
3 februari 2021

Linda van Lievenoogen & Winnie van Besouw

Welkom!
Webinar
Nieuwkomers in duurzamere voedingszorg
11:00-12:00
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PROGRAMMAPROGRAMMA

• AANLEIDING 10 MIN

• VEGGER 20 MIN

• TOO GOOD TO GO 20 MIN

• AFSLUITING 10 MIN

Vragen kunnen 

gesteld worden 

in de chat!



Samen maken we goede zorg betaalbaar

INTRAKOOP 
Inkoopcoöperatie van de zorg

Samen kennis delen 

Samen creëren

Samen inkopen

• Ledenorganisatie voor de zorg zonder winstoogmerk en onafhankelijk

• Ca. 550 zorgorganisaties met ruim 7.000 locaties

• Kennis van zorgsector, leveranciersmarkt en inkoop

• Productgroepen energie, eten & drinken, ICT, medisch & farmacie, 

schoonmaak & textiel, inrichting & kantoor en personeel



AANLEIDING



Politiek

¯Preventieakkoord

¯SDG’s en 

Klimaatakkoord

Milieuthermometer

¯Niveaus

¯Criteria + stappen

Zorginstellingen

¯Visie

¯Ontwikkelingen

¯Strategie Intrakoop

Green Deal

¯Vier pijlers

¯Programma

¯Pilot 
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POLITIEK - NATIONAAL 

PREVENTIEAKKOORD



POLITIEK - KLIMAATAKKOORD

Meer duurzaamheid in de zorg

Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en 

ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee 

draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green 

Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder 

milieuvervuiling door de zorg.
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GREEN DEAL
Duurzame zorg voor

een gezonde toekomst

Circulair 

inkopen

Minder 

medicijnresten

afvalwater

Terugdringen

CO2 uitstoot

Gezonde 

leef-

omgeving



PILOT VERDUURZAMING VOEDING

Doel pilot: dierlijke (eiwit) component in menu 

verlagen en plantaardige (eiwit) component in 

menu verhogen om zo CO2-uitstoot te reduceren.

Gebruik maken van Zorgmonitor.

Okt 2020 – Juni 2021
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DE MILIEUTHERMOMETER

1. Preventie voedselafval

2. Meten voedselverliezen

3. Duurzaam eten & drinken

4. Verbeterplan (soll & ist)

5. Duurzame visconsumptie

6. Duurzame vleesconsumptie

7. Bevorderen plantaardige eiwitconsumptie

8. Duurzaam serviesgoed

9. Milieumanagementsysteem leverancier
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ZORG: VISIE

‘Onze missie is ‘goed leven’.’

‘Welbevinden is het resultaat van onze 

inspanningen. …we stellen welbevinden 

voorop.’

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg >  invulling 

vanuit kernwaarden: persoonlijk, betrokken, 

professioneel. 

‘…. goed eten hoog in het vaandel staan.’

‘…een hogere maaltijdtevredenheid, minder 

voedselverspilling, lagere kosten én meer 

duurzaam inkopen.’



ZORG: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Welzijn en gastvrijheid: van zorg naar 

kwaliteit van leven, eetmoment als beleving 

en meerdere (6-7) per dag, robotica

Regie en zelfredzaamheid: zorg vaker 

thuis verleend, cliënt wordt kritische 

zorgconsument, kant-en-klaar versus zelf 

koken, (online) bezorgen

Gezondheid en smaak: voeding als medicijn, 

meer gepersonaliseerd/doelgroepgericht, 

Nationaal Preventieakkoord, ondervoeding, 

obesitas, smaaksturing

Duurzaamheid/MVO: Green Deal Duurzame 

Zorg, milieuthermometer MPZ, minder vlees, 

lokale afname, minder voedselverspilling

Betaalbaarheid: personeelskrapte 

(zowel in zorg als bij leveranciers), 

budgetten, prijsafspraken



ACHTERGROND
VOORBEELD

Artikel Martini Ziekenhuis in Intrakoop magazine:

https://axioma-demo.nl/Intrakoop/Intrakoop_deel_03_2020/page_13.html

Bron

https://axioma-demo.nl/Intrakoop/Intrakoop_deel_03_2020/page_13.html
https://www.martiniziekenhuis.nl/nieuws-ontwikkelingen/circulaire-oplossingen-voor-duurzame-vraagstukken/


ZORGMONITOR DUURZAAM & GEZOND

Top (10) lijstjes > impact in volume/waarde

Producten binnen of buiten Schijf van Vijf 

Producten met of zonder topkeurmerk

GGZ
9%

GHZ
22%

VVT
56%

ZKH
13%

Q4 2020: 

32 leden

Duurzamere voeding





AANMOEDIGING INNOVATIE

- Leden laagdrempelig kennis laten maken met nieuwe, 

veelal technische innovaties van (nieuwe) leveranciers

- Ontmoeting, informatie en inspiratie

- Discussie laten ontstaan

- Bij enthousiasme collectieve voordelen aanbieden

- Focus op duurzaamheid en creativiteit



PRESENTATIES 

VEGGER & 

TOO GOOD TO GO



DISCUSSIE? VRAGEN?

- Wat wil je weten van de sprekers of wat wil je delen met de groep?

- Wat zou je Vegger en/of Too Good To Go willen meegeven?

- Welke andere bedrijven zouden wij als Intrakoop mogen aanmoedigen volgens jou?

- Spreekt zo’n bijeenkomst je aan? Waarom?



BEDANKT!

Wij sturen jullie alle 

documentatie door

Meer ideeën over duurzamere 

voedingsinnovatie in de zorg? 

Benader ons!

winnie.van.besouw@intrakoop.nl

linda.van.lievenoogen@intrakoop.nl

Andere bijeenkomsten bijwonen? 

Check www.intrakoop.nl/agenda

mailto:winnie.van.besouw@intrakoop.nl
mailto:linda.van.lievenoogen@intrakoop.nl
http://www.intrakoop.nl/agenda

