Duurzaamheid
doe je niet
alleen

Een meetinstrument voor
duurzame voeding in de zorg
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Aanleiding
Veel partners in de zorg en hun leveranciers hebben zich aangemeld voor
de Green Deal Duurzame Zorg. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om
hier vorm aan te geven om zo samen een bijdrage te leveren aan klimaat
doelstellingen. Willen we een leefbare toekomst houden dan moeten we ook
echt anders gaan eten. De gezondheidszorg zou hierin het rolmodel moeten
zijn. Dat willen we mogelijk maken!
ToekomstProef: beter, gezonder eten en minder
weggooien
We staan voor de uitdaging om ons eetpatroon opnieuw uit te
vinden waarbij gezonde voeding voor iedereen toegankelijk is
en tegelijkertijd de gezondheid van de planeet beschermt: beter
eten produceren, minder verspillen en gezonder eten. Wat ons
betreft ook met behoud van lekker eten en drinken en samen
genieten. We noemen dit ‘ToekomstProef!’

Community of Practice een praktisch instrument opgeleverd
waarmee de relevante aspecten van duurzame voeding in de zorg
goed gemeten kunnen worden. Dit instrument is onderdeel van de
campagne ToekomstProef.

Meetinstrument
Om zorgbreed tot acties en oplossingen te komen, heeft het
ministerie van VWS aan Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland
en Nevi gevraagd een Community of Practice ‘duurzame voeding
in de zorg’ op te richten en te begeleiden. In samenwerking met
o.a. Voedingscentrum, Patiënt en Voeding, Greendish, Stichting
Alliantie Voeding in de Zorg, Intrakoop, Milieu Platform Zorg,
Diverzio en twaalf actieve zorgorganisaties heeft deze
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Ambities

Doe mee met ToekomstProef!

In de visie op duurzaamheid van Zorgverzekeraars Nederland
wordt vanuit individuele organisaties actief beleid verwacht voor
gezonde en milieuvriendelijke voedingsconcepten.
Binnen ToekomstProef brengen wij drie ambities samen die on
derling verbonden zijn:

De zorg heeft met een inkoopwaarde van ruim 1 miljard per jaar een belangrij
ke invloed op hoeveel maar ook op hoe, welke en waar ingrediënten geprodu
ceerd worden en dus ook op een duurzaam milieu. Zorgorganisaties én keten
partijen (van grond tot mond) worden daarom aangemoedigd om zich aan te
melden voor ToekomstProef waarbij we samenwerken om bij zorgorganisaties
een transparante, duurzame en gezonde voedselketen mogelijk te maken.

Ambitie: zorgprofessionals geven zelf het goede voorbeeld en zijn transparant over de impact
van hun voedingsbeleid
Persoonsgebonden

Preventie door Gezond

Duurzaam eten voor

voedingszorg

makende Leefomgevingen

iedereen

Alle zorgorganisaties

NAPV: In 2030 zal per

De CO2 footprint van

publiceren vanaf 2030 hoe

productgroep 50% van

het aanbod van Eten en

zij met hun voedingbeleid

de producten tot de

Drinken aan patiënten/

bijdragen aan kwaliteit van

beste categorie behoren

cliënten en medewerkers

leven en invulling geven aan

en maximaal 10% tot de

zal in 2030 gehalveerd zijn

patiënt/cliënt waarden.

slechtste qua hoeveelheid

t.o.v. 2020. Dit wordt mede

voedingsstoffen.

bereikt doordat 25% van

Onderdeel van ToekomstProef is, naast een plat
form en ketenbijeenkomsten, ook een Community
of Practice. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
meetinstrument dat bestaat uit criteria op de rele
vante aspecten van duurzame voeding in de zorg.
Binnen deze CoP doorlopen zorgorganisatie samen
de nulmeting en worden er projecten geïnitieerd
rondom verbeteracties.
Doen jullie ook mee?

Samen maken we de zorg

de grondstoffen ingekocht
wordt bij natuur inclusieve
landbouw*.

Wil je meegaan in de beweging en je
initiatieven en ideeën inbrengen? Heb je
vragen of wil je deelnemen aan de CoP?
Meld je aan via ToekomstProef

*voedsel geproduceerd binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving
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Inleiding
Dit meetinstrument wordt aangeboden door stichting Eten+Welzijn, Nevi en
MVO Nederland en is een ‘levend document’. Het meetinstrument is ontwikkeld binnen
de Green Deal Duurzame Zorg in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en vormgegeven binnen de CoP duurzame voeding.

Onderstaande deelnemers hebben aan dit meetinstrument meegewerkt:

Kernteam:

 De Eemhorst
 hsb de Vijverhof
 Bovenij Ziekenhuis
 Woonzorggroep Samen
 Oktober
 Mennistenerf Pennemes Combinatie
 De Zellingen

 Stichting Eten+Welzijn – Rudi Crabbé
 Nevi – Karin van IJsselmuide
 MVO Nederland – Suzanne van Haren
 Milieu Platform Zorg – Adriaan van Engelen
 Intrakoop – Pietsje van der Leeuw en Jan Holsappel
 Radboudumc – Jessica Janssen en Jaap Buis
 De Zellingen – Hans van As en Laura Willebrands

 Radboud UMC
 Espria
 Bravis ziekenhuis
 Woonzorg Flevoland
 Korian Nederland
 Rode Kruis Ziekenhuis
 Omring
 Zorgpartners

Dit meetinstrument is vrij te gebruiken.
Wil je meedoen of wil je feiten, onderzoeken, pro
jecten, best practices of visies toevoegen? Mail naar
duurzamezorg@etenwelzijn.nl
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Algemeen
Dit meetinstrument bestaat uit criteria op de relevante
aspecten van duurzame voeding in de zorg. Het
kan gehanteerd worden als middel voor onder meer
nulmetingen, monitoring en verbeterplannen.

Onder duurzame voeding wordt voeding
verstaan die zoveel mogelijk lokaal
is geproduceerd, weinig (disposable)
verpakkingsmateriaal nodig heeft,
weinig verspilling tot gevolg heeft,
een zo laag mogelijke milieu-impact
heeft en bijdraagt aan een gezond
voedingspatroon.

Vanuit de relevante aspecten zijn vijf perspectieven vastgesteld
die samen vorm geven aan duurzame voeding in de zorg:

De criteria zijn opgebouwd uit bestaande en
geaccepteerde criteria waaronder:

 Inkoop
 Productie & Reststromen
 Bedrijfsvoering
 Assortimentskeuze
 Organisatie, Medewerkers en Cliënten & Patiënten

 Schijf van Vijf | Voedingscentrum
 https://www.mvicriteria.nl
 Overheidsniveau Gezonde Catering aan de hand van de
Richtlijn Eetomgevingen
 Milieu Thermometer | Milieu Platform Zorg (MTZ)
 Well Building standard
 Nieuwe criteria voor productverbetering. Zout-, verzadigd
vet- en suikergehalten voor voedingsmiddelengroepen |
RIVM (NAPV)

Per perspectief zijn er in dit instrument criteria uitgewerkt waar
van het ambitieniveau is gebaseerd op impact (hoe groot is het
effect op duurzaamheid) en inspanning (hoeveel inspanning
moeten we leveren om aan dit criteria te voldoen).

Bij sommige criteria wordt voor informatie verwezen naar de
desbetreffende broncriteria.
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Uitleg meetinstrument
Per perspectief kun je het instrument invullen. Dan weet je als
kun je vervolgens zelf prioriteiten stellen: waar gaan we eerst mee

Borg in het
kwaliteitsbeleid

aan de slag?

Dit instrument kan op verschillende manieren ingezet worden,
denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een nulmeting of een
benchmark, of als input voor aanbestedingscriteria of verbeter
plannen.
Het meetinstrument ToekomstProef is geen doel op zich. Het is
vooral bedoeld als communicatiemiddel. Bijvoorbeeld tussen
diverse afdelingen, in de keten (innovatie, inkooptenders), tussen
zorgorganisaties (regionale samenwerking) en voor het vormge
ven van beleid. Op basis van nieuwe inzichten en mogelijkheden
zal het instrument zich blijven ontwikkelen. We hopen uiteinde
lijk dat er nieuwe gezamenlijke initiatieven ontstaan op criteria
niveau.

Hulpmiddel
Werken aan een duurzaam voedingsbeleid is een proces. Je kunt
een stappenplan als hulpmiddel inzetten om voedingsproces
sen te verbeteren en de kwaliteit ervan te verhogen. Waar je
precies begint, hangt af van de huidige situatie in jouw organi
satie. Sommige organisaties hebben al veel acties ondernomen

en hebben al deels een
beleid. Anderen staan nog
in de kinderschoenen. Het
is belangrijk om alle zeven
stappen te doorlopen.
Op die manier zorgen we
ervoor dat kwaliteitsver
betering continu onder de
aandacht is.

CoP

1
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organisatie waar je staat. Op basis van je geconstateerde positie
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Creëer
draagvlak

Breng de
huidige situatie
in kaart

Evalueer
en stuur bij

Bepaal
prioriteiten
en doelstellingen

Voer de
actie uit

5

Maak een
actieplan

4

Het gaat pas echt werken als de hele
keten van A(gri) tot Z(org) zich verbindt in
een alliantie waarbinnen samengewerkt wordt.
Om deze verbinding mogelijk te maken worden (regionale) Com
munities of Practice geinititieerd. Tijdens de bijeenkomsten is er
ruimte voor kennisdeling, kennisuitwisseling, het doorgronden
van good practices en het doorlopen van lessons learned. Tussen
de bijeenkomsten door kunnen deelnemers kennis met elkaar
uitwisselen via het Inside Procurement platform van Nevi.
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3

2

Deelnemers doorlopen het eerste jaar alle vijf de perspectieven. Na het
doorlopen van het programma stromen ze door naar regionale CoP’s. Binnen
de regio’s bepalen de deelnemers welke pilot en welke ambities gerealiseerd
kunnen worden. De resultaten van deze pilots zorgen voor input naar de
‘nieuwe’ groepen.

Impact meten
De “nieuwe norm” stelt eisen aan het voedingsbeleid en bevat criteria op het
thema ‘Gezond en duurzaam Eten’ opgedeeld in vijf perspectieven.
Transities gaan stapsgewijs. Meten is hierbij een onderdeel, maar impact is
het belangrijkste doel. Dit meetinstrument helpt je om beter te begrijpen
waar je staat en concrete verbeterstappen te definiëren. Ondertussen wer
ken we aan een aanvullend impact-meetinstrument en het definiëren van de
beoordelingsmethode.
Bij elk apart criteria staat aangegeven of het 1, 2 of 3 duimpjes waard is. Dit
hangt af van de complexiteit en inspanning.

Laagdrempelig en op korte termijn realiseerbaar, veelal criteria die vallen binnen de eisen die voortkomen uit
wetgeving en afspraken met de branches, aangevuld met overwegend eenvoudige maatregelen. Hieronder vallen
minimaal alle criteria die opgenomen zijn binnen de Milieu Thermometer Zorg en de eisen die de overheid stelt:
‘Overheidsniveau Gezonde Catering’ aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen.
Duurzame oplossingen en toepassingen die op middellange termijn realiseerbaar zijn; veelal criteria waarbij de
organisatie een strategie heeft hoe zij haar voedingsbeleid omzet naar de praktijk. Dit vraagt een structurele aanpak
en inbedding in de organisatie als geheel.
Nieuwe oplossingen en innovaties die ontwikkeltijd vergen, criteria die een systeemverandering vereisen. Hierbij zijn
commitment en afstemming in de keten nodig.
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Organisatie,
medewerkers
en patiënten &
cliënten
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Organisatie, medewerkers en patiënten & cliënten
Onderwerp
Medewerkers
Waardeer, stimuleer
en realiseer eigen
(innovatieve) duurzame ideeën
van medewerkers en cliënten/
patiënten

Onderwerp
Medewerkers
Dialoog: neem
medewerkers mee in
verduurzaming en communiceer
hierover, zij moeten uiteindelijk
de andere (duurzamere) keuzes
maken.

Onderwerp
Cliënten/Patiënten
Dialoog: neem
gasten/cliënten/
patiënten mee in verduurzaming
en communiceer hierover, zij
moeten uiteindelijk de andere
(duurzamere) keuzes maken.

Doel

Eis

Creëren van draag
vlak door koplopers
de ruimte te bieden
en succesvoorbeelden moge
lijk te maken zodat de mind
set ontstaat dat verandering
mogelijk is.

Ideeën moeten
SMART zijn en resul
taten inzichtelijk

Doel

Eis

Zorgen dat je van
tevoren ondersteu
ning en goedkeu
ring verwerft voor plannen
die je wilt gaan uitvoeren of
beslissingen die je wilt gaan
nemen. Daarnaast duidelijk
maken wat je doet en waar
om.

Dialoog heeft
structureel karakter
en is geen eenmali
ge incidentele actie. Dialoog is
interactief en er is altijd moge
lijkheid op reactie.

Doel

Eis

Zorgen dat je
voldoende informa
tie ophaalt om te
komen tot goede plannen die
realistisch en uitvoerbaar zijn.
Daarnaast duidelijk maken
wat je doet en waarom.

Dialoog moet een
structureel karakter
hebben en geen
eenmalig incidentele actie
zijn. De dialoog is interactief
en proactief, waarbij mensen
gevraagd wordt wat hun beeld
is. Haal informatie op vanuit
de cliënten/patiënten en breng
ook over wat de visie van de
organisatie is.
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Toelichting
Ga in op het ‘wat’
en ‘waarom’. Spreek
de emoties en ge
voelens van medewerkers aan.
Maak de urgentie duidelijk.
Wees transparant en helder
over de plannen, ook de plan
nen die minder leuk zijn.

Toelichting
Ga in op het ‘wat’
en ‘waarom’. Spreek
de emoties en ge
voelens van ontvangers aan.
Maak de urgentie duidelijk.
Wees transparant en helder
over de plannen, ook de plan
nen die minder leuk zijn.

Organisatie, medewerkers en patiënten & cliënten
Onderwerp
Organisatie
De organisatie (of
opdrachtnemer) levert
een exploitatie- en verbeterplan
en monitort de daarin genoemde
KPI’s tijdens de reguliere
overlegcyclus.

Onderwerp
Cliënten/Patiënten
Een gezond en
duurzaam eetpatroon
wordt ondersteund door
adviezen voor voedingskennis en
vaardigheden aan te bieden.

Onderwerp
Medewerkers
Een gezond en
duurzaam eetpatroon
wordt ondersteund door
voedingskennis en vaardigheden
aan te bieden.

Eis
Dialoog moet een structureel karakter hebben en is geen
eenmalige incidentele actie. De dialoog is interactief en
proactief, waarbij mensen gevraagd wordt wat hun beeld
is. Haal informatie op vanuit de cliënten/patiënten en breng ook over
wat de visie van de organisatie is.

Toelichting
In de communicatie met patiënten en cliënten: ga in op
het ‘wat’ en ‘waarom’. Spreek de emoties en gevoelens
van ontvangers aan. Maak de urgentie duidelijk. Wees
transparant en helder over de plannen, ook deze die minder leuk
zijn.

Doel

Eis

Aanbieden van
kennis en deze
vertalen naar toe
passing.

Bij het aanbod
wordt specifiek inge
gaan op eventuele
specifieke belemmeringen van
de cliënten/patiënten. Metho
diek sluit aan bij de doelgroep
en toepassing is geborgd.
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Toelichting
Dunning Kruger
effect: “Je weet niet
wat je niet weet,
wat de illusie creëert dat je
veel weet.”

Organisatie, medewerkers en patiënten & cliënten
Onderwerp
Organisatie
Maatschappelijk
jaarverslag is
opgesteld en voedingsbeleid
maakt hier onderdeel van uit.

Onderwerp
Organisatie
Organisatie faciliteert
mindful eten.

Onderwerp
Organisatie
Er is een inter
disciplinaire samen
werking om het beleid vorm te
geven, verbeterplannen op te
stellen en groeimethodiek te
borgen.

Eis

Doel
Structurele
aandacht
(zichtbaarheidverantwoordelijkheid) voor
een duurzaam en gezond
voedingsbeleid.

De instelling
beschikt over een
MVO-, duurzaam
heids- of milieubeleid op het
thema voeding. Het beleid
omvat minimaal:
- doelstellingen ten aanzien
van vermindering milieu
belasting
- doelstelling ten aanzien van
het verminderen van afval en
grondstofverbruik.

Toelichting
De instelling
beschikt over een
voedingsactieplan
van maximaal 2 jaar oud dat
aansluit bij het geformuleerde
voedingsbeleid. Het program
ma geeft aan welke maat
regelen worden genomen om
de milieubelasting te ver
minderen of om het milieu
management te verbeteren,
inclusief prioriteiten, verant
woordelijken.

Eis

Doel
Bewust eetgedrag
en gemeenschap
pelijke eetgelegen
heden aanmoedigen en
faciliteren.

Er is een visie en beleid hoe dit concreet wordt gefacili
teerd, welke (evt.) belemmeringen (o.a. stress) er zijn en
hoe hiermee om te gaan.

Eis

Doel
Eigenaarschap
beleggen met
mandaat en draag
kracht.

Een interdisciplinair
team (bestaande
uit diëtisten, logo
pedisten en ergotherapeuten,
Woonbegeleiders en voeding
sassistenten, Team welzijn,
koks, medewerkers horeca/
restaurant) is eigenaar van de
voedingsvisie.
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Toelichting
Zo is eten ook
onderdeel van de
behandeling of
preventie en wordt impact op
duurzaamheid meegewogen.
Ook artsen en verpleegkundi
gen zijn zich bewust van hun
voorbeeldfunctie en participe
ren. Fasen (nieuwe bewoner,
geconstateerde ondervoeding,
vocht- hitteprotocol) worden
binnen interdisciplinair team
uitgewerkt en vertaald naar
casuïstiek en behandel- of
zorgleefplannen.

Organisatie, medewerkers en patiënten & cliënten
Onderwerp
Cliënten/Patiënten
Een actief beleid
streeft naar ‘Patiënt
Empowerment’ op dit thema.

Onderwerp
Organisatie
Bij bepalen van
voedingsbudget
worden deze verantwoord t.o.v.
ambitieniveau op het vlak van
duurzaamheid en gezondheid.

Doel

Eis

Mensen meer
controle te laten
krijgen op hun
voedingspatroon en ze bewust
te maken van hun persoonlijke
impact op het milieu.

Cliënten/patiënten
raden (en evt.
familie) zijn actief
betrokken bij en geïnformeerd
over het beleid.

Eis

Doel
Realistische
doelstellingen
formuleren en
greenwashing voor
komen.

Concrete uitwer
king van kosten ver
sus totale impact op
duurzaamheid en gezondheid.

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe hulpmiddelen en ervaringen. Heb je aanvullingen? Geef het aan ons door
via duurzamezorg@etenwelzijn.nl
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Toelichting
Dit wordt bereikt
door het aanbieden
van kennis, experti
se; het voeren van gelijkwaar
dige gesprekken en betrokken
heid bij besluitvorming.

Productie &
Reststromen
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Productie & Reststromen
Onderwerp
Hoogwaardig
hergebruik: zoek naar
mogelijkheden om
verspild voedsel en afval uit de
keuken op een hoogwaardige
manier in te zetten als grondstof.

Onderwerp
Er is beleid om
producten met
een gezonde(re)
samenstelling aan te bieden en
zo de normen gesteld aan het
percentage zout, vet en suiker in
voedingsmiddelen en dranken te
realiseren (NAPV).

Eis

Doel
Minder vernietiging
van voedsel/afval
dat nog ingezet kan
worden voor andere doelein
den.

Er wordt actief
gezocht naar
mogelijkheden voor
een zo hoogwaardig mogelijk
hergebruik.

Doel

Eis

In het beleid wor
den duidelijke keu
zes gemaakt m.b.t.
gezonde voeding.

In het opstellen van
het beleid wordt
het advies van het
Voedingscentrum, bijv. aan
gaande Schijf van Vijf gebruikt.
Tevens wordt aangesloten op
de grenswaarde in het RIVM
rapport ‘nieuwe criteria voor
productverbetering’.

Onderwerp

Doel

Eis

Pilot met metingen
derving bij banqueting
en keuken.

Inzichtelijk maken
hoeveel voedsel er
‘overgeproduceerd’
wordt.

 r wordt op
E
frequente basis
gemeten wat de
derving is.
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Toelichting
Volledig verspilling
tegengaan is in veel
gevallen niet te
doen, door toch een hoog
waardige toepassing ervoor
te vinden hoeft het niet te
worden verbrand/vernietigd.

Toelichting
Door je in het
beleid uit te spreken
voor/tegen bepaal
de stoffen en middelen worden
handvatten geboden om de
strategie uit te voeren. Dit sluit
aan bij de Nationale Aanpak
Productverbetering (NAPV).

Toelichting
Hierdoor creëer je
een beeld waar je
andere, duurzamere
keuzes kunt maken.

NAPV

Productie & Reststromen
Onderwerp

Doel

Verplichte toelichting
op verpakkingskeuze
volgens Essentiële
Eisen.

 timuleert de keuze
S
voor een verpak
king die het meest
optimaal is voor het
milieu.

Onderwerp

Doel

Ruimte en
ondersteunende
voorzieningen zijn
aanwezig zodat maaltijden ter
plaatse bereid kunnen worden.
Het is mogelijk om voedsel
te produceren op locatie en
toegang tot voedsel vergroten.

Onderwerp
Actief beleid om met
nieuwe grondstoffen
en nieuwe kook
technieken een duurzaam,
gezond én lekker aanbod te
realiseren.

Eis
Verpakkingen die
zorginstelling krijgt
via leveranciers
voldoen aan de opgestelde
NEN-normen.

Eis

Patiënten/cliënten
worden meer be
trokken gemaakt bij
het voedsel dat ze krijgen.

Er is ruimte om
(evt. samen met
patiënten/cliënten)
voedsel te bereiden.

Doel

Eis

Makkelijker maken
voor patiënten/
cliënten, medewer
kers en gasten om voor de
duurzame keuze te gaan.

Uitgangspunt bij
het maken van
gerechten is dat ze
lekker én duurzaam zijn.
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Toelichting
Door inzicht te
krijgen in onder
bouwing van de
leverancier voor de verpak
kingskeuze, kun je invloed uit
oefenen op de duurzaamheid
van de verpakkingskeuze.

Toelichting
Dit criterium geldt
voor zorginstel
lingen waar geen
full-service catering concept is.

Toelichting
Men wil vaak in
eerste instantie
lekker eten, als
dit gecombineerd wordt met
duurzaam eten is het makkelij
ker om veranderingen door te
voeren.

Productie & Reststromen
Onderwerp
Er is strategie om het
beleid op duurzamer
en gezond eten ook
te vertalen naar de praktijk. Er
is een strategie om beleid tav
percentage zout, vet en suiker in
voedingsmiddelen en dranken te
realiseren.

Onderwerp
Minimaliseer verpak
kingsmateriaal
waar mogelijk,
voorkom het gebruik van
samengestelde verpakkingen,
en gebruik alleen mono
verpakkingen als dat nodig is om
voedselverspilling te voorkomen.
Inzetten van recyclebare
biobased grondstoffen bij
verpakkingsmaterialen.

Onderwerp
Minimaal belastende
productieprocessen.
Groene energie bij
bereiding.

Doel

Eis

Patiënten/cliënten,
medewerkers en
gasten gezonder
voedsel voorzetten, zonder
dat ze hier zelf een keuze in
hoeven te maken.

Er is beleid hier
omtrent gecreëerd
op basis waarvan
een strategie uitgewerkt kan
worden.

Doel

Eis

CO2-uitstoot die
veroorzaakt wordt
door verpakkingen
minimaliseren.

Maak alleen ge
bruik van verpak
kingen waar dat
nodig is en zet daarbij zoveel
mogelijk mono verpakkingen
in, die idealiter gemaakt zijn
van recyclebare biobased
grondstoffen.

Doel

Eis

Leveranciers
duurzamer laten
produceren en/of
als zorginstelling ook duurza
mer produceren.

Voor de produc
tie van voedsel
wordt zowel bij de
leverancier als in eigen keuken
gebruik gemaakt van groene
energie.
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Toelichting
Beleid alleen is
niet voldoende, het
moet ook geïmple
menteerd worden.

Toelichting
Door te kijken naar
het verminderen
van verpakkingen
en/of het materiaal van
verpakkingen kun je via
een “quick-win” milieuwinst
behalen.

Toelichting
Door groene ener
gie te gebruiken bij
de bereiding wordt
de milieu impact verlaagd.

NAPV

Assortiments
keuze
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Assortimentskeuze
Onderwerp
Aanbieden gratis
kraanwater.

Onderwerp
De consumptie van
groenten en fruit
wordt bevorderd
door de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van groenten en
fruit te vergroten.

Doel

Eis

Het advies voor
volwassenen is om
per dag 1,5 tot 2
liter vocht te drinken. Omdat
water geen calorieën bevat, is
het een goede dorstlesser.

Je biedt water aan
(bijvoorbeeld uit de
kraan, een water
tap of eventueel flesjes). Een
bestelling voor een lunch, ver
gaderservice of banquetingser
vice dient standaard te worden
aangevuld met karaffen kraan
water (incl. glazen of papieren
wegwerpbekers, die moeten
zijn gemaakt van papiervezels
uit duurzaam beheerde bossen/
gewassen).

Doel

Eis

Volwassenen krij
gen het advies om
minimaal 250 gram
groente en 2 porties fruit per
dag te eten (200 gram).

Je biedt verse
(snack)groente en
fruit aan. Groente
en fruit bied je aan op een
manier dat ze makkelijk te eten
zijn, bijvoorbeeld schoonge
maakt en voorgesneden.
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Toelichting
Water is een ge
zonde manier om je
lichaam van vocht
te voorzien. Water heb je elke
dag nodig en staat in de Schijf
van Vijf. Kraanwater heeft veel
pluspunten: het bevat geen
calorieën, het tast je tanden
niet aan, het is goedkoop,
goed voor het milieu, makke
lijk mee te nemen en overal te
krijgen.

Overheid
‘Gezonde
catering’

Toelichting
Voor de 250 gram
tellen de groente
zoals je het eet, dus
bijvoorbeeld rauw of gekookt.
Groente en fruit hebben niet
voor niets een gezonde uit
straling. Eet je er genoeg van,
dan verlagen ze het risico op
hart- en vaatziekten. Ook is er
een verband tussen het eten
van groente en een lagere
kans op darmkanker en tussen
groene bladgroente en een
lagere kans op diabetes type
2 (suikerziekte). Het eten van
fruit hangt samen met een
lager risico op diabetes, darm
kanker en longkanker.

Overheid
‘Gezonde
catering’

Assortimentskeuze
Onderwerp
Bevorderen gezonde
portiegroottes
en tegengaan
overconsumptie en voedsel
verspilling.

Onderwerp
Gezond aanbod.

Onderwerp
Toepassen van
promotie- en
presentatietechnieken
op duurzame en gezonde
producten. En juist niet promoten
van producten die hier niet
binnen vallen zoals bewerkt vlees
en bewerkte voedingsmiddelen.

Doel

Toelichting

Negatieve omgevingsfactoren weghalen, bijvoorbeeld:
Teveel eten wordt gestimuleerd doordat (calorierijk) voed
sel makkelijker verkrijgbaar is. Daarnaast zijn de porties
van producten toegenomen en consumenten worden gestimuleerd
om meer te kopen, bijvoorbeeld door voordeelverpakkingen.

Doel

Eis

Per productgroep
behoort 50% van
de producten tot
de beste categorie en maxi
maal 10% tot de slechtste qua
hoeveelheid voedingsstoffen
(NAPV).

Volgen richtlijnen
NAPV.

Doel

Aanbieden van
meerdere portie
groottes of kleinere
porties bij producten buiten
de Schijf van Vijf of de kleinste
portie als standaard hanteren.

Toelichting
Onder betere keu
zes wordt verstaan:
producten uit de
Schijf van Vijf en dagkeuzes.
Ook voor samengestelde
producten zoals maaltijden
kunnen de criteria van de
Richtlijnen Schijf van Vijf wor
den gebruikt.

Overheid
‘Gezonde
catering’
NAPV

Eis

Opvallend presen
teren maakt de
keuze makkelijker
en (letterlijk) meer voor de
hand liggend. Gebruik van
vegetarisch en veganistisch
voedsel normaliseren en daar
mee een grote bijdrage leve
ren aan de minimalisering van
de milieu-impact van voedsel.

Op vrijwel alle opvallende plaatsen staan alleen gezonde
re keuzes. Minimaal één dag per week worden de promo
tiemaaltijden bereid zonder vlees of vis. Afbeeldingen,
reclamematerialen, merknamen en logo’s zijn vooral van Schijf van
Vijf-producten.
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MTZ
Overheid
‘Gezonde
catering’

Assortimentskeuze
Onderwerp
Minder vlees en
zuivel op het menu
((deels) vervangen
door plantaardig). Bevorderen
plantaardige eiwitconsumptie.

Onderwerp
Eiwitverhouding:
verschuif de
verhouding
plantaardige/dierlijke eiwitten op
termijn naar 60/40, 70/30 of zelfs
verder.

Doel

Eis

Vaker kiezen voor
plantaardige pro
ducten heeft een
positief effect op het milieu
maar kan ook een positief ef
fect hebben op de gezondheid
van de mens.

De instelling stimu
leert de toepassing
van plantaardige en
vermindering van dierlijke ei
witten in de verstrekte patiënt
maaltijden. Dit kan door:
 de verhouding tussen plant
aardig en dierlijke eiwitten
minimaal 1x per week in de
(standaard)maaltijden te
verschuiven naar bijvoor
beeld 80-20%;
 Dagelijks minimaal één
vegetarische optie aan te
bieden wanneer meer dan
twee maaltijdopties gege
ven worden;
 Op verzoek dient een vol
waardig veganistische maal
tijd geserveerd te worden;
 Indien bewoners zelf ver
antwoordelijk zijn voor het
inkopen van eten, dient ve
getarisch/veganistisch eten
te worden aangemoedigd
middels het beschikbaar
stellen van (digitale) kook
boeken en het aanbod van
een kookworkshop.

Eis

Toelichting
Plantaardige
eiwitrijke producten
zijn bijvoorbeeld:
granen, peulvruchten (kikker
erwten, bonen, linzen), pad
denstoelen, noten en algen
(inclusief zeewier). Voor een
volwaardige maaltijd wordt
rekening gehouden met alle
bouw en voedingsstoffen.
Hierbij worden geen producten
weggelaten maar vervangen
door veganistische alternatie
ven.

Toelichting

Het standaardaanbod dient een laag gehalte aan dierlij
ke eiwitten te bevatten. Indien een bestelsysteem aan de
orde is, dient de optie zonder dierlijke eiwitten (de vega
nistische) als eerste in het bestelsysteem te zijn gepresenteerd. De
andere opties volgen met de minste hoeveelheid dierlijke eiwitten als
eerste en de meeste hoeveelheid dierlijke eiwitten als laatste.
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De totale hoe
veelheid eiwitten
wordt berekend op
basis van alle ingrediënten en
producten.

MTZ

Assortimentskeuze
Onderwerp
In de banqueting
map zijn alleen
veganistische en
vegetarische opties opgenomen.

Doel

Eis

Aanbod dat wordt
bepaald door de
organisatie het
voorbeeld laten zijn zodat
individuele keuzes beïnvloed
worden op basis van de
sociale norm.

Het standaardmenu mag alleen vegetarische en veganis
tische (100% plantaardige) opties bevatten. Niet vega
nistische/vegetarische opties moeten op verzoek door
inschrijver worden aangeboden.

Onderwerp

Doel

Eis

Duurzame
alternatieven voor
specifieke doelgroepen.

Volwaardig aanbod
voorzien voor alle
mensen.

 lternatieve voedselkeuzes voor personen met dieetbe
A
perkingen, voedselallergieën of -intoleranties wordt aan
geboden en labels veelvoorkomende voedselallergenen
zijn aanwezig.
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Bedrijfsvoering
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Bedrijfsvoering
Onderwerp

Doel

Apparatuur wel/niet
in eigen beheer

Onnodig nieuw ko
pen van apparatuur
verminderen.

Onderwerp

Doel

Total Cost of
Ownership

Onderwerp
Voedsel etikettering
en allergie informatie

Eis
Bekijk alternatie
ven voor nieuwkoop
(denk aan twee
dehands of leasen) en neem
deze aanpak op in bijvoorbeeld
financieel-, facilitair-, commu
nicatie- en inkoopbeleid.

Eis
Bekijk de kosten
voor een apparaat
niet alleen voor de
aanschaf, maar over de hele
levensduur als het bij jouw
organisatie in bezit is en neem
deze aanpak op in bijvoorbeeld
financieel-, facilitair-, commu
nicatie- en inkoopbeleid.

Stuur bij de keuze
voor het wel/niet
inkopen van ap
paratuur op de Total Cost of
Ownership.

Doel

Eis

Organisaties/pa
tiënten/cliënten
worden geholpen bij
het maken van weloverwogen
voedselkeuzes.

Op producten die
ingekocht worden,
maar ook bij pro
ducten/gerechten die aange
boden worden, is transparantie
over de ingrediënten.
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Toelichting
Het is niet altijd
noodzakelijk om
apparatuur in eigen
beheer te hebben, tweede
hands apparaten of leasecon
structies zijn in veel gevallen
duurzamer, maar ook goed
koper (bijv. omdat reparatie
kosten in de leaseprijs zijn
inbegrepen).

Toelichting
 et ook op zaken
L
als gebruiks- en
onderhoudskosten,
afvoerkosten etc.

Toelichting
Door organisaties/
patiënten/cliënten
te helpen kunnen
ze een goeddoordachte keuze
maken op basis van feiten.

Bedrijfsvoering
Onderwerp

Doel

Voedselverspilling:
meting en voorkomen
van voedselverspilling.

Inzichtelijk maken
hoeveel voedsel er
‘overgeproduceerd’
wordt.

Onderwerp

Doel

Productinnovatie

Onderwerp
De keuze voor
consumptie
van gezondere
voedingskeuzes wordt
gestimuleerd door middel van
reclame en berichten.

Eis
Er wordt op fre
quente basis geme
ten wat de derving
is en deze aanpak wordt
opgenomen in bijvoorbeeld
financieel-, facilitair-, commu
nicatie- en inkoopbeleid.

Eis

Structureel (mee)
werken aan alterna
tieven op onder
delen van het voedingsbeleid
die niet duurzaam zijn.

Beschikken over
een roadmap met
de prioritering van
de belangrijkste actiepun
ten waaraan gewerkt wordt.
Duidelijk wie de actiehouder is
(intern, toeleverancier, samen
werking, et cetera).

Eis

Doel
Patiënten/cliënten
maken vaker ge
zondere voedings
keuzes; gebruik van vegeta
risch en veganistisch voedsel
normaliseren.

Vanuit de organi
satie wordt actief
ingezet op het pro
moten van gezonde voedings
keuzes. Neem deze aanpak
op in bijvoorbeeld MVO- en
communicatiebeleid.
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Toelichting
Hierdoor creëer je
een beleid en beeld
waar je andere,
duurzamere keuzes kunt ma
ken.

Toelichting
Hierdoor houd je
de transitie in de
beweging en creëer
je structureel ruimte, energie
en middelen om verandering
stapsgewijs mogelijk te maken.

Toelichting
Door organisaties/
patiënten/cliënten
te helpen kunnen
ze een gezondere
keuze maken.

Bedrijfsvoering
Onderwerp
(Keuze)gedrags
beïnvloeding

Doel
Door middel van
beïnvloeding nega
tief (keuze)gedrag
omzetten in positief (keuze)
gedrag. Hierbij is het belang
rijk om actief op zoek te gaan
naar, meestal onbewust, nega
tief gedrag.

Onderwerp

Doel

True pricing

De echte prijs
betalen voor een
product.

Onderwerp

Doel

Van bestuur tot
patiënten-/cliënten
raad betrekken.

Eis
Inzichtelijk ma
ken van negatief
gedrag dat de eigen
gezondheid van mensen of
omgeving beïnvloedt. Vanuit
de organisatie wordt actief
ingezet op het promoten van
gezonde voedingskeuzes. Neem
deze aanpak op in bijvoorbeeld
MVO- en communicatiebeleid.

Eis
De leverancier van
een product kan
aantonen hoe de
prijs van het product is opge
bouwd.

Eis

Zorgen dat zowel
de organisatie als de
patiënten-/cliënten
raden akkoord zijn met het be
leid voor duurzamere voeding.

Actief betrekken
van bestuur en
patiënten-/cliënten
raden bij veranderingen in
beleid.

Toelichting
Door middel van
observatie en scans
actief zoeken naar
negatieve patronen zoals eten
op de werkplek, onvoldoende
drinken, verspilling, etc. Keuze
is bv WAT eet je, en gedrag is
bv HOEVEEL eet je.

Toelichting
Inclusief ver
pakkingskosten,
transportkosten,
personeelskosten, etc.

Toelichting
Het betrekken van
stakeholders kan
ervoor zorgen dat
beleid meer gedragen wordt.

Onderwerp

Doel

Eis

Milieumanagement

Met een intern milieumanagementsysteem laat een bedrijf
zien dat milieuzorg structureel deel uitmaakt van de dage
lijkse bedrijfsvoering.

 r wordt gebruik
E
gemaakt van een
milieumanagement
systeem.
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Inkoop
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Inkoop
Onderwerp
Herkomst: vraag
om zoveel mogelijk
gebruik van lokaal,
biologisch voedsel, van het
seizoen.

Doel

Eis

Bodemvrucht
baarheid blijft
behouden, gesloten
watersystemen en behoud van
biodiversiteit.

Onderwerp

Doel

Inkopen van
producten met een
duurzaamheids
keurmerk.

Een keurmerk voor
duurzaamheid stelt
eisen aan milieu,
dierenwelzijn en/of sociale as
pecten rondom mens & werk.

(MTZ) Voor dranken
en etenswaren voor
cliënt/patiënt wor
den minder milieubelastende
voedingsproducten gebruikt.

Eis
(MVI) Minimaal
50% van de enkel
voudige dierlijke
producten in het assortiment
bestaat uit producten die zijn
voorzien van een topkeurmerk
dat goed scoort op milieu.
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Toelichting
Om aan de eis te
voldoen moet - in
een aaneengeslo
ten periode van minimaal drie
maanden - (op basis van het
totaal inkoopbedrag) aan pro
ducten ten minste 10% biologi
sche of minder milieubelasten
de teelt ingekocht worden.
Biologische producten zijn her
kenbaar aan de keurmerken:
EKO, Europees Biologisch en
Demeter. Veel supermarkten
hebben ook eigen biologische
logo’s ontwikkeld. Maar op de
verpakking moet sowieso het
Europees Biologisch-keurmerk
zijn afgebeeld. Lokaal fruit
(appels en peren uit NL) i.p.v.
fruit uit verre landen (met
watertekorten).

Toelichting
Bij enkelvoudige
dierlijke producten
gaat het om vlees,
vis, zuivel en eieren. Milieu
Centraal evalueert ieder jaar
deze keurmerken. RIVM draagt
daaraan bij.

MTZ

Inkoop
Onderwerp

Doel

Koffie, thee,
cacao, palmolie en
soja voldoen aan
duurzaamheidseisen.

 oldoen aan
V
duurzame (milieu-,
sociale- en ontbos
singsvrije) eisen.

Onderwerp

Doel

Minimaal 5% social
return is vereist.

Eis
(MVI) Voor (samen
gestelde) produc
ten voor directe
consumptie en ingrediënten
(geproduceerd) met palmolie,
soja, koffie, thee en cacao in
het assortiment geldt dat ze
beschikken over één van on
derstaande keurmerken, of een
gelijkwaardig keurmerk:
 Duurzame palmolie: gecerti
ficeerde RSPO;
 Duurzame soja: RTRS;
 Duurzame koffie thee en ca
cao: UTZ, Rainforest Alliance.

Eis

Voor meer informa
tie over het beleid en
de doelen hierover
verwijzen wij u naar het beleid
van uw eigen organisatie of zie
de website van PIANOo voor
meer informatie over het toe
passen van social return.

(MVI) rapportage
over de uitvoer van
social return’. Deze
zijn gebaseerd op de impact
binnen de eigen organisatie en
bij de gecontracteerde toeleve
ranciers.
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Toelichting
Met het assorti
ment wordt het
gehele portfolio
aan te consumeren producten
bedoeld dat wordt ingekocht.

Toelichting
Het tewerkstellen
van medewerkers
uit de doelgroep so
cial return mag niet ten koste
gaan van vaste medewerkers
of medewerkers met een tijde
lijk contract (verdringing).

Inkoop
Onderwerp
Transport en logistiek:
zorg ervoor dat de
impact van transport
van ingrediënten, goederen en
mensen zo laag mogelijk is.

Onderwerp
Van de niet-dierlijke
producten van buiten
Europa voldoet
minimaal 50% aan milieueisen.

Doel

Eis

CO2 Foodprint door
transport beperken.

(MVI) De inschrij
ver verleent na
contractsluiting
medewerking aan de ont
wikkeling van een methode
om de CO2-uitstoot van het
assortiment op uniforme wijze
te rapporteren. Onderdeel
hiervan is het aanleveren van
inkoopgegevens volgens een
af te spreken format.

Doel

Eis

Voldoen aan
duurzame (milieu-,
sociale- en ontbos
singsvrije) eisen.

De opdrachtnemer
rapporteert perio
diek het percentage
producten die zijn voorzien
van een topkeurmerk dat goed
scoort op milieu- en/of dieren
welzijn, of een gelijkwaardig
keurmerk hebben.
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Toelichting
De inkopende
organisatie dient bij
de uitvraag duide
lijk te maken wat de ontwikke
ling van deze methode inhoudt
en welke inspanningen worden
gevergd van de inschrijver.
Ook dient duidelijk te zijn
welke gegevens de inschrijver
dient op te leveren.

Toelichting
Topkeurmerken die
goed scoren op
milieu en dieren
welzijn zijn te vinden op de site
over topkeurmerken.

Inkoop
Onderwerp

Doel

Nationale Aanpak
Productverbetering
(NAPV).

Nederlanders eten
gemiddeld te veel
zout, verzadigd vet
en suiker, vooral via bewerkte
voedingsmiddelen. De Ne
derlandse overheid wil dat
fabrikanten minder zout en
suiker aan voedingsmiddelen
toevoegen en bijvoorbeeld
een deel van het verzadigd
vet vervangen door onverza
digd vet. Zo krijgen mensen
toch minder van deze stof
fen binnen als zij dezelfde
bewerkte voedingsmiddelen
blijven eten.

Onderwerp

Doel

Samenwerking
met andere
zorgorganisaties om
gezamenlijk duurzaam
in te kopen.

Eis
minimaal 50%
van de voedings
middelen onder de
laagste grenswaarde zit (zie
rapport NAPV).

Eis

Samenwerking
bevorderen en vo
lume realiseren om
transitie in de keten mogelijk
te maken.

Deelname aan een
initiatief waarbij
alle zorgorganisa
ties samen werken aan duur
zaam inkopen.
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Toelichting
De bedoeling is
dat fabrikanten
de samenstelling
van voedingsmiddelen zo veel
mogelijk aanpassen. Hiervoor
zijn nu per voedingsmiddelen
groep grenswaarden opge
steld voor de hoeveelheid zout,
verzadigd vet en/of suiker. Het
RIVM heeft dat samen met
het Voedingscentrum en de
HAS Hogeschool gedaan. Per
voedingsstof (zout, verzadigd
vet, suiker) zijn er drie grens
waarden (laag, midden, hoog),
op basis waarvan voedings
middelen zijn ingedeeld.

Inkoop
Onderwerp
Verbeteren arbeids
omstandigheden,
mensenrechten en
leefbaar loon.

Onderwerp
Verduurzaming van
de keten: realiseer een
duurzamere cateringketen met eerlijke beloningen en
stimuleer samenwerking tussen
partijen in de keten.

Doel

Eis

(MVI criteria) De
Internationale
Sociale Voorwaar
den (ISV) dragen bij aan het
uitbannen van sociale mis
standen in de inkoopketen,
zoals kinderarbeid, honger
lonen en onmenselijke werk
omstandigheden. Via een
proces van due diligence
richten de ISV zich op het
bevorderen van het naleven
van de internationale arbeids
normen en mensenrechten in
de productieketens van Rijks
leveranciers.

Toeleveranciers
committeren zich
aan het naleven
van de ISV.

Doel

Eis

Initiatieven ont
wikkelen die uit
dagingen oplossen
die de organisatie over
schrijden.

Deelname aan
een keteninitiatief
waarbij alle partijen
een gezamenlijk duurzaam
voedingsdoel ambiëren.
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Toelichting
Op de site van
PIANOo is een
handleiding te
vinden voor het toepassen van
ISV in de verschillende fasen
van het inkoopproces.

