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Het Koning Willem I College is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt
aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers en studenten.
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond en
duurzaam is. Daarom werkt het college volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door
het Voedingscentrum.
We proberen zoveel mogelijk seizoensgebonden, streekgebonden en biologische producten te verkopen
met zoveel mogelijk labels die aangeven dat de producten duurzaam zijn. We maken hiermee de gezonde
en duurzame keuze de makkelijke keuze.
Zilveren schaal
Het college voldoet aan het predicaat een kantine te zijn met een zilveren schaal.
De kantine biedt:
 een uitgestald aanbod en het aanbod in de automaten dat voor minimaal 60% uit betere keuzes bestaat
 minstens groente of fruit aan
 een aankleding die verleidt tot een betere keuze
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine
minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de
automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
De kantine hanteert als uitgangspunten:
 Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes
In onze kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We
bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water aan.
Structureel beleid
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomst
aan de directie.
Kernwaarden
We gaan voor een betere wereld en gezonde medewerkers/studenten.
Succesbepalende factoren
Het Koning Willem I College levert studenten die weten hoe ze kunnen bijdragen aan hun eigen gezonde
leefstijl en een duurzame wereld.
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