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PROJECTPROMOTOR- EN PARTNERS 

 
Promotor:  vzw RURANT 
RURANT verenigt 11 organisaties die ijveren voor het behoud en versteviging van een duurzaam platteland, 

verenigd in een PPS-constructie (Provincie Antwerpen, Landelijke Gilden, UNIZO, IOK, VLM, Toerisme 

Provincie Antwerpen, vzw Kempens Landschap, de provinciale landbouwkamer, Plattelandsklassen, Thomas 

More Hogeschool en scholengemeenschap KoGeKa). 

 

Projectpartners:  

 WZC Lindelo (Lille) 

 zorgcateraar Veresto 

 producentengroep DistriKempen (12 producenten van lokale producten) en haar distributeur 

Distrego 

 UA - faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen: inzet van studenten die 

via hun masterproefonderzoek meewerken aan de smaakacties en de ontwikkeling van 

belevingsproducten (onder voorbehoud) 

 beoogde partners ifv kennisdeling (D3): min. 6 zorginstellingen die actief participeren 
 

PROJECTPERIODE 
Het project voorziet een looptijd van 1 jaar. Dit betekent een projectperiode van 01/01/16 tot 

31/12/2016 

 

OMSCHRIJVING  
Oudere zorgvragers hebben een kwetsbaar voedingspatroon: specifieke nutritionele behoeften, fysieke 

beperkingen, verminderde smaak, kauwproblemen, enz. Dat leidt niet zelden tot ondervoeding.  

 

Diverse studies tonen aan dat het gebruik van lokale producten bij de maaltijden een belangrijke 

bijdrage kan leveren tot een beter voedingspatroon bij deze doelgroep. Maaltijden die bereid zijn met 

verse lokale producten winnen aan smaak en hebben een hogere belevingswaarde met als gevolg dat er 

meer van gegeten wordt. Dit heeft uiteraard een gunstig effect op het algemeen welzijn. Daarnaast zijn 

er nog ook pluspunten op ecologisch (minder transportkilometers) en economisch vlak (groeikansen 

voor lokale voedselproducenten).  

 

Onbekend is echter onbemind. Tussen zorg- en landbouwsector zijn er nauwelijks contacten. Dit 

project start letterlijk bij de boer op het veld en eindigt op het bord van de zorgbehoevende. “Zorg met 

streeksmaak” investeert in duurzame verbindingen tussen voedselproducenten en warme keukens in 

verzorgingsinstellingen. In een co-creatief proces worden aangepaste 

menu’s, smaakacties en innovatieve tools voor extra maaltijdbeleving 

ontwikkeld. We brengen de hindernissen en moeilijkheden in kaart en 

zoeken, al dan niet via derden naar oplossingen. Aan de hand van 

regelmatige bijeenkomsten bekijken we verschillende aspecten die relevant 

zijn voor een verdere duurzame samenwerking.  

 

SAMENVATTING PROJECT 

‘ZORG MET STREEKSMAAK’ 
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PROJECTDOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 
 

Doelstelling 1: duurzaam en overdraagbaar concept ontwikkelen voor product- 

en maaltijdontwikkeling met lokale producten ahv een pilot en via het opzetten 

van een co-creatief proces tussen mensen uit de zorgsector en producenten 

Activiteit 1.1. Menu’s en gerechten ontwikkelen 

 menu’s opstellen, rekening houdend met smaak, textuur en nutritionele behoeften van de 

doelgroep (startbijeenkomst incl voorbereiding en opvolging + theoretische workshop voor 

koks en diëtisten) 

 gerechten bereiden, proeven en evalueren tijdens intern kennisuitwisselingsmoment 

(praktische workshop voor koks en diëtisten) 

 foodkost of kostprijsberekening maken 

 
Uitvoering: RURANT vzw (ism partners) 

 

Indicatoren: 

 Startbijeenkomst + 2 workshop voor koks en diëtisten 

 4 menu’s (3 gangen) met foodkost 

 

Resultaat: 

Indicatie voor bruikbaarheid van geleverde producten (versheid, vorm, verpakking, 

hoeveelheid/verpakkingseenheid enz.). Via berekening foodkost krijgen we al een eerste indicatie 

richting toekomstige aankoopmogelijkheden. 

 

Activiteit 1.2. Smaakacties en proeverijen ontwikkelen en uitvoeren 

 ontwikkelen van een proeverij of smaakbelevingsactie (inclusief smaakpanel), afhankelijk van 

de mogelijkheid binnen het WZC of bij de zorgcateraar (zie ook startbijeenkomst) 

 uitvoeren van een proeverij of smaakbelevingsactie gekoppeld aan een bevraging van een 

representatief aantal zorgvragers waarbij gepeild wordt naar smaak en acceptatie van de 

maaltijd (= smaakpanel) (intern bij WZC en indien mogelijk bij zorgcateraar – eventueel via 

masterproefopdracht UA) 

 deze gegevens koppelen aan cliëntgegevens en risico’s op ondervoeding 

 gegevens gebruiken voor evaluatie en aanpassing menu’s en gerechten 

 

Uitvoering: RURANT vzw (ism partners en studenten) 

 

Indicatoren: 

 2 smaakbelevingsacties (Lindelo en Veresto) 

 1 vragenlijst voor bevraging maaltijdperceptie 

 Minimum 30 deelnemers voor smaakpanel (bevraging maaltijdperceptie) 

 

Resultaat: 

De perceptie van de zorgvrager over de maaltijd op vlak van smaak en acceptatie zijn belangrijke 

indicatoren voor de verdere toepassingsmogelijkheden van de ontwikkelde menu’s. Het geeft ook een 

indicatie voor de uitwerking van belevingsproducten 

 

Activiteit 1.3. Bedrijfsbezoeken aan producenten en zorginstellingen 

 een studiebezoek aan enkele bedrijven van producenten voor medewerkers WZC, zorgcateraar 

en student(-en) (organisatie door RURANT ism DistriKempen ikv verbeteren productkennis 

en ontwikkelen van belevingsproducten) 
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 studiebezoek aan keuken van WZC voor producenten en distributeur (organisatie door 

RURANT ism WZC om inzicht te verwerven in werkprocessen bij ontvangst, opslag en 

verwerking van de ingrediënten) 

 

Uitvoering: RURANT vzw (isw partners) 

 

Indicatoren: 

 studiereis/studiebezoek bij producenten voor deelnemers WZC, zorgcateraar en student(-en) 

 studiebezoek aan keuken van WZC voor producenten en distributeur 

 

Resultaat: 

Afstand tussen gebruiker van lokale producten (zorg) en producenten verkleinen en communicatie 

tussen beide partijen vergemakkelijken. Eerste input voor ontwikkeling van belevingsproducten en in 

kaart brengen van  

 

Activiteit 1.4.: ontwikkeling van belevingsproducten ikv extra maaltijdbeleving 

 benchmark (deskresearch) 

 opzetten van een sessie waarin we op zoek gaan naar wat nodig of nuttig is en wat een 

toegevoegde waarde biedt aan de menu’s ikv een betere beleving van de maaltijden door de 

zorgvragers (brainstormsessie of workshop) 

 ontwikkelen van belevingsproducten mogelijks ook tools voor marketing (indien mogelijk via 

masterproefopdracht UA) 

 testen van de ontwikkelde producten, evalueren en bijsturen 

 

Uitvoering: RURANT vzw (ism partners) 

 

Indicatoren: 

 workshop ‘ontwikkelen van belevingsproducten’ 

 Minimum 2 uitgewerkte belevingsproducten 

 

Resultaat: 

Naast de gerechten met lokale producten is de maaltijdbeleving een heel belangrijke toegevoegde 

waarde voor de zorgvrager. Dit zorgt er immers voor dat de oudere nog meer geniet van de maaltijd en 

daardoor meer voedingsmiddelen opneemt wat zijn fysieke gezondheid ten goede komt. Hij zal ook 

gemakkelijker linken kunnen leggen met producten uit zijn jongere jaren en daardoor ook mentaal een 

extra stimulans krijgen. De maaltijdbelevingsproducten bieden aan zorgcateraar en WZC een 

onderscheidend vermogen wat een eventuele extra foodkost kan verantwoorden.  

Ook producenten gaan aan de slag met de ontwikkelde producten en kunnen ze in afgeleide vorm 

gebruiken voor marketingdoeleinden en hiermee hun producten richting zorgsector beter in de markt te 

zetten. 

 

 

Doelstelling 2: Hindernissen en problemen bij het gebruik van lokale producten 

(o. a. bij bestellen, aanleveren en verwerken in de keuken) in kaart brengen en 

zoeken naar gepaste oplossingen 
 
Activiteit 2.1.: in kaart brengen van hindernissen en problemen  

 kennismaking met werking keuken, producenten, distributeur (kennismakingsbijeenkomst met 

afspraken over manier van inventariseren van hindernissen) 

 opmaak lijst hindernissen en problemen + eerste suggesties van oplossingen (via gesprekken, 

overlegmomenten en na monitoring van processen) 

 

Uitvoering: RURANT vzw (isw partners) 
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Indicatoren: 

 4x overlegmomenten (4x halve dag) 

 overzichtslijst met algemene en specifieke hindernissen 

 

Resultaat: 

Het werkcomfort voor de koks bij het ontvangen en het gebruik van de lokale producten in de keukens 

van WZC en zorgcateraar zijn belangrijke indicatoren voor het succes van samenwerking met de 

producenten. Een overzicht van alle kleine en grotere items die het werken met deze producten 

bemoeilijken maakt het mogelijk om gepaste oplossingen uit te werken. 

 

Activiteit 2.2. Zoeken naar en indien mogelijk implementeren van gepaste oplossingen 

 oplossingsgerichte overlegsessies (tussentijdse overlegmomenten) 

 contacten leggen voor en inbreng van externe kennis (externe prestaties o.a. ikv hygiëne en 

voedselveiligheid, aanbestedingsregels ed.) 

 

Uitvoering: RURANT vzw (isw partners) 

 

Indicatoren: 

 4x overlegmomenten (4x halve dag) 

 overzichtslijst met mogelijke oplossingen 

 

Resultaat: 

Kleinere hindernissen worden wegwerkt na bespreking van de oplossingsmogelijkheden die zonder al 

te veel impact op de werking van keuken en producenten kunnen geïmplementeerd worden. Het 

inroepen van externe inbreng draagt bij aan het uitwerken van oplossingen voor items die het anders 

onmogelijk maken om met bepaalde lokale producten te werken. 

 

 

Doelstelling 3: Kennisdeling en kennisverspreiding 
Doelstelling 3 met de volgende activiteiten zal door RURANT en haar partners gerealiseerd worden 

buiten het Leaderproject maar zijn er onlosmakelijk mee verbonden o.a. het opzetten van een lerend 

netwerk, het uitwerken van een blauwdruk (brochure) en de organisatie van roadshow. Als resultaat 

beogen we een groep deelnemers uit verschillende sectoren en deelsegmenten die met een grote 

betrokkenheid snel kunnen reageren op mogelijke valkuilen en samen tot gepaste oplossingen kunnen 

komen. De brochure zorgt ervoor dat de verworven kennis verworven op een eenvoudige en 

toegankelijke manier deelbaar wordt met de zorgsector. Met enkele roadshows willen we onze 

ervaringen op een belevingsvolle manier verspreiden waardoor de kennis op een tastbare manier bij de 

doelgroep binnen komt. 

 

 

STAPPENPLAN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT + STARTDATUM 
Startdatum: 1/1/2016 

Mijlpalen: 

 na 2 maanden: bedrijfsbezoeken bij producenten, bezoek aan keuken WZC + toelichting 

werking DistriKempen afgerond 

 na 3 maanden: 4 menu’s van telkens 3 gangen uitgewerkt 

 na 4 maanden: eerste smaakactie + vragenlijst maaltijdperceptie uitgewerkt 

 na 5 maanden: workshop ‘ontwikkelen van belevingsproduct’ als start van ontwikkelingsfase 

 na 7 maanden: 2 smaakacties en 30 bevragingen maaltijdperceptie afgewerkt / Lijst 

hindernissen en problemen met aanzet tot oplossingen afgewerkt 

 na 12 maanden: nieuwe belevingsproducten worden opgeleverd 

 

 


