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Workshops/presentaties Conferentie onderwijscluster Gastvrijheid  
 

Duurzaam omgaan met de fysieke omgeving 

Een van de duurzaamste hotels van Europa Het QO combineert luxe met circulariteit en 
duurzaamheid; van de hightech kas op het 
dak, tot de bewegende gevel en 
energiebesparende constructies. Alles is 
goed doordacht.  

Tjitze van der Dam, QO 

Data-analyse als wapen tegen voedselverspilling 
 

Het is niet eenvoudig voor de horeca; voorkomen 
van nee-verkoop, de hoogste kwaliteit bieden en 
het liefst alles zo efficiënt mogelijk produceren. 
Voedselverspilling is onontkoombaar. Toch kan 
data-analyse helpen om minder te verspillen. 
Goed intunen op de gast is van belang. Wist u 
bijvoorbeeld dat fileleed van invloed is op de 
productkeuze? Naast de theorie is er ook 
aandacht voor praktische voorbeelden en 
inspirerende concepten. 
Over hoe de horeca zich kan wapenen tegen 
voedselverspilling en kan koersen op beter 
rendement. 

Thomas Luttikhold, Wastewatchers 

Duurzame en inspirerende onderwijsgebouwen Bij het Wellantcollege staat duurzaamheid al 
jaren hoog op de strategische agenda, zowel 
onderwijskundig als ook in de facilitaire 
ondersteuning en bedrijfsvoering, Mooi om te 
zien als blijkt dat door duurzame keuzes niet 
alleen besparingen ontstaan, maar dat deze ook 
leiden tot inspirerende onderwijsgebouwen. 
Over hoe duurzame innovaties, boerenverstand 
(en het zien van laaghangend fruit) een school 
ecologisch én economisch verder brengt. 

Thomas Nobel, Wellantcollege 
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Green Deal Tilburg Bij De Rooi Pannen in Tilburg is de module 
duurzaamheid al jaren opgenomen in het 
curriculum. Maar de school wilde meer en stelde 
zich de vraag: hoe gaan we onze school ‘van 
magazijn tot leslokaal’ duurzamer maken? Dat 
betekent bijvoorbeeld afscheid nemen van 
frisdrankautomaten, invoeren van waste 
management, samenwerken met lokale boeren. 
Daarnaast voert Wageningen Universiteit met 
studenten een onderzoek uit waarbij studenten 
op hun stageplaatsen kijken hoe het werkveld 
omgaat met duurzaamheid.  
De kracht van het duurzaamheidsprogramma is: 
werken aan bewustwording intern en extern, 
gekoppeld aan concrete uitvoering. Dat moet ook 
bij andere scholen kunnen!  

Pepijn Boer, De Rooi Pannen 

Chocolade met insecten Insecten vormen een duurzame eiwitbron. 
Behalve dat ze dienen als goede vleesvervanger, 
blijken ze ook in combinatie met chocolade heel 
lekker te zijn. Leer van onze chocolademeester 
over de voedingswaarde van insecten en ervaar 
hoe chocolade met insecten smaakt! 

Robert Braam en Anita Neleman, Rijn IJssel 

Hobbels en successen bij regionaal duurzaam 
denken 

Koks van het team Horeca zijn al een aantal jaren 
bezig om regionaal duurzaam te denken en te 
handelen. Daarbij weten zij zich gesteund door 
het initiatief Smaakacademie Achterhoek. 
Inmiddels levert de paarse wagen van de 
groothandel een stuk minder en krijgen regionale 
initiatieven een kans. Toch is het niet enkel 
hosanna. Neem de weerbarstigheid van tien 
chef-koks binnen het horecateam en de hobbels 
bij de bevoorrading door verschillende boeren. 
Wat maakt dat het team toch doorzet? De kok 

Joost van Outheusden en Dennis Vieberink, 
Graafschap College 
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ervaart ruimte voor creativiteit en is in staat om 
de student en het werkveld te laten zien dat de 
footprint gereduceerd kan worden. Eigen 
initiatief wordt beloond; van collega’s die 
rechtstreeks bellen met de regionale boer tot lof 
over slim inspelen op de grilligheid van de 
gastronomie.  

Volop mogelijkheden met keuzedeel 
‘Duurzaamheid in het beroep’ 

In gesprek met collega’s van verschillende scholen 
om ideeën op te doen over inbedding keuzedeel 
in curriculum.  
Studenten werken samen aan Smart Enschede 
Hoe maak je Enschede aantrekkelijker en 
duurzamer? Met EnschedeLab steken studenten 
van ROC van Twente, Saxion, AKI ArtEZ en 
Universiteit Twente samen de handen uit de 
mouwen en het initiatief biedt kans om ideeën 
voor een fijner woon- en werkklimaat in de stad 
uit te werken. In gemixte studententeams 
werken de studenten een semester lang hun 
ideeën voor Enschede uit, onder begeleiding van 
professionals. 
Zelf ontworpen 
Creativiteit en innovatief vermogen leidde tot 
een geheel eigen aanpak bij Nova College. Van 
lesmateriaal tot proeve van bekwaamheid: wat 
blijkt een schot in de roos en waar is aanpassing 
nodig? 
Vloggen over people, planet, profit 
Inzicht krijgen in eigen gedrag staat voorop en de 
verwerking van de stof gebeurt op allerlei 
manieren. Studenten gaan in projecten aan de 
slag met duurzaamheidsthema’s en uiteindelijk 

Bernhard Kroes en Astrid Masselink, ROC van 
Twente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dave de Koning, Nova College 
 
 
 
 
 
Bert Vuuregge, ROC Mondriaan 
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maken verbetervoorstellen deel uit van de 
examinering.  

Wat moeten we met ‘mannenvlees’? De concepten ’Mannenvlees’, ’Wereldburgers' en 
'Doe-het-zelfkippen’ laten toekomstige en 
huidige foodprofessionals zien dat er brood zit in 
duurzaam voedsel en dat kapitaalvernietiging 
verleden tijd kan zijn. Dat de concepten goed 
toepasbaar zijn, bewijst Koning Willem I College 
in Den Bosch; samen met studenten is de 
receptuur ontwikkeld en dan blijkt het vlees van 
stierkalveren, bokjes en haantjes ineens van 
waarde. 

Veerle Slegers, FoodUp!  

Duurzaam toerisme in de praktijk Accommodaties in binnen- en buitenland werken 
aan een beter milieu en zorgen voor meer trots 
bij werknemers en betere klantervaringen. 
Verduurzaming van vervoer, verblijf en vermaak 
is essentieel om als toeristisch bedrijf in business 
te blijven. Wat maakt een organisatie succesvol 
en welke bedrijfsvoering, productontwikkeling en 
communicatie hoort daarbij?  

Gerben Hardeman, ANVR 

Duurzaam omgaan met personeel  
Omscholen en bijscholen voor nieuw 
onderwijsconcept 

Bij Deltion College is een aantal collega's op 
eenzelfde moment in eenzelfde ruimte samen 
verantwoordelijk voor onderwijs aan een grote 
groep. Dit concept maakt het mogelijk studenten 
zelf te laten kiezen; het ene moment is dat één 
op één coaching, een andere keer zelfstudie, 
soms een ‘les’ in een enigszins afgeschermd deel 
van de grote L-vormige ruimte. De nieuwe 
aanpak vergt iets van de lesgevende en niet 
iedereen is voldoende geëquipeerd om op deze 
manier onderwijs te verzorgen.   

Monique Volkers, Deltion College 



 

 

5 

Deltion College biedt ondersteuning. Een mooi 
voorbeeld van de wijze waarop een school 
aandacht heeft voor omscholen/bijscholen om 
collega’s klaar te stomen voor de toekomst. 

Circulair ondernemerschap 
 

Onder de naam Three-Sixty is in Veghel het 

grootste kenniscentrum van Nederland ontstaan 

op het gebied van voedselverspilling. Met de 

totstandkoming van de Verspillingsfabriek werkt 

het team van Frenk van den Berg vanuit een 

verspild pand, met een verspilde aankleding, met 

verspilde talenten (werknemers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt) aan een sociaal-

maatschappelijk programma om van verspilde 

producten weer nieuwe producten te maken. 

Kansen te over voor circulair ondernemerschap!  

Frenk van den Berg, Verspillingsfabriek 

Ministerie van OCW en Inspectie van Onderwijs 
bieden 'Ruimte in Regels' voor duurzaam 
onderwijs 

De wet- en regelgeving in het mbo laat ruimte 
aan de school en het team om het onderwijs zo 
in te richten dat het voor langere tijd staat. Vaak 
lijken regels in de weg te staan die de vrijheid van 
onderwijs beperken; in de praktijk is het veel 
interpretatie en gaat het soms om vermeende 
beperkingen. De brochure ‘Ruimte in Regels’ is 
een eerste aanzet voor docenten en 
staffunctionarissen om meer professionele 
ruimte te pakken. In deze workshop een korte 
presentatie met daarna alle gelegenheid voor 
vragen. Samen ontdekken waar ruimte zit. 

Rini Romme, MBO Raad 

Happy people bij Riksja Travel Steeds vaker zien bedrijven de voordelen van 
investeren in werkgeluk. Zo ook Riksja Travel. Om 
werkgeluk te verankeren in de bedrijfsstrategie 
en -cultuur is een Chief Happiness aangesteld die 
vorm geeft aan de employee experience. Hoe het 

Angela Sanchit, Riksja Travel 
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thema werkgeluk verwordt tot een 
vanzelfsprekendheid. 

Ondernemer van je eigen loopbaan Wij stimuleren onze studenten om continu 
nieuwsgierig te zijn naar trends, om bij 
stagebedrijven of op school alle kansen aan te 
grijpen om bij te leren, maar in hoeverre geven 
wij zelf het goede voorbeeld? Wij dagen je uit om 
na te denken over wat professionalisering voor 
jóuw loopbaan inhoudt. Hoe blijf je nieuwsgierig 
en raak je niet ingedut in je vak? In welke sector 
je ook werkt, je bent ondernemer van je eigen 
loopbaan. Aan de hand van inspirerende 
voorbeelden ga je in deze workshop zelf aan de 
slag met het thema duurzame inzetbaarheid. 

Tamara Hoogerwaard, Bakery Institute 

Duurzaam omgaan met het werkveld 

Samenwerking loont In diverse regio’s is een schreeuwend tekort aan 
personeel in sectoren als de Horeca. Dit tekort is 
in onbalans met de aantallen mensen die in de 
bijstand zitten, van school komen en 
werkzoekend zijn. Hoe gaan we het tij keren en 
zorgen we dat vraag en aanbod optimaal op 
elkaar worden afgestemd? Integrale 
samenwerking door partijen als lokale en 
landelijke werkgevers, de gemeentes in de regio, 
particuliere en publieke opleiders en het 
Werkgeversservicepunt, zorgt voor een oplossing 
in het coöperatieve platform ‘Kansacademie’. 
Doel is een positieve, sterke leercultuur tot stand 
brengen met aandacht voor  inclusieve arbeid. 
Liggen hier kansen voor het roc? 

Mick Slaap, Kansacademie 

Drievoudig winnaar Leerbedrijf van het Jaar: 
natuurlijk het gelukkigste bedrijf van Nederland! 

Elke dag werken we bij de Kennemer 
Duincampings aan het gelukkig maken en houden 
van onze collega’s. Dat heeft niet alleen een 

Mariska Pronk en Alexander van der Doorn, de 
Kennemer Duincampings 
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gunstig effect op onze financiële resultaten en 
verzuimcijfers, maar vooral op de sfeer binnen de 
organisatie. We zijn gestopt met beoordelen en 
onze senior medewerkers hebben tegenwoordig 
als functietitel ‘Stralend Voorbeeld’. Wil je weten 
wat we nog meer doen? We vertellen het graag.  

Beste leerbedrijf in de horeca 2019: investeren 
in toekomstig personeel 

Van der Valk Hotel Sassenheim is uitgeroepen tot 
het beste leerbedrijf in de horeca van 2019. 
Uitblinken in het doorgeven van het vak. Hoe 
gaat dat? Niet bang zijn, durven vernieuwen en 
durven investeren blijken hun vruchten af te 
werpen. Met een familiecultuur als basis. 

Addie van Olderen, Van der Valk Hotel 
Sassenheim 

Kwaliteitsagenda: van verticale sturing naar 
horizontale sturing  

  

  

Samen met de regionale partners bekijkt ieder 
roc wat nodig is voor de ontwikkeling van de 
regio. Zo komt een school tot een strategisch 
plan. Uit het strategisch plan vloeit een 
kwaliteitsagenda voort met innovatieve 
elementen die een aanjaagfunctie hebben en 
zorgen voor een impuls voor het vernieuwen van 
onderwijs of voor een vernieuwende duurzame 
samenwerkingsstructuur.  
Inzicht in de topics uit de kwaliteitsafspraken, die 
onlangs door alle scholen zijn ingediend bij het 
ministerie van OCW. Mét een mooi voorbeeld 
van ‘Twents Fonds voor Vakmanschap’. 

Henk Kuppens, MBO Raad  
Edwin Kamp, ROC van Twente 

  

 

 


