
         

“LEKKER BETROKKEN!”

Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector 
wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede  
verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, 
uitgaande van het brede terrein van eten en drinken. 

Contactgegevens opdrachtgever:
VHVG (Vereniging voor Food en Hospitality Management GezondheidsZorg) 
Raymond Nolte (voorzitter VHVG)
Contactpersoon en projectleider: Phyllis den Brok
06-22956623
phyllis@phliss.nl
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Project: “Lekker Betrokken!”  
Kort samengevat

Lekker Betrokken! is een project dat als doelstelling heeft het structureel én concreet 
verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product, proces en mens. Het ultieme 
eindresultaat moet aan het einde van het drie jaar durende project zijn, dat 
zorginstellingen als vanzelfsprekend 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 terrein 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.
Lekker Betrokken! wil de diverse zorginstellingen concreet ondersteunen om 
duurzaamheid structureel in te bedden in de organisatie. De start van dit project is dat 
binnen zorginstellingen een discussie op gang komt hoe zij duurzaamheid in hun eigen 
dagelijkse praktijk structureel kunnen vormgeven, waarbij recht wordt gedaan aan de 
eigenheid van de organisatie. Met daarbij de consequentie om dit ook daadwerkelijk in de 
praktijk te gaan doen.

Doel:
Concreet kent het project “Lekker Betrokken!” de volgende doelstellingen voor de 
zorgsector:

- Het structureel vergroten van de inkoop van duurzame producten (zowel food als 
non-food)

- Het verduurzamen van de werkprocessen 
- Verduurzamen van het aspect mens binnen de zorgsector, zowel wat betreft de 

positie en participatie van de cliënt / bewoner / gast c.q. patiënt als wat betreft het 
personeelsbeleid en leiderschap

- Het uitwisselen van kennis hierover tussen de verschillende partijen
- Breed uitdragen in de media van de initiatieven en best-practices

Startpunt hierbij is het brede terrein van eten en drinken.

Opdrachtgever en doelgroep:
Opdrachtgevers is de landelijke vereniging voor Food en Hospitality Management binnen 
de gezondheidszorg (VHVG). 
Primaire doelgroep is de zorgsector in Nederland. Echter om hierin resultaten te bereiken 
zijn de ketenpartijen en andere stakeholders in Nederland die zich bezig houden met eten 
en drinken voor de zorgsector, eveneens een relevante doelgroep. 
Uitgangspunt hierbij is het uitgaan van de eigen kracht van de individuele organisaties 
om, door middel van respectvolle samenwerking en het delen van kennis, elkaar zoveel 
mogelijk te versterken.

Startdatum en duur van het project:
Het project start op 1 april 2012 en heeft een looptijd van 3 jaar.
Deelname aan het project door zorginstellingen is gratis maar niet vrijblijvend; er wordt 
nadrukkelijk commitment gevraagd bij deelname.
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Werkwijze:
Binnen het project worden een aantal deelprojecten uitgevoerd die op verschillende 
onderdelen de duurzaamheid binnen de zorgsector op het gebied van eten en drinken 
verder bevorderen. In samenwerking met de partners binnen dit project en de 
deelnemende zorginstellingen, worden deze deelprojecten geformuleerd. 
Elke zorginstelling kan via zo’n deelproject haar eigen invulling aan duurzaamheid geven 
en zo kiezen voor een vorm, uitwerking of richting die bij haar past. Hierbij is het 
nadrukkelijk de bedoeling om de praktische uitwerkingen van duurzaamheid structureel 
vorm te geven, bijvoorbeeld in een concept, beleid of vastgestelde werkmethodiek.

Nu al benoemde deelprojecten zijn:
 onderzoek naar mate en wijze van uitvoer van duurzaamheid binnen de zorgsector, 

zowel aan het begin als aan het einde van het project
 hoe implementeer je een duurzaam inkoopconcept op een wijze die past bij de 

eigen organisatie
 het maken van een breed duurzaamheidsbeleid voor de eigen organisatie vanuit 

het werkgebied eten en drinken
 het doorrekenen van een duurzaam restaurantconcept
 het delen van kennis/betrekken van cliëntenraden bij de invulling van 

duurzaamheid
 hoe duurzaamheid te gebruiken in de communicatie en profilering
 het onder de aandacht brengen bij relevante partijen over de door Noord-Brabantse 

zorgboerderijen al gerealiseerde wijze van duurzaam eten en drinken in en de 
voordelen die dit biedt

 het aanbieden van stages op het gebied van duurzaamheid en eten en drinken
 het via diverse kanalen communiceren van “best-practices”

Verwachte resultaten:
 Zorginstellingen en producenten / distributeurs realiseren binnen de duur van het 

project binnen de gehele keten minimaal 30 duurzame manieren van werken mede 
door het uitvoeren van eigen deelprojecten.

 Er zijn minimaal 15 momenten van concrete kennisoverdracht in het kader van het 
doel van het project inclusief inzichtelijk maken van aanbod van duurzame 
producten en diensten en het uitbreiden van elkaars netwerk.

 Door middel van onderzoek aan het begin en einde van het project, kan worden 
aangetoond welke stappen zijn gezet binnen de zorgsector op het gebied van 
duurzaamheid op het terrein van eten en drinken. 

 Minimaal 20 zorginstellingen pakken het onderwerp voedselverspilling aan.
 Zorginstellingen zijn na afloop van het project beter in staat om de meerwaarde 

van duurzaam ondernemen te communiceren en praktisch toe te passen.
 Minimaal 10 distributeurs en 20 producenten spannen zich extra in met het aanbod 

van duurzame producten. 
 Gedurende de duur van het project zal op minimaal 50 momenten en/of manieren 

gecommuniceerd worden over activiteiten binnen het project en/of best-practices. 
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Kennisuitwisseling / delen van ervaringen.
Kennisuitwisseling en het naar buiten brengen van “best practices” is een belangrijk 
onderdeel van “Lekker Betrokken!”. Hierdoor kunnen zorginstellingen inspiratie opdoen en 
leren van elkaars ervaringen. Via de mediapartner in dit project, diverse websites en 
andere (moderne) communicatiemiddelen, worden op diverse manieren gedurende de 
duur van het project diverse goede voorbeelden onder de aandacht gebracht en kennis 
gedeeld.

Partners:
In dit project wordt samengewerkt met een groot aantal partners op het brede gebied van 
eten en drinken binnen de zorgsector. Hierbij moet gedacht worden aan commerciële 
partijen uit de foodservice, belangenorganisaties, kennisinstellingen, media, overheden en 
adviseurs. Deze partners zien het belang in van dit project en dragen allen dan ook bij in 
de tot stand komen van de resultaten. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van kennis 
en door middel van het realiseren van eigen deelprojecten, al dan niet met een financiële 
bijdrage.
Partijen betrokken bij dit project zijn onder andere: 
- Ministeries (E,L&I en VWS)
- Provincie Noord-Brabant
- Vakverenigingen (o.a. VHVG als opdrachtgever, VKGE)  
- Inkoop / productorganisaties (IntraKoop, ZLTO via het LIB- Landbouw Innovatie Brabant)
- Cliënten / consumenten (o.a. LOC)
- Onderwijs (o.a. P&P Foodservice Hotel Management School Maastricht)
- Media binnen de food- en zorgsector (o.a. Vakmedianet -Zorginstellingen, Gastvrije Zorg 
en Zorg en Medezeggenschap)
- Specialisten op het gebied van duurzaamheid (o.a. , MVO-Nederland, MilieuPlatform 
zorgsector, C2C netwerk)
- Diverse commerciële partijen zoals Sodexo, HollandFoodService en Friesland Campina

Naast de hierboven genoemde partners is er ook nauw contact met het MVO Netwerk 
Zorg. Dit recent gestarte netwerk heeft als doelstelling het bevorderen van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gezondheidszorg door het delen van 
kennis en ervaringen. Meer dan zestig zorgorganisaties hebben hiervoor het Manifest voor 
MVO in de Zorg ondertekend en willen aan de slag met het realiseren van MVO in de eigen 
zorginstelling. Het project Lekker Betrokken! is voor MVO-Nederland hier mede een 
handvat in om dit te realiseren.

Daarnaast zijn er reguliere contacten met diverse andere stakeholders op dit gebied zoals 
het Platform Verduurzaming Voedsel, VHTZ (Vereniging van Toezichthouders binnen de 
Zorgsector), Taskforce Biologische en Duurzame Landbouw, MilieuPlatform Zorgsector, 
diverse projecten in het land zoals ‘Korte Keten’ in Zeeland, Helmond Duurzaam Voedsel, 
Flevoland Biologische Landbouw en Gezondheidsraad Noord-Brabant, het onderzoek 
“Genieten aan tafel”, de Week van de Smaak – De Mooie Maaltijd, landelijk netwerk Cradle 
to Cradle, 'Mooie Maaltijd Meeting Point’ etc.
Tevens wordt het project positief gepromoot bij andere vakverenigingen en zijn er 
contacten met andere (vak)media om de resultaten van het project naar buiten te 
brengen.
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Aanleiding van dit project
Uit het brede veld van zowel zorginstellingen als partijen uit de keten komen serieuze 
signalen om de tot nu toe eerste gemaakte stappen in verduurzaming, verder te willen 
verbreden en verdiepen naar een structurele verduurzaming van het hele voedselproces. 
Hierbij moet zowel gedacht worden aan wat het proces (voedselverspilling, afval, energie 
etc.), als het aanbod van duurzame producten (food en non-food) als de plaats van de 
gast c.q. cliënt daarin. 
Duidelijk is dat de zorgsector ziet dat duurzaamheid een onontkoombaar fenomeen is, 
echter hier goed handen en voeten aan te geven blijkt in de praktijk nog erg lastig. 
Het project “Lekker Betrokken!” sluit aan op deze ontwikkelingen in de zorg en de partijen 
die deze markt bedienen en wil hier op een praktische en beleidsmatige manier aan 
bijdragen.
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