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trendexpedition 
Zorgmanagers laten zich inspireren buiten de instellingswereld

Hans Kraak

Een kleine groep facilitair managers, unithoofden voeding, hoofden 
hoteldienst en beleidsmakers van zorginstellingen nam eind 
mei een kijkje buiten de instellingsmuren. Monique Willemse, 
visieontwikkelaar van TrendExpedition.com en Momoko Concepts, 
nam ze mee op een tocht langs voedingsbedrijven om ze te laten 
kennismaken met nieuwe ontwikkelingen en voedingstrends, om 
inspiratie op te doen voor de zorgsector.

‘Innovatie komt van binnen, maar inspiratie haal je buiten’, stelt 
Willemse die voor de derde keer de zogeheten TrendExpeditie over 
voedingtrends in de zorgsector hield, een tocht langs nieuwe ontwik
kelingen buiten de instellingsmuren. Willemse houdt zich als visieont
wikkelaar dagelijks bezig met het ontwikkelen van visies en concepten 
voor zorginstellingen, zoals voor het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem 
en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Ook werkte ze aan stations
concepten voor Nederlandse Spoorwegen. Haar overtuiging is dat 
de nieuwe menselijke maat ervoor zorgt dat zorgconsumenten nu 
instellingen waarderen die een geheel eigen stijl voeren. Ze vindt het 
‘tijd voor een eigen handschrift, dus per zorggroep of instelling’. Op 
23 mei was de dag gewijd aan trends die van invloed zijn op de zorg
consument met speciale aandacht voor voeding. ‘De patiënt in een 
ziekenhuis is steeds meer een gewone consument aan het worden, 

die gewend is geraakt aan nieuwe zaken op het gebied van smaak, 
sfeer, kleur, geur, service, ruimte en beleving’, aldus Willemse. 
De dag begon met een bezoek aan Proef in Rotterdam, waar de groep 
onthaald werd met een andere beleving van het koffiemoment. ‘De 
koffie werd geserveerd in bijzondere porseleinen kopjes op een hou
ten plank samen met heerlijk versgebakken zoetigheden waarop een 
vlaggetje was geplaatst met de tekst “Op uw gezondheid”. Op een 
TrendExpeditie kunnen de deelnemers de bestaande kaders van hun 
werk even loslaten. De deelnemers reageren daar positief op, ervaren 
een dag als deze als een verademing en staan open voor originele en 
creatieve nieuwe ideeën.’
De tour werd vervolgd bij Foodelicious, een trendy delicatessen en 
kookwinkel in het centrum van Rotterdam, waar eetontwerpster Marije 
Vogelzang haar visie op eten weergaf en enkele van haar projecten 
toelichtte.  ‘Als het om de beleving van eten gaat, draait het naast 
zintuigelijke ervaring, onder andere ook om de achtergrond van de 
cultuur of het milieu waaruit de consument komt’, licht Willemse het 
bezoek toe. ‘Wat we zien is dat consumenten steeds meer over het 
eten willen weten. Dat merk ik ook aan de deelnemers van de trend
expeditie, die hebben hetzelfde. Veel mensen zijn zich bewuster van 
kwaliteit. Klanten in zorginstellingen zullen ook veel meer vragen gaan 
stellen over de voeding.’
Tijdens de tour discussieerden de deelnemers regelmatig over de 
implicaties van de overschakeling naar een ander voedingsconcept, de 
betekenis van een andere menucyclus of over hoe om te gaan met de 
weerstanden in de eigen organisatie bij dergelijke veranderingen. Tij
dens een eerste busrit introduceerden de deelnemers zich uitgebreid 
aan elkaar, waarbij ze ook hun motivaties om mee te gaan toelichtten. 

reacties

elly Cornel, manager Facilitair Bedrijf van het Zaans me-
disch Centrum gaf aan dat het programma een leuke mix 
opleverde en dat de voordrachten interessant waren. ‘Het 
strakke tijdschema was misschien een factor, maar soms 
hadden de voordrachten nog wat specifieker gemogen.’ 
rené markus, Hoofd gastenservice van Bethesda in Hoo-
geveen concludeerde: ‘Het was een mooi cadeau om nu 
eens met een groep vakgenoten onderweg te zijn. en dan 
te horen waar wij staan binnen de ontwikkelingen.’

Het terras van Het restaurant van villa augustus met uitzicHt op de 

moestuin
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Zorgmanagers laten zich inspireren buiten de instellingswereld

Deze waren gevarieerd: ‘het opdoen van nieuwe kennis’, ‘het delen 
van ervaringen’, ‘bijblijven’, ‘inspiratie opdoen’, ‘praktische tips aan
gereikt krijgen’, ‘aansluiting maken met de diverse doelgroepen’,  ‘het 
bepalen van een visie op de toekomst’.

Groene omGevinG De volgende stop was Villa Augustus in Dor
drecht, een hotelrestaurant op een oud waterwinningsterrein, waarbij 
een grote moestuin en een Italiaanse tuin is aangelegd. De menukaart 
houdt rekening met de groenten die worden verbouwd en het tijdstip 
waarop de groenten rijp zijn. Initiatiefnemer Daan van der Have van 
Villa Augustus gaf aan dat gastvrijheid en aandacht voor het individu 
de belangrijkste filosofie is van de onderneming. 
De tuinen blijken bezoekerstrekkers te zijn, die behalve een weldadige 
ervaring een positieve commerciële bijdrage aan de bedrijfsvoering 
leveren. ‘Ik wil hiermee aan de zorgsector laten zien dat investeringen 
in zaken die een prettige ervaring bieden, die in eerste instantie als 
kosten worden gezien, juist een commerciële meerwaarde kunnen 
opleveren’, zegt Willemse. ‘Onderzoeken tonen bovendien aan dat 
een natuurlijke omgeving mensen ontspant en dat ze sociale cohesie 
bevorderen. Dat kun je met groen stimuleren. Ik span me dan ook in 
voor de aanleg van meer groenvoorzieningen in en rondom zorgin

stellingen.’ 
Ze moedigde de deelnemers aan om Villa Augustus, in gedachten, als 
het ziekenhuis van de toekomst te zien. ‘Zaken die opvallen aan de 
hotelkamers zijn het prettige linnen beddengoed, de bijzondere inrich
ting en de mooie mengeling van oud en nieuw interieur. Bij binnen
komst in Villa Augustus word je verwelkomd door de geur van versge
bakken koekjes en de houtoven zorgt voor een heerlijke houtvuurgeur. 
Opvallend is dat zowel jong als oud zich er op hun gemak voelt.’
Met uitzicht op de moestuin presenteerde Willemse haar onderzoek 
naar de voedingswensen rondom de cliëntenmaaltijd in de zorg. 
Volgens haar is het belangrijk dat ‘het proces in de zorginstelling in 
dienst zou moeten staan van de mens en niet andersom. Een van de 
belangrijkste cliëntenwensen is de behoefte aan zelfbeschikking. Hoe 
flexibeler het zorgproces is ingericht, hoe meer de zorgklant regisseur 
over zijn of haar eigen verblijf is. Gastvrijheid gaat over de individuele 
vrijheid van de gast en het gehele zorg en voedingsaanbod dient 
daarop afgestemd te zijn. Deze expedities zijn erop gericht om vanuit 
het perspectief van de zorgklant met nieuwe verwondering te kijken 
naar het eigen aanbod en inspiratie op te doen voor het ontwikkelen 
van een eigen handschrift’, aldus Willemse.

Een van de belangrijkste 
cliëntenwensen is de behoefte aan 

zelfbeschikking

informatie:
www.TrendExpedition.com

Het marktcafé in villa augustus monique Willemse (recHts op de foto), initiatiefnemer van 

trendexpedition.com, met Jolanda volman (midden) en Helmie 

Jeurissen (links) van de alysis zorggroep
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