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FEDERATIES

GEZAMENLIJK FRONT 
MET EENZELFDE VISIE

Op 7 februari 2015 zag een
nieuw initiatief het levenslicht: de
Internationale Federatie van
Chefs. Deze federatie zal zich
focussen op de beoogde veran-
dering in de benadering van de
welzijns- en gezondheidssector,
door een geïntegreerde aanpak
van voeding in de zorg te
communiceren, te implementeren
en wereldwijd te promoten. 

KERNGROEP NEDERLANDSE 
EN VLAAMSE CHEFS

“De federatie is van start gegaan
met een kleine kerngroep van
Nederlandse en Vlaamse chefs
die momenteel al meer dan
400 professionele koks rond zich
verzamelden. 
Als oprichters van de federatie
dragen wij eenzelfde visie uit, die
we staven door onze opleiding in
het Center for Gastrology in
Leuven. Dit onafhankelijk onder-
zoeks- en opleidingsinstituut stond
aan de wieg van het concept
'selectieve smaaksturing' en heeft
als belangrijkste doel om de
kennis in de gemeenschaps-
restauratie te verhogen. 
In nauwe samenwerking met
verschillende (hoge)scholen en
universiteiten organiseert het
Center praktijkgerichte vervolg-
opleidingen voor koks in België
en Nederland. Deze gastrologi-
sche benadering biedt nieuwe

perspectieven, en past in een
integraal voedingsbeleid dat de
individuele wensen en behoeften
van de senior met betrekking tot
eten en drinken centraal stelt, en
waarbij de voedingsorganisatie
met de betrokken organisaties
ernaar streven om hieraan maxi-
maal tegemoet te komen.” 

TWEE UITGANGSPUNTEN

“Er zijn twee uitgangspunten
cruciaal: wat op het bord ligt en
wat rond het bord gebeurt. 

Vanuit diezelfde visie hebben wij
de Internationale Federatie van
Chefs opgericht. 
Daarnaast wilden wij een geza-
menlijk front vormen ten opzichte
van partners, bedrijven en over-
heden. 
De Federatie gebruikt met opzet
niet het woord 'sociaal' in haar
naam, maar wel Not Only For
Profit. Met deze bewuste keuze
wenst ze haar streven naar maat-
schappelijke winst te benadruk-
ken, waarbij zowel de aanpak in
non-profitorganisaties als die in

profitondernemingen  omarmd
wordt”, zegt André Claessens. 

HAPPY LIFE YEARS 
TOEVOEGEN

Als stakeholder in de Nieuwe
Europese Visie rond voeding in
de zorg van de A3 Nutrition
Group in EIP-AHA (European
Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing), willen de
chefs over de landsgrenzen heen
aan de H2020-doelstelling van
de Europese Commissie mee-

INTERNATIONALE FEDERATIE VAN CHEFS 
FOCUST OP WELZIJN BURGERS
EUROPEES INNOVATIEPARTNERSCHAP VOOR GEZOND OUDER WORDEN

egin februari werd de Internationale Federatie van Chefs boven de doopvont
gehouden. In tegenstelling tot corporaties die in hoofdzaak de belangen van 

hun leden behartigen, richt deze federatie van professionele koks zich op het 
maatschappelijk welzijn dat lekker, gezond en veilig eten genereert bij burgers. 
We spreken met André Claessens, een van de 'founding fathers' en Head Hospi-
tality chef-kok wzc De Wyngaert van Armonea, over het waarom achter deze 
federatie. 
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Isabel Boons

De federatie is van start gegaan met een kleine kerngroep van Nederlandse en Vlaamse chefs
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werken: Healthy Life Years (HLYs)
aan het leven van ouderen in de
Europese Unie toevoegen en
vooral …  Happy Life Years
toevoegen met lekkere maal-
tijden. Dit Europees innovatie-
partnerschap voor actief en
gezond ouder worden, moet de
gemiddelde gezonde levensduur
van Europeanen tegen 2020 met
twee jaar doen stijgen door een
betere gezondheid en levens-
kwaliteit. André Claessens: “Wij
zijn momenteel volop bezig met
het uitwerken van ons manifest

waarin de grote lijnen van onze
organisatie worden uitgezet. Zo
trachten we mensen met een-
zelfde competentie te verenigen
rond het maatschappelijk welzijn
van voeding. De voorwaarde om
in onze federatie te mogen
zetelen, is het verzamelen van
dertig stemmen door leden, koks
of gelijkgestemden. Het is de
bedoeling om de gastrologische
principes die we in het Center for
Gastrology hebben geleerd uit te
dragen en nog meer uit te
diepen. We zijn van mening dat

het niveau in de voedingszorg
omhoog moet. Kennis is prioritair
in de keuken, want koks spelen
een cruciale rol in de gastrologi-
sche benadering van voeding in
de zorg- en welzijnssector en in
de strijd tegen niet-ziektegerela-
teerde  ondervoeding  bij
ouderen.”

PARADEPAARDJE 
I.P.V. PIJNPUNT

Eten zou een feest moeten zijn,
en dat is het dikwijls niet.
Ouderen eten niet enkel vaak
alleen op hun kamertje, het eten
wordt ook soms weinig opbeu-
rend gepresenteerd, en qua vari-
atie laat het ook dikwijls te
wensen over. Bovendien proeven
en ruiken ouderen sowieso een
stuk minder goed. Al deze
factoren leiden ertoe dat vele
ouderen minder of bijna niet meer
genieten van hun eetmomenten,
systematisch weinig trek hebben
en uiteindelijk met ondervoedings-
problemen te maken krijgen.
Ouderen die er daarentegen wel
in slagen om gezond, in gezel-
schap, voldoende en gevarieerd
te eten, voelen zich minder
eenzaam, kampen minder vaak
met depressies en verveling, en
hebben uiteindelijk minder zorg
en medicatie nodig. “Voeding
was vroeger veelal een pijnpunt
en noodzakelijk kwaad in de
zorg, terwijl men vandaag meer
en meer inziet dat voeding het
paradepaardje van een zorgin-
stelling kan worden. Senioren
kijken uit naar maaltijdmomenten,

en deze momenten zijn dikwijls
de enige afleiding die ze hebben
op een dag. Het is aan ons om
er dan ook een feest van te
maken, en dit gedachtegoed
willen wij met de federatie kracht
bij zetten”, zegt André Claessens.

GEPLANDE ACTIES

De Internationale Federatie van
Chefs werkt vandaag in eerste
instantie haar manifest af en pro-
beert de leden aan te moedigen
om de visie uit te dragen. “Daar-
naast is het ook de bedoeling om
op regelmatige tijdstippen een
communicatiemoment voor de
leden te organiseren om
bepaalde actiepunten mee te
nemen. Bovendien zal er in juni
een gemeenschappelijke activiteit
worden georganiseerd om onze
leden met elkaar in contact te
brengen. Ook zijn we met een
aantal bedrijven in onderhande-
ling om de federatie, maar voor-
namelijk ons gedachtegoed, te
steunen. We zijn met andere
woorden op zoek naar partners
die deze verandering willen
helpen uit te dragen. We willen
er m.a.w. alles aan doen om
tegen 2020 onze beoogde
doelstelling, namelijk de gezonde
en gelukkige levensduur met twee
jaar doen stijgen, te realiseren.
Alle leden en (toekomstige) part-
ners zullen mee investeren in
deze ambitie”, vult André Claes-
sens aan. �

Internationale kennis bundelen
“Momenteel komen de leden voornamelijk uit België en Neder-
land, maar ook koks uit Frankrijk en Italië sloten zich al aan bij 
de Internationale Federatie van Chefs. Het is de bedoeling om
eerst de Noord-Zuidverbinding op punt te zetten en voldoende
body te geven aan de federatie. Zodra de basis is gelegd voor
de federatie, gaan we uitkijken om andere landen en andere
talen bij de federatie te betrekken. Zodra we op snelheid zitten,
ben ik ervan overtuigd dat de federatie snel zal uitbreiden. 
We kunnen heel wat leren van verschillende culturen en

voedingsgewoontes, en het is de bedoeling om die kennis op
termijn te bundelen. De federatie is, zoals al werd gezegd, een
samenwerkingsorgaan dat richt zich op chefs in de gemeen-
schapsrestauratie die minstens dertig professionele koks rond 
zich verzamelen of eerder verworven competenties hebben. 
Onze basis ligt in België en Nederland, maar zal zich onge-
twijfeld verspreiden over Europa, en zelfs internationaal”, 

besluit André Claessens. 

“VOEDING WAS VROEGER VEELAL 
EEN PIJNPUNT EN NOODZAKELIJK KWAAD
IN DE ZORG, TERWIJLMEN VANDAAG
MEER EN MEERINZIET DAT VOEDING 
HET PARADEPAARDJE VAN EEN
ZORGINSTELLING KAN WORDEN”

André Claessens, Head Hospitality chef-kok wzc De Wyngaert 




