanneer het gaat om mensen die zelf niet (meer)
kunnen koken en van derden afhankelijk zijn.

Steeds vaker bereiken mediaberichten ons over de noodzaak om duurzamer
te leven. Hierbij gaat het om energiebesparing of consuminderen, maar het
blijkt ook dat onze gewoonten op het gebied van voeding een behoorlijke
impact hebben op het milieu.

Foodtalks wil bedrijven en instellingen ondersteunen die interesse hebben
om duurzame eetgewoonten te ontwikkelen. Dit start bij de inkoop van
voedsel, het verwerken ervan in de keuken of kantine en het serveren in
restaurants of huiskamers. Elke keuze die wordt gemaakt kan bijdragen aan
gezondheid en duurzaamheid.
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