
 

Duurzame inkoop 

14 zorgorganisaties, die meer dan 100 locaties vertegenwoordigen, 
zijn het afgelopen jaar via ‘Lekker Betrokken!’ actief aan de slag 
gegaan met het verduurzamen van hun processen en producten.  
 
‘Lekker Betrokken!’ is een 3-jarig project dat als doel heeft het 
verder verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product 
(zowel food als non-food), proces en mens. Zij start hierbij vanuit 
het brede gebied van eten en drinken. Opdrachtgever is de 
Vereniging voor Food & Hospitality Management (VHVG). 
 
De op dit moment deelnemende zorginstellingen zijn: Amarant 
Puur Culinair, BrabantZorg, Emergis, Dimence, Deventer 
Ziekenhuis, Warande Bovenwegen, DeSeizoenen Oploo, Elkerliek 
Ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Zorgplein Maaswaarden, 
Zonnehuisgroep Amstelland de Luwte, Regionale Stichting 
Zorgcentra de Kempen (RSZK), St. Anna Boxmeer en Land van 
Horne. 
 
Het project werkt vanuit de vraagstelling van de zorginstellingen 
en geeft op maat ondersteuning, zowel individueel als in 
groepsverband. In deze nieuwsbrief kunt u lezen op welke manier 
zij hun vraagstukken omtrent duurzaamheid hebben aangepakt.  
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Inhoud: 

‘Lekker Betrokken!’, een succesvolle start! 
Zorginstellingen gaan duurzamer werken! 
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Werkwijze 
 
‘Lekker Betrokken!’ is qua 
werkwijze anders dan andere 
projecten. Deelnemende 
partijen (ook de partijen die 
het project financieel 
mogelijk maken), 
committeren zich aan het 
uitgangspunt dat ze hun 
kennis over duurzaamheid en 
de uitvoering hiervan 
belangeloos ter beschikking 
stellen aan de 
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Het realiseren van duurzame inkoop door een 
zorginstelling kan gestart worden door op ad hoc 
basis ervaring op te doen met de inzet van 
duurzame producten. Als start kan dit heel goed 
zijn, zeker wanneer je als organisatie nog niet 
goed weet op welke manier duurzaamheid voor 
jou als organisatie de meeste meerwaarde heeft.  
 
Wanneer je echter structureel een duurzame 
inkoop wilt realiseren is het raadzaam hiervoor 
een aantal stappen zetten. Tezamen met 
projectpartner IntraKoop heeft ‘Lekker 
Betrokken!’ hier een artikel over geschreven.  
 
Kort samengevat zijn de 6 stappen:  
1. Richt een interne projectgroep op om het 
onderwerp duurzaamheid integraal te benaderen. 
2. Bepaal WAT je als zorginstelling wilt 
realiseren op het gebied van duurzaamheid. 
3. Stel de financiële en procesmatige kaders vast. 
4. Maak bewuste keuzes voor producten die 
voldoen aan de gestelde duurzaamheids-
kenmerken. 

Duurzame inkoop 
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5. Gebruik inkoop in een ondersteunende rol bij 
het invullen van de HOE vraag. 
6. Vertaal de gemaakte keuzes in een 
communicatieplan met als doel de verschillende 
in- en externe stakeholders op de juiste wijze te 
informeren. 
 
Uiteraard kan bovenstaande ook in kleine 
stappen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met 1 
productgroep waar je 3 duurzame producten per 
jaar aan toevoegt, of je realiseert in elke 
productgroep 2 duurzame alternatieven. Op die 
manier blijft het overzichtelijk en hanteerbaar. 
Voorwaarde blijft natuurlijk dat een duurzaam 
product dezelfde goede functionaliteit heeft of 
net zo lekker is als een regulier product én past 
binnen het gestelde financiële kader. 
Van de deelnemende zorginstellingen is afdeling 
inkoop van BrabantZorg druk bezig hun 
duurzame inkoop verder uit te werken. 
 
Voor het volledige artikel zie: 
http://www.phliss.nl/lbdz3.html 
 
 

Nieuwsbrief Phliss 

deelnemende zorginstellingen. Ook tussen zorginstellingen onderling worden kennis en 
ervaringen uitgewisseld, zodat optimaal van elkaar geleerd kan worden. Deze 
kennisuitwisseling gebeurt via onder andere themabijeenkomsten, workshops, internet en 
artikelen in (vak)bladen. 
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Voedselverspilling staat hoog op de agenda 
binnen de zorginstellingen. De afgelopen jaren is 
er al een paar keer onderzoek gedaan naar 
voedselverspilling binnen ziekenhuizen (short 
stay). Echter de situatie bij langdurig verblijf is 
daarmee niet vergelijkbaar. Binnen een 
organisatie van langdurig verblijf is vaak een 
veel grotere verscheidenheid aan doelgroepen, 
manieren van uitgiften en zijn er meerdere 
fysieke locaties, waardoor veel 
onderzoeksresultaten vanuit ziekenhuizen niet op 
hen van toepassing zijn. Daarom doet een team 
van 5 studenten, vanuit de Hogeschool Zuyd 
P&P Foodservice, voor ‘Lekker Betrokken!’ een 
onderzoek binnen de RSZK om het hele proces 
op het gebied van eten en drinken in relatie tot 
voedselverspilling te ontleden. De RSZK wil de 
resultaten van dit onderzoek in de nabije 
toekomst gaan gebruiken bij het herinrichten van 
hun eet- en drinkproces op alle 8 locaties. De 
resultaten van dit onderzoek worden rond de 
zomervakantie verwacht. 
 
Naast de RSZK zijn ook met voedselverspilling 
bezig: St Anna Boxmeer,  DeSeizoenen, 
Elkerliek Ziekenhuis, St. Elisabeth ziekenhuis, 
Dimence, Zorgplein Maaswaarden en Land van 
Horne. 
 
Daarnaast is voor half september een workshop 
gepland over voedselverspilling. Hierin worden, 
naast de resultaten van de Hogeschool Zuyd, met 
een aantal zorginstellingen de meetresultaten en 
ervaringen op dit gebied met elkaar uitgewisseld. 
 

Samen met projectpartner Sodexo heeft ‘Lekker 
Betrokken!’ voor Emergis, Amarant Puur 
Culinair, Deventer Ziekenhuis en 
Zonnehuisgroep Amstelland de Luwte een 
workshop verzorgd met het thema ‘Het maken 
van een duurzaamheidsbeleid”. Belangrijkste 
punten hieruit waren: begin klein, houdt het 
praktisch en blijf bij je eigen dienst. Met behulp 
van de presentaties en aangereikte handvaten zijn 
deze zorginstellingen nu in staat om zelf een start 
te maken met een duurzaamheidsbeleid voor hun 
voedingsdienst.  
 
Afgesproken is om de eerste resultaten met 
elkaar uit te wisselen en van feedback te 
voorzien om op die manier zoveel mogelijk van 
elkaar te leren.  
De verwachting is dat deze workshop in de 
toekomst nog een verder vervolg zal krijgen. 
Voor de presentatie over het maken van een 
duurzaamheidbeleid zie: 
http://www.phliss.nl/lbdz2.html 
 

Voedselverspilling Duurzaamheidsbeleid 

Inzet duurzame 
producten 
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De inzet van duurzame producten gebeurt bij de 
verschillende zorginstellingen ieder op hun eigen 
manier. Zo kijkt Warande Bovenwegen vooral 
naar duurzame producten uit de streek of 
producten met een sociale component; bestemd 
voor de Brasserie en het winkeltje. Amarant Puur 
Culinair oriënteert zich vooral op streek-
producten, het liefst van zo dichtbij mogelijk, 

die ingezet kunnen worden bij de 
bereiding van de warme maaltijd. 
Zonnehuisgroep Amstelland de 
Luwte kijkt meer naar de 
mogelijkheden op het gebied van 
non-food terwijl het Deventer 
ziekenhuis vooral zoekt naar 
duurzame producten waar 
voldoende draagvlak voor is bij het 
personeel en de cliënten (zowel food 
als non-food). 
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Bij alle zorginstellingen, alle gesprekken en alle uitwerkingen komen 
regelmatig dezelfde vragen terug (ongeacht over welk aspect van 
duurzaamheid het gaat). Deze veel gestelde vragen komen hieronder 
aan bod, om het kader te schetsen waarbinnen gewerkt wordt in het 
project ‘Lekker Betrokken!’. 
 
Vraag: Wanneer is iets nu eigenlijk duurzaam en welke aspecten van 
duurzaamheid zijn voor mij als zorginstelling nu eigenlijk het 
belangrijkste?  
Antwoord: Duurzaamheid is een breed begrip dat door de vaagheid en 
breedte waarmee het de laatste jaren gebruikt wordt, voor veel mensen een 
containerbegrip is geworden. Om duurzamer te kunnen werken is het 
belangrijk om eerst te definiëren wat duurzaamheid voor de betreffende 
organisatie concreet betekent. Welke normen en waarden zijn daarbij voor 
de zorginstelling het meest waardevol?  Het is goed voorstelbaar dat bij 
een sociale werkplaats goede arbeidsomstandigheden een groot speerpunt 
zijn, terwijl bij bijvoorbeeld een regionaal ziekenhuis de regionale 
herkenbaarheid van de gebruikte producten een item is. Andere 
uitgangspunten geven dus andere keuzes op het gebied van duurzaamheid. 
Het begin van duurzaamheid is dus je af te vragen wie je bent als 
zorginstelling en waar je voor staat, om daaruit als logisch afgeleide te 
bepalen wat voor jou de belangrijkste aspecten zijn op het gebied van 
duurzaamheid. Want voor alle producten en processen geldt dat er 
duurzame en minder duurzame aspecten.  
Dit betekent dus voor de zorginstelling niet het aanbod volgen vanuit de 
markt, maar gericht vragen naar duurzame producten die passen bij de 
eigen kernwaarden.  
 
Hoe pak ik duurzaamheid aan op een manier die hanteerbaar is?  
Antwoord: ‘Lekker Betrokken!’ gaat nadrukkelijk uit van kleine, concrete 
stappen. Kleine stappen die echter wel structureel ingebed worden in de 
organisatie bijvoorbeeld in een beleid of activiteitenplan. Op deze manier 
gaat duurzaamheid bij de deelnemende zorginstellingen concreet onderdeel 
uitmaken van het beleid maar blijft het wel hanteerbaar. Tevens zorgt dit er 
ook voor dat andere delen van de organisatie duurzaamheid ook op hun 
netvlies krijgen. Een voorbeeld van een kleine stap is het inventariseren 
van alle activiteiten die al gedaan worden op het gebied van duurzaamheid. 
Veel zorginstellingen zijn al wel met duurzaamheid bezig maar realiseren 
zich dit niet of ze vinden plaats op een ‘ad hoc’ basis. Door jaarlijks al 
deze activiteiten te bundelen (en daar dus ook op die manier bewust naar te 
kijken) wordt duidelijk waar de organisatie op dit gebied staat, welke 
consistente lijn hierin te ontwikkelen valt en wordt ook inzichtelijk waar 
volgende realistische stappen te zetten zijn die winst kunnen opleveren. 
Tevens geeft het de organisatie handvaten om zich naar buiten toe te 
profileren met een duidelijk verhaal. 
 

Veel gestelde vragen 

Ben je als 
zorginstelling 
geïnteresseerd om 
mee te doen aan 
het project ‘Lekker 
Betrokken!’ ? 

Neem dan contact 
op met de 
projectleider 
Phyllis den Brok 
(zie colofon op de 
laatste pagina van 
deze nieuwsbrief). 

Meedoen is voor 
zorginstellingen 
gratis, echter NIET 
vrijblijvend! 

 

Meedoen? 
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Vraag: Is er één oplossing of leiden er meer wegen naar duurzame processen en 
producten? 
Antwoord: Uit bovenstaande blijkt al dat er meerdere oplossingen zijn voor dezelfde 
vragen. Welke duurzame oplossing, product, proces of dienst het beste past of het 
eerst ingevoerd kan worden, moet per situatie en organisatie bekeken worden. 
Belangrijk daarbij is welke aspecten van duurzaamheid de kernwaarden van de 
organisatie het meest versterken en daarom leidend zouden moeten zijn in de te 
maken keuzes op het gebied van duurzaamheid.  
Vragen die daar bij aan de orde kunnen komen zijn: Wil de zorginstelling de lokale 
economie versterken, zo weinig mogelijk foodmiles verbruiken, de hoeveelheid 
afval verminderen, bewonersparticipatie bevorderen etc. Welke ruimte heeft de 
betreffende organisatie hierin of zijn er afspraken op bijvoorbeeld gebied van 
inkoop, logistiek  of gebouw die de mogelijkheden hierin beperken of  juist extra 
ruimte geven? Door hierin een bewuste keuze te maken, een keuze die de 
kernwaarden van de organisatie logisch ondersteunt, kan de instelling duurzamer 
gaan werken op een manier die bij de organisatie past en ook door de organisatie 
(uit)gedragen kan worden.  
Daarnaast heeft iedere organisatie zijn eigen mogelijkheden en kaders. Dit kan zowel 
tijd betreffen, de aanwezige kennis, het budget etc. ‘Lekker Betrokken!’ stimuleert 
deelnemende zorginstellingen hun eigen tijdspad, activiteiten en tempo te bepalen, 
om zich daarna daar dan ook aan te houden! Overigens zijn veel stappen te zetten op 
het gebied van duurzaamheid die geen geld kosten of extra tijd, alleen een andere 
manier van werken! 
 
Om vanuit het project nog beter de zorginstellingen te kunnen ondersteunen, heeft de 
VHVG aan studenten van de Hogeschool Zuyd opdracht gegeven een onderzoek te 
doen naar de stand van zaken van duurzaamheid binnen de zorgsector. De resultaten 
hiervan worden rond de zomervakantie verwacht.  

Duurzame Zorg 

Veel gestelde vragen 

Kabinetsbeleid, bezuinigingen en overheveling van de ABWZ naar de WMO zet de 
zorg steeds meer onder druk en stelt steeds vaker de vraag: Hoe houdbaar (duurzaam) is 
onze zorg voor de toekomst? ‘Lekker Betrokken!’ stimuleert binnen haar project ook 
duurzaamheid op dit vlak: cliënten, patiënten en bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam 
te houden en te laten participeren in het proces, zodat alleen dié zorg en/of 
dienstverlening plaatsvindt die werkelijk nodig is. Door eten en drinken in zijn 
breedheid onderdeel te laten zijn van de methodiek waar volgens het ZorgLeefPlan mee 
gewerkt wordt, wordt het een waardevol middel om meerdere doelen te bereiken. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan behoud van sociale netwerken, behoud van fysieke en sociale 
vaardigheden en verantwoordelijkheden, samenwerken, behoud van eigen regie, 
dagritme, verbinding met de directe omgeving etc. In de volgende nieuwsbrief komen 
we verder terug op dit onderdeel van duurzaamheid.  

Nieuwsbrief Phliss Mei 2013 
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Partners van ‘Lekker Betrokken!’ 

Wat kan men verder nog verwachten van 
‘Lekker Betrokken!’? 

Naast het verder aansluiten van nieuwe zorginstellingen, worden de diverse onderwerpen 
door de betreffende zorginstellingen verder uitgewerkt. Er is een workshop gepland op het 
gebied van communicatie  en duurzaamheid (in samenwerking met projectpartner HFS) 
en er zullen vervolg-artikelen komen o.a. over best-practices, duurzame inkoop, 
participatie cliënten en zorgboerderijen en duurzaamheid (in samenwerking met 
projectpartner Vakmedianet).  

De partners in dit project zijn: 
- VHVG (opdrachtgever). Vereniging voor Food & Hospitality Management. 
- LOC Zeggenschap in Zorg 
- LIB / Provincie Noord-Brabant. De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant is een 
samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
(ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw. 
- IntraKoop. Onder het motto ‘ Samen maken we goede zorg beter betaalbaar’ ondersteunt Intrakoop, de 
inkoopcoöperatie van de zorg, zorginstellingen bij het terugdringen van de totale kosten van middelen en 
diensten.  
- HollandFoodService. Holland Food Service is de deskundige specialist voor lekker en gezond eten en 
drinken. Met passie voor zorg én passie voor duurzaamheid! 
- Sodexo. Het beursgenoteerde Sodexo is wereldwijd marktleider op het gebied van ‘Quality of Life 
Services’ en levert een breed pakket aan ‘Quality of Life Services’ voor haar cliënten in het bedrijfsleven, 
bij overheidsdiensten, ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen.  
- Vakmedianet. Vakmedianet is een uitgeverij waar professionals elkaar vinden en is actief  in de 
vakgebieden HR, Arbo, Medezeggenschap, Facility, Secretariaat, Zorg, Convenience retail en 
Koudetechniek. 
- P&P Foodservice Hotel Management School Maastricht. Hoe innovatief kan onderwijs zijn? Hotel 
Management School Maastricht rekt de grenzen op met het profiel P&P Foodservice. Niet alleen de 
afstudeerrichting is nieuw voor hoger hotelschoolonderwijs, maar ook het didactische concept.  
- SlowFood NL. Slow Food is een wereldwijde beweging, met als doelstelling dat alle mensen toegang 
hebben en genoegen beleven aan voedsel dat goed is voor hen, goed voor de mensen die het produceren en 
goed voor de wereld. 
- VKGE. Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg. 
- Dedoreon 
- Phliss: Hetzelfde Anders Zien! Eten en drinken voor wonen, welzijn, zorg en onderwijs. 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de 
projectleider: Phyllis den Brok - 06 22 956 623 – phyllis@phliss.nl 
 
Daarnaast is meer informatie over het project, de gepubliceerde artikelen en 
achtergronden te vinden op: www.vhvg.nl en http://www.phliss.nl/lb.html 
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