
Maak positieve impact met jouw organisatie!

Regio Foodvalley

30 dagen 
méér plantaardig



Regio Foodvalley 
nodigt jou uit voor de 

Veggie Challenge!



Wat is Veggie Challenge Teams?

De Veggie Challenge is een programma dat mensen op positieve 
wijze inspireert om 30 dagen meer plantaardig te eten. Heel 
gebruiksvriendelijk, met een handige app.

De app houdt precies de impact van teams en de hele 
organisatie bij. Via het dashboard kunnen de gerealiseerde 
besparingen live worden bekeken.

Meer info op www.veggiechallenge.nl



Waarom Veggie Challenge Teams?

Een teambuilding activiteit die: 

• Een gezondheidsboost geeft;

• Boordevol inspiratie en nieuwe smaakbeleving zit;

• Zo goed is voor het klimaat dat je er trots op kunt zijn!



Hoe werkt het?



Schrijf je in

• Een eigen inschrijfpagina en uitnodiging voor de organisatie.

• Samen meer plantaardig eten.

• Collectieve startdatum.

• Ieder een eigen challenge:

• 30 dagen flexitarisch

• 30 dagen vegetarisch

• 30 dagen plant-based





Download 
de app• Ontdek 400 heerlijke recepten.

• Weekmenu samenstellen.

• 1-klik-boodschappenlijstje. 



Ontvang info & tips

Korte in-app artikelen over:

• Koken en voeding

• Gezondheid, vitaminen en voedingsstoffen

• Praktische tips



Beleef inspiratiesessies

• Inspiratiesessie aan het begin van de 
Challenge, waar je meer leert over een 
gezonde, plantaardige leefstijl 

[startdatum nader te bepalen, op locatie] 

• Spannende eindsessie voor werknemers 
met bekendmaking eindresultaten 
(eindrapport & statistieken 

[datum 30 dagen na start challenge]



Volg je dieet

• Dagelijks persoonlijke 
besparingen berekenen 
via dieet-logger.

• Besparingen van 
organisatie live 
inzichtelijk via 
dashboard in app.





Verdien badges

Beloningen (zoals de Veggie Burger Badge) 
verdienen met opdrachten in de app, zoals:

• Beantwoord 10 quizvragen

• Log je dieet 5 dagen lang

• Bekijk 20 recepten

Gamification!



Bekijk de voortgang 
via groepsdashboard

• Totale besparingen organisatie

• Besparingen per afdeling/team

(later competitief overzicht in rapportage)

• Persoonlijke besparingen



Doe het samen

• Check app-activiteit teamleden.

• Ontdek heerlijke gerechten (en wissel die uit).

• Deelnemen aan groepschat.



Rapportages 
om trots op 
te zijn!

Social Media Shareable
21 april om 9:30

Met onze Veggie Challenge hebben wij gedurende de maand 

Januari maar liefst 19.024 douchebeurten aan water bespaard! 

Wow! Bekijk alle statistieken op https://bit.ly/jan-report



Doe je mee?



Jouw organisatie ontvangt Bijdrage

De kosten voor deelname bedragen 
€250,- ex btw per organisatie.

• Kick-off inspiratiesessie op [datum] met alle deelnemende organisaties in 

Regio FoodValley

• Gezamenlijke online eindpresentatie op [datum]

• Gepersonaliseerde inschrijfpagina waar medewerkers zich kunnen 

aanmelden

• Flyer om te delen binnen de organisatie

• Toegang tot een eigen bedrijfspagina in de app en mogelijkheid om deel te 

nemen met verschillende teams

• Eindrapportage met alle besparingen

• Social media shareables om intern en extern de resultaten te delen 

https://proveg.com/nl
https://www.instagram.com/proveg.nl/?hl=en
https://www.facebook.com/ProVegNL/?brand_redir=1809714036021581


Aanmelden via mail
veggiechallenge.teams@proveg.com

mailto:veggiechallenge.teams@proveg.com

