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Invoegen plaatje SDG



“Tell me whaT you eaT

and 

I’ll Tell you….

….your surroundIngs”





• Foto van straten vol eten



Catering biedt een enorme kans om 
ons eetpatroon en onze eetcultuur

te veranderen richting gezonder
voor onszelf EN de wereld



Choose healthy?!





the animal industry:

no. 1 consumer of fresh water 



The animal industry:

18 - 51% of all greenhouse gas 

emissions 



the animal industry:

80% of all arable land 





acces to a world of healthy food



Slide van een muur waar je snacks uit trekt

De mogelijkheid bestaat

Behoefte aan sturing

Het gOEde voorbeeld



Wie durft positie in te nemen 

op weg naar SCP?





Aanpak gemeenten

Samenwerking met Natuur & Milieu

Doelgroep: 
Horeca-ondernemers in een gemeente

Aanpak: 
Workshop: waarom & hoe? + follow-up
Aangeboden door gemeente
Wedstrijd-element + communicatie



…draagt in hoge mate bij aan

1) CO2 reductie 

2) duurzaamheidsdoelstellingen v/d organisatie 

3) productiviteit 

4) medewerkers betrokkenheid en tevredenheid

5) lager verzuim



SMAACKMAKERS INC. Roadmap towards more sustainable catering



‘Lekker duurzaam vergaderlunchen’

Een best practice case van Ministerie I&M





• Baby wortel en baby banaan

• Of getrouwde zaadjes

bewustwording

van de noodzaak & voordelen 

van duurzamere CATERING



Educatie: 

Kennis & vaardigheden

van wat duurzaam eten is & ieders 
rol daar in



Foto invoegen van ministerie EZ workshops



Duurzamer aanbod
Om duurzaam gedrag te faciliteren



duurzamere & 

gezondere 

keuze

Verleiden

rIchTIng…



• Bewustwording (verschillende lagen organisatie)

• Kennis meerwaarde duurzame catering & WAT is duurzaam eten

• Vaardigheden om duurzamer gedrag te kunnen vertonen

• Duurzamer aanbod om duurzaam gedrag te faciliteren

• Verleiding richting een duurzamere keuze



Natascha Kooiman
natascha@smaackmakers.nl

www.smaackmakers.nl

Smaackmakers



Plant power

What is sustainable catering

Less food waste!

Locally produced

Seasonal & fresh

Labels & fair

Health

Innovation
Packaging

www.smaackmakers.nl



Plaatje gezonde catering als verleider

• Of iets dat laat zien dat catering overal is


