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• dienstverlening of
nieuwsbrief
• open dagen
• foodfests in RSL
• jaarrapporten
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•digitaal: communicatie
van workshops
•loon
• evaluatie
• aantal deelnemers
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2. Kook creatief en budgetvriendelijk.
3. De doelgroep is de gastheer.

gemeen

meervoudig

1. Proef van wat je niet kent.
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4. Meer kennis over voedsel leidt
tot een betere gezondheid.

• via talentenbord: vraag &
aanbod

omgang

5. De keuken is een veilige plek.
6. Zie het talent bij elkander.
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1.Inclusief en divers

Partner

2. Toegankelijkheid

sociaal

3. Versterkend
4. Voedselgeletterdheid
5. Vertrouwen
6. Waardering

ecologisch

economisch

• Er is een functionele keuken
• Er is een “koken met kruiden” - workshop
• Er is een “samen komen koken” - moment
• Er is een reeks van 4 workshops voor kansarmen
• Koken voor alleenstaande mannen
projecten
• Tips voor ontbijt en tussenmaaltijden
• Weetjes over gezonde voeding
• Creatief koken met kinderen
• Fotowand met eigen recepten
• Er is een blog / instagram / nieuwsbrief
• Er is een kalender: digitaal en op bord
• Verrolbare snijtafels per 4
• Afwaspunten
• Er is 1 aanspreekpunt
• Er zijn 2 denktankjes (reflectiegroepen): bewoners (1x/maand) en peers
• Er is een communicatiecoach die helpt de digitale media te raadplegen
• Er is een vrijwilligerswerking voor opkuis en onderhoud
• Lege dagdelen worden verhuurd
• Koken met 1,2,3 colruytboekje
• Er is een open café moment met overschotten en info over workshops
• Er zijn producten met een hart te koop: kruiden, recepten op postkaartjes (uit workshops)
• Er worden buddies voor communicatie- en creatietools ingezet
• De groep maakt zelf workshops
• Er zijn evaluatiemomenten
• Er is een talentenbord
• Er wordt deelgenomen aan open dagen en reflectie
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Spoorzoeker
‘opportuniteiten en partners zoeken’
Planner
‘plant in’
Moderator
‘beslist’
Vertaler
‘idee naar workshop, affiche, ...’
Goudzoeker
‘test haalbaarheid’
Kok
‘actief in de keuken’
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“De keuken is een veilige oefenplek voor
voedselgeletterdheid met behulp van de
doelgroep als gastheer.”

• Huishoudkeukentoestellen
• Ingrediënten
• Verpakking
• Drukwerk & ICT
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brengen		

				 halen

1. Bewoners denktank

noden, vragen, input

aanbod, versterking, betrokkenheid

2. Peer denktank

feedback, input, inzicht, (zoeken) niet doelgroep
deelnemers

kennis, toegang, ruimte

3. Colruyt

grondstoffen, recepten, korting

feedback, imago, inzicht in consumentengedrag

4. Lab

verpakking, signalisatie, hulp cummunicatie,
doorverwijs

doorverwijs, showcase

5. Trainers

aanbod workshops (op maat)

werk / loon

6. Doelgroep deelnemers

kennis, recepten, sfeer, eten, nieuwe inzichten in
noden en vragen

voedselgeletterdheid, versterking, sociaal moment,
gezondheid, leren, ontmoeten

7. Stad RSL

drukwerk, ICT, gebouw, werk, brugteam

inzicht in noden, imago

8. OCMW

gebouw, budget, toegang tot doelgroep (Komaf,
graancirkel...)

inzicht in noden en samenstelling van de groep

9. Niet-doelgroep deelnemers

inkomsten, diversiteit

kennis voedsel en aanbod, ontmoeting

10. De Lochting

grondstoffen, toeleiding van de doelgroep

processen en methodieken kookmomenten

11. Buddies

expertise, personal coaching

expertise overdragen, trots, verbinding, leren in RSL

