


Wie zijn wij

Member of  Korian group

Gegroeid uit oud Senior living group, Foyer de Lork en Senior Assist

120± 120 Voorzieningen verdeeld over gans België

121± 12000 residenten  



ORGANISATIE

Cateringteam opereert als één team waar elk lid werkt vanuit zijn eigen specifieke competenties

Bedoeling is binnen alle voorzieningen van SLG een hogere kwaliteit van maaltijden en een optimale 

maaltijdbeleving te creëren 

Werkt samen met en geeft advies aan verschillende entiteiten binnen SLG

Alle vragen & opdrachten worden ontvangen / aangestuurd door de manager HSH (Hotel Services & 

Hospitality)

Werkt nauw samen met COO & ODIR 

Rapporteert aan COO

Rapporteert aan CEO / CFO ivm specifieke deelgebieden.





Hospitality / catering beleid
1.Aankoop

2.Centrale menuplanning

3.Productie maaltijden

4.Maaltijdbeleving

5.Waste management



1.Aankoop 

Leveranciers op groepsniveau ( raamovereenkomsten)

Werking in partnership met leveranciers

Artikelkeuze bij juiste partner

Goldenlist met A-labels

Communicatielijn leveranciers / Bestdeal



2. Centrale menuplanning
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3.Productie maaltijden



Bewuste keuze

80% warme lijn

20% centrale keuken in autopasteurisatie of  warm in bulk geleverd



3. Productie maaltijden





Bewuste keuze

80% warme lijn

20% centrale keuken in autopasteurisatie of  warm in bulk geleverd



Aroma

VariatieConcentratie

4.Maaltijdbeleving



Gewoontes

Tijd

GewoontesVoeding



Respect voor de bewoner

Aandacht aan bewoner geven

Motiveren

Keuze bieden aan bewoner



• Ordelijke omgeving

Tafels goed zuiver maken

Tafels ordelijk en correct indekken

Ook bij dementie respect tonen 

Laat de bewoners eerst zelf proberen te eten



• Zorg voor een rustige omgeving, met rustige 

muziek op de achtergrond, liefst geen televisie

• Indien er bezoek is, de bewoners toch 

motiveren om aan tafel te blijven tot de maaltijd 

afgerond is

• Laat bewoners voor de maaltijd naar het toilet 

gaan, zodat dit niet moet gebeuren tijdens de 

maaltijden

• Kleed de leefruimte aan tot een gezellige 

eetkamer met kaders, raamdecoratie,  

schilderijen etc.



5. Waste management

Waarom?

Ecologische voetafdruk

Door juiste grammage, retour wat  nadien in maaltijdbeleving kan 

geïnvesteerd worden



Werking

Sensibilisering

Meten en wegen

Registreren

Bijsturen









Wij willen u graag bedanken voor jullie interesse


