
 

 

 

 

Lerende netwerken niet alleen inspirerend, maar ook verplicht 

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is iedere zorgorganisatie verplicht deel uit te maken 

van een lerend netwerk. In een lerend netwerk kun je als professional samen met collega-

zorgorganisaties knelpunten en vraagstukken bespreekbaar maken en aanpakken.  

Op het gebied van Eten+Welzijn betekent dit dat eten weer gezien wordt als de oogst van een 
ecologische, sociale en economische investering en van grote invloed is op het welzijn en het herstel 
van de patiënt en de cliënt.  

Met minder zout, vet en suiker kunnen we ook ziektes als diabetes geleidelijk verminderen. En met 
de aanpak van ondervoeding kunnen we financiën en welzijnsgevolgen terugdringen. Aan deze 
bewustwording kunnen alle zorgorganisaties bijdragen door in eigen huis te beginnen. 

Vanuit het Kwaliteitskader ligt de focus op samen leren, zowel intern als met andere 
zorgorganisaties, ouderenbonden, kennispartners etc.  Een lerend netwerk helpt je om 
ontwikkelingen te volgen, ervaringen en inzichten te delen en gericht aan de slag te gaan met 
kwaliteitsplannen. 

Interessante netwerken 

Stichting Eten+Welzijn presenteert een aantal interessante lerende netwerken voor professionals in 

verpleeghuizen, maar ook voor geïnteresseerden die werkzaam zijn in ziekenhuizen, GGZ, 

gehandicaptenzorg en wijkzorg.  

Als deelnemer kom je onder leiding van een professionele regievoerder vijf workshopsessies bij 

elkaar en kun je gebruik maken van de online community. 

 

- Visie en strategie rond eten en drinken 

  Doelgroep: managers en bestuurders in ziekenhuizen, 

  verpleeghuizen, GGZ, gehandicaptenzorg en wijkzorg  

 
- Gastvrij gedrag en teamontwikkeling  
  Doelgroep: teamleiders, coaches, managers en andere 
  leidinggevenden in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, 
  ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg 
 
- Maatwerk in maaltijden 
  Doelgroep: chefs, hoofden voeding/keuken, diëtisten, 
  logopedisten, voedingsassistenten, servicemedewerkers en koks 
  in ziekenhuizen en langdurige zorg 
 
LEEV 
Daarnaast start Eten+Welzijn de kwaliteitskring LEEV (Leren en Verbeteren). Hierbinnen geven 
zorgorganisaties samen inhoud aan het kwaliteitsdenken en een verbeterinstrument op het gebied 
van eten en welzijn. Deze samenwerking geeft vorm en inhoud aan een continu verbeterproces dat 
aansluit bij bestaande accreditaties, kwaliteitskaders en kwalitatieve meetinstrumenten.  
 



 

 

 
 
 
Thema’s die hierbij onder meer aan de orde zijn: duurzaamheid, gezondheid, maaltijdbeleving en 
positieve zorg.  
Doelgroep: hoofden voeding/keuken/facility, kwaliteits/duurzaamheids-managers 
 
Deelname 
Voor meer informatie over deelname als individu aan een lerend netwerk (€ 202,50), klik hier. 
Voor meer informatie over deelname als zorginstelling aan LEEV (€ 2.025), klik hier. 
 

https://www.etenwelzijn.nl/kopie-van-over-ons
https://www.etenwelzijn.nl/kopie-van-lerende-netwerken

