HET MENU OM CLIËNTEN (ZELFSTANDIG) TE
LATEN KOKEN IN JOUW ORGANISATIE

Stap voor stap gezond en lekker
koken met het Ikkookkratje
Naar menu >

VOORGERECHT
Naar aanleiding van een onderzoek vanuit de centrale cliëntenraad (CCR) en vanuit de vraag van
cliënten is een projectgroep opgezet genaamd ‘Gastvrij eten en drinken’. Hierin hebben we het
idee uitgewerkt om mensen stapsgewijs te ondersteunen bij het (zelfstandig) leren koken van een
gezonde maaltijd.

Hoe hebben we dit idee verder uitgedacht?
Een visueel en uitnodigend product.
Een flyer van het Ikkookkratje. Bekijk>
Een (digitaal) recept met korte duidelijke stappen (communicatie volgens taalvoorallemaal en
richtlijnen voor mensen met een LVB beperking). Bekijk>
Een instructievideo, die een op een hoort bij het recept. Bekijk>
Afgepaste ingrediënten op maat (keuzemogelijkheid toegevoegd; gesneden ingrediënten).
Bewustwording creëren rondom leefstijl door gezond en hygiënisch te koken door praatplaten.
Voor begeleiders is er een uitleg bij iedere praatplaat. Bekijk>

En wat levert het nog meer op?
Werkgelegenheid voor cliënten in de vorm van het
maken van producten zoals het ikkookkratje, bedrukken
van schorten en borduren van pannenlappen. En ook
werkgelegenheid in de vorm van uitgifte (ingrediënten
snijden en verpakken).

Randvoorwaarden
Enthousiasme.
Tijd en budget om het concept te (door)ontwikkelen.
Goede communicatie binnen de organisatie om draagvlak te creëren.

HOOFDGERECHT
Hoe zijn we verder te werk gegaan?
Pilotlocatie gestart; ervaringen opgedaan en opgehaald en op basis
daarvan het product verder op smaak gebracht. Bekijk>
Medewerkers binnen de hele organisatie zijn geïnformeerd over het
concept en de mogelijkheden door middel van intranet, social media en mail.
Cliënten zijn geïnformeerd door begeleiders, social media, abonnement op
het Youtube kanaal van Middin, CCR en via mond-tot-mond reclame.

Implementatie; hoe hebben we het concept van koken met
het Ikkookkratje in de organisatie gebracht?
Door medewerkers op een kant-en-klare manier te ondersteunen en hierdoor te ontzorgen.
Denk hierbij aan alle stappen uitgeschreven van aanmelden tot het kopen van de producten,
ondersteund door instructies en formats.
Communicatie via allerlei kanalen. Bekijk>
Vanuit het project Gastvrij eten en drinken geven we de eerste 100 Ikkookkratjes uit. Hier
zitten een aantal basis hulpmiddelen in om van start te gaan, zoals een ikkookschort, een
maatbeker, pollepel, garde, pannenlappen en een receptenmap. Bekijk>

Wat is de rol van de begeleider bij dit kennisproduct?
De begeleider is goed op de hoogte van de vraag

Durven uitproberen en onderzoeken wat een

van de cliënt en het aanbod binnen de organisatie.

deelnemer zelfstandig kan.

Enthousiasmeren en stimuleren.

Coördinatie op de organisatie.

Tijd investeren.

NAGERECHT
Waar staan we nu?
Veel meer praatplaten ontwikkeld, zoals ‘energie en
gezond dagritme’, ‘gezonde darmen’, ‘vegetarische dag’.

Afsluiting met koffie en
thee van het huis

50 recepten gerealiseerd in samenwerking met
stagiaires van de opleiding voeding en diëtetiek.
Tools om medewerkers te faciliteren.
We besteden wekelijks aandacht aan het

Hoe nu verder?

onderwerp gastvrij eten en drinken via social media,

• Vraagstuk; hoe gaan we verder met het delen

intranet of Linkedin.

van dit menu, zodat ook andere mensen in het
land hiervan kunnen gaan proeven.

We blijven in ontwikkeling; denk aan uitbreiden
receptenbibliotheek, uitbreiden praatplaten, eventueel
een website met mogelijkheden.
Uitrollen in de organisatie door meerdere
uitgiftepunten starten.
Ervaringen deelnemers, opgehaald middels
enquête. Bekijk>

• We onderzoeken op welke manier we het
bovenstaande kunnen doen.
• Verduurzaming: minderen met plastic.
Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail naar:
ikkook@middin.nl.

