
OP WEG NAAR  
GEZONDERE 

EN ENERGIEVOLLERE  
MEDEWERKERS!



GEZOND IS DE  TREND?
Je ziet het overal om je heen: mensen worden 
zich steeds bewuster van lichaam en geest. 
Men beweegt meer, men ontspant bewuster 
en tegelijkertijd is een actieve levensstijl 
erg trendy. Niet alleen de vraag naar 
gezonde voeding is explosief gestegen; ook 
de bereidheid om zich te laten informeren 
over hoe die gezonde levensstijl het beste 
bereikt kan worden is de laatste tijd enorm 
toegenomen. Veel mensen willen namelijk 
wel gezonder leven, maar vaak weet men 
niet zo goed hoe dat nou aan te pakken. Maar 
één ding is duidelijk: men is veel kieskeuriger 
geworden. 

Is het een trend die vorig jaar ingezet is met het 
bereiken van het Nationaal Preventieakkoord, of 
gaat het dieper? Deskundigen denken dat deze 
trend zich zal gaan doorzetten: een ‘blijvertje’ dus. 
En, dat is helemaal niet verkeerd. Een gezonder 
en energievoller leven is niet alleen goed voor de 
persoon zelf; het heeft ook een directe invloed op 
zijn of haar omgeving. Dat geldt ook op het werk 
natuurlijk. De medewerker is vitaler en straalt dat 
af op zijn / haar collega’s in het team. Productiviteit 
en vitaliteit nemen toe; men presteert beter en dat 
heeft zijn weerslag op de totale organisatie. Een 
win-win situatie dus! 

Energiek en gezond! Leo speelt daar graag op in. Leo 
was op dit vlak al geruime tijd bezig hier invulling 
aan te geven en zal zich hier in blijven verdiepen 
en ontwikkelingen. Want de kennis en wetenschap 
gaan heel hard op dit moment. Ons antwoord op 
deze blijvende energie & gezondheidstrend is Leo’s 
Code Groen. We nemen je graag mee in onze visie 
en leggen je uit wat deze kan betekenen voor jou en 
jouw mederwerkers!

Energiek en gezond, Leo speelt daar graag op in!2 3



Code Groen is een door Leo ontwikkeld 
programma waarin wij jouw medewerkers 
meenemen naar een gezonder voedings-
patroon. Code Groen zit zodanig in elkaar 
dat er ‘van bovenaf’ niet gedwongen wordt 
gezonder te gaan eten. 

Wij houden namelijk niet van betutteling en dwang; wij houden 
meer van een positieve kijk op de zaak. Vandaar dat in Leo’s 
Code Groen voor een totaal andere aanpak is gekozen. 

Met Code Groen zullen wij jouw medewerkers onderbouwde 
kennis over gezonde voeding geven, zodat zij zelf de juiste keuze 
kunnen gaan maken. Deze aanpak werkt ook door buiten ons 
restaurant en draagt zo bij aan een gezondere leefstijl van jouw 
medewerkers. 
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DE VIER INGREDIËNTEN VAN CODE GROEN

 AANBOD VAN  
 GEZONDE VOEDING

Wij voeren een door vakspecialisten uitgekiend voedingsassortiment dat 
goed aansluit op de verbetering van de gezondheid en verbetering van 
het energieniveau van jouw werknemers. 
 
Het lichaam verdient de juiste energie om optimaal te kunnen presteren. 

 KENNISDELING, ADVISERING EN 
 ONDERSTEUNING INZAKE  
 GEZONDE VOEDING

Waarom zouden we de kennis over gezonde voeding die we in huis 
hebben om te komen tot een betere gezondheid niet eerlijk delen met 
onze (lunch)gasten? We leggen graag aan iedereen uit waarom we kiezen 
voor bepaalde producten en welke positieve invloeden die producten 
hebben op het menselijk lichaam. Hoe het precies werkt; waar op gelet 
moet worden en wat men zelf thuis kan doen om te komen tot een 
vitalere leefstijl. Ons motto is: preventie in plaats van genezing. 

Onze voedingscoaches hebben een veelomvattend en uitgebreid 
leerprogramma ontwikkeld om Leo’s teamleden op te leiden.  
Zij hebben dan ook voldoende kennis is huis om jouw medewerkers  
mee te nemen in de wereld van gezonde voeding. Ook delen zij hun 
kennis graag in een workshop of lezing voor jouw medewerkers.

 

 ONTSPANNING

Ontspanning is een belangrijke ‘energizer’ om te komen tot een 
gezonde en energievolle levensstijl. In een sfeervolle ambiance kunnen 
jouw medewerkers even helemaal tot rust komen tijdens de werkdag. 
Dankzij dit moment van ontspanning zullen medewerkers veel beter 
in staat zijn ook de rest van de dag energievol door te komen. Het Leo 
bedrijfsrestaurant zal hier specifiek op toegerust zijn.

 

 METING EN ANALYSE 

Gezonde voeding, kennisdeling en ontspanning. Basisingrediënten voor 
onze code naar een gezonde en energievolle levensstijl. Maar, hoe 
effectief is dat? Met Leo’s gezondheidsmonitor maken we dat inzichtelijk. 
Deze monitor is de onmisbare schakel tussen theorie en praktijk en 
vormt het vierde ingrediënt van Leo’s Code Groen. We kunnen met deze 
gezondheidsmonitor heel gericht sturen op de vooraf met jou te bepalen 
doelstellingen. Doelstellingen die passen bij de organisatie. Aan de hand 
van de bereikte resultaten kunnen wij heel scherp bijsturen daar waar 
nodig. We gaan graag hierover met je in gesprek!

Niet onbelangrijk: met deze monitor zetten we, los van 
gezondheidsparameters tevens duurzaamheiddoelstellingen op scherp. 
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EEN GEZONDER  AANBOD: HOE DAN?
Leo’s Code Groen hebben we vertaald 
naar onze nieuw ontwikkelde Food 
Formule: een doordacht samenspel 
van de producten en gerechten die een 
mooie balans vormen tussen lekker, 
gevarieerd en vooral: gezond! Zo ontstaat 
een gedegen en gezond kwaliteits- 
assortiment dat zeer verantwoord is.  

De basis daarvan vormt onze module:  
Leo’s Energy Food. Uitgangspunt hierbij 
is dat 60% van ons aanbod gegarandeerd 
gezond is. 

Het doel van Leo’s Energy Food is 
glashelder: gezondere en energievollere 
lunchgasten.
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ONZE AANPAK
Leo’s Energy Food bieden we niet zomaar aan. 
Hiervoor hebben we een goed doordachte aanpak 
ontwikkeld waar we enkele kernpunten graag 
uitlichten:  

  EEN DOORDACHTE 
  POSITITIONERING 

We zeiden het al eerder: we gaan niet 
verbieden of betuttelen. Dat betekent 
dat je in ons Energy Food aanbod nog 
steeds ook minder gezonde alternatieven 
zult aantreffen. Maar, daar zal je dan 
wel heel bewust naar moeten zoeken. 
Want doormiddel van onze uitgekiende 
positionering van het assortiment 
zullen de gezonde producten veel meer 
domineren. Als we ons daarbij realiseren 
dat uit onderzoek blijkt dat 38% van de 
mensen zwicht voor snacks als deze in het 
zicht liggen, besparen we alleen al op een 
slimme plaatsing van het assortiment 38% 
aan ongezondere keuzen. 

   STORYTELLING

Positionering is stap 1. Stap twee is onze 
story-telling. Dit is in feite een onderdeel 
van onze kennisdeling. 

De keuze voor gezond is sneller 
en makkelijker gemaakt als jouw  
medewerker in één oogopslag kan zien 
waaróm een product gezond is. Wij geven 
bij het aantrekkelijk gepresenteerde 
gezonde assortiment dan ook informatie 
over wat het nou specifiek zo gezond 
maakt. Is het vezelrijk? Zitten er goede 
vetten in? Is het product suikervrij of 
zoutarm? Maar ook vertellen we je graag 
hoe dat dan een gunstig effect heeft op  
het menselijk lichaam. Met deze 
informatie krijgt jouw medewerker een 
extra duwtje in de goede richting; een 
stimulans om voor gezond te kiezen.

  VARIATIE: LEO’S  
  DAGELIJKS WISSELENDE   
  ‘GEZONDERONSJE’
 
Onze teamleden zijn elke dag druk in 
de weer om ons aanbod zo gevarieerd 
mogelijk te houden. Het onderste 
wordt uit de kan gehaald om zoveel 
mogelijk afwisseling in ons Energy-
Food assortiment aan te bieden. Zo is er 
bijvoorbeeld Leo’s ‘Gezonderonsje’, een 
dagelijks wisselende special. Deze special 
geeft ons de mogelijkheid om ook eens 

de wat specialere producten onder de 
aandacht te brengen. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld vergeten groenten, bonen, 
een nieuwe spread of de wat onbekendere 
granen. 

Door te variëren blijft eten altijd lekker. 
Belangrijker nog: de inname van veel 
belangrijke voedingsstoffen wordt 
hiermee gegarandeerd!

  SKIP DE DIP!

We kennen het allemaal: rond een uurtje 
of vier zakt de motivatie. De fut is er uit en 
we moeten nog een paar uur… Halverwege 
de dag krijgen veel medewerkers te maken 
met de zogenaamde energie-dip. Om 
de vitaliteit op peil te houden biedt Leo 
daarom gezonde tussendoortjes aan. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van snackgroenten, 
bananenbrood of en reep chocolade met 
85% cacao. Zo kunnen de medewerkers er 
ook in de middag nog energiek tegenaan!

Door te variëren blijft eten altijd lekker10 11



OP WEG NAAR GEZONDERE 
EN ENERGIEVOLLERE MEDEWERKERS?

LEO GAAT ERVOOR!

Leo’s Energy Food is standaard 
onderdeel van Leo’s nieuw ontwikkelde 
Food Formule. Natuurlijk gaan wij 
graag met je in gesprek hoe deze op 
een naadloze wijze is in te passen in de 
organisatie. Wij bieden ook hierbij graag 
een passende maatwerkoplossing.

Toch op zoek naar een iets andere 
insteek? Ook daar heeft Leo over 
nagedacht. Naast onze Energy Food 
oplossing heeft Leo nog twee andere 
Food Modules ontwikkeld. Je ziet ze 
hier onder alle drie naast elkaar!

Uiteraard geldt bij alle drie Foodmodules 
dezelfde Leo’s Code Groen aanpak. Wat 
je ook kiest, de Code Groen Ingrediënten 
zijn hetzelfde: 

• De voeding is gezond
• De kennis wordt gedeeld
• De sfeer is prettig en ontspannen
• De resultaten zijn meetbaar
 
Daar kun je van op aan!

Graag gaan wij met je in gesprek voor 
een uitgebreidere toelichting. Geheel 
vrijblijvend uiteraard! 
 
Samen met jou onderzoeken we of 
we kunnen komen tot een passende 
maatwerkoplossing, toegespitst op jouw  
organisatie. 
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Leo gaat graag het gesprek met u aan!
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ONZE VISIE OP
KENNISDELING

LEO’S GOOD MOOD POT

Wij willen onze gasten graag meenemen in 
onze kennis over gezonde voeding. Dat gaat 
het beste als we ook uitleggen hoe voeding 
werkt. Door een heldere, eenduidige 
signing op het buffet, door mondelinge 
uitleg van onze vakspecialisten op locatie, 
en zeker ook door thema gerelateerde 
informatiebrochures en Health Challenges. 
Iedere maand belichten wij een ander 
aspect van een gezond voedingspatroon. 

Regelmatig houden wij Health Challenges  
om één bepaald thema onder de loep te 
nemen: Zo zorgen Leo’s unieke Health 
Challenges er bijvoorbeeld voor dat 
op de locatie structureel minder zout 
geconsumeerd wordt, er vezelrijkere 
producten worden gekozen en dat er ook, 
veel bewuster dan voorheen, voor gezonde 
vetten wordt gekozen. 

Deze informatie- en kennisdeling  is geen 
kwestie van ‘tegen meerprijs’; welke Food 
Module ook gekozen wordt: kennisdeling is 
een standaard onderdeel van onze service; 
het is één van de basiselementen van Leo’s 
Code Groen!

Een mooi voorbeeld dat kennisdeling ook leuk kan zijn bewijst 
Leo’s Good Mood Pot. Deze pot zit boordevol met leerzame 
vragen en lachwekkende raadsels over de 10 energizers van 
een gezonde leefstijl. De focus van Leo’s Good Mood Pot is 
gericht op voeding. 

Terwijl je bezig bent met vragen uit de Good Mood Pot ben 
je (on)bewust bezig met het verbeteren van jouw leefstijl! 
De Good Mood Pot is slechts een van de voorbeelden die Leo 
met Code Groen hanteert om op een interactieve wijze het 
belang van gezonde voeding onder de aandacht te brengen.

Een gezonde dosis kennis!



Code Groen is een uniek, door Leo ontwikkelde 
Food Programma met als doel de gezondheid 
en het welzijnsniveau van medewerkers binnen 
de organisatie te verhogen. In deze brochure 
leggen we uit wat Code Groen is en wat het 
voor jouw organisatie zou kunnen betekenen.

Wil je meer informatie? Leo is altijd bereid 
een uitgebreidere toelichting te geven. 
Neem vrijblijvend contact met ons op:  
 
088 – 0078900 | info@leolovegoodfood.nl


