
UITNODIGING 10 OKTOBER

INSPIRATIESESSIE GEZONDE 
VOEDSELOMGEVING VOOR 
UTRECHTSE GEMEENTES

Meld je aan via voedselagenda@provincie-utrecht.nl

Hoe creëer je een gezonde voedselomgeving in jouw gemeente? In deze 
netwerkbijeenkomst georganiseerd vanuit de Voedselagenda van provincie Utrecht 
staat inspiratie en uitwisseling centraal. Hoe kan je aan de slag met beleid en 
uitvoering om gezonde voedselomgevingen mogelijk te maken in je eigen gemeente? 

Inspelend op deze behoefte organiseren wij deze inspiratiesessie.

6 REDENEN OM TE KOMEN

1 Twee lezingen met stand van zaken en inspiratie.

2 Mogelijkheid om al je vragen te stellen over Jong Leren Eten,  
JOGG en de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

3 Goede voorbeelden te horen krijgen uit andere gemeentes.

4 Ruimte om je collega’s te ontmoeten.

5 Weggaan met handzame tips om mee aan de slag te gaan.

6 Lekkere hapjes uit de regio!



PROGRAMMA

INTRODUCTIE EN LEZINGEN
• Introductie door de Voedselagenda van 

provincie Utrecht.
• Twee inspirerende lezingen:

1 Maartje Poelman 
 Wageningen University & Research onderzoeker 
gedrag en voedselkeuzes: ‘Nut en noodzaak voor 
een gezonde voedselomgeving’.

2 Andrew Simons en Marc Hendriks 
 Kwartiermakers Gezonde Basisschool van 
de toekomst: ‘Hoe bouw je een gezonde 
bassischool?’*

TAFELGESPREKKEN OVER GOOD PRACTICES
Bij dit onderdeel worden ervaringsdeskundigen aan 
het woord gelaten over hun successen in hun eigen 
gemeente. Je kan aanschuiven en het gesprek aangaan 
bij de volgende onderwerpen:

Tafel 1
De JOGG aanpak

	R Hoe start je met JOGG, wat zijn de mogelijkheden 
als je JOGG-gemeente wordt?

Met Sanne Meerman (teamfitcoach en JOGG-regisseur) 
en Merel van den Nobelen (beleidsmedewerker)  
uit gemeente Vijfheerenlanden. JOGG-adviseurs  
Antoine Brandenburg en Annemarie Roodenburg 
schuiven ook aan tafel.

PROGRAMMA | INSPIRATIESESSIE GEZONDE VOEDSELOMGEVING

DETAILS

Wat  Inspiratiesessie over voedselbeleid, 
voedseleducatie en de gezonde 
voedselomgeving

Datum  10 oktober 2022

Tijd  Inloop vanaf 13.00 
Start programma 13.30 
Borrel 17.00 – 18.00 

Locatie The Colour Kitchen  
J.M. de Muinck keizerlaan, Utrecht

Parkeren Gratis!

Organisatie Provincie Utrecht Voedselagenda

Voor wie Gemeenteambtenaren binnen  
provincie Utrecht 

Inschrijven Mail of je aanwezig bent naar  
voedselagenda@provincie-utrecht.nl 
Geef aan wat je eerste en je tweede 
voorkeur zou zijn voor de tafel sessies. 

* De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een geïntegreerd 

schoolconcept met een dagritme waar aandacht is voor 

onderwijs, gezonde voeding en gevarieerd bewegen dat 

wordt toegepast op vier scholen in Zuid-Limburg.

Tafel 2
De Gezonde Schoollunches

	R Wat kan de inzet van gemeentes zijn om 
gezonde schoollunches mogelijk te maken? 

Met Julia Reymond van de gemeente Utrecht, 
het initiatief Groentjessoep en Lisa Verbruggen 
(makelaar Jong Leren Eten Utrecht) als 
ervarings deskundigen.

Tafel 3
De gezonde voedselomgeving

	R Welke activiteiten kan je als gemeente uitvoeren om 
meer aandacht te genereren voor lokaal en gezond 
voedsel?

Aan deze tafel hoor je meer over het voorbeeld van 
Lekker Lokaal Leusden, en de pop up store op het station 
van gemeente Ede met lokaal en gezonde producten. 
Deze voorbeelden worden toegelicht door beleids-
medewerker Hans Peter Reinders van gemeente Leusden 
en Ellen Poolman van gemeente Ede.

mailto:voedselagenda@provincie-utrecht.nl

	Voorzijde
	Achterzijde



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		12066 ProvU Uitnodiging liggend TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Edwin Handstede

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 4

		Goedgekeurd: 26

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Overgeslagen		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Overgeslagen		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Overgeslagen		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
	Knop 1: 


