
1 tot 7 dagen

Nulmeting
Doelen opstellen

www.gelderlandvanmorgen.nl of 085-4012923

4 maanden

Persoonlijke adviezen
en ondersteuning

De eerste deelnemers bespaarden samen honderden kilo's vlees en
voedselverspilling, met duizenden euro's aan kostenbesparing!

Provincie Gelderland wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn en subsidieert daarom voor locaties in de
horeca, zorg en (bedrijfs)catering het programma Gelderland van Morgen. Je gaat gedurende vijf
maanden aan de slag met: een duurzamer menu en/of minder voedselverspilling. 
Wij leveren inzicht, kennis en tools; jij bepaalt zelf welke veranderingen je doorvoert. 

1 tot 7 dagen

Effectmeting
Publiciteit

Doe dan mee met Gelderland van Morgen!

TOEKOMSTBESTENDIG

WAT KUN JE VERWACHTEN? WAT LEVERT HET OP?

DUURZAAM MENU VOEDSELVERSPILLING

Iedere kilo voedselverspilling kost €7
Tel uit je winst wanneer je hiermee aan de slag gaat!

= MEER MARGE EN BETER MILIEU

Periode

Startpunt
deelnemers

Krijg inzicht en advies voor jouw bedrijf met het
programma van de Provincie Gelderland. Doe mee! 

 
Geïnteresseerd? Voor informatie en aanmelden:

NULMETING
Weet wanneer welk voedsel wordt verspild en wat
de impact van je menukaart is op het milieu. 

ADVIESGESPREK 
De Greendish expert komt langs, geeft advies en
bespreekt de kansen met het team. Je bepaalt
daarna zelf waarmee je aan de slag gaat.

AAN DE SLAG 
Met de adviezen en begeleidende
telefoongesprekken om je steeds vooruit te helpen.

EFFECTMETING 
Wij berekenen hoeveel geld je hebt bespaard en hoe
de impact op het milieu is verbeterd.

bepaal zelf wanneer je start! Dit kan meteen, of over een tijdje!

Positieve business case. Ontdek hoe je meer marge 
genereert met een duurzaam menu en kosten bespaart
op je inkoop.

Behoud, en vaak juist een toename, van 
gasttevredenheid.

Publiciteit. Media-aandacht door deelname en 
een toolkit voor communicatie naar je gasten. 

Inzicht in de impact van het huidige menu en
afvalstromen. 

Handvatten voor toekomstbestendig 
ondernemerschap.

Een bijdrage aan een duurzaam voedselsysteem. 

IN OPDRACHT
VAN:

TIJDLIJN

WIL JIJ JOUW ORGANISATIE

MAKEN?


