ICT
- Bestelprocedure
- Patiëntgegevens
- Waste
- Forecast
bestellingen
Techniek
Gebouwbeheer

Inrichting
keuken en pantry’s
(aansluiten op
nieuwe werkwijze)
Pilot =
medewerkers
betrokken maken
en juiste keuzes
maken
Inkoop

Stap 7. Recepturen uitwerken
Van elk gerecht uit de cyclus wordt een
receptuur uitgewerkt. De koks gaan aan
de slag om van alle gerechten die aangeboden gaan worden vast te leggen in
samenstellingen van ingrediënten en bereiding van deze gerechten
.
Stap 8. Toetsen en proefkoken
Nu de recepturen zijn bepaald toetst
diëtetiek de gerechten op basis van voedingswaarden, allergenen en diëten. Waar
nodig stellen de koks de recepturen bij. Het
proefkoken kan nu van start gaan. Hierbij
wordt ook de afdeling logopedie betrokken voor de juiste textuur en consistentie
IDDSI-levels.

MENU ONTWIKKELING, EEN PUZZEL MET 10 STUKJES
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gerechten lager dan 0,5 gram per
gerecht, dan hoef je geen “natriumbeperkt” dieet meer te voeren.
Dit leg je vast in een menuraster.
Voor een hele dag staat voor alle
menuopties vastgelegd waaraan
een gerecht dient te voldoen in
voedingswaarden, consistentie,
typering, voedingsgewoonte etc.

Puzzelen, puzzelen en nogmaals puzzelen. Het ontwikkelen van
een volwaardige en aantrekkelijke menucylus is één grote puzzel.
Recent is voor het Flevoziekenhuis in Almere weer zo’n puzzel gelegd.
Samen met de koks, afdelingen diëtetiek en logopedie zijn we aan
de slag gegaan. Tijdens het ontwikkelen van een menu spelen er veel
randvoorwaarden. Er zijn een aantal stappen die je kunt doorlopen:
Stap 1. Lengte menu cyclus
Kies hoeveel dagen je cyclus
wordt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de gemiddelde ligduur
van patiënten en eventueel van
het concept van je toeleverancier.
Vaak wordt gekozen voor een
cyclus van 6 of 8 dagen. Daarmee voorkom je dat ‘chronische
patiënten’ die regelmatig op
dezelfde dag in het ziekenhuis komen telkens hetzelfde menu wordt
aangeboden.
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Communicatie
eigen afdeling
- Werkoverleg
- Nieuwsbrieven
- Ambassadeurs

Het Eetbordspel voor Kanjers is ontwikkeld
om het eetplezier in de thuissituatie te
vergroten. Door middel van inspiratie, informatie en een aantrekkelijke presentatie
voelt elk kind met kanker zich een winnaar
na elke maaltijd.

Elk jaar krijgen in Nederland zo’n 600
kinderen kanker. Door de bijwerkingen
van de behandeling is eten niet altijd een
gegeven. Sinds kort is het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie het gespecialiseerde expertisecentrum geworden
waar veel van deze patiëntjes behandeld
worden. Misselijkheid, een pijnlijke mond
en geur- en smaakverandering zijn voorbeelden van bijwerkingen die het eetplezier negatief beïnvloeden. In het ziekenhuis
is er veel aandacht voor eten en drinken
maar in de thuissituatie vinden veel ouders
het lastig om hun kinderen aan het eten te
krijgen.

Wat is concept creation? Een voorbeeld:
gedurende mijn afstudeerproject heb ik
onderzoek gedaan naar Eten en drinken
in de thuissituatie bij kinderen met kanker.
Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een lifestyle concept dat het
eetplezier van kinderen met kanker in de
thuissituatie gaat optimaliseren.

Sinds 1 september 2021 maakt Naomi
Tamnge deel uit van het SYNDLE-team.
Afgestudeerd in Trendresearch and Concept Creation in Lifestyle is ze een meer
dan welkome aanvulling aan het SYNDLE-team.

FOOD CONCEPTS

Infectiepreventie
en ARBO
- Veilig werken
voor patiënten en
medewerkers

Evalueren en
bijstellen

Stap 9. Oordeel van de gast
Nu de gerechten zijn beoordeeld en proefgekookt is het tijd om uit te vinden wat je
gasten ervan vinden. Zo kun je een gerecht
alvast een keer laten meedraaien in de
huidige cyclus. Hierdoor weet de keuken
wat ze kunnen verwachten bij het produceren van het gerecht en kun je direct
feedback bij de patiënten ophalen. Op
basis hiervan kun je kleine wijzigingen aanbrengen aan het gerecht, uiteraard binnen
de gestelde kaders.

KUNNEN VERSTERKEN”

BORGING VAN EEN VOEDINGSCONCEPT

“ER ZIJN GENOEG FACTOREN DIE DE

Op de bodem van het vakje vind je een
motiverende tekst zoals “Goed gedaan!
Je bent op de helft” of je vindt er figuren
die ook terug te vinden zijn in het ontwerp
want niet alle kinderen kunnen lezen.
Bij aankoop van het Eetbordspel ontvangt
het gezin het Inspiratie Kookboek. Hierin
vinden ze tien recepten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die in behandeling zijn tegen kanker. Stap voor stap wordt
er uitgelegd hoe je het eetbord aantrekkelijk kunt opmaken. In het kookboek vind
je ook tips over hoe je kind mee kan helpen met het bereiden van de maaltijd. Zo
maak je er een echt gezinsmoment van!

HET EETBORDSPEL VOOR KANJERS

Joris Gerrits
JG@SYNDLE.NL

Hoewel ik net afgestudeerd ben aan de Hotel Management School
Maastricht ben ik alweer gestart met een nieuwe opleiding. Namelijk,
de trainersopleiding. Hier leer ik veel over onder andere didactiek,
werkvormen en hoe deze aansluiten op verschillende leerstijlen,
hoe ik de leerbehoefte op kan halen en deze omzet naar concrete
leerdoelen, hoe om te gaan met groepsdynamiek, mezelf te positioneren als trainer en hoe ik inspirerend en creatief kan trainen.
Mijn werk bij SYNDLE biedt me meteen de mogelijkheid het geleerde
in de praktijk te brengen. Wat een top baan!

Voor informatie over het ’Eetbordspel voor
Kanjers’ - Naomi Tamnge – trendresearch
en concept ontwikkeling
NTA@SYNDLE.NL

Ik heb ontzettend veel bewondering gekregen voor deze doelgroep en iedereen
die daarbij betrokken is. Ik hoop dat mijn
spel ervoor gaat zorgen dat deze kinderen meer eetplezier gaan ervaren in de
thuissituatie.
Eerst heb ik onderzocht wat de belemmeringen bij borging van
een voedingsconcept zijn, daarna de behoeften. Het tweede deel
bestond uit onderzoeken wat voor soort tools aan het borgen te koppelen zijn zodat uiteindelijk de bestaande borging tools van SYNDLE
aangevuld worden met nieuwe tools.
Conclusie: er zijn genoeg factoren die de borging van een voedingsconcept kunnen versterken. Bestaande en nieuwe on- en offline
tools van SYNDLE passen hierbij. Op dit moment is SYNDLE druk bezig
met de ontwikkeling van de toolbox en verwachten we begin 2022
te kunnen starten met pilots.

Het heeft Naomi veel voldoening gegeven om aan dit onderzoek te werken. ‘Ik
heb veel geleerd over het ziektebeeld, de
complicaties die daarbij komen kijken en
wat voor invloed deze hebben op het eetplezier van een kind. Daarnaast heb ik het
als bijzonder ervaren dat ik dit onderzoek
heb mogen uitvoeren voor het Prinses
Máxima Centrum. De observatie van de
doelgroep in het centrum, kan ik ook niet
anders omschrijven als indrukwekkend.
Ook de interviews met de survivors waren
erg bijzonder, open, heftig maar vooral
erg gezellig!
Een jaar geleden moest mijn stage bij SYNDLE nog beginnen! Onderdeel van mijn managementstage was het schrijven van een onderzoeksrapport. Het thema: hoe teamleiders in ziekenhuizen nog meer
in hun kracht en rol kunnen komen om een voedingsconcept te
borgen. Ik heb hiervoor een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Zo heb
ik onder andere meerdere bestaande voedingsconcepten tegen
het licht gehouden binnen de bestaande klantenkring van SYNDLE
en is er doormiddel van interviews opgehaald wat de behoefte zou
zijn. Tevens heb ik een eerste opzet gemaakt voor toolbox.

Mijn interesses in eten & drinken, gastvrijheid, trainen en coachen
komen allemaal samen in mijn werkzaamheden. Zo ben ik op dit moment, samen met mijn collega Tom Assendelft, dagelijks betrokken
bij het BP-AH to Go project. BP-tankshops transformeren naar AH to
Go shops. Met training en coaching begeleiden we de medewerkers
in deze transitie. We hebben 17 stations begeleid en in 2022 openen
nog ruim 80 BP AH to Go’s verspreid over heel het land haar deuren.

Na een succesvolle stage is Joris Gerrits sinds augustus full time in
dienst gekomen bij SYNDLE. En hij heeft het naar zijn zin!

BIJ SYNDLE!

JORIS, WELKOM AAN BOORD

Judith Bos
JB@SYNDLE.NL

GELUKSMOMENTJE
Vier het leven met geweldig eten en drinken.
Voor veel mensen wellicht de gewoonste zaak
van het leven. Maar voor sommige mensen
is eten geen vanzelfsprekendheid. Met extra
aandacht voor goede voeding en een mooie
presentatie kunnen mensen helpen bij wie eten
niet vanzelf gaat. Het oog wil immers ook wat,
zeker bij voeding!

GELUKSMOMENTJE VAN JUDITH BOS

Beeksestraat 57
4814 GB Prinsenbeek
088-8048300
info@syndle.nl

Uitgever: SYNDLE
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DOE IEDERE DAG IETS GOEDS.
Kleine gebaren kunnen soms een groots effect
hebben. Door in de supermarkt een pak
havermout, voor iemand die er zelf niet bij kan,
uit het schap te pakken of een compliment te
maken over een mooie hoed, geef je positiviteit
door en dat straalt ook op jou af. Wat je geeft
krijg je terug – de wet van wederkerigheid.

Alice Pulles
Alissa Swieringa
Enith Brugman
Fay Meeder
Femke Attema
Frank van Dorp
Fritjof de Waard
Glenn Buitenhuis
John Hokkeling
Joris Gerrits
Joost Aarts
Judith Bos
Judith Harkema
Lisette Bossert
Michael van de Watering
Michiel Knip
Naomi Tamnge
Nienke Hers
Pieter Couwenbergh
Robbert Okkeman
Saskia Klaasen
Sid de Wert
Steven Hans
Suzanne Eeuwe
Tom Assendelft

Het jaar 2021 werd bijzonder gemaakt door:

VERWACHT
IN 2022

Tom Assendelft
TA@SYNDLE.NL

Hoe passen deze werkzaamheden bij het werken bij SYNDLE?
Het is fijn om te ervaren dat ook SYNDLE hiervoor de ruimte geeft. Op deze manier blijven we als SYNDLE dicht betrokken bij de groep jong talent
die aan de hotelschool Maastricht afstuderen. Dat zijn tenslotte onze collega’s en opdrachtgevers van de toekomst.
We dragen er graag aan bij dat zij zich optimaal kunnen
professionaliseren. Ik heb tijdens mijn studie ook kunnen
leunen op professionals uit het werkveld. Nu geef ik dat weer
terug aan de studenten van nu. Ik hoop dit nog vele jaren te
mogen doen.

Wat houdt de rol van examinator in?
De rol als externe examinator is het beoordelen van het adviesrapport dat wordt
opgeleverd. Daarnaast neem je ook deel aan de individuele verdediging hiervan.
Dan komen de echte verschillen boven water. De ene kandidaat beheerst vooral het
gedeelte dat deze zelf gedaan heeft maar kan niet de ‘overall’ verbindingen leggen.
Vaak zijn er ook één of twee kandidaten die wel dat complete beeld hebben en ook
kunnen doorredeneren op het onderzoek dat ze gedaan hebben. Het is mooi om
ieders rol te waarderen met een passend cijfer.

Na 2006 heb ik jaarlijks een of meerdere stagiaires van de hotelschool mogen begeleiden tijdens mijn werk bij de Efteling, bij Hutten en nu bij SYNDLE. Studenten sluiten
hun studie af in twee fases, enerzijds door een afstudeerstage (daar was ik dus al bij
betrokken) en anderzijds met een afstudeerproject waar ze met een aantal medestudenten een half jaar aan werken. Ik vond het enorm interessant om ook daarin een rol
te spelen en sinds 2018 mag ik ook 2 keer per jaar aantreden als examinator.

Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent hoe dat carrière pad verder verloopt
van deze studenten.
Daarom vind ik het ook zo leuk om ook verder in het traject aangehaakt te blijven.

Is het eenvoudig om aangenomen te worden op de hotelschool?
Slechts een klein aantal wordt aangenomen. De manier van selectie evolueert van
jaar tot jaar. Twee onderdelen die daarbij gelijk blijven zijn een persoonlijkheidsvragenlijst en een selectiegesprek met een (oud)student en een medewerker van de hotelschool. Na zo’n strenge selectie hoop je natuurlijk alleen maar 100% gemotiveerde en
geschikte kandidaten te selecteren. Maar eenmaal aangenomen stopt de afvalrace
niet, door de steeds hoger wordende studie eisen vallen gedurende de studietijd ook
een aantal mensen af.

Op welke manier draag je bij aan de hotelschool en wat trekt jou daarin aan?
Sinds 2006 neem ik een aantal keer per jaar deel aan de selectiedagen, daarbij is het
prachtig om te zien hoeveel de kandidaten, die zich aanmelden voor de Hotelschool
Maastricht, verschillen. De een komt zelfverzekerd binnen en presenteert zich misschien wat overdreven, terwijl een ander juist moet ontdooien voor de zenuwen naar
de achtergrond verdwijnen. Maar ook in voorbereiding is er verschil. Sommige kandidaten weten al van jongs af aan dat ze naar de hotelschool willen, waar anderen zich
aangemeld hebben, omdat zijn vader, of moeder het wel een leuk idee vinden.

Tom Assendelft, adviseur bij SYNDLE, is afgestudeerd aan de Hotel Management
School Maastricht. Of gewoon gezegd, Hotelschool Maastricht. Afgestudeerd in 2002
en met een MBA (2007) op zak werkt Tom sinds 2019 bij SYNDLE. Zijn pad van Hotelschool liep via Center Parcs, de Efteling en Hutten Catering naar SYNDLE. In al die tijd is
hij verbonden gebleven aan de hotelschool.

EEN HOTELLO

EENS EEN HOTELLO, ALTIJD

KLEINE GELUKSMOMENTJES
Kleine geluksmomentjes maken het leven leuker.
Koester deze en beleef ze bewust. Goede koffie,
lekkere chocolade: ze bevatten stofjes die je
een geluksgevoel geven. Fairtrade producten
versterken dit en daar geef je ook andere
mensen een goed gevoel bij: over win-win
situaties gesproken!

SYNDLE’S AAN HET WOORD

OP DE STOEL VAN JE

OPDRACHTGEVER

Als adviseur en trainer moet je niet op de stoel van je opdrachtgever gaan zitten.
Maar als interimmanager kun je dit wel. Pieter Couwenbergh kreeg in 2021 de kans
om een jaar naar de andere kant van de tafel te stappen.
We vroegen hem naar zijn ervaringen.

Pieter, hoe ben je betrokken geraakt bij het Elisabeth
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)?
In 2018 kreeg SYNDLE de vraag van het ETZ om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw maaltijdbelevingsconcept met als doel nog beter bij te dragen aan
het herstel van patiënten in een gastvrije omgeving. Na
een intensief ontwikkeljaar volgde in 2019 de implementatie. Ik was net werkzaam voor SYNDLE en ETZ werd één van
mijn eerste opdrachtgevers.

Wat was je rol destijds?
Ik was vanaf 2019 één van de vaste trainers voor het opleiden en begeleiden op de
werkvloer van meer dan honderd zorgassistenten, koks en keukenassistenten. Hiernaast was ik als adviseur betrokken bij de praktische vertaling van het concept naar
de keukenprocessen. Ook kon ik mijn ervaring inzetten bij het tijdelijk vervangen van
één van de teamleiders tijdens de livegang van het concept ‘Eten voor jou’.

Ok, dat zijn al heel wat verschillende spreekwoordelijke “petten die je op hebt gehad”.
Dat klopt. In de volgorde van het project was het echter heel logisch en heeft het
ETZ juist geholpen. Door de inhoudelijke betrokkenheid van het concept is het makkelijker om te trainen. En vanuit de coaching on the job was de rol van teamleider
weer logisch omdat ik de medewerkers al kende. Er kwam nog een rol bij. Toen onze
opdrachtgeefster eind 2020 besloot om de organisatie te verlaten kreeg ik de vraag
om een paar maanden de functie van hoofd patiënten voeding waar te nemen. Om
te helpen het gestelde niveau te borgen, fijn te slijpen en verder te ontwikkelen.

Wat kun je als interimmer wel bereiken wat je als trainer/ coach moet laten liggen?
In deze functie zit je aan de andere kant van de tafel. Je hebt de mogelijkheid om het
proces te beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment, het gebruik van
verpakkingen of het terugdringen van voedselverspilling. Je kunt de agenda mede
bepalen. Dat lukt als trainer niet. Je kunt vooral keuzes maken voor de lange termijn.

Wat heb je kunnen bereiken in een jaar?
Ik kijk terug op een jaar van “waarmaken” en verbinding. Een jaar waarin ik zelf ook
een beetje ETZ-er ben geworden. Ik ben trots op de kwaliteit van de gerechten uit
de eigen keukens en de dagelijkse complimenten die patiënten op de bestekzakjes
schrijven. We hebben het concept ‘Eten voor jou’ beter aan kunnen laten aansluiten
op afdelingsverschillen. Op de kinderafdeling bestaat nu de mogelijkheid om zowel in
portiegrootte als gerechten te kiezen en te combineren. Hierdoor sluiten we beter aan
bij de wens van de kinderen.

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, hebben we als team kunnen aantonen dat, de in
2019 gestelde uitgangspunten, haalbaar zijn en hebben we het concept binnen de
gestelde financiële kaders gekregen. Ik hoop mijn “ETZ-collega’s” in 2022 weer te zien.
In welke rol dan ook.
Pieter Couwenbergh
PC@SYNDLE.NL
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Stap 5. Make or buy
Tot slot maak je de afweging kopen of koken en houdt je bijvoorbeeld rekening met de bewerkbaarheid van producten; wat ga
je zelf produceren, wat koop je
in en in welke gerechten kun je
echt je “eigen identiteit” kwijt?
Je kijkt hier naar pijlers als kosten,
complexiteit maar ook kwaliteit.
Het is dan ook van belang om een
voedingsdagprijs met elkaar te
bepalen en deze te verdelen over
de verschillende maaltijdmomenten. Daarnaast houdt je rekening
met de capaciteit in de keuken en
bijvoorbeeld het assortiment van
de leverancier.
Stap 10. Borgen!
Een jaar bestaat meestal uit meerdere cycli. Voor het uitwerken van een nieuwe cyclus begin je weer bij stap 5. Het al ontwikkelde menuraster is uitgangspunt voor de
volgende cycli. Ook bij wijziging in gerechten is het menuraster altijd het vertrekpunt
waarop teruggevallen kan worden.
Een nieuwe menucyclus opzetten is een
complexe maar zeker geen onmogelijke
puzzel. SYNDLE is goed in puzzelen en vindt
dit ook leukl! We helpen je graag.
Alissa Swieringa
AS@SYNDLE.NL

SYNDLE DOOR DE OGEN
VAN EEN ‘STAGIARE’!
He jij! Wat leuk dat je een kijkje neemt bij mijn stukje tekst.
Ik zal jullie wat vertellen over mijn tijd bij SYNDLE, hoe ik dit
ervaar en waar ik mee bezig ben. Ben je al benieuwd?
Kom! Lees gerust verder.
Ik ben Fay Meeder, 23 jaar oud en woon in Breda. Ik zit
in mijn laatste fase van mijn studie International Facility management: de afstudeerstage. Hiervoor ben ik 1
september begonnen bij SYNDLE voor een periode van 5
maanden.
Binnen SYNDLE heb ik van alles gedaan; Zo ben ik mee
geweest met mijn collega’s en heb ik een beeld gekregen hoe hun dag in elkaar zit. Interessant om te zien hoe
zij dingen aanpakken tijdens coachen, trainen of adviesgesprekken en om natuurlijk van hun te leren.
Ook ondersteun ik de backoffice. Zoals collega’s helpen met vraagstukken, trainingsplanningen maken voor
collega’s, coaching sessies inplannen, interne communicatie en zorgen dat alles soepel verloopt binnen SYNDLE.
Hierdoor krijg ik een goed beeld van de variatie aan bezigheden achter de schermen van een bedrijf. Wat ook
leuk is, is dat ik mee kan werken en denken aan activiteiten voor SYNDLE op social-media, zoals post bedenken
en plaatsen.
Mijn hoofdtaak bij SYNDLE is werken aan mijn eindstageproject, genaamd: The Friendly Firm. Voor mij had eenandere stagiaire onderzoek gedaan naar bewustwording
van ecologisch-sociaal positief denken en creëerde
daarvoor een bottom-up workshop. Ik ben hiermee
verdergegaan! Naast de workshops maak ik een meetinstrument, gebaseerd op de ‘effort score’. Deze methodiek meet hoe tevreden/ gecommit werknemers zijn over
de plannen van hun organisatie, op ecologisch-sociaal
gebied. Deze meetscore wil ik koppelen aan het Servqual GAP model. Zo kunnen we zien waar verbeterpunten liggen voor bedrijven.
Voor dat ik bij SYNDLE werkte, had ik minder het beeld
dat duurzaamheid ook over sociale vraagstukken gaat.
Ik focuste zelf vooral nog op ecologische (materiële)
duurzaamheid. En dan met name op de profit zijde
hiervan. Ik ben zelf ook, doormiddel van werken aan The
Friendly Firm, bewuster geworden van mijn dagelijkse
beslissingen en wat ik hierin kan veranderen voor een
meer ecologisch-sociaal positief leven voor anderen en
voor mijzelf!
Ik ben erg blij dat ik bij SYNDLE terecht ben gekomen
voor mijn stage. Vooral omdat ze mij hier niet als een stagiaire behandelen maar als een echte werknemer! Ook
staan de collega’s binnen SYNDLE altijd voor je klaar en
sta ik er dus nooit alleen voor. Gedurende mijn periode
bij SYNDLE ben ik ook op persoonlijk vlak gegroeid, mede
dankzij het gebruik van de Lumina-methodiek, en ben
ik klaar om richting het werkleven te gaan. Ik ben erg
benieuwd wat de toekomst mij gaat brengen! Facility
Nederland, ik ben er klaar voor!
Fay Meeder
FM@SYNDLE.NL
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Saskia Klaasen
SK@SYNLE.NL

Stap 2. Kaders
Stem de kaders rondom voedingswaarden af; hoeveel eiwitten moet een gerecht minimaal
bevatten, hoeveel zout mag het
maximaal bevatten, hoeveel mag
een voedingsdag kosten en hoeveel arbeid kan ingezet worden
voor de bereiding? Dit leg je vast
in je ‘eten & drinken visie en beleid’. Hiermee borg je de bijdrage
aan herstel.
Stap 3. Menuplan
Maak een menuplan. Voor
voldoende variatie in de gehele
cyclus denk je na over het type
gerechten wat je op een dag
wenst te serveren. Neem je een
maaltijdsalade op in je menu? Of
een maaltijdsoep? Hoeveel keuze
wil je aanbieden aan je patiënten? En wat heb je te bieden aan
patiënten die zich erg ziek voelen
en weinig eetlust kennen?
Stap 6. Menu cyclus vullen
Voor elke dag van de cyclus wordt
per dag het menuraster ingevuld.
Hier kan de kok zijn creativiteit
in kwijt. Als de kaders goed zijn
opgesteld passen gerechten altijd
in de puzzel. Als alle cyclusdagen
zijn ingevuld wordt gecheckt of er
gedurende de cyclus en per dag
voldoende variatie is. Dit is het moment om te toetsen of de menucyclus gemiddeld genomen binnen
budget blijft en of de productietijd
strookt met de beschikbare tijd.
Voor elke dag van de cyclus wordt
een menu opgeleverd.

Het Eetbordspel voor Kanjers is een combinatie tussen een eetbord met vakjes en
een bordspel. In alle vakjes wordt eten geplaatst en de route die je eet, leidt je naar
de finish. Het concept bevat vijf verschillende borden. De borden zijn kindvriendelijk vormgegeven met herkenbare figuren.
De vakjes in het eetbord zijn niet te groot
zodat het kind niet in paniek raakt door de
hoeveelheid eten.

Organisatie
afdeling
verantwoordelijk
voor voeding

Diëtetiek logopedie fysiotherapie

Communicatie
Binnen organisatie
en extern

Projectstructuur
Betrokkenheid
afdelingen en zorg

MAALTIJDCONCEPTEN, SYNDLE HELPT
In 2020 en ‘21 hielp Saskia Klaasen
het OLVG in Amsterdam met het
implementeren van hun nieuwe
maaltijdconcept en dat is een hele
uitdaging. Wat sluit het beste aan
bij jouw gasten/patiënten en cliënten, welke visie heb je, wat zijn de
financiële kaders en welke middelen heb je tot de beschikking?
Bedenken is één maar daarna
volgt implementatie en dat lijkt
vaak eenvoudig maar dat is het zeker niet. Implementatie raakt enorm
veel onderdelen en processen in
de organisatie. Een goede projectstructuur en betrokkenheid van
medewerkers is van groot belang.
Het project leiden is dan ook een
geweldige uitdaging. Ieder concept en in iedere organisatie is het
anders. Voor SYNDLE is dit dagelijks
werk. We leren van elkaar en onze
opdrachtgevers. Door het vertrouwen van hen kunnen we doen wat
we moeten doen om mooie resultaten neer te zetten. In het figuur
krijg je een beeld van wat er komt
kijken bij het implementeren van
een maaltijdconcept!

SYNDY is powered by E-lia.
Voor meer info over SYNDY info@SYNDLE.nl.

Resultaten
De campagne van 2 x 8 weken is een
succes geworden en aanleiding voor
de projectgroep om het ETZ aan te
raden om het gebruik van SYNDY ook
in te zetten voor andere verpleegkundige thema’s.
• 25 mini-interventies aangeboden.
• Een kennisbank gemaakt met VBI
informatie

SYNDY – BORGING VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN
In SYNDY kan de werkgroep haar
eigen expertise om zetten naar
content. SYNDLE heeft hierbij ondersteund. De projectgroep zocht ook
een onlineoplossing om makkelijk
kennis te delen.
Deelnemers krijgen nu regelmatig
mini-interventies waarmee ze in de
praktijk aan de slag gaan. Naast het
uitsturen van content heeft SYNDY
ook een kennisbank in zich voor de
verpleegkundigen die ze 24/7, via
WhatsApp, kunnen raadplegen.

Duurzaam
Gastvrij
Gezond
Kosten

2021 WAS EEN

SYNDLE is specialist in het ontwikkelen
van kennis, vaardigheden en gedrag
en het borgen daarvan. SYNDY is de
borgingstool die ingebed is in het
‘gewone’ Whatsapp. Het Elisabeth
Tweedsteden Ziekenhuis in Tilburg
heeft SYNDY ingezet voor het onderhouden en borgen van kennis bij
verpleegkundigen. In eerste instantie
voor kennis over ‘vrijheidsbeperkende interventies’ (VBI). Nu wordt SYNDY
ook ingezet voor het onderhouden
van kennis voor andere verpleegkundige onderwerpen.

Gezond
Gastvrij
Kosten
Duurzaam

Menuplan

Gastvrij
Kosten
Gezond
Duurzaam

Kaders

Kosten
Klantbeleving
Gezond
Duurzaam

Cyclus
lengte

2025

SYNDY is leren in de praktijk
SYNDY gebruikt WhatsApp zodat de
afstand tussen leren, toepassen en de
praktijk klein is en vrijwel elke medewerker bereikt kan worden. Traditionele leeromgevingen werken met
speciale apps of alleen op een PC.

2020

Stap 4. Menu raster
Maak een menu raster. Het is nu
zaak om ook aandacht te hebben voor diëten, consistenties en
eetgewoonten. Je wilt tenslotte
dat er door de gehele cyclus, en
per dag, voldoende variatie is en
het aanbod aansluit bij de patiënt.
Laat zoveel mogelijk patiënten
met een dieet of eetgewoonte mee eten met het reguliere
aanbod. Bepaal daarom hoe dit
reguliere aanbod eruitziet. Biedt
je dagelijks bijvoorbeeld 2 vegetarische gerechten, dan is er
een goede kans dat je aanbod
toereikend is voor deze groep
patiënten. Is de zoutnorm van je

2010

BIJZONDERE REIS
2000

WORKSHOP
VEERKRACHT
Ja, de wereld is complex geworden of
beter gezegd: de wereld is altijd complex geweest. Door dingen, in het verleden, te simpel voor te stellen (eendimensionaal) zijn juist de problemen, die
we nu hebben, ontstaan. Alle belangen
in samenhang wegen is de enige route
naar een betere wereld. Het zou mooi
zijn als we ons ooit herinneren dat 2021
het jaar was waarin we ons dat bewust
werden.

Wat brengt 2022? Een ander thema
dient zich alweer aan. Net zo belangrijk.
Nee, wellicht nog belangrijker. Duurzaamheid. En dan niet de platte vorm
van duurzaamheid, een beetje recycling, een paar zonnepanelen en wat
minder afval.

JEEVES-EVENT
BACK TO THE FUTURE
Er is afgelopen jaar een grote stap
gezet in het belang van de gezondheid
en het welbevinden van Nederland. Organisaties zijn aan de slag gegaan met
het ‘preventie akkoord’. Een convenant
vanuit de overheid waarin afspraken zijn
gemaakt voor een gezondere leefstijl
voor alle Nederlanders. Zo hebben de
ziekenhuizen ervoor getekend dat ze in
2030 alleen nog maar gezonde producten aan hun patiënten, bezoekers en
medewerkers verstrekken. De zogenaamde koplopers hebben afgesproken om dit zelfs al in 2025 te realiseren.

Onze wereld is complex geworden, we
hebben veel vraagstukken die we moeten oplossen. Organisaties die plannen
en concepten bedenken en implementeren moeten met steeds meer belangen rekening houden. Waarom moet
het allemaal zo complex? Vroeger was
alles eenvoudig! We kochten gewoon
de beste prijs-kwaliteit. Nu moeten we
checken op eerlijke handel, co2 uitstoot,
klantbeleving, bijdrage aan gezondheid., pfff.

Is eten in een ziekenhuis dan nu ongezond? Tussen gezond en ongezond zit
een groot grijs gebied. Het gaat met
name om de juiste voedingsstoffen
(eiwitten, vezels, calorieën) en beperken van bijvoorbeeld zout. Het ondertekenen van een convenant is een
mooie stap. Mooi voor de PR van je
ziekenhuis. Maar het uitwerken van het
convenant is in de praktijk nog niet zo
eenvoudig. Opeens verdwijnt de kroket
uit het personeelsrestaurant en zit in de
snack-automaat geen candy-bar maar
fruit. Geen Cola maar water.

WEBINAR
THE FRIENDLY FIRM
Nee, duurzaamheid in de volle omvang.
Eerlijke handel, circulaire economie,
eerlijke kansen voor iedereen, armoedebestrijding, etc. etc. De duurzaamheid
waar alle landen van de wereld, via de
Verenigde Naties, voor hebben getekend. OOK met doelstellingen voor 2030.
In dit millennium is de focus voor beleid
en concepten al vaak fors verschoven. Waar rond 2000 de primaire focus
van organisatie kosten – geld – was,
veranderde deze naar klantbeleving –
gastvrijheid. Nu recent naar gezond en
duurzaam komt eraan.
Voor veel mensen zal 2021 een jaar
zijn om snel te vergeten. Lock-down op
lock-down. Covid-19 hield de wereld
het hele jaar in zijn greep. De polarisatie in de samenleving liep op en de
medewerkers in de zorg liepen op hun
tandvlees. Niet alles was kommer en
kwel.

Borgen van kennis bij verpleegkundigen
SYNDY was al in gebruik bij ETZ voor
de borging van het Eet & drink
concept ‘Eten voor jou’. De laagdrempelige manier van SYNDY was
aanleiding voor de projectgroep VBI
om ook naar de mogelijkheden voor
verpleegkundigen te kijken. De projectgroep richt zich op het organiseren van de ‘tour de VBI’, een project
van 2 x 8 weken waarin kennis over
VBI centraal staat.

2021, OM (N)OOIT TE VERGETEN!?
TRENDS IN KAART

WELKOM AAN BOORD!

FOOD CONCEPTS: HET EETBORDSPEL VOOR KANJERS

GELUKSMOMENTJE

SYNDLE’S AAN HET WOORD

MENU ONTWIKKELING: EEN PUZZEL MET 10 STUKJES

SYNDY: BORGING VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN

MAALTIJDCONCEPTEN, SYNDLE HELPT

2021 WAS EEN BIJZONDERE REIS
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GEZONDHEID

GASTVRIJ

FACILITY
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TECHNOLOGIE

FOOD

BEWUST
VAN VOEDING
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D
GOEDE VOEDING

GROEN
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Er spelen veranderingen rondom het begrip gezondheid.
Waarbij het voorheen ging om het ontbreken van ziektes, gaat
het nu om het totaal plaatje. We zijn er bewust van dat het gaat
om een balans tussen mentale welzijn en fysieke welzijn. Ook
weten we steeds meer over hoe belangrijk goede voeding is bij
herstel en preventie van ziektes.
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PREVENTIEAKKOORD
Met het Nationaal preventieakkoord
gaan meer dan 70 partijen samen aan de
slag om Nederland gezonder te maken.
Het akkoord bestaat uit verschillende
maatregelen zoals het verminderen
van het aantal rokers, overgewicht en
problematisch alcoholgebruik. Het doel is
het bereiken van een rookvrije generatie,
bewustwording van alcoholgebruik en
dat jongeren en zwangeren geen alcohol
drinken in 2040.
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DUURZAAMHEID

We zien een verschuiving in het belang van
duurzame materialen. Waarbij vroeger vooral
gekeken werd naar: hoe zorgen we ervoor
dat het product kwalitatief goed blijft. Wordt
er nu ook gekeken naar hoe zorgen we ervoor
dat het materiaal geen schade richt aan onze
leefomgeving. Zo zijn er nieuwe vormen van
bioplastic op basis van afval. Dit zien we niet alleen
terug in de wereld van verpakkingen maar ook bij
bijvoorbeeld bouwmaterialen. Deze trend was ook
duidelijk terug te vinden bij de Dutch Design Week
2021 waar alternatief materiaalgebruik een dominant
thema was.
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THE WALL OF KINDNESS
In Stockholm zijn de winters erg koud.
Niet elke inwoner van Stockholm heeft
de financiële mogelijkheden om zich
hierop te kleden. Dit is de reden dat elk
jaar, rond deze tijd, the Wall of Kindness
verschijnt. Mensen die thuis een winterjas
over hebben, hebben de mogelijkheid
om deze hier op te hangen. Mensen die
een jas juist nodig hebben, mogen er hier
een halen. Helemaal gratis. Een mooi
initiatief om mensen te helpen die het
nodig hebben.

Ook ziekenhuizen werken mee
aan het doel van het Nationaal
preventieakkoord. Hierin staat: “In
2025 is voor patiënten, personeel en
bezoekers in 50% van de ziekenhuizen het
voedingsaanbod gezond. In 2030 moet
het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen
gezond zijn. Tevens wordt er gewerkt aan
een gezonder voedselaanbod in andere
type zorginstellingen.

We kijken niet alleen hoe producten duurzamer
geproduceerd kunnen worden met alternatieve
materialen. Er zijn ook steeds meer initiatieven gericht
op sociale duurzaamheid. Waarin centraal staat
dat elk mens even waardevol is en we welvaart
en welzijn delen. Voorbeeld hiervan is The Wall of
Kindness en The Little Free Pantry.
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ETEN AFGESTEMD
OP BEHANDELING

Mensen die ziek zijn hebben juist behoefte
aan een gezonde maaltijd. Vooral voor
oncologische patiënten is het, met smaak
en geur veranderingen, lastig om voldoende
voedingsstoffen binnen te krijgen.
The Right Meal is een bedrijf dat mensen,
tijdens hun ziekte proces, begeleid op het
gebied van passend en ondersteunend eten
en drinken. Deze oplossingen zijn persoonlijk
gemaakt waarbij rekening gehouden wordt
met voorkeuren en leefsituatie.
Per ziekte is er een voedingsprogramma
ontwikkeld. Op het moment dat ze in gesprek
gaan met een cliënt, wordt het programma
omgezet naar een persoonlijk voedingsplan
dat rekening houdt met je ziekte en met jou
als persoon.

TECHNOLOGIE
& WELZIJN
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MUURSCHILDERING DIE
DE LUCHT ZUIVERT
Deze muurschildering in Warschau is
gemaakt voor een campagne. Het
bijzondere aan deze muurschildering is
dat de verf de lucht kan zuiveren. De
verf zuivert dezelfde hoeveelheid lucht
als dat 720 bomen dat zouden doen.
Het ontwerp van deze muurschildering
is van Maciek Polak en Dawid Ryski. De
schildering is uitgevoerd door Good Look
Studio’s.
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RELAXOLOGY

Er is steeds meer behoefte naar technologische
ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we
steeds meer rust ervaren in het dagelijks leven.
In de huidige wereld vol hectiek hebben we
behoefte aan een plek waarin we onszelf kunnen
terugtrekken. Relaxology creëert deze plek waarin
we ons hoofd kunnen leegmaken en alle prikkels
van de dag kunnen verwerken. Door COVID-19
zijn mensen meer geïnteresseerd in hun mentale
welzijn. Hierdoor is de behoefte aan meer balans
tussen privé en werk groter dan ooit. Het resultaat
als mensen meer rust ervaren is dat ze met meer rust
door het leven gaan. Dit zorgt voor minder burn-out
klachten en een verbeterende kwaliteit van leven.
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DREAM MACHINE

De Dream Machine is een ontwerp gemaakt door Frank
Kolkman in opdracht van Swarovski. Het ontwerp is
gemaakt in 2018 en heeft als functie mensen te laten
ontsnappen aan de huidige maatschappij. Het apparaat
brengt je door licht en geluidspatronen in diepe
ontspanning. Soms kan je zelfs gaan dromen. Dit
apparaat maakt duidelijk hoe machines ons kunnen
beïnvloeden

