
  

Kies voor een
revolutionaire 

aanpak van uw 
bedrijfscatering.

Join Program!

enbiun Program is onderdeel 
van uw employer brand en 

helpt uw medewerkers 
te binden aan uw bedrijf.
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enbiun Program is onderdeel 
van uw employer brand en 

helpt uw medewerkers 
te binden aan uw bedrijf.

War on talent 

Wij richten ons op Randstedelijk gevestigde 
bedrijven, waar internationale medewerkers 
wonen en werken. Voor hen is een modern, 
gezond en duurzaam cateringaanbod erg 
belangrijk. Hun manier van eten verandert 
snel. Door hen te betrekken en het aanbod 
voortdurend te ontwikkelen verhoogt de 
tevredenheid en productiviteit in uw bedrijf. 
Onze program feedback panels en software 
geven goed inzicht in de ontwikkeling hiervan.
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Smart & 
Future  
Forward
enbiun Program draagt bij aan 
een ‘happy, healthy en productive’ 
werkomgeving. Met ons iteratieve 
foodprogramma zijn wij in staat 
uw cateringaanbod voortdurend 
aantrekkelijk een eigentijds te 
programmeren. Onze food curators, 
program lead en feedback loops zijn 
elementair in de aanpak.

Program 
als partner 

De aanpak van enbiun Program is baanbrekend. 
Wij werken met people en product partners die 
de kernwaarden van het enbiun food programma 
waarmaken. enbiun Program is uw contractpartner 
en contracteert en stuurt uitvoerders aan.  
Wij rekenen volledig transparant met u af, waardoor 
alle partijen profiteren. Alles met als doel samen een 
smart & future forward cateringservice voor uw  
bedrijf te realiseren. 

O N Z E  F O O D  
C U R AT O R S
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Wij zijn geen eendagsvlieg

Program is onderdeel van creatief 
bureau enbiun. Onze studio ontwikkelt 
sinds 2002 succesvolle food-merken, 
horeca- en cateringconcepten. In al onze 
ontwerpen staat de gebruiker centraal. 
Ons team van ontwerpers, strategen 
en food specialisten hebben een 
vernieuwende blik op bedrijfscatering 
ontwikkeld. enbiun adviseert, ontwerpt 
en programmeert.

De service van 
enbiun Program 
onder elkaar:

L A U N C H I N G  C U S T O M E R S

Een gezond en duurzaam food programma gebaseerd  
op 5 kernwaarden en 7 principes

Transparante inkoop bij duurzame Program product partners

Doorontwikkeling van uw catering concept

Opzet en activeren van feedback panels

Jaarlijkse trend forecasting

Selecteren en aansturing van people partners

Budget bewaking en maandelijkse rapportage

Outsourcing van uw totale catering organisatie en administratie



    

F O O D  C U R AT O R P R O G R A M  L E A D

De food curator is het creatieve 
brein achter het dagelijkse 
programma. De curator 
werkt vanuit een ambitieus 
toekomstbeeld aan uw food 
programma. 5 kernwaarden 
staan hierin centraal. 
Hij of zij ontwikkelt uw food 
programma, betrekt uw 
werknemers en begeleidt het 
team op locatie hierbij. 

De program lead stuurt 
uw catering- en hospitalty 
service aan. Hij of zij is het 
aanspreekpunt voor het team 
op locatie, bewaakt budgetten 
en maakt operationele 
werkafspraken. Ook kunt u bij 
hem of haar terecht voor de 
totale uitvoering en prestatie.

Uw cateringservice brengen 
wij samen naar de toekomst. 
Program inspireert, 
programmeert en realiseert.



  

enbiun Program is 
vernieuwend en ambitieus 
als het gaat om gezondheid, 
duurzaamheid en medewerkers-
tevredenheid. Join Program! 



De 5 kernwaarden van het  
food programma 

Het food programma ligt voor 80% 
vast. Ongeveer 20% wordt specifiek 
op uw bedrijf aangepast aan de hand 
van de feedbackloops. 

Ons doorontwikkelde 
food programma 
vormt de basis.
Het food programma wordt beïnvloed 
door alle eetculturen van de wereld. De 
recepten zijn zorgvuldig ontwikkeld en zijn 
verrassend en lekker. Program is transparant 
in prijs, voedselkilometers, oorsprong en 
voedingswaarde. Elke dag van de week 
biedt het een uitgebalanceerd programma, 
voedzaam voor alle doelgroepen. Het 
aanbod wordt vers bereid door zorgvuldig 
geselecteerde voedselpartners. 

Transparant

Voedzaam

Versbereid

Lekker

Cultureel



enbiun Program food principes  
Parallel worden er 7 principes gehanteerd die de ambities van 
enbiun Food Program communiceren naar de gebruikers. Deze 
principes worden gekoppeld aan onderdelen van het menu.

Voedingsstoffen
De gerechten zijn gebalanceerd 
en het menu is gezond. 

Seizoen 
Producten, ingrediënten en 
recepturen worden gekozen 
aan de hand van het aanbod 
van het seizoen. 

Herkomst 
Er wordt gebruik gemaakt van 
eten & drinken waarvan de
herkomst achterhaald kan  
worden en verantwoord is.

Food/t Print 
We kiezen steeds voor 
de optie met de kleinste 
impact op het milieu.

Context 
Gerechten verschillen per 
streek, seizoen en cultuur. 
Deze diversiteit vormt het 
fundament van Food Program.

Innovatief 
Food Program blaast oude 
conserveertechnieken nieuw 
leven in en past nieuwe 
voedselmodellen toe.

Circulair 
Food Program wil de huidige 
manier van produceren en 
consumeren aanpassen.


