Bewust kiezen
voor gezond
eten & drinken
Duurzaam inkopen van eten & drinken;
we vinden het steeds belangrijker. Voor
de gezondheid van cliënten, maar ook
om voedselverspilling en CO2-uitstoot
tegen te gaan. Hoe maak je duurzame
en gezonde keuzes bij de inkoop van
eten & drinken voor je zorgorganisatie?
Onze ‘Zorgmonitor Duurzaam &
Gezond’ helpt je bewust te kiezen.
Met de ‘Zorgmonitor Duurzaam & Gezond’ willen
wij samen met partner Foodstep, onze leden en
leveranciers bijdragen aan een duurzame en gezonde
zorg. Deze tool speelt in op een groeiende behoefte
van voedingsleveranciers en -inkopers om hun
productkeuzes goed te kunnen verantwoorden.
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Maatschappelijke roep om duurzaam & gezond
De Zorgmonitor geeft je meer inzicht in de nutriënten
en herkomst van de producten in je portfolio. Belangrijk want de maatschappelijke roep om duurzame en
gezonde keuzes groeit gestaag, ook in de zorg!
In de zorgsector gaat het bijvoorbeeld over het bieden
van ‘een goed leven’ aan je cliënten, met aandacht
voor over- of ondergewicht en ondervoeding. Maar
ook het tegengaan van voedselverspilling is een punt
van aandacht bij duurzaam inkopen. Het zijn allemaal
logische consequenties van politieke duurzaamheidsdoelstellingen en van het Klimaatakkoord.
Hierin past ook de Green Deal ‘Duurzame zorg voor
een gezonde toekomst’, ondertekend door VWS-
minister Bruins en meer dan 85 zorginstellingen. Het
doel van de Green Deal is dat alle zorginstellingen
in 2050 klimaatneutraal zijn. Hierbij is er aandacht
voor thema’s als het terugdringen van de CO2
-uitstoot, een gezonde leefomgeving en circulair
inkopen. Dit alles vraagt om inzicht en meetbaarheid van duurzaamheids- en gezondheidsaspecten.
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De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond ondersteunt
zorgorganisaties hierbij.
Zo kies je verantwoord
In de zorg worden nog veel niet-duurzame en
ongezonde producten ingekocht. Met de Zorgmonitor
kun je voortaan verantwoord en bewust kiezen voor
de gezondere eet- en drinkopties. Hiermee verduurzaam je tegelijkertijd je inkoopgedrag.
De Zorgmonitor analyseert jouw inkoop van eten &
drinken en rapporteert meteen hoe duurzaam en
gezond dit volume is. Om deze analyses mogelijk te
maken put de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond
uit een database met inmiddels meer dan 22.000
producten.
Je krijgt antwoorden op vragen als:
•		 Zijn de gekozen producten gezond (onafhankelijk
bepaald door het Voedingscentrum)?
•		 Zijn de producten echt duurzaam (onafhankelijk
bepaald door de overheid)?
•		 Wat zit er in de producten? Hoeveel suiker, zout,
vezels, eiwitten en vetten zijn dat dan?

De rapportage bevat inzichten en analyses
op het niveau van:
•		 Organisatie;
•		 Locatie;
•		 Woongroep;
•		 Categorie niveau (bijvoorbeeld frisdranken);
•		 Product niveau (bijvoorbeeld: cola).
Snel aan de slag!
Wil je aan de slag met de Zorgmonitor Duurzaam &
Gezond voor de inkoop van eten & drinken? Dan zijn de
volgende stappen van toepassing:
1.		 Je regelt een machtiging met Intrakoop, zodat we
je leveranciersdata kunnen gebruiken;
2.		 Intrakoop vraagt jouw data op bij je leverancier(s);
3. Intrakoop zet de data door naar partner F
 oodstep;
4. Foodstep analyseert de data en koppelt terug;
5. Intrakoop koppelt de analyses terug naar je
zorgorganisatie binnen de al bestaande afspraken
rond contractmanagement.
Dit proces herhaalt zich ieder kwartaal, zodat je
een helder inzicht krijgt in de gekozen producten en
nutriënten. Zo weet je waarop je kunt sturen om te
voldoen aan de doelstellingen van je eigen organisatie
of van externe partijen.

Neem contact op
Wil je weten hoe de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond
jouw organisatie kan helpen om de inkoop van eten &
drinken te verduurzamen?

0418 65 70 70 / 06 82 52 23 39
winnie.van.besouw@intrakoop.nl
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