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‘Voedsel in de zorg’ 
4e Bijeenkomst

16:15 Welkom 

16:20 Doel en missie Food-Print Utrecht Region
Irene Mommers, Programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid

16:25 Over het verbeteren van de kwaliteit van de maaltijden in de zorg 
Koen Nouws Keij, Directeur Diverzio

16:45 Over gezonde voeding voor hun cliënten
Maurits Hesselmans, Manager procesgroep klant, kwaliteit en markt Reinaerde

17:05 Over nieuwe voedingsconcepten binnen de zorginstelling 
Wim Tissing, Kinderoncoloog & Voorzitter van de supportive care groep Prinses 
Máxima Centrum

17:25 Afsluiting – call to action

17:30 Netwerkborrel
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Introductie Food-Print Utrecht Region
Irene Mommers, 3 oktober 2019
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Missie
• Utrecht als modelregio van transitie naar gezond stedelijk leven en een 

duurzame voedselomgeving waarin gezonde keuzes vanzelfsprekend zijn

Doel
• Ontmoeting, verbinding, inspiratie voor duurzame en gezonde 

voedselomgeving in regio Utrecht

Hoe
• Netwerkbijeenkomsten
• Versnellen van initiatieven: meedenken, netwerk en kennis aanreiken
• WAT DRAAGT U BIJ?!

SAMEN bouwen aan een duurzame en gezonde 
voedselomgeving in regio UTRECHT
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Aanpak
• Twee keer per jaar 
• Laatste donderdag van maart en de eerste donderdag van oktober

In agenda!
• 26 maart 2020, “Voedselomgeving en Omgevingsvisie” (Provincie Utrecht)
• 1 oktober 2020, “N.n.t.b.” (Gemeente Utrecht)

Petra Aben,  Karen Hitters,  René Kwant,  Irene Mommers,  Wilma Timmers,  Jelle van der Weijde 

Bijeenkomsten
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Uitgelicht

PPS op de aanpak van 
overgewicht en gezonde

leefstijl in wijken in Amersfoort

Uitgelicht

PPS voor een prominente 
rol van voeding in het 

stimuleren van 
gezondheid en 
voorkomen van 

chronische aandoeningen

Uitgelicht

Transitie naar duurzaam en 
gezond voedsel! 

• Duurzame landbouw 
met een gezonde 
leefomgeving 

• Gezonder en 
duurzamer eten 

Utrecht als modelregio van 
transitie naar gezond 
stedelijk leven en een 

duurzame voedselomgeving 
waarin gezonde keuzes 

vanzelfsprekend zijn.

City deal  = 
stedelijke agenda

Field Lab 
‘Overgewicht en 
gezonde leefstijl’

Amersfoort = 
field lab

xxx

Health Hub = 
Transformatie 

van de zorg

Diagnose Voeding 
& Gezondheid = 

accelerator

Taskforce 
Korte Ketens 

(TCV-LNV)
EU Smart 
Chain = 

Hub

Utrecht Food 
Freedom = 

NHW en Voedsel

Green Deal = 
Natuur inclusieve 

landbouw

Regio Deal 
FoodValley = 

ontwikkeling
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‘Voedsel in de zorg’ 
4e Bijeenkomst | Programma

16:15 Welkom 

16:20 Doel, missie Food-Print Utrecht Region en resultaten
Irene Mommers, Programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid

16:25 Over het verbeteren van de kwaliteit van de maaltijden in de zorg 
Koen Nouws Keij, Directeur Diverzio

16:45 Over gezonde voeding voor hun cliënten
Maurits Hesselmans, Manager procesgroep klant, kwaliteit en markt Reinaerde

17:05 Over nieuwe voedingsconcepten binnen de zorginstelling 
Wim Tissing, Kinderoncoloog & Voorzitter van de supportive care groep Prinses 
Máxima Centrum

17:25 Afsluiting – call to action

17:30 Netwerkborrel
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Call to action

• Matchmaking op basis van naamkaartjes

• Informatiestands

• Evaluatieformulier en beeldverslag

• Regionale initiatieven en ontwikkelingen melden: voedsel@utrecht.nl

• Jouw netwerk informeren over Food-Print Utrecht Region en activiteiten

• Donderdag 26 maart 2020 “Voedselomgeving en Omgevingsvisie”

SAMEN bouwen aan een duurzame en gezonde 
voedselomgeving in regio UTRECHT
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