
duurzamen van de zorgsector op de gebieden 
product, proces en mens. Het ultieme eind-
resultaat moet aan het einde van het drie jaar 
durende project zijn dat zorginstellingen als van-
zelfsprekend bij elke beslissing duurzaamheid 
de leidraad laten zijn. Vertrekpunt hierbij is het 
brede gebied van eten en drinken, omdat vrijwel 
alle processen binnen de zorginstelling dit ter-

In de toekomst goed Voor extra sterren?
Tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheids-
zorg 2012 is het officiële startsein gegeven voor 
het duurzaamheidsproject voor de zorg Lek-
ker Betrokken! Een van de sprekers op het 
congres was projectleider Phyllis den Brok. Zij 
legt uit.

dat duurzaamheid – maatschappelijk Verant-
woord ondernemen - steeds meer op de agenda 
komt van zorginstellingen is een feit. en dat 
duurzaamheid voorwaarde wordt om te mógen 
ondernemen, ook in de zorgsector, wordt met 
de dag duidelijker: maatschappelijke Betrokken-
heid wordt in de toekomst voorwaarde om als 
bedrijf of organisatie diensten of producten te 
mogen leveren. 
Het concreet vormgeven van deze maatschappe-
lijke betrokkenheid, van duurzaamheid, in zowel 
beleid als processen en producten, verloopt 
echter nog moeizaam. Hoe kan de zorgsector 
hier een stap in maken, waardoor de achterstand 
wordt ingelopen ten opzichte van andere sec-
toren? Het project Lekker Betrokken! kan een 
hulpmiddel zijn.
Lekker Betrokken! is een project dat als doel-
stelling heeft het structureel én concreet ver-
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DuurZaamhEiD iN DE ZorG: 

Lekker Betrokken!
Het project Lekker Betrokken! duurt drie jaar. opdrachtgever is de landelijke vereni-
ging voor Food en Hospitality management binnen de gezondheidszorg (VHVg). 
daarnaast zijn de volgende partijen partner in dit project: de provincie noord-
Brabant, diverse belangenorganisaties (LoC, ZLto), vakverenigingen (waaronder 
VHVg en Vkge), inkooporganisaties (Intrakoop), duurzaamheidspartijen (onder 
meer mVo-nederland), diverse onderwijsinstellingen (waaronder P&P Foodservice 
Hotel management school maastricht) en partijen uit de foodservicemarkt, zoals 
FrieslandCampina, HollandFoodservice en sodexo. op de website www.vhvg.nl 
staat meer informatie over het project. Info over mogelijke deelname: Phyllis den 
Brok, projectleider, phyllis@phliss.nl of 06-22956623.



kennisuitwisseling en het naar buiten brengen 
van best practices is een belangrijk onderdeel 
van Lekker Betrokken!. Hierdoor kunnen in-
stellingen hun eigen successen communiceren, 
inspiratie opdoen en leren van elkaars ervarin-
gen. Het project heeft een looptijd van drie jaar. 
geïnteresseerde zorginstellingen kunnen gratis 
deelnemen. Wel wordt nadrukkelijk commit-
ment gevraagd.
naast diverse partners (zie kader) is er ook 
nauw contact met het mVo netwerk Zorg. 
meer dan zestig zorgorganisaties hebben het 
manifest voor mVo in de Zorg ondertekend en 
willen aan de slag met het realiseren van mVo 
in de eigen zorginstelling.

Phyllis den Brok

In de toekomst goed Voor extra sterren?

rein raken. daarnaast raakt eten en drinken sterk 
aan de kwaliteit van leven, waardoor het hoog 
op de agenda staat bij zowel de zorginstelling 
zelf als bij bewoners en gasten.

CoNCrEET oNDErsTEuNEN
Lekker Betrokken! wil de diverse zorginstellin-
gen concreet ondersteunen om duurzaamheid 
structureel in te bedden in de organisatie. de 
start van dit project is dat binnen zorginstellin-
gen een discussie op gang komt hoe zij duur-
zaamheid in hun eigen dagelijkse praktijk struc-
tureel kunnen vormgeven, waarbij recht wordt 
gedaan aan de eigenheid van de organisatie. met 
daarbij de consequentie om dit ook daadwerke-
lijk in de praktijk te doen.
Hiervoor is inzet en betrokkenheid nodig van 
alle stakeholders, zowel binnen de organisatie 
(personeel, management, inkoop, cliëntenra-
den, raad van Bestuur, et cetera) als daarbuiten 
(leveranciers, producenten, lokale spelers en 
gasten).
duurzaamheid komt daarbij op diverse terreinen 
aan bod, waaronder producten (food en non-
food), processen (bijvoorbeeld voedselverspil-
ling, afval, foodmiles van water en energie) en 
het aspect mens (duurzaam personeelsbeleid, 
duurzame zorg et cetera).
Via verschillende projecten, die vallen onder 
de paraplu van Lekker Betrokken!, kunnen 
geïnteresseerde zorginstellingen op specifieke 
onderwerpen aansluiten om zo ondersteund 
te worden in eigen, concrete uitwerkingen van 
duurzaamheid. deze deelprojecten worden van-
uit Lekker Betrokken! aangeboden. de concrete 
invulling van deze deelprojecten gebeurt mede 
aan de hand van de specifieke vragen van de 
deelnemende zorginstellingen. elke organisatie 
kan via haar eigen inbreng een passende invul-
ling geven aan het project. 
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Inmiddels zijn al verschillende deelprojecten 
benoemd binnen het project Lekker Betrok-
ken!. Voorbeelden hiervan zijn:
•	 onderzoek naar de mate en uitwerking 

van duurzaamheid binnen de zorgsector, 
zowel aan het begin als aan het einde 
van het project

•	 voedselverspilling
•	 het op maat toepassen van duurzame 

inkoopconcepten op het gebied van eten 
en drinken

•	 het maken van een breed duurzaam-
heidsbeleid voor de eigen organisatie

•	 het doorrekenen van een duurzaam res-
taurantconcept

•	 het delen van kennis/betrekken van 
cliëntenraden bij de invulling van duur-
zaamheid

•	 hoe duurzaamheid te gebruiken in de 
communicatie en profilering

•	 het onder de aandacht brengen van best 
practices via diverse media

•	 het aanbieden van stages op het gebied 
van duurzaamheid


