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BrabantAdvies is een onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie 
Noord-Brabant. Wij adviseren Provinciale en Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant over complexe vraagstukken op het snijvlak van gezond-
heid (People), leefomgeving (Planet) en economie (Profit). Dit doen wij 
vanuit het oogpunt van de welvaart, gezondheid  en het welzijn van de 
Brabanders, nu en in de toekomst. BrabantAdvies herbergt drie onafhan-
kelijke adviesraden:
•  Provinciale Raad Gezondheid 
•  Provinciale Raad voor de Leefomgeving
•  Sociaal-Economische Raad Brabant

Alliantie ‘Beter eten, beter leven’
De alliantie ‘Beter eten, beter leven’ is een initiatief van de Provinciale 
Raad Gezondheid, de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en 
de provincie Noord-Brabant. De alliantie is in 2012 in samenwerking met 
AgriFood Capital (voorheen 5-sterrenregio), het CZ Fonds en Zorgverzeke-
ring VGZ gestart. De activiteiten voor de versnellingsagenda hebben van 
2012 tot 2015 plaatsgevonden. 
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In deze evaluatie van de alliantie 
‘Beter eten, beter leven’ kijken we 
terug op de drie jaar waarin de 
alliantie actief was, met als doel 
te leren van de gevolgde werkwijze 
en van de beschreven goede voor-
beelden. 
We hopen hiermee samenwerkings-
partners te motiveren en te inspireren 
om de doorontwikkeling van  ‘Beter 
eten, beter leven’ te bewerkstelligen.  

Bewust omgaan met eten en drinken is al en-
kele jaren een trend. Maar het is meer dan 
een hippe lifestyle; de trend komt voort uit de 
bewustwording dat we de grenzen van het 
huidige voedselsysteem bereiken en mensen 
behoefte hebben aan gezond eten. De Russische  
botanicus Nikolai Vavilov verwoordde dit in 
1926 als volgt. “Dat wat wij eten, is het pro-
duct van aardrijkskunde en geschiedenis”. Het 
milieu en onze gezondheid spelen een steeds 
belangrijkere rol bij de voedselproductie en 
voedselconsumptiepatronen. Duurzaam, beter 
eten is een trend waarbij het gaat om gezonde 

voeding die minder belastend is voor mens, dier 
en milieu (Provinciale Raad Gezondheid, 2014). 

In 2012 zagen de Provinciale Raad Gezondheid en 
de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisa-
tie) dat de tijd rijp was voor gezonde voeding in 
zorginstellingen. Tijdens een congres in oktober 
2012 is de alliantie ‘Beter eten, beter leven’ ge-
start. Deze alliantie is een sociaal netwerk van 
professionals en andere betrokkenen rondom 
eten en drinken in Brabantse zorginstellingen, 
om samen te werken aan een gezonde voed-
selketen. De initiatiefnemers zagen het vormen 
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van deze alliantie als een soort versnellings- 
agenda (Provinciale Raad Gezondheid, Provincie 
Noord-Brabant, ZLTO, et al., 2012): een gezamen-
lijke agenda voor en door boeren en zorginstel-
lingen met als doel samenhang aan te brengen 
in de aanpak van verschillende maatschappelijke  
knelpunten op het gebied van zorg, voeding en 
welzijn en daarmee een versnelling te realise-
ren. Met de versnellingsagenda en het maat-
schappelijk ondernemerschap dat daarin werd 
uitgedaagd, zijn voordelen tot stand gebracht 
op de volgende terreinen.

1.  Kwaliteit van leven en zorg. 
2.  Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en  

drinken voor instellingen. 
3.  Duurzaamheid in de voedselketen en de  

gevolgen voor het Brabantse landschap. 
4. Werken vanuit waarden. 
5. Versterking van de regionale economie. 

Wat is ‘beter eten’?

Beter eten en drinken is beter voor 
jezelf, beter voor je omgeving en be-
ter voor de producent die het maakt. 
Het is smakelijk, eerlijk, herkenbaar, 
gezond en duurzaam geproduceerd.  
Beter eten sluit aan bij de veranderende  
oriëntatie in de zorg van ‘ziekte en zorg’ 
naar ‘gezondheid en gedrag’ (Raad voor 
de Volksgezondheid en Zorg, 2010). Met 
aandacht en zorg bereid en geserveerd 
voedsel: voedsel dat smakelijk, vers, duur- 
zaam en bij voorkeur biologisch en regio- 
naal geproduceerd is voor zorginstellin- 
gen. Dit vraagt primair om nieuwe 
diensten, technische en sociale inno-
vatie en maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap in alle schakels van 
de voedselketen: van grond tot mond. 
Zorginstellingen staan hier voorop, maar  
dat is zeker geen exclusieve aangele-
genheid voor hen alleen. Ook bij onder-
wijs- en overheidsinstellingen worden 
dagelijks maaltijden geserveerd waar 
‘beter eten, beter leven’ op van toepas-
sing is (Provinciale Raad Gezondheid, 
2014).



Ingrediënten van  
‘Beter eten, beter leven’ 2012-2015Startdatum

24-10-2012

Einddatum
31-12-2015

Netwerkpartners en partijen 
die hebben deelgenomen 
aan de alliantie
• Provinciale Raad Gezondheid
• ZLTO
• Provincie Noord-Brabant
•  AgriFood Capital
•  zorgverzekeraars (VGZ en CZ)
•  diverse Brabantse gemeenten
•  ziekenhuizen
•  overige zorginstellingen (ouderenzorg, VG 

GGZ, GGD, ( jeugd)zorgboerderijen, etc.)
•  agrarische ondernemers
•  voedselproducenten
•  onderwijs- en onderzoekgerelateerde instel-

lingen (bijv. HAS, WUR, AVANS)
•  verbinders (bijv. VKGE, Urgenda, Innovatie- 

netwerk, Diverzio, Phliss)
•  horecaondernemers
•  cateraars
•  voedselverwerkers
•  voedselleveranciers
• voedingsadviseurs

Congressen

•  Congres ‘Beter eten, beter leven’ -  
24 oktober 2012 - 250 deelnemers 

•  Congres ‘Voeding als medicijn’ -  
13 november 2014 - 200 deelnemers

 Het netwerk is opgebouwd door

•  het organiseren van groepsbijeen-
komsten, congressen en werkbezoeken; 

•  digitale ontmoetingen via de website 
www.betereten.nl;

•  persoonlijke gesprekken met netwerk- 
partners; 

•  het verbinden en ondersteunen van 
bestaande netwerkpartners en initia- 
tieven;

•  het vormen van samenwerkingsver-
banden.

Werkbezoeken
Door de werkbezoeken hebben goede voorbeelden van ‘Beter eten, 
beter leven’ een podium gekregen ter inspiratie voor anderen. Hiermee 
werd een kijkje in de keuken geboden. 

April 2013 Streekproducten op het menu  
 BrabantZorg 
Juni 2013 Eetpunten op de boerderij 
 ZLTO
Juni 2013 Productinnovatie door de boer
 De Ruurhoeve
Oktober 2013 Eten van de boer voor de patiënt  
 Ziekenhuis Bernhoven
Maart 2014 Eet meer uit de Brabantse Kempen  
 Kempen Goed Boeren 
April 2014 Sociale innovatie en voedselinnovatie

 Brabantberaad
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Bij de start is afgesproken dat deze alliantie van 
eind 2012 tot en met 2015 zou lopen. Nu zijn we  
op het punt gekomen dat we deze alliantie-
periode van ‘Beter eten, beter leven’ dienen af 
te ronden. De Provinciale Raad Gezondheid is 
echter van mening dat het versnellen van de 
beweging nog niet klaar is. Om die beweging 
verder te brengen, is een nieuwe impuls nodig; 
we moeten doorontwikkelen naar ‘Beter eten, 
beter leven 2.0’. In deze handreiking kijken we 
daarom terug op de afgelopen jaren waarin de 
alliantie actief was en delen we goede voor-
beelden.

Op deze manier beogen we verschillende part-
ners uit de voedselketen, de zorgsector en de 
maatschappij te motiveren en inspireren om de 
doorontwikkeling te bewerkstelligen. Het is een 
oproep hoe de landbouwsector en zorgsector in 
Brabant de handen ineen kunnen slaan om sa-
men aan de maatschappelijke uitdagingen van 
‘Beter eten, beter leven’ te werken. Daarnaast 
kan deze handreiking als input dienen voor be-
leidsmakers die werken aan (de kanteling van 
een landbouwstrategie naar) een voedselstra-
tegie en voor beleidsmakers in de zorgsector. 

Smaakmakers: culinaire hoogstandjes in Brabant
De alliantie ‘Beter eten, beter leven’ diende als 
kennisnetwerk. In het kader van ‘delen is het 
nieuwe vermenigvuldigen’ zijn kennis en er-
varingen veelvuldig gedeeld. Zo zijn veel prak-
tijkvoorbeelden zichtbaar geworden en zijn 
samenwerkingen tot stand gekomen. Er kan 
geconcludeerd worden dat de afgelopen jaren 
in Brabant veel initiatieven zijn gestart; som-
mige bleken zeer succesvol, andere wat minder. 
Maar wie of wat zijn deze initiatieven? Wat voor 
verandering hebben zij teweeggebracht? Welke 
kansen hebben zij gegrepen? Met welke partij-
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en hebben zij de samenwerking gezocht? Wat 
zijn de dilemma’s waar zij tegenaan lopen? Wat 
staat hen te doen in de toekomst? 

De antwoorden op deze vragen worden be-
schreven in de volgende hoofdstukken. Daarin 
presenteren we negen inspirerende ‘smaakma-
kers’ uit Brabant. Deze smaakmakers hebben 
gemeen dat zij allemaal zoeken naar cross-
overs met verschillende partners uit de voed-
selketen, de zorgsector en de maatschappij met 
als doel ‘samen maken we de zorg beter’ (zie 
figuur). Dergelijke cross-overs zijn vaak nieuwe  

samenwerkingsverbanden. Dat vraagt om on-
dernemend inzicht en om lef. Zodoende zijn 
met vallen en opstaan successen geboekt. De 
belangrijkste tips en succesfactoren worden 
per smaakmaker in de tekst uitgelicht. Deze 
tips kunnen benut worden bij de doorontwik-
keling naar ‘Beter eten, beter leven 2.0’.

 

boer
voedselproducent

logistiek
cateraar

retail 

consument
patiënt

zorginstelling

Samen maken we de zorg beter



Best practice 
uit de praktijk 

   Smaakmaker    1  
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“Een product dat onderscheidend is  
  in smaak en uitstraling voor de gast.” 
     Streekproducten uit de Kempen bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Streekproducten maken is mooi, 
eerlijk en ambachtelijk werk. Maar 
het moet voor de producent uitein-
delijk ook winstgevend zijn. Daar-
voor is voldoende afzet én samen-
werking nodig. Daarom hebben 
elf ondernemers uit De Brabantse 
Kempen – een gebied ten zuiden 
van Tilburg en Eindhoven tot aan  
de Belgische grens – begin 2013 de  
Coöperatie Streekproducten  
Kempen Goed opgericht.

Het gebruik van streekproducten wordt 
steeds populairder; zowel bij de mensen 
thuis als in de horeca. Steeds meer particu-
lieren willen weten waar hun eten vandaan 
komt en steeds meer restaurants kiezen 
ervoor zich te onderscheiden door het ge-
bruik van lokale producten met een bijzon-
der verhaal. Ben Bruurs van de Coöperatie 
Streekproducten Kempen Goed vertelt dat 
hun coöperatie deze ontwikkeling toejuicht. 
Een andere landelijke trend is dat de online 
verkoop van voeding jaarlijks toeneemt. Als 
coöperatie onderzoeken ze of zij gezamen-
lijk op deze trend kunnen inspelen door hun 
streekproducten online te verkopen. 

Een nieuwe afzetmarkt voor de coöperatie is  
de zorgsector. Dit vraagt om nieuwe vormen  
van samenwerking. Zo heeft het Elisabeth- 
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, in 
samenwerking met de Kempen Goed boeren,  
sinds januari 2015 streekproducten op het 
menu gezet in het personeels- en bezoekers- 
restaurant. De twee partijen zijn met elkaar 
het gesprek aangegaan vanuit een gezamen- 
lijke visie op regionale verbondenheid, streek- 
producten en gezonde, smaakvolle voeding 
voor de patiënt. Het was bij aanvang een 
zoektocht om elkaars taal te spreken en  
het was voor beide partijen spannend om voor  
een nieuwe insteek en samenwerking te kiezen. 
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Mede door een werkbezoek vanuit de alliantie 
‘Beter eten, beter leven’, zijn het Elisabeth-Twee-
Steden Ziekenhuis en de Kempen Goed boeren 
uiteindelijk elkaars belangen gaan inzien. De 
boeren willen graag eerlijke prijzen voor hun 
producten en willen zichtbaar gepresenteerd 
worden. Het ziekenhuis is gebonden aan dui-
delijke inkooprichtlijnen en -budgetten. Door 
hier open over te spreken, is meer begrip voor 
elkaars belangen ontstaan. Zo onstond er ruim-
te om naar elkaar toe te bewegen. “De kunst en 
grootste uitdaging in een dergelijk samenwer-
kingstraject is het voor beide partijen zo ren-
dabel mogelijk maken van de afspraken”, aldus 
Ben Bruurs namens de Kempen Goed boeren. 

Dit betekent soms dat je gaandeweg het traject 
voor keuzes komt te staan en een andere insteek 
moet kiezen. Zo werd er in eerste instantie voor 
gekozen om vijf streekproducten te verwer-
ken in de maaltijden voor de patiënten die zijn 
opgenomen in het ziekenhuis. Dit bleek kos-
tentechnisch een te grote stap. Daarom is een 
andere insteek gekozen: het verwerken van de 
streekproducten in de maaltijden van het per-
soneels- en het bezoekersrestaurant. “Het pro-
duct moet een zichtbare meerwaarde hebben 
voor de gast en het moet onderscheidend zijn 
in smaak en/of uitstraling. In een restaurant- 
omgeving is dit goed te vertalen en zichtbaar 
te maken. Door middel van folders en een om-

schrijving bij het gerecht communiceren we in 
het restaurant aan de gast waar de vleeswaren 
en kaas vandaan komen”, vertelt Roland Voets 
(stafmedewerker ETZ). Zo kan de bezoeker in het 
ziekenhuis droge worst ‘Elshorstpuur’ van Ben 
Bruurs bestellen. Of een tosti van zuurdesem- 
brood met kaas van de Ruurhoeve en ham van 
de Walhoeve. De streekproducten staan (nog) 
niet op de menu’s van de patiëntenmaaltijden. 
Wel worden er producten uit de eigen kruiden-
tuinen van het ziekenhuis gebruikt bij het be-
reiden van de patiëntenmaaltijden. 
We vroegen Roland welke tip hij andere orga-
nisaties mee kan geven: “Begin makkelijk en 
probeer niet alles in één keer volledig anders 

Ga op zoek naar de 
gezamenlijke visie.

Kaas van de Ruurhoeve

Ham van de Walhoeve

Eieren van Lekkern’ei

Worst van Den Elshorst

Kempische kruiden van Smaakgeheimen

Durf tussentijds te 
reflecteren en bij te 
sturen.

Maak de boer, de regio en het 
streekproduct zichtbaar zodat 
de gast weet waar zijn eten 
vandaan komt. 
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te gaan doen. Kies bijvoorbeeld voor een klein as-
sortiment van streekproducten of begin met het 
afnemen van één streekproduct dat per maaltijd 
wordt verwerkt. Een andere mogelijkheid is te 
starten met seizoensgebonden producten. Die 
producten kunnen lokaal tegen een goede prijs 
worden ingekocht. Tot slot kun je denken aan 
het toepassen van de producten in één keuken in 
plaats van alle keukens in de zorginstelling”.

Regelmatig stemmen de twee partijen met el-
kaar af wat de vraag vanuit het ziekenhuis is en 
hoe de boeren met hun aanbod hier vroegtijdig 
op kunnen anticiperen. Wanneer het ziekenhuis 

volgende week veel belegen kaas nodig heeft, is 
het voor de boer moeilijk om hier direct aan te vol-
doen. Belegen kaas heeft immers een lange rijp-
tijd nodig. Door met elkaar terug te kijken naar de 
afzet van het afgelopen jaar maken ze een indica-
tie voor de volgende periode. Zo kunnen vraag en 
aanbod goed op elkaar worden afgestemd en kun 
je inventariseren in hoeverre de verwachtingen 
gaandeweg het jaar van beide kanten haalbaar 
zijn. Daarnaast is het slim te bekijken in welke pe-
riode van het jaar bepaalde producenten vanuit 
de boeren wel of niet voorhanden zijn. 
De samenwerking tussen het Elisabeth-TweeSte-
den Ziekenhuis en de Kempen Goed boeren ver-

loopt goed. Dit geldt ook voor Horecagroothandel 
Horesca Smulders als partner voor de contracton-
derhandelingen en de opslag en distributie van 
de Kempische streekproducten. Het resultaat van 
de samenwerking is dat de gezamenlijke doelstel-
ling om de producten rendabel af te zetten wordt 
gerealiseerd. Dit blijkt uit de omzetstijging in het 
personeels- en bezoekersrestaurant. Ten slotte 
zien ze dat klanten ook een grote blijk van waar-
dering uiten voor het opnemen van streekproduc-
ten in het assortiment. Voor klanten is de smaak, 
versheid en uitstraling van het product erg be-
langrijk. Zij geven aan het prettig te vinden dat ze 
weten waar het eten vandaan komt.  ■

Stem vraag en aanbod 
op elkaar af.

Zorg voor geleidelijke en 
realiseerbare stappen in 
je ondernemingsplan. 
Creeër een succeservaring, 
opschalen volgt daarna.

Omzetstijging door gebruik streekproducten
        
                    28%                                         34%

      D.E. koffiecafé                                      Brasserie
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Als procesarchitect houdt Gaston 
Remmers zich bezig met processen 
die de vitaliteit van de leefom-
geving versterken. Logischerwijs 
spelen landbouw, voeding en ge-
zondheid hierbij een grote rol. Maar 
pas nadat hij kanker kreeg tuimelde 
Gaston zelf in het zorgsysteem en 
schrok zich te pletter. “Ik schrok niet 
alleen van wat er fysiek met me 
gebeurde, maar vooral ook van het 
eten en de voedingskundige advie-
zen die me werden aangeboden.”

Het besef dat hij het moest doen met de 
zeer geringe mogelijkheden die hem wer-
den aangeboden, was confronterend. “Want 
als ik voeding belangrijk vind en daar iets 
mee wil, bij wie kan ik dan terecht? Ik voelde 
me als patiënt alleengelaten. Ik werd met 
een kluitje het riet in gestuurd en zag dat 
de hulpverleners zich blindstaarden op hun 
medische professie. Terwijl voeding, zo’n es-
sentieel onderdeel van het leven, niet seri-
eus wordt genomen.”
Na deze ervaring had Gaston een duidelijk 
doel voor ogen: hij wil dat voeding als een 
belangrijk middel wordt gezien om gezond-
heid te ondersteunen, te onderhouden en te 

herwinnen. Daarom richtte hij samen met 
een aantal patiëntorganisaties het Platform 
Patiënt en Voeding op. De missie van het 
platform is bijdragen aan de ontwikkeling 
van voeding als een erkende medische in-
terventie- en preventiestrategie. Er is veel 
publiek debat over voedsel, gezondheid en 
de agrofoodsector, maar de stem van de pa-
tiënt klinkt daar vaak niet in door. “Er wordt 
veel gepraat over ons, en weinig met ons en 
door ons”. 
Voeding staat in directe relatie tot gezond-
heid. En tegelijkertijd is het zoveel meer 
dan dat: het is ook cultuur, samenzijn en 
genieten. “Ook bij patiënten staat gezonde 

“Voeding als medicijn” 

      Platform Patiënt en Voeding
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en goede voeding sterk in de belangstelling”, 
vertelt Gaston. “Het is voor ons een belangrijke 
en één van de meest tastbare manieren waar-
op wij dagelijks aan ons herstel en gezondheid 
kunnen bijdragen”. Dit terwijl voedsel op dit 
moment nauwelijks een rol speelt bij behan-
delingen in de reguliere gezondheidszorg. “Voe-
ding is in verreweg de meeste zorginstellingen 
nog steeds een budgettaire sluitpost, in plaats 
van een uitstekend middel om gezondheid en 
welzijn te versterken”. 

Gaston vertelt dat veel patiënten ervaren dat de 
gangbare medische diagnostiek tekort schiet 

bij het geven van een voedingsadvies dat goed 
aansluit op de individuele behoeften. Stan-
daard voedingsadvies, gebaseerd op bijvoor-
beeld de schijf van vijf, is ontoereikend. Het is te 
algemeen, honoreert niet de individualiteit van 
de patiënt, zijn of haar genetisch profiel, fysieke 
gestel, leefstijl, leeftijd en algehele conditie. Dit 
terwijl voedsel één van de belangrijke bronnen 
van zelfsturing van patiënten is. Zelfsturing om 
de ontwikkeling van hun gezondheid te beïn-
vloeden. “Deze bron van zelfsturing wordt on-
voldoende erkend. Sterker nog; aan patiënten 
wordt vaak verteld dat het niet uitmaakt voor 
de behandeling”. Dit zorgt ervoor dat patiënten 

thuis gaan experimenteren met hun eten. Deze 
voedselexperimenten lopen uit op zowel suc-
cessen als mislukkingen. “De ervaringskennis 
die patiënten zo opbouwen, wordt op dit mo-
ment door de biomedische wetenschap groten-
deels genegeerd. Daarom kan de wijsheid die 
erin zit niet uitgefilterd worden. Het resultaat 
is een doorgaand wantrouwen in zowel de bio-
medische sector als de voedselindustrie en het 
geeft een hoop verwarring”.

Momenteel hebben veel ziekte-specifieke pa-
tiëntenorganisaties aandacht voor voeding, 
maar valt de capaciteit die ze er aan kunnen 

Praat met patiënten in 
plaats van over patiënten. 
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besteden weg tegen de andere belangrijke za-
ken die ze behartigen, vaak tegen hun eigen 
verlangen in. Daar zagen initiatiefnemers van 
het Platform Patiënt en Voeding een kans: het 
ontbreekt in Nederland aan een geloofwaar-
dig samenwerkingsverband dat bestaande en 
nieuwe kennis rondom voeding en gezondheid 
kan ophalen, uitdiepen, integreren, interprete-
ren en verspreiden.
Het platform vindt dat daar verandering in 
moet komen. Zij geloven dat op maat geprodu-
ceerd en aangeboden voeding alleen ontwik-
keld wordt als we samenwerken, vertrouwen 
opbouwen en concrete dingen in de wereld zet-

ten. Er moet niet gewacht worden tot één van 
de betrokken partijen in beweging komt: we 
moeten samen optrekken. “Vanuit de beklem-
ming waarin de voedselsector en de zorgsector 
zich georganiseerd hebben, is er maar één ding 
mogelijk: vanuit het besef van onzekerheid de 
samenwerking opzoeken. Daarom zetten we in 
op de actieve ontwikkeling van voedselcoalities: 
samenwerkingsverbanden van voedselprodu-
centen, biomedici en patiënten. Opdat de vraag 
gaandeweg en al lerende opgelost kan worden. 
Dit doen we met organisaties en individuen die 
hun nek durven uit te steken en snappen dat 
100% zekerheid niet bestaat”. 

Vanuit deze intentie heeft het platform dit jaar 
een coalitie opgestart, in samenwerking met 
de tuinders verenigd in VERS+, prostaatkanker- 
patiënten en medici van het Erasmus Medisch 
Centrum. Zij slaan de handen ineen om verbe-
tering op het gebied van voeding voor prostaat-
kankerpatiënten te bereiken. Het wordt gezien 
als een continu gezamenlijk leerproces met het 
idee dat een onderliggend model later uitge-
rold kan worden naar andere aandoeningen. Zo 
is een ‘voedingspatroon nieuwe stijl’ ontstaan. 
Een voedingspatroon dat niet claimt dat het 
prostaatkanker onder controle gaat brengen, 
maar wel dat het een zeer gezonde basis daar-

Bekijk de voordelen van 
voeding in een breder 
perspectief dan alleen 
vanuit financieel oog-
punt.

Integreer voeding in de be-
handeling. Laat het bijdragen 
aan het welbevinden en de 
zelfsturing van de patiënt.

17
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Zet de juiste stakeholders 
om tafel en ga gezamenlijk 
aan de slag door de krach-
ten te bundelen.
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voor biedt. Het is een permanent leerdocument 
en zal aangepast worden zodra nieuwe inzich-
ten zich aandienen. In dit samenwerkingsver-
band worden tuinders uitgedaagd betere pro-
ducten te produceren. Producten die aansluiten 
bij de patiënt. Dit betekent op de eerste plaats 
producten die rijk zijn aan voedingsstoffen, 
kwaliteitsvolle producten. Het gaat om lekkere 
producten die de gezondheid ondersteunen. 
Daarnaast worden tuinders uitgedaagd pro-
ducten te produceren die de behandeling van 
mensen met een specifieke aandoening posi-
tief beïnvloeden. “Deze ontwikkeling draagt bij 
aan een gevoel van eigenwaarde en zelfsturing 

van de patiënt, doordat patiënten zo met voe-
ding echt kunnen bijdragen aan gezondheid”.

Het voordeel voor de land- en tuinbouw is dat 
ze in dit samenwerkingsverband gemakkelijker 
innoveren op relevante producten en dat hun 
markt duidelijk is. Producten zullen gewaar-
deerd worden. Voor de medici is voeding een 
extra middel, een uitbreiding van de behandel-
methode. Daarbij kan het betrekken van voe-
ding de relatie met de patiënt verbeteren en 
zal het kennisontwikkeling versnellen. “Het zou 
zo moeten zijn dat een arts zijn patiënten wijst 
op het platform en ze stimuleert om lid te wor-

den, omdat hij zich realiseert dat het platform 
zijn behandelpraktijk versterkt. Dan krijgen 
we met het platform ook meer mogelijkheden 
hier iets mee te gaan doen. Het is belangrijk 
dat we als patiënten onze krachten bunde-
len in het platform en de juiste vragen stellen,  
zodat we een stem hebben en zodat het leer- 
en ontwikkelproces rondom voeding binnen de 
medische wereld en land-en tuinbouwsector 
gestimuleerd wordt” (zie figuur). ■



Patiënten

Biomedisch
onderzoek / 

zorg

Voedsel-
producenten

Zit er in jouw product
wat je beweert?

Ga  jij mijn
product kopen?

Kun je heel gericht voedsel 
telen met bewezen 

gezondheidseffecten?

Geef je voedsel de plek in 
de gezondheidszorg die het 

verdient?

Wil je meewerken
aan onderzoek?

Is jouw diagnostiek 
betrouwbaar?

Dit vraagt om antwoorden...
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In 2011 startte Gerard Koolen - pionier 
in hart en nieren - Freshweb: een  
(online) leverancier van groente en 
fruit voor horeca en grootverbruikers. 
Een landelijke uitstraling met lokale 
flexibiliteit. “Kan ik ook enkel regio- 
nale producten leveren?”, vroeg hij 
zich bij de opstart af. Dat bleek geen 
optie. Alleen met een totaalpakket 
aan voedingsmiddelen kon hij leve-
ren bij zijn toekomstige klant. Zijn 
doel werd daarom: zoveel mogelijk 
regionale producten van boeren en 
tuinders bij de horeca en zorg krijgen. 

In een tijdsbestek van een jaar groeide 
Freshweb naar een spin in het web van zo’n 
25 lokale ondernemers in de regio Eindhoven 
richting Asten. In hoog tempo bouwden zij 
een klantenkring op met voornamelijk ho-
recagelegenheden. Toen dit eenmaal goed 
en stevig stond, koos Gerard ervoor zijn af-
zetkanaal te verbreden door zorginstanties 
te benaderen. Zijn bedrijfsmethodiek: “Als 
je begint bij de zorginstellingen, dan heb je 
logistiek het netwerk niet. Dat creëer je juist 
met meerdere klanten. Daarom heb ik eerst 
geïnvesteerd in het bouwen van een sterke 
basis met de belevering van lokale produc-

ten in de horeca. Zodat we daarna voldoen-
de body hadden om ook zorginstellingen te 
kunnen voorzien van deze producten”. 

Het voordeel van Freshweb is dat zij voor hun 
klanten inkopen bij alle boeren. Daardoor 
hoeft de klant niet bij tien verschillende par-
tijen in te kopen en hebben ze alle voordelen 
van lokale verse producten. Als zorginstelling 
heb je zo in één keer een groot bereik van regi-
onale producten met één factuur. “Je zou zeg-
gen dat dit een kans is voor zorginstellingen, 
helaas is het tot op heden niet tot concrete 
afzetmogelijkheden in de zorg gekomen”, ver-

“Lokale producten zijn een meer-
waarde voor de regionale economie” 
    Freshweb & Verskantoor door Gerard Koolen
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telt Gerard. Dit hangt volgens hem samen met 
de markt. “Eigenlijk hebben alle zorginstellingen 
één contract met één leverancier. Zorginstellin-
gen willen regionale producten gebruiken en on-
derschrijven absoluut het belang ervan, maar ze 
houden vast aan dat ene contract. Als zorginstel-
lingen op ons aanbod zouden ingaan, zouden ze 
een mooi scala aan lokale producten hebben met 
een meerwaarde voor de regionale economie. 
Het is natuurlijk ook een optie dat je start met 
een deel, bijvoorbeeld 20%, inkoop van regionale 
producten. Als zorginstellingen dat zouden doen, 
kunnen wij ook meer volume creëren.” 

Gaandeweg de groei van Freshweb concludeer-
den Gerard en zijn medewerkers: “Deze produc-
ten zouden ook beschikbaar moeten zijn voor 
consumenten”. Zo werd het concept Verskantoor 
geboren, met als doel via abonnementen weke-
lijks verse tassen af te zetten richting de consu-
ment. 
“De kracht van dit concept is dat we vanuit één 
organisatie zowel de horeca (en in de toekomst de 
zorg), als de consument beleveren. Je praat over 
dezelfde producten, dezelfde boeren. Zo kun je 
vanuit één verhaal, één locatie, twee groepen be-
dienen. In plaats van elk concept apart in te kopen 

en te berijden.” Een concept met een maatschap-
pelijk verantwoorde methodiek. En toen? 

Gerard en zijn team hebben alles uit de kast ge-
trokken om deze concepten samen te laten ko-
men en tot een succes te maken. Toch is het nu 
‘on hold’ gezet. Er is veel geld nodig en daarvoor 
moet je met mensen samenwerken. De ervaring 
van Gerard is dat je dan alleen te kwetsbaar bent. 
Of het gaat via de weg van de geleidelijkheid, 
waarbij tijd een belangrijke factor is, maar ook de 
brekende factor. “Het kost karakter. Maar als het 
nu nog niet lukt, dan moet je ook het lef hebben 

Erken als ondernemer 
wat de grenzen in je 
eigen kunnen zijn. Een 
initiatief kun je niet alleen 
trekken. Waar heb je partners 
bij nodig? 

Zoek gelijkgestemden bij 
elkaar. Mensen die echt 
willen en het lef hebben 
om te vernieuwen.

Besteed aandacht aan 
verschillende afzetkanalen. 
Verbreed je afzetkanalen 
gefaseerd.22



om het op ‘stand still’ te zetten”, vertelt hij. Wach-
ten op het moment dat de markt zo ver is en dat 
producenten krachten gaan bundelen met de ver-
onderstelling het dan verder op te pakken. “Uit-
eindelijk draait het om een regionale logistieke en 
facilitaire dienstverlener, wie dan ook, die de spil 
kan vormen tussen de producent en de zorg. In 
deze samenwerking kunnen zij als professionele 
partner een aanspreekpunt zijn voor de zorg. Dit 
is noodzakelijk. Je kan het niet alleen. Je hebt el-
kaar nodig om interessant te zijn”. ■
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Zorg voor voldoende 
investeercapaciteit. 
Zoek partners die daar 
waar nodig willen 
investeren. 
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“Gewoon laten zien wat je doet” 

      Varkens op een faire manier

Vair, een agrarische ondernemer 
uit Erp die op een faire manier 
varkens houdt. Of ‘vairkens’, 
zoals zij het zelf op zijn Brabants 
noemen. Marijke Koenen is het 
gezicht achter Vair. Een onder-
neemster die durft te onder-
nemen. 

We vragen Marijke waarin zij zichzelf on-
derscheidt. “Door de manier waarop wij de 
varkens verzorgen en voeren in een voor de 
varkens gezonde leefomgeving”, aldus Ma-
rijke. Ondernemen door zichzelf te onder-
scheiden met een uniek concept.  Daarnaast 
geeft Vair met het Keurig Merk volledige 
transparantie over de bedrijfsvoering op 
de boerderij. Zo kunnen consumenten zelf 
checken en controleren hoe de bedrijfsvoe-
ring in elkaar zit. Dit past bij het motto van 
Marijke: “Gewoon laten zien wat je doet en 
hoe je dat doet. Dat is eerlijk ondernemen.” 

Vair zet haar vlees lokaal af voor directe 
afname. Het vlees wordt verkocht op de 
boerderijwinkel, op afspraak of online via de 
webwinkel. Ook levert Vair vlees aan diverse 
horecagelegenheden in de regio. De vraag 
die meteen opkomt is of zij ook vlees levert 
aan zorginstellingen in de regio. Marijke ver-
telt dat ze in haar zoektocht als ondernemer  
graag zou willen samenwerken met enthou- 
siaste partners in de zorgsector. Maar waar 
vind je ze? Uit ervaring weet Marijke dat het 
in de wereld van de zorginstellingen lastig 
is een plek te bemachtigen en te behouden 
tussen de gevestigde producenten en leve-



ranciers. “Onder het mom van ‘pick your battles’ 
bepaal je als ondernemer waar je je energie op 
inzet. Als blijkt dat er op een bepaald terrein 
weinig ruimte te winnen is, is de keuze zo ge-
maakt en verleg je de focus.”

Desondanks is de wil bij Marijke groot om aan 
zorginstellingen te leveren. Het vormen van 
een collectief met andere boeren, zoals bijvoor-
beeld in de Kempen gebeurt, zou een optie zijn 
om meer voet aan de grond te krijgen. Maar ook 
daar valt Marijke tussen wal en schip. Verwach-

tingen van verschillende boeren lopen uiteen en 
regio’s worden strikter afgebakend waardoor je 
net buiten een regio valt. Hierdoor wordt de in-
tentie tot samenwerken bemoeilijkt. “Dus dan 
kies je als individuele ondernemer voor je eigen 
‘battles’. Dan investeer je in je eigen unieke con-
cept om daarmee meer bereik te vinden bij con-
sumenten”, vertelt Marijke. Het feit blijft dat 
Marijke graag haar afzet wil uitbreiden en wil 
samenwerken met andere enthousiaste produ-
centen en gemotiveerde zorginstellingen. ■
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Maak een concurrentie-
analyse en bepaal waarin 
jouw concept onderschei-
dend is.

Het is nodig dat onder-
nemers en zorginstellingen 
elkaar weten te vinden en 
gaan samenwerken.
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Durf transparant te zijn.
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“Samen sta je sterker dan alleen” 

    De Riethorst Stromenland en Stichting Schakelring bundelen keukens

Zorgorganisatie De Riethorst Stro-
menland is er voor (oudere) mensen 
met ondersteuningsvragen op het ge-
bied van wonen, zorg en welzijn. Zij 
leveren zorg op elf zorglocaties en via 
thuiszorg in de regio West-Brabant. 
De Riethorst stimuleert de zelfred-
zaamheid, zodat de cliënten zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omge-
ving kunnen blijven wonen. Daarbij 
hechten ze veel belang aan de kwali-
teit van leven van hun doelgroep.

In het verlengde hiervan heeft de organi-
satie een missie ten aanzien van voeding: 
passende voeding voor iedere cliënt. Om 
deze missie te realiseren, gaat de organisa-
tie, naar aanleiding van huisvestingsplan-
nen, het roer omgooien. Zo kunnen zij nog 
beter aansluiten bij de behoefte van hun 
doelgroep. De Riethorst Stromenland kiest 
ervoor de eigen keuken te distribueren, sa-
men met een collega-organisatie.
 
“In de haalbaarheidsstudie, voorafgaand 
aan deze keuze, is naar zowel bedrijfseco-
nomische als maatschappelijk verantwoord 

ondernemende waarden en effecten geke-
ken”, vertelt Walter van Hallem (verantwoor-
delijk manager voor de centrale keuken).  
“De bedrijfseconomische effecten bleken 
bij uitbesteden of zelf organiseren om het 
even”. De vraag die de Riethorst Stromen-
land zich stelde: “Kunnen we, vanuit de visie 
samen sta je sterker dan alleen, dit ook sa-
men doen?” Zij hebben gezocht naar een col-
lega-aanbieder in een vergelijkbare situatie, 
met eenzelfde visie, die de meerwaarde van 
voeding onderschrijft. Deze partner hebben 
zij gevonden in Stichting Schakelring, een 
zorgorganisatie voor ouderen en chronisch 
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Vertaal als zorginstelling 
je centrale visie en missie 
door naar je beleid over 
voeding.

Verhoog de kans op succes met 
een haalbaarheidsonderzoek. 
Hiermee krijg je in een vroeg 
stadium inzicht of er voldoen-
de vraag is naar je product of 
idee.
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Waarden in haalbaarheidsstudie

Maat-
schappelijk

verantwoord
onderne-

men

zieken in Midden-Brabant. De Riethorst Stro-
menland en Schakelring richten samen een 
nieuwe firma op voor de maaltijdvoorzienin-
gen. Per 1 november 2016 verzorgen zij vanuit 
één eigen keuken de maaltijden. ‘Ons Keuken’ is 
de naam van deze nieuwe centrale keuken. De 
maaltijden zijn bedoeld voor de restaurants, de 
kleinschalige woonvormen en voor de cliënten 
die in hun appartement de maaltijd willen nut-
tigen. 

Van twee keukens naar één entiteit. Dat ge-
tuigt van lef! Vanuit de sterke overtuiging ‘met 

zijn tweeën zijn we sterker’ gaan deze partijen 
kennis én productie delen. “We voegen samen 
en gaan vanuit één centraal punt goede maal-
tijden verzorgen. Daarmee beogen wij meer 
van hetzelfde. Dus geen bezuiniging, maar 
gezamenlijke middelen inzetten met als doel 
een hogere kwaliteit te leveren. We willen de 
maximale kwaliteit eruit halen. Samen lukt dat 
beter. Walter van Hallem vertelt dat daarbij de 
uitdaging is om de realiteitszin te behouden. 
“Vanuit goede voorbereiding risico durven ne-
men”. Deze uitdaging zal zich verleggen naar de 
aansluiting bij de klant. Het team van de geza-

menlijke keuken wil daadwerkelijk een aantal 
kwaliteitselementen toevoegen, zoals het be-
trekken van streekproducten. 

Walter vertelt dat de Riethorst Stromenland 
en Schakelring voor zichzelf een sociale rol zien 
weggelegd in de regio. Daar liggen de drijfveren 
voor samenwerking met een collega en het ver-
zorgen van de maaltijden vanuit de eigen keu-
ken. In het kader van verantwoord ondernemen 
en sociaal werkgeverschap streven zij naar een 
duurzame, verse en regionale keten voor voed-
zame maaltijden. Het allerbelangrijkste is de 



cliënt. “Wij vinden het belangrijk dat de klant 
zijn eigen regie heeft en we als gezamenlijke 
keuken zo dicht mogelijk aansluiten bij de eisen 
die de klant formuleert of waarmee wij denken 
dat we de cliënt kunnen helpen”. 

Daarbij geloven zij dat goede producten ook van 
dichtbij te halen zijn. Het gebruiken van streek-
producten ligt voor beide organisaties voor de 
hand. Dit komt tevens voort uit de wil om als 
organisatie midden in de samenleving te staan. 
Zij zitten in Brabant in een regio verankerd 
waarin veel agrarische ondernemers zitten. Dit 

zorgt ervoor dat er veel goede lokale producten 
beschikbaar zijn. De Riethorst Stromenland en 
Schakelring willen met hun inkoopbeleid zoveel 
mogelijk gebruik maken van deze kans.

Wat zijn de basisingrediënten voor deze samen-
werking? “Vertrouwen en lef”, aldus Walter. Het 
is een kwestie van beginnen vanuit een goede 
basis: veel vertrouwen onderling. De organisa-
ties zien dat er dermate goede teams betrok-
ken zijn en dat er draagvlak is om dit te kunnen 
doen. “Het is spannend, maar het is haalbaar”. 
Vervolgens samen aan de slag en kijken wat het 

brengt. “Het moet beter en handiger gaan wor-
den: meer voor minder!” ■
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Vertaal als zorginstelling 
je regionale functie door 
naar je inkoopbeleid. 

Formuleer wat je onder 
kwaliteit verstaat. Neem 
dit als uitgangspunt bij het 
realiseren van je doelen. 
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“Weet wat je eet, dat telt!” 

              Aan tafel met Ton

Groenteboer Ton Kanters uit Schijndel 
is niet zomaar een ‘groenteboer’, hij 
is continu bezig om nieuwe innove-
rende concepten op het gebied van 
gezond eten te ontwikkelen. Zodra je 
de groentewinkel in het centrum van 
Schijndel binnenstapt ervaar je het al. 
De geur van vers seizoensfruit komt 
je tegemoet. 

Het grote assortiment biedt een ruime keu-
ze om zelf te koken en verse maaltijden mee 
naar huis te nemen. Maar dat is niet voor alle 
klanten weggelegd. ‘Aan tafel met Ton’ biedt 
daarom een mooie oplossing voor mensen 
die vers eten van Hollandse bodem weten 
te waarderen, maar zelf niet bij machte zijn 
om deze te bereiden of niet (meer) in staat 
zijn zelf naar de winkel te komen.

Met het concept ‘Aan tafel met Ton’ speelt 
Ton Kanters direct in op deze doelgroep. “Ik 
ben betrokken bij mijn klanten en leveran-
ciers. Een groot deel van mijn klantenkring 

bestaat uit mensen die slecht ter been zijn 
en de weg naar de winkel steeds moeilij-
ker konden bereiken. Dat raakte mij. Ik wil 
graag iets voor hen betekenen door het voor 
hen gemakkelijker te maken om gezond te 
blijven eten. Met de kwaliteit en verse pro-
ducten die ze van mij gewend zijn. Daar-
naast vind ik het belangrijk om verse pure 
producten te verkopen en samen te werken 
met boeren uit de regio. Zo haal ik de kom-
kommers uit Boekel en de champignons uit 
Zijtaart, zodat ik verse en lokale maaltijden 
kan aanbieden.“
Met dit concept probeert Ton een bijdrage  
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te leveren aan een urgent maatschappelijk 
vraagstuk, namelijk ondervoeding bij ouderen. 
Uit onderzoek blijkt dat ouderen ( >_ 65 jaar) 
kwetsbaar zijn voor ondervoeding. Ondervoe-
ding komt het meest voor in het ziekenhuis of 
verpleeghuis, maar onderzoek wijst ook uit dat 
tussen de 15% en 30% van de thuiswonende ou-
deren ondervoed is. Doordat in Nederland 95% 
van de ouderen onafhankelijk thuis woont, is 
het absolute aantal ondervoede ouderen het 
hoogst in de eerstelijns- en thuiszorg. ‘Aan tafel 
met Ton’ sluit daarmee ook aan bij de huidige 
trends op het gebied van zorg en welzijn bij 
thuiswonende ouderen, zoals langer in de eigen  

omgeving blijven wonen, een beroep doen op 
het eigen sociale netwerk en het behouden 
van eigen regie. Op deze manier werkt Ton aan 
de keten van grond tot mond waarbij de land-
bouw- en zorgsector samenkomen. 

In de keuken van zijn winkel is Ton gaan experi-
menteren hoe hij menu’s kan samenstellen met 
de producten die het seizoen biedt, die herken-
baar zijn voor zijn klanten, die van boeren uit de 
regio komen en die geen toegevoegde kleur- en 
smaakstoffen bevatten. Maatschappelijk belang 
en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s 
bij het concept ‘Aan tafel met Ton’. “We willen 

verspilling beperken en gezond eten mogelijk 
maken voor zowel ouderen als jongeren die de 
recepten van gezond eten zijn ‘kwijtgeraakt’ 
of voor wie koken geen ambitie is. Een warme 
maaltijd moet een feest zijn. En een vers ge-
kookte maaltijd geeft je energie, wat direct  
effect heeft op je welbevinden”. 

Gemakkelijke porties, voor grote en kleine eters 
en van voorgerecht tot toetje. Dat is wat Ton 
zijn klanten biedt. Het proces om het voor de 
gebruiker gemakkelijk te maken, was niet een-
voudig en had wel wat voeten in de aarde. Dat 
komt mede omdat ze er een gratis bezorgservice  

Onderzoek wat voor maat- 
schappelijke dilemma’s of 
trends actueel zijn en hoe je 
daar op kunt anticiperen.
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Tielemans - Boekel

Kamps - Ottersum

Van Asseldonk - Zijtaart

De Wit - Mariaheide

Van Ossenbruggen - Ingen

Van den Oord - Ammerzoden

Van den Broek - Heeswijk-Dinther

Sluit met je concept aan bij 
de vragen van de doelgroep 
die je wilt bereiken. Verplaats 
je in de klant en speel in op 
zijn behoeften.



aan hebben gekoppeld en ze het concept zo 
duurzaam mogelijk willen faciliteren. Variatie 
in de menu’s, keuzemogelijkheden en jezelf 
uitdagen bij seizoenproducten te blijven, is de 
uitdaging voor Ton. “De complimenten van de 
klant en de samenwerking met de boeren zor-
gen ervoor dat we op de goede weg zitten en 
onszelf blijven uitdagen om kwaliteit te kun-
nen borgen. Weet wat je eet; dat telt”. ■
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Maak het voor je klant zo 
laagdrempelig mogelijk om 
het product af te nemen. 
Geef keuzemogelijkheden.

Ziektegerelateerde ondervoeding 

Een cliënt is ondervoed als hij of zij voldoet aan één 
van de volgende twee criteria. 
1.    Een BMI (Body Mass Index) kleiner dan 18.5  

(cliënten van 65 jaar en ouder een BMI < 20.0)
2.   Onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 6 kilo 

in de laatste 6 maanden of meer dan 3 kilo in de 
laatste maand.

Landelijke prevalentiecijfers ondervoeding:

     ziekenhuis               verpleeghuis                thuiszorg

bron: Stuurgroep Ondervoeding 2015

15-25%
10-15%

15-30%
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“Samen maken we de zorg beter” 

     Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg werkt vanuit co-creaties

Tijdens het congres ‘Voeding als me-
dicijn’ in 2014 ontmoetten we Patrick 
van Gerven, voorzitter van de Vereni-
ging Keukenmanagement Gezond-
heidszorg (VKGE) en sectormanager 
eten, drinken en gastvrijheid bij het 
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.
Dit congres werd georganiseerd door 
de Provinciale Raad Gezondheid en 
ZLTO in het kader van de versnellings-
agenda ‘Beter eten, beter leven’.  

Tijdens het congres bleek dat de VKGE en 
de Provinciale Raad Gezondheid in veel op-
zichten dezelfde visie en doelen nastreef-
den: professionalisering van gezond eten, 
drinken en van gastvrijheid binnen de ge-
zondheidszorg. Sinds 2014 is de VKGE dan 
ook een vaste partner van ‘Beter eten, beter 
leven’. Door de samenwerking met de VKGE 
is het ‘Beter eten, beter leven’-netwerk qua 
expertise nadrukkelijk uitgebreid.

Als vereniging met circa 90 leden, richt de 
VKGE zich actief op het samenbrengen van 
kennis en de juiste mensen op het gebied 

van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. 
De leden van de VKGE zijn vakgenoten die 
over grenzen kijken, oog hebben voor nieu-
we ontwikkelingen en vooral willen leren 
van elkaar. Vakgenoten zoals hoofd voeding, 
hoofd facilitair bedrijf, hoofd horeca, hoofd 
voedingsassistenten en kwaliteitsfunctio-
narissen en dat in interactie met vakgeno-
ten uit het bedrijfsleven. “Binnen het net-
werk worden kennis en ervaring gedeeld, 
zodat ze er een veelvoud voor terugkrijgen. 
Delen is immers het nieuwe vermenigvul-
digen. Zo maken we samen de zorg beter”, 
vertelt Patrick. 
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Als je het hebt over samenwerking rondom 
eten en drinken, denk je al snel aan de keten 
van grond tot mond. “De samenwerking tussen 
de zorgsector en de landbouwsector is in de 
meeste gevallen niet rechtstreeks; er zit vaak 
een grootleverancier als partner tussen. Dat 
betekent echter niet dat het geen ketenwer-
king van grond tot mond is. Het is wel degelijk 
een keten. Alleen is deze keten niet altijd even 
kortlijnig, kleinschalig of regionaal. Neem een 
appel. Een appel moet gewoon een goed en lek-
ker product zijn. Of deze appel nou van boer Jan 
om de hoek komt of van een boer uit een ander 
deel in Nederland, geleverd door de grootleve-

rancier. Het is en blijft een landbouwproduct. 
En het gaat erom dat dit product voedzaam is 
voor de gasten en bijdraagt aan het welbevin-
den en herstel. Wanneer je bewust een lokaal 
product betrekt, als onderdeel van de positione-
ring, communiceer deze meerwaarde dan ook. 
En trek daarin dan samen met de leverancier en 
producent op”.
De VKGE daagt haar leden uit continu door te 
ontwikkelen. Hierbij ligt de focus niet op losse 
voedingsproducten, maar op nieuwe voedings- 
en gastvrijheidsconcepten. Dit zijn concepten 
waarin oog is voor de wensen van patiënten, 
gasten en medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld 

om het reduceren van voedselverspilling, digita- 
lisering, de ontwikkeling van eiwitrijke voeding 
en verantwoord ondernemen. “Voor het uitwer- 
ken van dergelijke concepten zijn co-creaties 
nodig. In samenwerking met de Hotel Manage- 
ment School Maastricht en BrabantAdvies heb- 
ben we bijvoorbeeld de ‘Leergang Hospitality 
Consultant’ ontwikkeld. In deze scholing wor-
den VKGE-leden opgeleid om gastvrijheid te 
ontwikkelen binnen hun organisaties”. Met deze 
co-creaties heeft de VKGE de ambitie om con-
crete best practices op het gebied van eten, 
drinken en gastvrijheid in de gezondheidszorg 
te stimuleren. Niet alleen. Maar samen! ■

Co-creaties: samen leren, 
samen ontwikkelen en 
samen ervaringen delen.

Daag jezelf uit om steeds 
opnieuw naar ontwikke- 
lingsmogelijkheden te 
kijken.

Verbind ‘eten en drinken’ 
met andere organisatorische 
waarden, zoals gastvrijheid.
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“Wij willen investeren in een gezond  
 product” 
         De Ruurhoeve innoveert voor gezondheid

Kaasboerderij De Ruurhoeve in 
Hoogeloon is een familiebedrijf met 
een bijzondere bedrijfsfilosofie. Door 
gezondheidsproblemen bij één van 
de familieleden zijn zij anders gaan 
kijken naar de rol van voeding. Hier-
door zijn zij gaan nadenken over hoe 
je via voeding invloed kunt uitoe-
fenen op je gezondheid. Sindsdien 
proberen zij producten te ontwikke-
len die via de samenstelling van het 
product bijdragen aan de gezondheid 
van mensen.  

Corné Ansems van De Ruurhoeve vertelt dat 
zij dit willen realiseren op een natuurlijke 
manier zonder toevoegingen. En zonder dat 
dit ten koste gaat van de smaak. Zo maken 
zij onder andere de Cholfittykaas, een kaas 
met een lager natriumgehalte. “Deze kaas 
kan bijdragen aan een beter cholesterol-
niveau. Dit komt door de verhouding ome-
ga-3- en omega-6-vetzuren (linolzuur) die 
de kaas bevat. Wij kunnen dit garanderen 
omdat alle kaas wordt onderzocht in het la-
boratorium voordat het Cholfittykaas mag 
heten. Het mooie ervan is dat deze bijzon-
dere eigenschappen niet te danken zijn aan 

toevoegingen, maar aan aanpassingen van 
het voer dat de koeien eten”.

Cholfittykaas is hiermee een onderschei-
dend, voedzaam en lokaal product dat past 
in een gezond menu. Zeker voor de menu’s 
in zorginstellingen, waar de Cholfittykaas 
als middel ingezet kan worden in de behan-
deling van een hoog cholesterol. De Ruur-
hoeve zag zodoende nieuwe kansen voor de 
afzet van hun product. Daarom zijn zij am-
bitieus op zoek gegaan naar ziekenhuizen in 
de regio aan wie zij de Cholfittykaas kunnen 
leveren en naar artsen die hun patiënten 
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deze kaas als interventiemiddel kunnen advise-
ren. Echter blijkt deze beweging nauwelijks op 
gang te komen. Dit terwijl er maatschappelijk 
gezien een stijgende lijn is in de aandacht voor 
voeding als medicijn. De Ruurhoeve hoopt dat 
de zorgsector deze trend meer gaat oppakken 
en het effect van voeding op gezondheid gaat 
onderschrijven, zodat voeding zowel in preven-
tie als in behandeling een verschil kan maken. 
Hiervoor is wel meer wetenschappelijk inzicht 
nodig in de specifieke effecten van voeding op 
gezondheid.

Corné vertelt dat ze vanuit de Ruurhoeve bij zie-
kenhuizen in de regio hebben gepolst of zij de 
ambachtelijke kaas willen opnemen in hun as-
sortiment. Zij merken dat er primair zeer zeker 
interesse is bij de ziekenhuizen, maar de zorg-
sector is gewend dat producten door grootle-
veranciers op bepaalde manieren worden aan-
geleverd. Dat verwachten ze dan ook van een 
kleine ondernemer zoals De Ruurhoeve. “We 
krijgen regelmatig de vraag of we de kaas in 
afzonderlijk verpakte plakken kunnen leveren. 
Dat is voor ons nu nog niet haalbaar en zeker 
niet voor de prijs die de zorginstellingen er voor 
willen geven”. 

De ziekenhuizen met wie de gesprekken tot 
succesvolle resultaten hebben geleid, zijn het 
Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veld-
hoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
in Tilburg. Ook hier waren de dilemma’s rond-
om verpakking en proportionering onderwerp 
van gesprek. Desondanks wilden beide zieken-
huizen vanuit hun visie op gastvrije zorg en het 
serveren van ambachtelijke producten graag 
een samenwerking met De Ruurhoeve aan-
gaan. Om die reden zijn de ziekenhuizen zelf 
de kaas gaan snijden met een snijmachine, zo-
dat de ambachtelijke kaas in de horeca geser-
veerd kon worden. In een later stadium heeft 

Laat voeding een waarde-
volle bijdrage hebben in het 
voorkomen en behandelen 
van ziekte.

Stimuleer (wetenschappelijk) 
onderzoek naar de specifieke 
effecten van voeding op ge-
zondheid .
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Cholfitty kaas
70% minder natrium
Minimaal 30% meer omega-3 en -6



het Máxima Medisch Centrum ervoor gekozen 
om de kaas via hun slagerij te laten snijden. In 
de toekomst zou de Ruurhoeve graag met een 
grotere kaashandel willen samenwerken zodat 
zij afzonderlijk verpakte plakken kaas kunnen 
leveren en daarmee tegemoet komen aan de 
vraag van veel ziekenhuizen. Zo kunnen zij hun 
afzet opschalen. 

De producten van de Ruurhoeve worden mo-
menteel in het bezoekersrestaurant van het 
Máxima Medisch Centrum aangeboden. Dit 
gebeurt in een concept in samenwerking met 
ZLTO, waarbij ook andere ambachtelijke en 

streekproducten uit de omgeving van Eindho-
ven worden aangeboden. Dit voorbeeld laat 
zien dat een samenwerking om lef vraagt. Waar 
een wil is, is een weg. ■
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Onderzoek of er behoefte is 
aan je product en waar het 
product aan moet voldoen 
om aan te sluiten bij de 
vraag van de afnemer.

Denk buiten de ver-
trouwde comfortzone 
en probeer in vraag en 
aanbod naar elkaar 
toe te bewegen.
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We leerden Janneke Pander  
(manager) bij locatie Catharinahof 
van BrabantZorg kennen, tijdens een 
academiedag van de VKGE. Janneke 
is een vrouw met een missie. Samen 
met haar collega’s binnen Brabant-
Zorg kiest zij ervoor voeding als 
meest belangrijke nieuwe waarde 
voor de bewoners neer te zetten.  
Zij daagt BrabantZorg en andere ge-
zondheidszorgorganisaties uit buiten 
de gebaande paden te denken en 
voeding niet te zien als kostenpost. 

Wanneer je voeding ziet als een kostenpost, 
beperkt dit je in alles. Wanneer je eten in de 
gezondheidszorg ziet als eerste én lekkerste 
levensbehoefte van ieder mens, zijn de mo-
gelijkheden ongekend. Dan draagt voeding 
bij aan levensgeluk en (arbeids)plezier voor 
bewoners én medewerkers, hetgeen weer 
zal uitwerken tot een betere gezondheid. 

“Met de intentie om voeding als thema bre-
der te aanschouwen, kijk je als organisatie 
niet enkel naar mogelijkheden die passend 
zijn binnen de vergoedingen vanuit de zorg-
budgetten. Eten is oer, een bestaansvoor-

waarde”, aldus Janneke Pander. “Het is een 
bestaansvoorwaarde die zo belangrijk is, 
dat je hele gestel is ingericht om voedsel 
tot je te kunnen nemen. De meest gestelde 
vraag in Nederland is niet voor niets ‘Wat 
eten we vandaag?’. Ik ben van mening dat 
je op zo’n universele en alledaagse levens-
behoefte van mensen een beter antwoord 
moet kunnen geven dan we nu doen binnen 
de gezondheidszorg.” 

BrabantZorg biedt vanuit 35 locaties in 
Noordoost-Brabant een compleet pakket 
aan wonen, zorg en welzijn voor ouderen. 

“Lekker eten zorgt voor een lach” 

       BrabantZorg Catharinahof ziet eten als eerste én lekkerste levensbehoefte
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Dit doen zij bij mensen thuis en op locatie in 
de huizen in de regio. BrabantZorg gaat in haar 
bedrijfsvoering uit van positieve gezondheid 
en eigen regie over het eigen leven. Een leven 
waarin wat te kiezen valt, waarin niet de re-
gels of de beperkingen centraal staan, maar 
de relatie tussen mensen die iets voor elkaar 
willen betekenen. Deze visie vertaalt Brabant-
Zorg door naar gezonde, lekkere maaltijden en 
eetmomenten voor haar bewoners. Oftewel de 
dagelijkse gasten, zoals ze binnen BrabantZorg 
worden genoemd. Ze proberen zo veel mogelijk 

tegemoet te komen aan de smaak en wensen 
van de gasten. Dit past bij de overtuiging dat 
liefde door de maag gaat. “Lekker eten zorgt 
voor een lach, een herinnering, een gesprek en 
zin in het leven. Door aan lekker eten te werken, 
werk je direct aan de gezondheid en het welzijn 
van de gasten.”

BrabantZorg heeft de passie en intentie om zich 
verder te bekwamen op het gebied van pas-
sende voeding voor haar bewoners. “We gaan 
steeds meer ‘proef’ondervindelijk lekker getes-

te maaltijden in’voeren’. We geven koks de kans 
zich hierop door te ontwikkelen. Zij krijgen de 
ruimte creatief te gaan koken met recepturen. 
Vervolgens laten zij gasten proeven en genie-
ten van gezonde en smaakvolle maaltijden. De 
resultaten hiervan zijn relevant voor de bedrijfs-
voering. Op managementniveau wordt nu nog 
vaak gesproken over beleid, cijfers en plannen. 
Het is de uitdaging voor het management om 
dergelijke praktijkervaringen mee te wegen.”

Breng in kaart wat de doel-
groep nodig wenst en nodig 
heeft op het gebied van 
voeding en smaak. 

Erken dat voeding een cruciale 
bijdrage levert aan het welzijn 
en de gezondheid van mensen. 
Door in voeding te investeren, 
werk je aan gezondheid.  
Voeding is méér dan alleen 
een kostenpost.
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Mevr. Jansen



Over ‘proef’ondervindelijk invoeren gesproken: 
zo verzorgt de kok ook een cursus in de kookstu-
dio voor medewerkers die zelf koken op groeps-
woningen. En vragen ze bewoners naar hun 
lievelingsgerechten. Die zetten ze op het menu 
met hun naam erbij. Naast een heerlijke herin-
nering levert het ook gespreksstof aan tafel op. 

De ambities van BrabantZorg op het gebied van 
duurzaamheid gaan vernieuwend ver. De afge-
lopen jaren is het bewustzijn daarover bij de or-
ganisatie erg gegroeid. Zij zijn ervan overtuigd 

dat iedereen er baat bij heeft wanneer zij lokaal 
en sociaal samenspelen met de betrokken par-
tijen. Dit biedt in de nabije toekomst mogelijk-
heden voor samenwerking met de landbouw-
sector in de regio voor het opnemen van lokale 
producten op de menu’s bij BrabantZorg. ■ 
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Hanteer op management-
niveau indicatoren die 
inzicht geven in de beleving 
van de gezondheid en het 
welbevinden van bewoners.

gezond

geluk

herinnering

smaak

gezellig
vers

lekker

Breng op een creatieve 
proefondervindelijke 
manier eten en drinken 
onder de aandacht 
bij de gast. 

beleving
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Het begrip ‘gezondheid’ heeft door de jaren 
heen een steeds belangrijkere positie verwor-
ven in het leven van mensen. Het is een voor-
waarde om te leven, te werken, te spelen en lief 
te hebben. Tegenwoordig zijn ‘gezond zijn, ge-
zond doen en gezond voelen’ essentiële onder-
delen van het dagelijks leven. Gezondheid is 
dus geen absoluut begrip en staat niet op zich-
zelf, maar wordt direct en indirect beïnvloed  
door verschillende factoren, waaronder eten en 
drinken (Provinciale Raad Gezondheid, 2015). De 
voorgaande smaakmakers laten zien dat de  
functie van eten en drinken zoveel meer is dan 
enkel het functioneel nuttigen van voedsel zo-

dat je in leven blijft. Eten en drinken heeft als 
‘middel’ een belangrijke meerwaarde voor 
mensen. Als je dat als uitgangspuntpunt neemt, 
kan geconcludeerd worden dat eten en drinken 
(Den Brok, 2015):
•  een middel is om langer zelfredzaam te blij-

ven met een betere kwaliteit van leven;
•  een middel is om langer actief te blijven met 

meer eigen regie;
•  een (preventief) middel is om afhankelijkheid 

van zorg zo lang mogelijk uit te stellen of te 
voorkomen;

•  een middel is voor een sociale en duurzame 
samenleving;

•  een middel is om de zorg betaalbaar te houden. 
Naast deze opsomming wat eten en drinken 
voor mensen kan betekenen, zien wij in relatie 
tot ‘Beter eten, beter leven’ nog twee belangrij-
ke aanvullingen. Dat eten en drinken:
•  een middel is om de kennisontwikkeling over 

welke voeding echt bij iemand past te versnel-
len;

•  een middel is om agrariërs te inspireren pro-
ducten met hogere kwaliteit te produceren op 
een duurzame wijze. 

Dit past bij de hedendaagse definitie van posi-
tieve gezondheid (Provinciale Raad Gezondheid, 
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Suggesties voor ingrediënten ‘Beter eten, 
beter leven 2.0’



2015). Door te investeren in eten en drinken, inves- 
teer je in gezondheid en welbevinden van men-
sen. Nieuwe deuren gaan open door op deze 
manier tegen voeding aan te kijken. Dit biedt 
kansen om maatschappelijke vraagstukken on-
der de loep te nemen. Denk aan ondervoeding 
bij ouderen, obesitas en voedselschandalen. Bij 
deze problematieken speelt eten en drinken - 
zowel in de oorzaak, behandeling als preventie 
ervan - een onvermijdelijke rol. Door aan te slui-
ten bij deze problematieken, kun je met eten en 
drinken werken aan gezondheid voor alle men-
sen. 

Naast de tips die gepresenteerd zijn bij de smaak-
makers, worden hieronder nog enkele sugges-
ties gegeven die kunnen helpen bij de door-
ontwikkeling naar ‘Beter eten, beter leven 2.0’.  

1.  Prioriteer het thema ‘Beter eten, beter leven’ 

Het is belangrijk de waarde van voeding en de 
invloed van voeding op gezondheid onder de 
aandacht te brengen bij zorginstellingen, voed-
selproducenten en consumenten. Een voeden-
de maaltijd draagt bij aan een gezond bestaan 
en heeft daarnaast een grote invloed op her-
stel. Het gaat hier om voeding als preventie- en 

behandelmethode. ‘Voeding als medicijn’ kan 
een wezenlijk verschil maken in de gezondheid 
van onze bevolking. 

2.  Creëer een uitdagende visie op voeding en 
gezondheid 

Formuleer als ondernemer, zorginstelling en 
overheid een visie op voeding en gezondheid. 
Kom tot een integrale visie waarin people, 
planet en profit in balans zijn. De consument 
hoort hierin centraal te staan. Zoek daarbij naar 
aanknopingspunten waar voeding en gezond-
heid samenkomen met andere thema’s. In een 
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zorginstelling kan dit door het voedselbeleid 
te verbinden aan de centrale visie. Zo ontstaan 
cross-overs met bijvoorbeeld voedselverspilling, 
duurzaamheid, gastvrijheid en preventie. Dit geeft  
ruimte voor verbetering van kwaliteit, efficiency, 
nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsver-
banden. Kijk daarbij ook naar de lengte van de 
ketens in de samenwerking tussen zorgsector en 
landbouwsector. Waar kunnen ketens efficiënter 
of duurzamer ingericht worden? Dit sluit aan bij 
de gewenste kanteling van een landbouwstra-
tegie naar een voedselstrategie (BrabantAdvies, 
2015). De smaakmakers in deze publicatie maken 
deze kanteling zichtbaar. 

3.  Realiseer nieuwe smaakmakers

Veranderen gebeurt niet op papier. Ga daarom 
samen aan de slag. Maak stevige verbindingen 
en co-creaties met partners uit overheid, onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers 
en mensen uit de samenleving. Ga een stap 
verder dan praten over en de uitprobeerfase 
van een pilot. Creëer  nieuwe best practices. Sti-
muleer doorontwikkeling en kennisdeling van 
bestaande initiatieven. Een stevige verankering 
is noodzakelijk. (Wetenschappelijk) onderzoek 
naar de effecten van best practices helpt daar-
bij. 

‘Beter eten, beter leven 2.0’ is een voedselstra-
tegie waarin de keten van grond tot mond sa-
menwerkt aan gezonde en duurzame voeding. 
Alle op zichzelf staande initiatieven vormen sa-
men een grote beweging. Wij dagen u uit eige-
naar te worden van deze beweging. Wacht niet 
op anderen. Samen werken wij aan gezondheid 
voor iedereen. Beter eten is beter leven!

 

Boer

Samenwerkende boeren Retail

Consument

Zorginstelling



51

•  BrabantAdvies (2015). Duurzame landbouw en voedselproductie. 
’s-Hertogenbosch.

•  Den Brok, P. (2015). Meer eten minder zorg! Rotterdam.
•  Provinciale Raad Gezondheid, Provincie Noord-Brabant, ZLTO, et 

al. (2012). Samen werken aan een gezonde voedselketen. Versnel-
lingsagenda alliantie Beter eten, beter leven. ’s-Hertogenbosch. 

•  Provinciale Raad Gezondheid (2014). Jaarbericht 2014. Met essay 
‘Voeding als nieuw medicijn’. ’s-Hertogenbosch.

•  Provinciale Raad Gezondheid (2015). Position paper ‘het Gezond-
heidskapitaal van Brabant’. ’s-Hertogenbosch.

•  Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je ge-
zondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag. 

•  Stuurgroep Ondervoeding (2016), geraadpleegd via  
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/   

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze handreiking. In het bijzonder danken wij:
• Corné Ansems De Ruurhoeve
• Ben Bruurs Kempen Goed boeren
• Patrick van Gerven VKGE
• Walter van Hallem De Riethorst Stromenland
• Edgard van Herck  De Schakelring
• Ton Kanters Aan tafel met Ton
• Marijke Koenen Vair 
• Gerard Koolen Verskantoor
• Birgit van Kuijk De Riethorst Stromenland
• Tessa Leijten Peach Tree 
• Janneke Pander BrabantZorg
• Gaston Remmers Platform Patiënt en Voeding
• Wim Rijkers Máxima Medisch Centrum
• Roland Voets Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Geraadpleegde literatuur 
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