
  

 

Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België  

  

  

 

   

EVOLUEERT VOEDING IN DE 

ZORG WEL GENOEG? 

  

 

 

  

Hoe werken voedingsbedrijven 

samen met zorginstellingen, in 

welke mate innoveren ze op gebied 

van voedsel dat in een medische of 

verzorgende context wordt 

geserveerd, en hoe evolueert de 

rol van voeding in de zorg? 

HEB JIJ EEN HART VOOR 

SENIOREN? 
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ZorgAnders haalde drie experts 

binnen de voedingssector aan tafel 

om het daarover te hebben: Bart 

Buysse (Fevia), Anneleen 

Vandewynckel (BReMA) en Inge 

Arents (Flanders’ FOOD). 

 

 

  

 

  

 

ZORGWERKGEVER 

VAN HET JAAR 2019 

U BENT ER TOCH OOK BIJ? 

  

 

  

 

SAVE THE DATE 25 APRIL 2019 

Treedt uw organisatie in de voetsporen 

van o.a. Jessa Ziekenhuis, AZ Maria 

Middelares, Oscare vzw Merksem, WZC 

Den Olm Bonheiden, ZNA Mobiel Crisis 

Team, ...? 

 

Registreer voor 15 februari 2019 en 

maak kans op 1 van de prestigieuze 

awards! 

Geregistreerde zorgorganisaties kunnen 

tot 22 maart 2019 hun dossier indienen 

en zo meedingen naar een award in één 

  

Wil jij ook elke dag het verschil 

maken voor onze bewoners en hun 

familie? 

 

Dan kan een job als zorgkundige 

of verpleegkundige binnen één van 

de 7 Brugse Woonzorgcentra 

van Mintus jou waarschijnlijk wel 

aanspreken! 

Interesse? 

 

 

SOLLICITEER HIER  
 

 

  

 

  

 

“IN ONZE LEEFBUURTEN STAAT 

GEZONDE VOEDING 

CENTRAAL” 

  

 

 

 

Triamant realiseerde vier woon- en 

leefbuurten, respectievelijk in 

Zottegem, Geluwe, Ronse en Sint-

Truiden. Je kan er permanent of 
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van de 10 categorieën. 

 

De ideale kans om te schitteren in de 

zorgsector én te genieten 

van nen plezanten avond onder 

collega's! 

  

 

  

 

ONTDEK HIER ALLE 
MOGELIJKHEDEN  

 

 

  

 

  

 

BEST DEAL: ALLROUND 

AANSPREEKPUNT VOOR 

GROOTKEUKENS VAN 

ZORGINSTELLINGEN 

  

 

 

  

Als zorginstelling weet u welke 

dagelijkse logistieke en 

administratieve inspanning er zit 

achter uw kwalitatieve, gevarieerde 

en budgettair verantwoorde 

maaltijdaanbod. Best Deal 

tijdelijk verblijven. Er zijn flats 

en gezinswoningen voor gezonde 

mensen, maar ook voor wie 

begeleiding of zorg nodig heeft. 

Een professioneel zorgteam staat 

de klok rond klaar. Pure&Fresh is 

het uitgangspunt van 

cateraar Aramark. 

 

 

  

 

  

 

DEN DRIES WIL VIA CATERING 

OPENHEID NAAR DE BUURT 

CREËREN 

  

 

 

 

Den Dries in Evergem vangt 

zowat 120 mensen met een 

verstandelijke beperking op. Er is 

onder meer woonbegeleiding en 
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begeleidt en ondersteunt meer dan 

150 zorginstellingen die hun 

keuken in eigen beheer uitbaten. 

 

 

 “HEEL WAT KINDEREN 

KRIJGEN HULP BIJ DE 

MAALTIJDEN” 

  

 

  

 

Wie met een zware fysieke beperking 

kampt, heeft soms problemen met 

eten. Een individuele aanpak is volgens 

Ten Dries in Landegem dan ook 

aangewezen.  

  

 

   

 

een aanbod van dagbesteding. De 

organisatie wil een nieuwbouw 

realiseren met een grote openheid 

naar de buurt. Catering speelt 

daarbij een cruciale rol. 

 

 

  

 

“ONZE MAALTIJDEN MOETEN IN 

ORDE ZIJN!” 

  

 

 

 

Het Gentse AZ Maria Middelares 

verhuisde in april 2015 naar een 

nieuwbouw en dat ging gepaard 

met vernieuwingen, ook in de 

keuken.  
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