Catering
‘arrangeren en orkestreren’

Masterclass (Circulair) Cateren 2019
Wilt u de catering afstemmen op de laatste trends en ontwikkelingen en zoekt u antwoord op vragen als:
- Hoe zouden wij meer circulair kunnen cateren?
- Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen de catering?
- Welke invloed heb ik als opdrachtgever?
Dan biedt de Masterclass circulair cateren uitkomst.
Sense FM heeft de Masterclass (Circulair) Cateren ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in de cateringbranche. We
nemen de deelnemers mee in de ontwikkeling van de catering en de raakvlakken met de horeca en retail. Het thema
circulair wordt beoordeeld op de kansen en mogelijkheden voor de catering op basis van concreet toepasbare
voorbeelden. Daarbij wordt ook met name ingezoomd op de mogelijkheden die er zijn vanuit de opdrachtgeversrol en
komen gangbare contractvormen en KPI’s aan de orde.

Doelgroepen
•
•
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•

Overheid
Bedrijfsleven
Zorg
Onderwijs

Globaal programma
•
•
•
•
•

De branche en de spelers
Trends en ontwikkelingen
Circulaire kansen en gezonde voeding
Wet- en regelgeving
Contractvormen en sturing

Werkwijze
In de training spelen we in op de specifieke leerwensen van de deelnemers. Niet het overbrengen van de theorie staat
centraal, maar het eigen maken van de materie. We stimuleren dat door in interactieve sessies de deelnemers te
prikkelen om de concrete toepasbaarheid in de eigen werkomgeving vast te stellen.
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Resultaat
De Masterclass is afgestemd op de praktijk. De training is bedoeld voor facilitair (contract-)managers die direct of indirect
te maken hebben of krijgen met Catering op tactisch of strategisch niveau.
De training is uniek doordat de trainers hun jarenlange ervaring als adviseur, dienstverlener en opdrachtgever op het
gebied van inhoudelijke (vak)kennis toepassen op uw situatie. Dit resulteert in zaken die direct toepasbaar zijn in uw
eigen organisatie.

Data & kosten
Sense FM organiseert de Masterclass dit najaar in de eigen trainingsruimte in De Pionier te Utrecht.
In 2019 wordt de Masterclass gegeven op
• woensdag 15 mei van 09:00 uur tot 16:30 uur.
De kosten voor deze training bedragen € 595,- excl. BTW per persoon. Alle lesmaterialen, koffie, thee, frisdrank en lunch
zijn bij de prijs inbegrepen.

Trainers
De training wordt verzorgd door 1 van onze trainers/adviseurs
Wim van der Meer (1970) | Adviseur, eigenaar en docent Sense FM
Wim verzorgt voor Sense FM uiteenlopende adviesopdrachten, zoals beheervorm analyse,
benchmarking, conceptontwikkeling, SLA implementatie, aanbestedingen en
Contractmanagement. Wim studeerde Hogere Hotelschool en Bedrijfskunde aan Business
Universiteit Nyenrode.
Anton J. Daamen MFM (1964) | Adviseur, eigenaar en docent Sense FM
Anton verzorgt voor Sense FM uiteenlopende adviesopdrachten, zoals aanbestedingen voor
facilitaire diensten (o.a. catering, automaten en schoonmaak), Contractmanagement, quick
scans, inkoopbeleid en –optimalisatie, conceptontwikkeling, optimaliseren en professionaliseren
van facilitaire dienstverlening en Interim opdrachten. Anton studeerde HBO Facilitaire
Dienstverlening en Master of Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hens Hens de Neef (1956) | Adviseur, interim-manager en docent Sense FM
Hens’ rol binnen Sense FM is het begeleiden van verandertrajecten als interim-manager cq.
projectleider, als ook het geven van trainingen, individuele coaching en adviesopdrachten.
Hens studeerde HBO Ergotherapie, Sociale Hygiëne, is ISO Auditor en volgde diverse opleidingen
op het gebied van (personeels-)management, kwaliteitszorg en ICT.
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