Sodexo zet nieuwe stap in verbeteren levenskwaliteit van senioren
Zele, 25 november 2016 – Sodexo huldigt vandaag het centrum thuis- en ouderenzorg De
Bron van OCMW Zele als ‘Qualitree-centrum’. Sodexo en OCMW Zele formaliseren op die
manier hun samenwerking en gemeenschappelijke visie om via het maaltijdgebeuren de
levenskwaliteit van senioren te verbeteren.
De overhandiging van het Qualitree-charter bekrachtigt het engagement van Sodexo en het centrum
thuis- en ouderenzorg om het maaltijdgebeuren van de bewoners vanuit een gedeelde visie te
benaderen. Die visie rust op een aantal pijlers. Zo wordt er dagelijks een traditioneel menu bereid voor
de bewoners, geeft Sodexo opleidingen over het belang van kruiden en organiseert het keukenteam
animaties in samenspraak met het centrum thuis- en ouderenzorg. Ook maaltijden in aangepaste
texturen, beperking van restrictieve diëten en de toepassing van Dignicare, Sodexo’s unieke benadering
voor senioren met dementie, behoren tot de gemeenschappelijke werking.
Om constante kwaliteit te kunnen garanderen, verbindt Sodexo zich ertoe om twee keer per jaar een
audit te doen binnen het centrum thuis- en ouderenzorg. Op basis van die evaluatie gaat het bedrijf over
tot een actieplan, met bijvoorbeeld opleidingen voor medewerkers van Sodexo en De Bron.
Qualitree en dignicare betekenen meer dan een vooruitstrevende visie en aanpak op het
maaltijdgebeuren en voeding. Ze vertolken voor het centrum thuis- en ouderenzorg ook het eigen
streven naar kwaliteitsvolle zorg met aandacht voor de beleving en de individuele wensen en noden van
onze bewoners. De voorbije jaren stond maaltijdzorg zeer centraal binnen het OCMW. Naast Qualitree
en dignicare werden er nog andere zeer belangrijke andere initiatieven genomen: het afschaffen van
restrictieve diëten bij diabetes, het aanstellen van voedingsverantwoordelijken per afdeling en een
opleiding ‘Home Service’. Dit is een opleiding voor de medewerkers rond de vaardigheden van

het opdienen/afruimen van maaltijden waarbij aspecten zoals sociaal contact, communicatie,
tafelschikking, maaltijdpresentatie, sfeer, gastvrijheid en bediening aan bod komen.

Over Sodexo
Sodexo is wereldleider in diensten die de Levenskwaliteit verbeteren, een essentiële factor voor
individuele en bedrijfsprestaties. Actief in 80 landen, dient Sodexo dagelijks 75 miljoen consumenten
met haar unieke combinatie van On-site Services, Benefits & Rewards Services en Personal & Home
Services. Via haar meer dan 100 diensten bezorgt Sodexo haar klanten een geïntegreerd aanbod dat
ontwikkeld werd over meer dan 45 jaar ervaring: van receptie & onthaal, safety, cleaning en onderhoud,
tot catering en facilities management; van voordelen voor medewerkers zoals Lunch Pass of de Sodexo
Card (elektronische maaltijdcheque), Cadeau Pass en Eco Pass tot thuiszorg en conciërgeriediensten.
Sodexo’s succes en prestaties zijn gebaseerd op haar onafhankelijkheid, haar duurzaam bedrijfsbeleid en
haar capaciteit om haar 420.000 medewerkers wereldwijd voortdurend te engageren.

Key Figures Sodexo Wereldwijd
20,2 miljard euro geconsolideerd zakencijfer
425.000 medewerkers
19e werkgever wereldwijd
80 landen
32.000 sites
75 miljoen consumenten per dag
15,2 miljard euro beurskapitalisatie
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