
 zorglocaties hebben een functionaris gegevens
bescherming door de inzet van onze consultants

leden nemen deel aan nieuwe overeenkomst  
AVGproof inzamelen en vernietigen baxterzakjesAVG en privacy

144
10

Jaaroverzicht 2019 in één oogopslag

Programma Klimaat
neutraal en circulair 
inkopen in de zorg  
Ministerie van VWS, Nevi,  
MPZ, MVO Nederland

Uniforme codering 
medische hulpmiddelen 
in AOCplatform 
LNAG

uren aan flexibele capaciteit hebben leden ingezet via de 
Intrakoop Inhuurdesk en onze personeelsovereenkomsten

opdrachten waarbij we 89 leden ondersteunen: 
53 inkooptrajecten, 37 inkoopondersteuning, 
11 inkoopscans, 6 FG/privacy consultancy en 
22 overige opdrachten

jaar geleden legden zorgorganisaties  
de basis voor Intrakoop

leden van de raad van toezicht, klank-
bordgroep, stuurgroep en deelnemers 
aan rondetafel gesprekken sparren met 
ons over beleid en dienstverlening

leden zijn één of meer keer geraadpleegd 
over de dienstverlening van Intrakoop voor 
veiligheid, textielverzorging, professionele 
reinigingsapparaten, schoonmaakmiddelen, 
e-learning en medische groothandel 

leden hebben met Intrakoop de  
online energiebenchmark ontwikkeld

60
36

Invloed van leden

512.753
129 Personeel en onder-

steuning op maat

Intrakoop 
samenwerkingen:537 

leden met in totaal 
7.181 locaties

119
leveranciers

branche  -
organisaties 
in de zorg

6

537

4

Samenwerking 

Intrakoop



Samen maken we 
goede zorg betaalbaar  

Bekijk hier onze jaarrekening 2019

mensen van ruim 350 organisaties delen kennis op  
onze 23 bijeenkomsten

benchmarks hebben we voor leden gedaan over 
diverse onderwerpen

berichten van Intrakoop in diverse media. Goed voor een 
bereik van 36,9 mln  en een PRwaarde van € 1,2 mln.

jaar samenwerking gaan Intrakoop en Foodstep aan voor 
de ontwikkeling van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond

leden doen mee aan onze overeenkomsten  
voor (duurzame) energie

m2 ledverlichting wordt bij leden opgeleverd  
via de Intrakoop-overeenkomst

Intrakoop-medewerkers doen mee aan NLdoet  
en 16 aan de Zorgmarathon voor het goede doel

leden ondersteunen we met contractmanagement voor schoon-
maak & textiel, eten & drinken, energie en medisch & farmacie 

beoordelingen voerden leden over hun leveranciers uit met de 
Intrakoop Leveranciersprestatiemeting. Technische Unie 
kreeg de hoogste waardering en wint de Intrakoop Beste 
Leverancier Award 2019.  

miljoen euro besparen leden met de  
Intrakoop-overeenkomsten energie

miljoen bonus keert Intrakoop aan leden uit

leden plaatsen 772.000 orders via onze 
eprocurementovereenkomsten

miljoen euro kochten onze leden in 
2019 in via onze 124 raamovereenkomsten

Goede zorg tegen minder kosten 87
2,3
120
821

Kwaliteit570
4.239

€

€

5
324

100.000
36

Kennis delen 581
423

2.218

MVO en 
verduurzamen

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/default-document-library/intrakoop-samenvatting-jaarrekening-2019.pdf

