
Voedingsprogramma

Gezond bedrijfsrestaurant

   

    

Enerjoy licht uw bedrijfsrestaurant door 
en geeft praktische adviezen voor een ge-
balanceerd en smaakvol voedselaanbod.

De ingrediënten van een geslaagd

In teamverband leren catering-
medewerkers creatief te zijn
met gezonde ingrediënten en
bereidingswijzen, en gebruikers
te verleiden met gezonde 
gerechten. 

Training 'Gezond koken voor bedrijfscatering'

Start

Succesfactoren: 
Hou de energie hoog door regelmatig impulsen te geven. 
Doorloop een cycles van ca. 12 maanden, evalueer en begin opnieuw op een hogere trede.

Vitaliteitsquiz 'Feiten & fabels over voeding'
Vier de aftrap van uw programma of de opening
van uw vernieuwd bedrijfsrestaurant met een
leuke, actieve voedingsquiz. Voedingsadvies op het werk

Laat uw werknemers voedingsvragen stellen 
aan de Enerjoy diëtisten, op hun eigen werkplek. 

 
Workshop Gezonde Voeding
Reik uw medewerkers alle nodige
kennis en handvatten aan om een
gezond eetpatroon te ontwikkelen.
Op elke gewenste locatie!

 
Healthcheck voor werknemers
Onze medische professionals sporen gezond-
heidsproblemen vroegtijdig op en geven 
uw werknemers een kort leefstijl advies.

 
Kookworkshop 'Gezond Genieten'
Een gezond en actief bedrijfsuitje? Laat uw
werknemers onder professionele begeleiding
een gezonde lunch of diner bereiden.

Stel een optimaal voedselaanbod op de 
werkplek beschikbaar.
Stimuleer uw medewerkers om hier 
bewust voor te kiezen.
Win ambasseurs voor uw programma 
om de continuiteit te waarborgen. 

Een stapsgewijs voedingsprogramma omvat activiteiten die
soms organisatiebreed zijn, en soms juist gericht op het individu;
of laagdrempelig zijn of juist de diepte in gaan. 

Een voedingsprogramma is altijd maatwerk. Hieronder vindt u een 

Voorbeeld van een mogelijk voedingsprogramma: 
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  Koken & Proeven op het werk

Maak uw werknemers enthousiast over
gezonde voeding en nieuwe smaken, en
laat ze zelf lekkere gezonde hapjes maken.

Communicatie & Voorlichting
Zet posters, brochures, nieuwsbrieven, artikelen en

de Enerjoy e-learning in om 'gezonde' onderwerpen
regelmatig onder de aandacht te brengen. Zet de 

ambassadeurs van uw programma in het zonnetje.


