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Groen & Grijs

Zonder geheim  
van de chef!



Overzicht van de inhoud

Het recept Groen & Grijs 

Ingrediënten  

Voorbereiding  

Bereidingswijze 

Leeg draaiboek 

De Brabantse proeftuin dementie wil de sociale interventie Groen & Grijs niet binnen Brabant 
houden en deelt daarom het recept. In dit recept lees je wat Groen & Grijs is en waarom het is 
ontwikkeld, wat je allemaal nodig hebt om het te organiseren, welke voorbereidingen je moet 
treffen en wat je op de dag van het Groen & Grijs evenement allemaal moet doen. Het is net 
als een draaiboek, maar dan in het format van een recept.  

Alle te zetten stappen om Groen & Grijs te organiseren, staan in dit recept. Omdat het voor de 
voorbereidingen ook fijn is om taken te verdelen, zijn er 2 lege draaiboeken toegevoegd aan 
het recept. Die vind je op de laatste 2 pagina’s. De taken zijn wel alvast ingevuld, maar wie, 
wanneer en de bijzonderheden zijn blanco. Zo kan je dus direct met de draaiboeken aan de 
slag.  

Bij de Brabantse proeftuin dementie vinden wij het ontzettend leuk om op de hoogte 
gehouden te worden van komende Groen & Grijs evenementen, wil je het ons laten weten 
wanneer je er eentje organiseert?  

Laat het smaken!

Inhoud



Groen & Grijs laat zien dat samen echt een 
toverwoord is. Grootouder en kleinkind 
vormen een kookkoppel en gaan samen 
oud-Hollandse gerechten bereiden en 
nuttigen. Een Groen & Grijs kookworkshop 
kun je overal houden, zolang er maar een 
keuken beschikbaar is en er mensen zijn 
die de kookkoppels willen ondersteunen. 
Onder samen verstaan wij dus niet alleen 
de kookkoppels, maar ook iedereen die de 
kookworkshop mogelijk maakt. 

De kookworkshop Groen & Grijs is ontwikkeld binnen de Brabantse proeftuin dementie. 
Met Groen & Grijs willen wij het belang van voeding bij dementie op de kaart zetten. 
Zelf eten bereiden en nuttigen kan namelijk problemen opleveren bij dementie. Samen 
een maaltijd bereiden en nuttigen gaat daarentegen heel erg goed en dat is precies 
wat we bij Groen & Grijs doen! 

Er is bewust een activiteit ontwikkeld voor grootouder en kleinkind.  Voor grootouder is 
het prettig om actief bezig te zijn, zeker wanneer dit samen met een vertrouwd persoon 
is. Het kleinkind kan kennis opdoen over omgaan met dementie, koken en 
geïnformeerd worden over mogelijke eetproblemen bij dementie. Maar buiten dat is 
het vooral heel fijn om, door middel van een activiteit,  contact te verdiepen.  

Kookworkshops voor grootouders 
 met dementie en hun kleinkinderen 

Groen & Grijs

Het recept



Voor een Groen & Grijs kookworkshop met 10 kookkoppels zijn zeker 4 begeleiders/
vrijwilligers nodig ter ondersteuning en om overzicht te behouden. Het aantal 4 is 
echter een minimum, meer ondersteuning kan prettig zijn als je rekening houdt met 
prikkels en drukte. De begeleiders/vrijwilligers zullen helpen bij de mise-en-place 
aan de werkplekken, het bereiden van maaltijden in de keuken en, wanneer gewenst,  
tips delen over omgaan met dementie. 

Maximaal 10x 2-3
begeleiders/ 
vrijwilligersduur in uren

Groen & Grijs is een prettige activiteit voor grootouder met dementie en kleinkind. 
Voor mensen met dementie kan het onprettig zijn wanneer zij teveel prikkels krijgen. 
Het recept voor Groen & Grijs is daarom ontwikkeld voor maximaal 10 kookkoppels, 
afhankelijk van de grootte van de ruimte. Mocht je Groen & Grijs in een kleine ruimte 
met minder overzicht houden, nodig dan minder kookkoppels uit. 

Ook wat betreft de duur van een Groen & Grijs kookworkshop is er rekening 
gehouden met de hoeveelheid prikkels voor mensen met dementie. Er is ook aan de 
kleinkinderen gedacht. Het advies is daarom om 2 tot 3 uur in totaal aan te houden. 
Zo kunnen zowel kleinkind als grootouder focus houden tijdens het koken en neemt 
het evenement geen hele dag in beslag.  

Bijvoorbeeld: ‘Eén taak tegelijk werkt prettiger voor opa/oma.’

Het recept



Om de kookworkshop herkenbaar te maken 
voor grootouder en onalledaags voor kleinkind, 
bereiden de kookkoppels oud-Hollandse 
gerechten. Deze recepten vind je op de  
Groen & Grijs-ingrediëntenpagina op  
www.brabantseproeftuindementie.nl.

Oud-Hollandse gerechten
2

Jong en oud

Groen & Grijs, ofwel jong en oud, is 1 van de 
hoofdingrediënten in dit recept. Het  recept is 
ontwikkeld voor kleinkinderen en grootouders 
met dementie, maar het kunnen ook andere 
(familie)relaties zijn. Uiteindelijk draait het om 
de combinatie van jong en oud, ofwel  
Groen & Grijs.  

Hoofdingrediënten

Tip: je behaalt het smakelijkste resultaat door 
te werken met tafelaankleding van vroeger. 
Denk hierbij aan potten en pannen op tafel, 
bontservies en eenvoudige tafelkleden. 

Overige benodigdheden
1

Ingrediënten

introductiefilmpje Groen & Grijs 

keuken 

tafels of werkplekken voor 
 de  mise-en-place    

schorten voor de kookkoppels 

tafels en stoelen voor het diner 

tafelaankleding 

uitgeprinte oud-Hollandse recepten 

naamplaatjes zodat begeleiders/ 
vrijwilligers herkenbaar zijn

Die staan op de  

Groen & Grijs in beeld-pagina op  
www.brabantseproeftuindementie.nl.

https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/groen-en-grijs-in-beeld
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/groen-en-grijs-in-beeld


Toelichting stappen

Het recept voor Groen & Grijs slaagt het beste als je verbinding zoekt met externe partijen. Denk hierbij 
aan een kookclub die kan ondersteunen, ondernemers die een locatie of ingrediënten ter beschikking 
kunnen stellen of de gemeente die wil meehelpen. Bespreek ook wie verantwoordelijk is voor welke 
kosten.  

Ga met de organisatie om tafel voor een locatie en een datum waarop jullie Groen & Grijs willen houden. 
Communiceer deze locatie en datum met de Brabantse proeftuin dementie en de gemeente.  
 
Voor het kookevenement zijn boodschappen nodig. Spreek met de betrokken partners of begeleiders/
vrijwilligers af wie hier verantwoordelijk voor is. Dit kun je invullen in het draaiboek.  

Op de Groen & Grijs-ingrediëntenpagina op www.brabantseproeftuindementie.nl vind je de informatie-
brieven, eentje voor ouders en eentje voor kleinkinderen. Die kun je verspreiden onder geïnteresseerden. 
Ter aanvulling kun je zelf flyers of posters maken met hierop de datum en locatie waarop Groen & Grijs 
wordt gehouden.  

Samen is het toverwoord. Om het recept te laten slagen, heb je dan ook hulp nodig van begeleiders of 
vrijwilligers met affiniteit voor koken. Neem daarom contact op met (interne) vrijwilligersorganisaties over 
de mogelijkheden voor ondersteuning.  

Er staan allerlei smakelijke oud-Hollandse recepten gebundeld op www.brabantseproeftuindementie.nl.  
Je hoeft alleen nog maar te kiezen. Eigen oud-Hollandse recepten kunnen natuurlijk ook, zou je die dan 
met ons willen delen? Zo kunnen wij het receptenboek aanvullen.  

Druk de recepten af zodat de kookkoppels die kunnen gebruiken op de dag van de 
kookworkshop. Na afloop nemen de kookkoppels de recepten mee naar huis zodat ze thuis 
ook samen kunnen koken.  

Goede voorbereiding voorkomt stress op de dag zelf. Neem daarom vooraf-
gaand aan de Groen & Grijs kookworkshop alles door met de begeleiders/
vrijwilligers zodat iedereen weet wat zijn taak is op de dag zelf. 

voorbereiding

In acht stappen  

1 | verbinden met partners en 
bespreken van het budget 

 
2 | locatie en een datum 

selecteren, dit communiceren 

 
3 | afspraken maken over de 

inkopen 

 
4 | promotiemateriaal 

verspreiden en contact met 
potentiële kookkoppels 

5 | contact met 
vrijwilligersorganisatie 

 
6 | selecteren van recepten 

7 | recepten laten drukken 

 
8 | contact met begeleiders/  

vrijwilligers 

Houd bij welke stap klaar is.
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Voorbereiding
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https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/ingredienten-groen-en-grijs


Dek de eettafels herkenbaar met een eenvoudig tafelkleed, borden, bestek en onderzetters.   

Zet de boodschappen, schorten en recepten alvast klaar op werkplekken. 

Roep voordat de kookkoppels komen de begeleiders/vrijwilligers bij elkaar en neem alle taken nog een 
keer door. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt tijdens de kookworkshop.  

Groen & Grijs start! Ontvang de kookkoppels en begeleid hen naar de werkplekken/tafels.  

Zodra alle kookkoppels binnen zijn laat je het Groen & Grijs-introductiefilmpje op 
www.brabantseproeftuindementie.nl zien en vertel je hoe de middag of avond eruit zal zien.  

Maak promotiemateriaal tijdens het kookevenement, bijvoorbeeld foto’s, filmpjes en/of een verslag. 

Start met koken en begeleid de kookkoppels individueel.   

Ga lekker met elkaar aan tafel. De door de kookkoppels bereidde maaltijd wordt gezamenlijk genuttigd.  

Tijd om af te ruimen en op te ruimen.  

Ook aan Groen & Grijs komt een einde, de kookkoppels gaan weer naar huis. Attendeer hen nog even op 
de schrijfruimte aan de achterkant van het recept, hier kan het kleinkind de herinnering vastleggen.  

Toelichting bereidingswijze 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 | eettafels dekken 

 

2 | werkplekken voorbereiden 

 
3 | laatste briefing voor 

begeleiders/vrijwilligers. 
 

4 | de start!  
ontvang de kookkoppels 

5 | introductie voor kookkoppels 

 
6 | verzamelen van 
promotiemateriaal 

7 | starten met koken 

 

8 | aan tafel! 

9 | afruimen en opruimen  

10 | attendeer de kookkoppels 
op de schrijfruimte op het recept 

1 0

Houd bij welke stap klaar is.

Tien stappen  

bereiding op de dag zelf

Bereidingswijze

Gebruik de schriftelijke goedkeuring 
zoals is opgesteld voor dit evenement.  

https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/groen-en-grijs-in-beeld
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/images/CoPs/smakelijk/informatiebrieven__AVG_document_Groen_en_Grijs.pdf
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/images/CoPs/smakelijk/informatiebrieven__AVG_document_Groen_en_Grijs.pdf
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/smakelijk/groen-en-grijs-in-beeld


voorbereidingen 

Taken Wie Wanneer Bijzonderheden 

Verbinden met partners en 
bespreken van budget.

Locatie en een datum 
selecteren, dit 
communiceren.

Afspraken maken over de 
inkopen voor Groen & Grijs.

Promotiemateriaal 
verspreiden. 

Contact opnemen met 
(potentiële) kookkoppels. 

Contact opnemen met 
vrijwilligersorganisaties (of 
intern) voor ondersteuning. 

Selecteren van recepten uit 
toolkit of eigen oud-
Hollandse recepten.

Recepten laten drukken. 

Doorspreken van 
evenement en punten op 
de i zetten met begeleiders 
en vrijwilligers.

Als je foto’s wilt maken, houd dan rekening met de AVG.  
Gebruik de schriftelijke goedkeuring zoals is opgesteld voor dit evenement.  

 

Draaiboek

https://www.brabantseproeftuindementie.nl/images/CoPs/smakelijk/informatiebrieven__AVG_document_Groen_en_Grijs.pdf
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/images/CoPs/smakelijk/informatiebrieven__AVG_document_Groen_en_Grijs.pdf


Taken Wie Wanneer Bijzonderheden 

Opbouw

Eettafels dekken.

Werkplekken 
voorbereiden. 

Laatste briefing 
begeleiders en 
vrijwilligers. 

Tijdens

Ontvangst van de 
kookkoppels. 

Het geven van een 
algemene introductie 
voor de kookkoppels. 

Verzamelen van 
promotiemateriaal. 

Starten met koken. 

Aan tafel gaan. 

Afbouw

Afruimen en opruimen. 

Kookkoppels attenderen 
op schrijfruimte bij 
vertrek. 

bereiding op de dag zelf Draaiboek


