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Hoe ver staat het met mvo in 
de Vlaamse zorgsector?

Drie mvo-hordes die zorg- 
organisaties over moeten

Als we over de noordergrens kijken, zien we dat 
mvo ook daar moeilijk op de agenda komt. Daar 
blijken in essentie drie redenen voor te zijn:

1 Het is niet duidelijk wie binnen de organisatie  
 verantwoordelijk moet zijn voor duurzaam- 
 heid. De milieucoördinator, de facilitaire  
 afdeling of de raad van bestuur?
 
2 Een intern draagvlak opbouwen is moeilijk.  
 Duurzaamheid wordt gezien als een financiële  
 investering. Die investering is niet direct gere- 
 lateerd aan medische zorg en brengt ook  
 geen onmiddellijk financieel resultaat op.  
 Nochtans: “De gedachte is dat wij als zorgsec- 
 tor eigenlijk dagelijks gevolgen zien, bijvoor- 
 beeld van milieuschade, voedselallergie, anti- 
 biotica-resistentie: mensen met astma, COPD,  
 kanker, TBC.” - Paul van der Wijk (Lid raad  
 van bestuur van het Martini ziekenhuis)

3 Duurzaamheid is geen prioriteit in de keuze  
 van de patiënt voor een bepaalde zorgin- 
 stelling. “Mensgerichtheid staat bovenaan,  
 er zijn geen stakeholders die het perspectief  
 van de brede samenleving hier achter zetten.  
 Het bedrijfsleven krijgt in tegenstelling tot de  
 zorg veel meer tegengas van maatschappelijke  
 organisaties en consumenten. Een patiënt  
 kiest geen ziekenhuis op basis van duurzaam- 
 heidselementen.” - Adriaan van Engelen  
 (directeur van Stimular)

Toch zijn deze drie hordes niet ondoenbaar. 
Dat bleek in 2011 toen een aantal Nederlandse 
zorginstellingen zich samen met enkele kennis- 
en ketenpartners beraadden over de toekomst 
van de zorg. Het leidde tot een ‘Manifest voor 
een gezonde toekomst van de zorgsector’. 
Inmiddels ondertekenden meer dan tachtig 
organisaties het manifest.

Een van de sectoren waarbij een gezonde toe- 
komst centraal staat, is de zorgsector. Zieken- 
huizen en thuiszorgcentra, maar zeker ook 
woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehui-
zen, bekommeren zich over het welzijn van  
de mens.

Maar worden deze organisaties ook maatschap- 
pelijk verantwoord bestuurd in Vlaanderen? 
Een eerste kleinschalig onderzoek eind 2015 
geeft de indruk dat mvo toch eerder ‘zorgen 
voor morgen’ zijn. Al lijkt bij sommige centra 
duurzaamheid dan weer zo zelfsprekend, dat 
ze er niet mee naar buiten komen.

KENNISCENTRUM DUURZAAM 

ONDERNEMEN
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http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/duurzaamheid-binnen-5-jaar-vast-onderdeel-op-directieagenda-21746
http://mvonederland.nl/sites/default/files/2013/manifest_mvo_netwerk_zorg_2012.pdf
http://mvonederland.nl/sites/default/files/2013/manifest_mvo_netwerk_zorg_2012.pdf
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MVO-Expeditie Zorg

In 2015 vond voor de tweede keer een MVO-Expeditie 
voor Duurzame Zorg plaats in Nederland, een initiatief 
van MVO Nederland.

In het MVO Netwerk Zorg ontmoeten zorgorganisaties 
en bedrijven elkaar om kennis en inspiratie uit te wisselen. 
Zij werken samen aan een duurzame zorgsector die 
weet welke waarde hij brengt voor mens, milieu en 
maatschappij. De ambitie? Ervoor zorgen dat de zorg in 
Nederland een gezond, vernieuwend, circulair, inclusief 
systeem wordt waarin positieve gezondheid uitgang-
spunt is. Bijeenkomsten, innovatieprojecten en inten- 
sieve leerroutes moeten hiertoe leiden.

Groei zorgsector heeft een impact 
op het milieu

De zorgsector groeit ook in Vlaanderen jaarlijks en dat 
heeft gevolgen. Elke zorgorganisatie verbruikt (veel) 
water en energie en krijgt te maken met heel wat afval-
materiaal. Maar kan een besparing op water, energie en 
afval niet zorgen voor meer te investeren geld voor een 
betere zorg?

Deze verschillende besparingsmogelijkheden en duur-
zaamheidsinspanningen duiken hier en daar al op:

• duurzame inzetbaarheid van medewerkers,  
talentontwikkeling en leermogelijkheden

• aandacht voor diversiteit

• onderhoudsvriendelijk bouwen

• minder oppervlakte, korte looplijnen en kamers 
met meerdere functies

• raamsponningen waar geen tocht doorheen komt

• de warmte-koudeopslag in de kelder

• ondergrondse watertanks die hemelwater  
opgevangen voor doorspoelen toiletten

• verwarmen op snoeiafval

• thermisch comfort en lichtconditie

• afvalwater uit filter douchen en toiletten

• omgaan met medicijnresten in afvalwater en bouw

• inzetten op groen: bijenkorven, dakboerderij,  
moestuinbakken, vogelproject, …

• bestek, borden en bedpannen uit biologisch  
afbreekbare materialen

• voedsel niet meer voorverpakt (patiënten eten meer, 
herstellen sneller, minder voedselafval, goedkoper)

• koks houden rekening met hergebruik en maken 
afspraken me leveranciers

• afvalscheiding

• zorgzame bedrijfskleding.

Innovatie in de zorgsector

Slim bouwen, samenwerken (co-creatie), delen van  
bedrijfsmiddelen (asset sharing) en circulaire economie, 
en technologie duurzaam inzetten. Het zijn tal van moge- 
lijkheden voor meer innovatie in de zorgsector. De 
kennis is er, net als de instrumenten. De weg naar een 
innovatieve zorg ligt open. Eerste interessante stappen 
zijn gezet, maar het eindpunt is zeker nog niet in zicht. 
Zoals dat gaat met innovatie.

Hoe ziet het duurzaam ziekenhuis van de toekomst 
eruit? Of het rust- en verzorgingstehuis? Wij vroegen 
het ons dus af. Daarom gingen we op zoek naar rele-
vant nieuws, inspirerende praktijkvoorbeelden, goede 
instrumenten en experten die we aan het woord lieten.

http://mvonederland.nl/mvo-netwerk-zorg


Werkboek ‘Groen Cement’ voor 
groene kinderopvang

Kwaliteitsmerk Groene kinderopvang

Wanneer alle stappen doorlopen zijn, komt de gebruiker in 
aanmerking voor het ‘Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang’ 
(in Nederland).

Daarnaast vindt de gebruiker in dit werkboek praktische 
stappenplannen, veel tips en verwijzingen naar handige  
boeken en websites. Direct bruikbare werkbladen maken  
het boek compleet. Het werkboek is uitgegeven in een  
handige map met ruimte om eigen afspraken en voorne-
mens bij te voegen.

Het werkboek kunt u online bestellen.

Over Groen Cement

Stichting ‘Groen Cement’ wil bijdragen aan het grootbrengen 
van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de 
natuur te ontwikkelen. Spelenderwijs leren kinderen ont-
dekken hoe zij zélf goed voor de natuur kunnen zorgen en 
dragen dat als vanzelfsprekend over aan volgende generaties.

Het werkboek richt zich tot wie meer aandacht wil geven 
aan de natuur en natuurbeleving in de kinderopvang, 
buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal.

Naar de naam van het boek kan de lezer stap voor stap 
aan het werk gaan met de inrichting binnen en buiten. 
Ook de kinderen krijgen hierbij een actieve rol. Door hen 
te betrekken, maken ze kennis met de natuur, met planten 
en dieren. Dit geeft rust en stimuleert de ontwikkeling.

De Nederlandse natuurstichting ‘Groen Cement’ 
brengt het werkboek ‘Stap voor Stap naar Groene 
kinderopvang’ uit.

Dit instrument bevat praktische stappenplannen, 
veel tips en verwijzingen naar handige boeken en 
websites.
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http://www.chick-a-dees.nl/en/groen-cement-handbook-for-green-childcare.html
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Bijen ingezet bij behandeling 
psychiatrische patiënten

Naast milieu-inspanningen hebben de artsen van het 
Iris Ziekenhuis Zuid de ambitie om therapeutische, 
ludieke en didactische activiteiten te ontwikkelen voor 
de patiënten. Het project met de installatie van twee 
bijenkorven paste hier perfect in. Van april tot september, 
een week op twee, trokken patiënten met psychische 
of neurologische problemen hun imkerpak aan om de 
bedrijvigheid in de bijenkorven (met 60.000 bijen) te 
observeren.

Begeleiding door imker  
Made in Abeilles

Om de patiënten te begeleiden in het project, deed het 
ziekenhuis beroep op Made in Abeilles. Een imker liet ze,  
ongeacht hun leeftijd of de reden van hun hospitalisatie,  
de complexiteit van de bijenkorven ontdekken. 

De patiënten onderzochten de sociale organisatie onder 
de bijen en proefden van de honing. Ze stelden vragen 
en legden maatschappelijke verbanden met de plaats van 
iedereen in de projectgroep.

Experiment lovend onthaald

De campus Molière Longchamp kreeg veel lof voor 
het experiment. Het toonde aan dat het mogelijk is om 
angsten te overwinnen en nieuwe dingen te leren. Daar-
naast verbaasden de patiënten hun familie met het relaas 
van een bijzondere dag.

Het Iris Ziekenhuis Zuid in-
stalleerde twee bijenkorven 
op haar campus Molière 
Longchamp in Brussel. 
Enerzijds als milieuproject, 
anderzijds als hulp bij de 
behandeling van patiënten 
van de psychiatrie en de 
neurologische revalidatie.

http://www.madeinabeilles.be
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Ook experiment met  
therapeutische moestuin

Dit initiatief sloot aan bij het experiment 
van de therapeutische moestuin. Een 
team van de psychiatrie-eenheid leidt dit 
project al twee jaar. In vierkante houten 
gevlochten bakken ontdekken de patiën- 
ten het biologisch tuinieren. Ze kweken 
tomaten, sla en kruiden. Ze prepareren 
ook de zaadjes die anderen het jaar na-
dien zullen zaaien.

Samen met de hoofdtuinier stellen de ani- 
matoren van het team, verpleegkundigen 
of psychologen, op die manier de verfijnd- 
heid van het biologisch kweken ten dien- 
ste van de institutionele psychotherapie. 
De tuin verandert zo in een ruimte die 
openstaat voor het overbrengen van 
kennis, ervaring en herinneringen.

UZA gaat resoluut voor 
langetermijnvisie

Bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gaat duurzaam-
heid hand in hand met de terugverdientijd van investeringen. Elke 
aankoop gebeurt doordacht en met oog op een lang gebruik.

“We willen alle materialen niet alleen optimaal benutten, maar  
streven ook naar een lager energieverbruik en minder afval”, 
aldus Dirk De Man, Hoofd technische dienst bij het UZA.

Return on investment is onlosmakelijk verbonden met de 
visie op duurzaamheid binnen het UZA. “Als we kosten 
kunnen besparen, zullen we het niet laten. Een investering 
bekijken we op lange termijn. Een aankoop van 1 miljoen 
euro kan, als die investering op lange termijn rendabel 
blijkt. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met de 
specifieke regelgeving voor ziekenhuizen. We zijn bijvoor-
beeld gebonden aan een bepaalde milieuwetgeving.”

Waterrecuperatie

Een van de milieu-inspanningen waar het UZA op inzet, 
is waterrecuperatie.

“We vroegen ons af hoe we ons water maximum konden  
recupereren binnen de huidige milieuwetgeving. Het UZA  
is toch geen klein ziekenhuis, dus met die hoeveelheden 
water is het niet makkelijk om te gaan. De kwantiteit die 
we nodig hebben is enorm. Het plaatsen van putten voor 
regenwaterrecuperatie geeft ons een opslagcapaciteit van 

180.000 m³. Met honderd toiletten en koelwater voor de 
koeltorens is dat sneller weg dan je zou denken.”

Maximale isolatie en ‘nurse proof’ 
muren

“Een gebouw in de zorgsector zet je niet voor vijf jaar. 
Het moet lang meegaan. Je moet dus vooruit durven  
kijken. Voor onze nieuwbouw kozen we daarom voor 
een maximale isolatie en voor minimale warmteverlie- 
zen en invloeden van buitenaf.

Zelfs met de schilderwerken gingen we doordacht om. 
We kozen voor een systeem dat twee keer duurder is in 
aankoop, maar de verf oogt na vijftien jaar nog mooi. Bij 
een traditionele werkmethode kun je alles na twee jaar 
terug schilderen. De verpleging maakt intensief gebruik 
van alle infrastructuur.
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Bedden en karren stoten onvermijdelijk wel eens tegen de muren. Die 
moeten dus ‘nurse proof ’ zijn. Hetzelfde geldt voor de deurkaders. Die 
zijn uit inox. De aankoopkost is hoger, maar na twee jaar ogen ze nog 
steeds proper. Het is dus op termijn terugverdienend en we winnen aan 
comfort, want we moeten niet zoeken naar oplossingen om patiënten 
te verplaatsen om renovatiewerken te kunnen uitvoeren. Dat is voor mij 
duurzaamheid. Maximaal gebruikmaken van de infrastructuur en zo je 
globale voetafdruk beperken.”

Ecologische schoonmaakproducten

Gezien de strikte hygiënevoorschriften die een ziekenhuis moet respecte- 
ren, lijkt het gebruik van ecologische schoonmaakproducten niet evident. 
Dat ontkracht Dirk De Man.

“Eigenlijk kun je voor zeventig à tachtig procent klassieke schoonmaak-
producten gebruiken in een ziekenhuis. Daarvoor kochten we groene 
producten aan. In geval van besmettingsgevaar zijn we genoodzaakt om 
voor andere producten te kiezen. We laten ons hierover informeren door 
de markt en via sectoroverleg. We zitten ook in VSDV, de Verantwoorde- 
lijke Schoonmaak en Dienstverlening in Zorginstellingen. Bij hen volgden 
we studiedagen om te weten wat ons te wachten staat in de toekomst. 
Een pro-actieve houding is noodzakelijk. Als we er nu niet mee bezig zijn, 
krijgen we de rekening achteraf gepresenteerd.”

Bewustmaking nodig

Het UZA zet ook in op een strikte afvalscheiding en bewust energie- 
verbruik. Maar hoe moeilijk is het om het verplegend personeel mee  
te krijgen in het duurzaamheidsverhaal?

“Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde filosofie. Hoe meer we er over 
praten, hoe bewuster de mensen worden. Maar dat heeft ook een keer- 
zijde. Je kunt wel elke keer iemand er op wijzen om zijn pc uit te schake- 
len op het einde van de dag, maar na een tijdje zijn de mensen dat ook 
beu gehoord. Dan wordt het vermoeiend. We kiezen er daarom voor om 
onze boodschap om de x-aantal tijd te herhalen.

Ik merk wel dat de bewustwording toeneemt. Vooral wanneer mensen 
tegen bepaalde zaken aanlopen. Neem nu de beperkte parkeermogelijk- 
heden. Mensen nemen daardoor meer de fiets, behalve bij regen. We 
zorgen er dan ook voor dat we genoeg investeren in fietsvoorzieningen. 
Op dit moment loopt er een aanvraag voor de aankoop van een extra 
fietsenberging. Dat zal sowieso geen issue zijn. Daarnaast stimuleren we 
carpooling.”

“Of de directie op dezelfde lijn zit? We hebben er nog nooit discussies 
over gehad. Als ik de return on investment kan verantwoorden, is er geen 
probleem. Zij zien ook in dat duurzame investeringen noodzakelijk zijn, 
zeker met een gebouw dat dateert uit 1979. Soms zien we ook af van 
mogelijke investeringen.

Bovendien konden we hiervoor geen steun krijgen van de overheid, wat 
toen voor andere sectoren nog wel mogelijk was. Ik geloof wel in warm-
te-krachtkoppeling (WKK) en windmolens. Maar het is niet evident qua 
vergunningen. WKK hebben wij gerealiseerd, voor windenergie onder-
zoeken we de mogelijkheden.”

Nood aan referentiekader

Wanneer we het over de betekenis van duurzaamheid hebben, is Dirk 
De Man duidelijk: “Het is een schoon woord, maar wat betekent het  
nu eigenlijk. Er bestaat geen kader waar we aan moeten voldoen binnen  
de zorgsector. Ik zit zelf in de nationale en internationale koepel van Tech- 
nische Diensthoofden voor zorginstellingen en daar zijn de meningen over  
duurzaamheid heel verdeeld. Iedereen benadert dit vanuit zijn eigen hoek. 
Daarom is er nood aan een algemeen beleid voor Vlaanderen. Dan pas 
kunnen we het strategisch implementeren in onze werking.”

Zo onderzocht ik of het interessant was om 
zonnepanelen op het dak te laten leggen. 
Bleek dat we er maar 1,5 procent van de 
benodigde energie mee konden genereren. 
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Rijnstate eerste Nederlandse zieken- 
huis dat koos voor deeleconomie 

FLOOW2 Healthcare wil zorgorganisaties aanmoedi- 
gen om materieel, diensten, faciliteiten en kennis en 
kunde van personeel met elkaar te delen.

Lieke Van Kerkhoven, verantwoordelijke voor FLOOW2  
Healthcare, merkte tijdens een eerste kennismaking 
met Rijnstate meteen een grote openheid voor de deel- 
economie op. “Uit een gesprek met inkoopmanager 
Royan van Velse bleek dat duurzaamheid een belangrijk 
aspect was binnen de werking van Rijnstate. Het is 
belangrijk dat directieleden duurzaamheid ondersteu- 
nen, zonder verantwoordelijk te moeten zijn voor de 
uitvoering. We gingen niet veel later van start met een 
eerste test. Hun hoogwerker om ramen te wassen ge- 
bruikten ze slechts vier keer per jaar. Deze was dus 

ideaal om te verhuren. Alleen leverde dat niet meteen 
resultaat op. We beseften dat we het structureler 
moesten aanpakken.”

Voordelen ingezien

Er volgde een brainstorm, verzekeringsexperts werden 
aangesproken, medewerkers geconsulteerd. “We wilden 
een duidelijk beeld krijgen over wat Rijnstate nodig 
had en welke dingen ze wilden gebruiken. Binnen een 
kwartier hadden we een heel blad vol gepend. Het ging 
over de brandweeruitrusting tot het gebruik van een 
sportcomplex. Al snel was de kogel door de kerk. Een 
deelmarktplaats kon voordelig zijn voor Rijnstate.”

In 2014 interviewden we Kim Tjoa, oprich- 
ter van de Nederlandse deelmarktplaats 
FLOOW2.

In het kader van het zorgdossier leek het ons 
aangewezen om hem nog eens aan de mouw 
te trekken. Met FLOOW2 Healthcare verwel- 
komden ze namelijk Rijnstate als eerste zieken- 
huis dat koos voor de deeleconomie.

http://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/floow2-zet-nederlandse-b2b-deeleconomie-gang
http://www.rijnstate.nl/web/Home.htm


Het ziekenhuis gaf Royan van Velse de verantwoordelijkheid om 
het project intern te leiden. Mét het besef dat het tijd en geld 
ging kosten. “Ze moesten natuurlijk de afdelingen mee krijgen. 
Daarom zijn we ook met alle afdelingsverantwoordelijken gaan 
brainstormen. Ze hadden nood aan advies en meer informatie. 
Hun bevindingen? Sommigen vonden het maar niets, anderen 
des te meer. Met die laatsten zijn we aan de slag gegaan. De 
anderen overtuigen was moeilijk, aangezien het concept nieuw 
was en er geen resultaten voorhanden waren.”

Past bij maatschappelijk gedachtegoed

Royan Van Velse: “We zagen in dat we er op lange termijn 
financieel beter van konden worden. Een ziekenhuis is bijvoor- 
beeld als een brandweerkazerne. Het meeste materiaal staat 
stil. Dus waarom niet delen of verhuren? De deeleconomie past 
ook bij de maatschappelijke gedachte van Rijnstate. We hebben 
een voorbeeldfunctie. Verspilling vinden we ongehoord.  
Het kan anders.”

Nu is het aan Royan om de andere medewerkers verder bewust 
te maken. “We moeten FLOOW2 Healthcare intensief gebruiken. 
Maar dat besef groeit pas wanneer het ook succes heeft. Dan 
ontstaat er een sneeuwbaleffect. In 2016 moeten we laten zien 
dat het rendeert. Maar het kost veel energie. Er moet daar-
om één iemand verantwoordelijk zijn die continu het project 
aanstuurt.”

Wat met aansprakelijkheid?

Misschien wel de vraag die de meeste weerstand oproept. Wat 
als er door een gebrek aan een medisch toestel van een andere 
zorgorganisatie iets gebeurt met een patiënt? Toch is enige arg- 

waan volledig uit te sluiten, weet Lieke Van Kerkhoven. “Contrac- 
tueel is dat allemaal op te lossen. Vanaf het begin betrekken we 
verzekeringen en financiële diensten. Maar aansprakelijkheid is 
niet de enige bekommernis. Sommige zorgorganisaties willen 
niet laten zien wat voor materiaal er allemaal stilstaat. Ze zijn 
bang om het verwijt van slecht management te krijgen.”
“Als je een deelmarktplatform introduceert, moet het menu 
hapklaar zijn”, vult Royan Van Velse aan. “In de contracten 
moet staan wie verantwoordelijk is en vanaf wanneer. Dan is 
de weerstand al veel minder groot. En daar moeten we wel 
naartoe. Nu merken we dat het aanbod nog veel groter is dan 
de vraag. We proberen collega-organisaties zeker mee bewust 
te maken. We zitten er mee bovenop.”

“Rijnstate heeft heel dapper de eerste stap genomen, maar we 
moeten durven gaan voor minimaal een vijftigtal ziekenhuizen”, 
beseft Lieke Van Kerkhoven. “De eerste stap duurt vaak lang, 
maar eens die gezet is, zijn de mensen niet meer te stoppen. 
We merken dat organisaties die eerste stap vaak regionaal 
zetten in een besloten marktplaats. Het aanbod is er beperkter, 
waardoor ze de volgende stap weer sneller zetten. Dus het 
werkt wel.

Zopas hebben we ook een samenwerking opgezet met  
Scanbalt, een innovatieversneller voor landen rondom de 
Baltische Zee. Hun marktplaats hebben we voor hen opgezet.”

“Rijnstate heeft  
heel dapper de  
eerste stap geno- 
men, maar we 
moeten durven 
gaan voor minimaal 
een vijftigtal 
ziekenhuizen”
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http://www.scanbalt.org/press/news+archive/view?id=3389
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CareVille Limburg, een innovatieve 
proeftuin met focus op ‘zorgmobiliteit’

De proeftuin CareVille Limburg richt zich op het versterken van de zorg-
mobiliteit om oudere personen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar  
thuis te laten wonen. Innovatie en co-creatie zijn nooit ver weg.

De proeftuin is niet alleen een testomgeving, maar is ook dé plaats om 
nieuwe innovatieve projectideeën te ontwikkelen die bijdragen aan de tran-
sitie naar een zorg met een duidelijk doel: maatschappelijke én economische 
valorisatie.

Katherine Nelissen is Project Manager bij 
LifeTechLimburg, de initiatiefnemer van Care-
Ville samen met de steden Genk en Hasselt. Zij 
coördineert het project sinds 2012. “Binnen onze 
regio ontbrak het aan een mogelijkheid om inno-
vaties samen met eindgebruikers te creëren en 
te toetsen in de praktijk. Zo konden we de effec-
tieve implementatie/realisatie van deze innovaties 
versnellen. Net in die periode schreef toenmalig 
minister voor innovatie Ingrid Lieten een call uit 
rond zorgproeftuinen. We stapten hierin mee en 
startten bijgevolg in februari 2014 officieel met 
de Limburgse zorgproeftuin CareVille.”

Heel wat partners zetten mee hun schouders 
onder dit project: H. Essers, Fifthplay, U-sentric, 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Jessa ziekenhuis, 
Wit-Gele Kruis Limburg, Familiehulp, OCMW 
Genk, OCMW Hasselt, Huisartsenkring Prome- 
theus (Genk), Herkenrode Huisar tsen HAK 
(Hasselt), Koninklijk Limburgs Apothekersverbond 
en de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij 
Limburg (POM).

Grote maatschappelijke  
uitdagingen

De proeftuin bestaat uit een populatie van zorg-
behoevende senioren die minstens 65 jaar oud 

zijn, met extra aandacht voor interculturaliteit 
en kansarmoede, maar ook hun mantelzorgers 
en zorgverleners. Zij worden betrokken bij de 
uitwerking van nieuwe innovatieve projecten 
die een antwoord moeten geven op de grote 
maatschappelijke uitdagingen.

“We hielden twee doelstellingen voor ogen. 
We wilden zorgen dat de stem van de gebrui-
ker gehoord werd om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. Daarnaast moet de proeftuin het 
regionale economisch weefsel versterken, onder 
andere door bedrijven van buiten de regio aan 
te trekken en lokaal ondernemerschap in de 
zorg te bevorderen.”



Lopende projecten

In de proeftuin van CareVille in Genk en Hasselt 
lopen vier projecten. “Het algemeen thema is de 
zorgmobiliteit, waaronder de mobiliteit van de 
zorgvrager. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
de mensen langer kwaliteitsvol, veilig en betaal-
baar thuis kunnen wonen. Met één van de pro-
jecten focussen we specifiek op mobiel blijven 
in het verkeer, om onder andere vereenzaming 
tegen gaan.”

“Daarnaast hebben we een project rond de 
mobiliteit van de zorgverlener. Hoe kunnen we 
zorgverleners efficiënter inzetten via een virtueel 
loopbaanplatform over zorg- en welzijnsorgani-
saties heen.

Een ander luik is de mobiliteit van het zorgpro- 
duct of zorgproces. Er werd bijvoorbeeld de car-
diocoach app ontwikkeld waarmee zorgverleners 
patiënten met hartfalen kunnen opvolgen via te 
telemonitoring. Ze krijgen op afstand info over 
de bloeddruk en het gewicht van hun patiënten.”

“Een vierde project focust op veilige medicatie- 
voorbereiding, door medicatie op maat van de 
patiënt aan te bieden op basis van het medica- 
tieschema.”

Communicatie aandachtspunt

“Bij het opzetten van de proeftuin zijn veel partij- 
en uit de regio betrokken, waaronder ziekenhui-
zen, thuiszorgcentra, residentiële zorgcentra, het 
beleid maar ook industriële actoren.

Een belangrijk leerpunt binnen zo’n uitgebreid 
netwerk is zorgen voor goede communicatie, 

zeker ook met de gebruikers (senioren, man-
telzorgers, zorgverleners) zelf. Hun taal is hele-
maal anders dan bij de andere actoren.”

Adviesverlening  
voor bedrijven

Via pitchings, co-creatie sessies, real-life testings 
(User Centred Design Proces) werken de eind-
gebruikers en ontwikkelaars samen om innovati-
eve zorgoplossingen te realiseren. 

“Door innovaties te ontwik-
kelen in co-creatie met de 
gebruikers kan getest worden 
of een goed idee of concept 
in een natuurlijke omgeving 
kan omgezet worden in een 
succesvol product of een 
succesvolle dienst.”

CareVille wil in de toekomst verder kijken dan 
de regio Limburg. “Om onze toekomst te verze-
keren, is het belangrijk om verder te kijken. We 
bewandelen nu de pistes van Europese projec- 
ten, zodat we ook buitenlandse actoren kunnen 
aantrekken.”

BlueHealth Antwerpen 
ondersteunt business- 
ideeën

Op 1 januari 2016 opende een nieuwe call voor 
BlueHealth Antwerpen. Start-ups met ambitieuze 
technologische innovaties voor de gezondheids- 
zorg kunnen een projectvoorstel indienen. De 
incubator voorziet ondersteuning, zowel op 
financieel als inhoudelijk vlak.

De voorgestelde innovaties kunnen betrekking 
hebben op uiteenlopende ontwikkelingen:
• apps/mobile
• automatisatie
• cloud-oplossingen
• Internet of Things.

Daarnaast kunnen ze ook structurele wijzingen in 
de gezondheidssector beogen, zoals:
• extra-murale zorg
• empowerment van de patiënt
• clinical analytics.

Niet enkel financiële  
ondersteuning

Tijdens een periode van zes tot achttien maan-
den voorziet BlueHealth Antwerpen projecten 
van financiering (tot 50.000 euro als converteer-
bare lening). De incubator stelt ook experten 
beschikbaar voor specifieke coaching en training.      
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http://www.bluehealthantwerp.be
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Social catering in de zorg  
nieuwe trend?

Wat is social catering?

Social catering is geen ‘fabrieksvoedsel’, maar 
écht eten en beleving dat de sociale ervaring 
verbetert. Duurzame, maatschappelijk verant-
woorde voeding bestaat onder meer uit:

• lokale producten, seizoensgroenten, vergeten 
groenten

• fairtrade en bio

• vermindering (rood) vlees en meer veggie

Food in Mind, een onderzoeksor-
ganisatie in foodservices, voerde 
een studie uit rond social catering. 
Ze wilden een duidelijk beeld krij-
gen over de actuele situatie op de 
foodservicemarkt in Belgiëen van 
de specifieke deelsegmenten zoals 
de zorgsector. Met de verkregen 
informatie schetsten ze een toe-
komstbeeld tot 2017.

• afwisseling plantaardige en dierlijke voeding

• beperking voedselaval en waterreductie

• gebruik duurzaam materiaal en duurzame 
landbouwmachines.

Duurzaamheid binnen de ca-
tering van een zorgorganisatie

Food in Mind verzamelde de resultaten van 
de studie uit bestaande marktgegevens (vorige 
nationale rapporten en onderzoek op maat). 
Daarnaast haalden ze ook informatie uit expert- 
interviews die ze bij sleutelspelers, waaronder 
UZ Gasthuisberg, verkregen gedurende een 
uitgebreid persoonlijk interview.

Deze info vulden ze aan met gegevens van 
telkens dertig telefonische contacten bij andere 
operators binnen elk deelsegment, gehouden in 
de periode september 2013 tot januari 2014.

Wat betreft de zorgsector spreken de cijfers 
over duurzaamheid binnen de cateringorganisa-
ties voor zich. Bij de ondervraagden zegt 42 pro-
cent dat er aandacht is voor duurzaamheid, 19 

procent zet in op duurzame voeding, 17% houdt 
rekening met milieuaspecten en 19% denkt na 
over efficiënte logistiek.

Cateringtrends 2017 in de zorg

Het rapport levert een aantal trends op met 
betrekking tot catering in de zorgsector:

• Roomservice wordt de nieuwe kreet. Op 
vele plaatsen maken voedingshostessen deel 
uit van het foodservice team: zij zijn het 
aanspreekpunt voor alle voedingsvragen op 
de afdeling. Zij hebben rechtstreeks contact 
met de patiënten/residenten, noteren alle 
wensen en serveren maaltijden en tussen-
doortjes. Zo kan het verzorgingsteam focus-
sen op verzorgende en medische taken.

• Voeding in rusthuizen evolueert naar een 
kernactiviteit. Voeding komt los van het 
medisch terrein, wat betekent dat de hoofd- 
verpleging niet enkel meer de beslissingen 
neemt over de voeding. De aandacht voor 
kwaliteitsvolle en gevarieerde voeding wordt 
heel groot.
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• De evolutie van woonzorgcentrum (ROB) 
naar rust- en verzorgingstehuis (RVT) zal zich 
doorzetten (zowel de beheerder als de patiënt/
bewoner zal een beter zicht krijgen op de totale 
kostprijs per dag).

• Bij een vermindering van het actuele btw-tarief 
(21%) zullen cateringfaciliteiten nog meer uit-
besteed worden. 

• Afvalbeheer staat prioritair in de zorgsector.

• Preventieve zorg krijgt een boost door E-health. 
Dit is de toepassing van internet- en communi-
catietechnieken om zorgprocessen eenvoudiger, 
sneller en goedkoper te organiseren. Hierin staan 
service en gezondheidsbevordering voorop. 
E-health biedt de mogelijkheid tot laagdrempelig 
contact tussen zorgaanbieder en zorgvrager en 
brengt het sociale aspect terug in de zorg via 
de digitale snelweg. Ook is het mogelijk om via 
dit middel als zorgaanbieder met een groep 
patiënten te communiceren.

Gelijkheid is de hoeksteen 
van onze zorgcoöperatie
Thuisverpleging Meerdael trok de voorbije weken veel aandacht. Hun keuze om 
op de markt te gaan als een coöperatieve vennootschap is dan ook best uniek in 
de zorgsector. Het betekende een flinke groei voor de groep zorgverleners, een 
met groeipijnen, maar bovenal met een duurzame toekomst.

“De zorgsector is door de vergrijzing onder-
hevig aan veranderingen en op overheids-
gebied bewoog er heel wat. Daar moesten 
we op inspelen”, vertelt Steven Vancraesbeek, 
voorzitter van Thuisverpleging Meerdael. “Er 
zijn ook meer en meer specialismen nodig. 
Niet alle kennis kan bij één persoon zitten.

We moesten dus als organisatie expertise 
inwinnen. Op een voorwaarde, weltever-
staan. De gelijkheid tussen de verschillende 
aandeelhouders moest behouden blijven. Na 
onderzoek bleek een coöperatieve ven-
nootschap de meest aangewezen vorm te 
zijn voor ons.”

Juridisch advies

Als eerste stap bracht Steven Vancraesbeek 
alle geïnteresseerden rond een tafel. Zij 
besloten om juridisch advies in te winnen 
over de nodige maatregelen.

“We wilden vooral zicht krijgen op de vorm 
van een coöperatieve vennootschap. Voldeed 
het bij wat wij verlangden? Daarom vroegen 
we advies bij een specialist in vennootschaps-
recht. Het advies was positief, dus gingen we 
over tot de contractuele uitwerking.

Daar stootten we op een eerste probleem. 
Sommige van de potentiële vennoten begon-
nen af te haken vanwege de juridische taal. 
Bijgevolg klopten we aan bij Coopburo. Zij 
vertaalden de juridische taal naar mensentaal, 
waardoor iedereen aan boord bleef.

Sinds de beschrijving bij de notaris in decem-
ber 2013 tellen we veertien vennoten en nog 
tien zitten in hun proefperiode.”

http://www.coopburo.be
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Kwaliteit behouden

Thuisverpleging Meerdael haalde door de 
keuze voor een coöperatieve vorm meer 
expertise in huis. “Ons verhaal is daarbij ge- 
bouwd op de kwaliteit die we willen blijven 
leveren. Zelfs op hoog niveau. We zeggen 
wat we doen en doen wat we zeggen. Als  
we niet kunnen voldoen, zijn we zeker niet  
te trots om door te verwijzen naar collega- 
organisaties. Daar hebben we protocollen 
over afgesproken.”

“Of iedereen mee is in dat verhaal? Wel, vroeger 
hadden we medewerkers die een eenmans- 
zaak hadden. Hun administratie werd vaak 
geregeld door hun partner. Door de nieuwe 
vorm kon dat niet meer. We hebben hierover 
gesprekken moeten inlassen, want sommige 
partners hadden het gevoel dat we hun werk 
afnamen.”

Uniek model

De coöperatieve vorm heeft heel wat voor-
delen voor Thuisverpleging Meerdael.

“Het is gemakkelijker om contracten af te slui- 
ten met externe partners. Vroeger kwamen 
we niet eens in aanmerking voor een samen-
werking. Daarnaast zien we dat er veel aan-
dacht van buitenaf is voor onze structuur. Niet 
alleen van de media, maar we worden ook 
uitgenodigd om te spreken op congressen en 
voor provincies. Blijkbaar is het in onze sector 
een vrij uniek model. We horen nu diensten 
uitpakken met zelfsturende teams. In een 
coöperatief model zijn er alleen zelfsturende 
teams. Anders is er geen rede tot bestaan.”

Verdere groei on hold

“Soms heb ik het gevoel 
dat het te goed loopt voor 
ons. Daarom hebben we 
met de vennoten afgespro-
ken om onze groei te  
plafonneren. 

Nieuwe toetredingen houden we een jaar af. 
We willen eerst onze structuur verder verste-
vigen. Met beide voeten op de grond blijven, 
is belangrijk om onze droom te realiseren. 
We willen binnen vijftig jaar nog bestaan als 
coöperatie. Uiteraard is dat afhankelijk van  
de regelgeving.

Of we niet verder willen groeien? Natuurlijk 
wel. We denken daar zeker over na. Hoe we 
ons zullen moeten opdelen in compartimen- 
ten en deelgroepen, bijvoorbeeld. Begeleiding 
van anciens gaat daarbij een belangrijke rol 
spelen. Zij kunnen nieuwe vennoten meene- 
men in het verhaal. Dat is nodig. Iedereen met 
de neus in dezelfde richting krijgen, is de 
grootste uitdaging.”
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De Facility Manager 2.0
“Facility managers (FM) zijn verant-
woordelijk voor het grootste kapi-
taal van ondernemingen en (zorg)
organisaties: het beheer van de ge- 
bouwen en de faciliteiten. Zij zor-
gen ervoor dat de medewerkers 
in een ideale omgeving kunnen 
werken om de kerntaken van de 
organisatie uit te voeren.

FM wordt te vaak aanzien als een 
operationele activiteit. Terwijl steeds 
duidelijker wordt dat FM strategische 
managers zijn die de visie en de lijnen 
uittekenen in samenspraak met de 
top van de organisatie.”

Een column van Mieke Pieters, 
Sustainable Procurement Expert bij 
The Global Picture en auteur van 
“Duurzaam Facility Management”, 
uitgegeven bij Politeia, 2015.

Duurzame facility managers begrijpen het belang 
van een strategisch FM-plan dat in lijn ligt met 
de missie, visie, waarden en doelstellingen van  
de zorgorganisatie. Zij zitten mee aan de stra- 
tegische tafel en overleggen met de top over  
de bijdrage van FM aan de doelstellingen en 
streefwaarden van de organisatie. Zij worden 
betrokken in alle grote transformaties, reorga- 
nisaties, veranderingsprocessen.

Vaak zijn het de facility managers die de pioniers- 
rol spelen op vlak van duurzaamheid. Dagelijks 
nemen zij duurzame beslissingen op het vlak van 
energie-efficiëntie, CO2-verlaging, afvalreductie, 
welzijn van medewerkers,... Zichtbaar voor alle 
medewerkers zijn zij de ‘ambassadeurs’ van 
duurzaamheid in de zorgorganisatie.

Magische toverstok

FM heeft de magische toverstok in handen. Zij 
zorgen voor de werkomgeving en de producti-
viteit van de mensen in de organisatie. Zij alleen 
kunnen attitudeverandering op vlak van duur-
zaamheid in de zorgorganisatie leiden. Facility 
managers hebben contact met alle medewer- 
kers, als klant of als staf, en hebben als service 
providers een grote impact op het welzijn en  
de productiviteit van de medewerkers. Elke ver- 
andering in de werkomgeving ervaren mede- 
werkers als positief of negatief. FM moet elke 
duurzame verandering positief communiceren 
door telkens aan te tonen waarom de organi- 
satie hiervoor kiest.
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Efficiënt management van de faciliteiten kan de winstgevendheid 
van de organisatie sterk beïnvloeden. Maar welke competen-
ties heeft de facility manager nodig om zijn taak te vervullen? 
Zeker in een context van continue verandering en grote uit-
dagingen op vlak van de verduurzaming van de interne werking 
van organisaties.

Impact werkplek van de toekomst

Meer en meer nadruk komt te liggen op de ‘softe’ competen-
ties en vaardigheden zoals het begeleiden van veranderingen 
in zorgorganisaties. Door grote revoluties in technologie is 
de werkplek van de toekomst misschien wel virtueel. En dit 
zal een grote impact hebben op FM. Klanten hebben andere 
noden, andere verwachtingen.

Kennis en ervaring van de grootste 
duurzaamheidsissues en -drivers zit  
in de toolbox van de nieuwe facility  
manager. 

Hij is in staat ‘the big picture’ te visualiseren en een duurzaam-
heidsstrategie te ontwikkelen met - en te communiceren naar 
- alle stakeholders. Dat zijn in de eerste plaats medewerkers 
en klanten. Minder en minder focust hij op directe kostenver-
laging, maar houdt hij rekening met een proactieve langeter- 
mijnplanning met oog op totale kosten over de levenscyclus.

De nieuwe facility manager is zowel een manager als een 
leider. Beide veronderstellen complementaire vaardigheden. 
Een manager plant, organiseert, stuurt en controleert met oog 
op het bereiken van de resultaten. Een leider motiveert en 
inspireert de medewerkers en de stakeholders met een sterke 
visie op het gewenste resultaat. De leider communiceert de 
successen binnen en buiten de organisatie.

En hoe zult u uw zorgorganisatie door deze verandering 
leiden?

Vredeseilanden helpt catering 
UZ Leuven verduurzamen
Het Universitair Ziekenhuis Leuven wilde de pijler gezondheid voor 
medewerkers binnen hun MVO-beleid extra kracht bijzetten. Meer sport 
en beweging kwam op de agenda, maar ook de ziekenhuiscatering mocht 
duurzamer. Daartoe werkten ze de voorbije twee jaar samen met Vredes- 
eilanden. Wat er nu op het bord ligt? Minder vlees, meer vegetarische gerech- 
ten, meer lokale en seizoensgebonden groenten en fruit, en duurzame vis.

Sinds Vredeseilanden besloot om zich niet  
enkel te richten op de ondersteuning van  
de boeren in het Zuiden, werkten ze rond  
verschillende retail- en cateringprojecten.

Programmamedewerker Katharina 
Beelen: “We startten met projecten in 
overheidsgebouwen, maar hadden al snel 
door dat onze gewenste impact naïef 
was. Daarom kozen we voor langeter-
mijnprojecten in verschillende sectoren, 
waaronder hogescholen, bedrijven en 

zorginstellingen. Het is zo dat we bij UZ 
Leuven terecht kwamen. We stelden ons 
traject voor. Dat bestaat uit een nulmeting, 
gevolgd door een analyse en een stappen- 
plan van een jaar. Ze stonden er open 
voor, maar waren wel heel kritisch. Ze 
vroegen zich af wat het effect zou zijn. 
Het dwong ons om onze eigen metho- 
dologie onder de loep te nemen.”
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Tien engagementen

“We waren al een stuk onder-
weg om onze catering verder  
te verduurzamen”, 

vertelt Luc Vanhaverbeke, diensthoofd facilitaire 
dienst bij UZ Leuven. “Met de hulp van Vredeseilan- 
den konden we dat gemakkelijker concretiseren. 
Samen stelden we tien engagementen op:

• voorkeur voor gezonde gerechten, want het 
welzijn van de klant gaat voor

• zo veel mogelijk producten afkomstig uit duur-
zame landbouw

• duurzame vis

• minder vlees, en rood vlees vervangen we zo 
veel mogelijk door gevogelte

• groenten en fruit zo veel mogelijk van het 
seizoen en afkomstig van lokale telers

• regelmatig vegetarisch

• verspilling vermijden, voedselafval en wegwerp-
producten beperken

• gratis kwaliteitsvol kraantjeswater, eerlijke  
handelsrelaties en een correcte prijs

• duidelijke en correcte communicatie over de 
duurzame initiatieven

• eerlijke handelsrelaties en een correcte prijs.

We vonden het hierbij belangrijk om de keuze te 
bieden aan de klant en niet te gaan aan- en ontmoe- 
digen. Persoonlijk heb ik een hekel aan het concept 
van ‘Donderdag Veggiedag’. Af en toe veggieschotels 
serveren lijkt ons meer sociaal verantwoordelijk dan 
enkel en alleen op een specifieke dag. Die vrije keuze 
vinden we belangrijk. We hebben een frietrustdag, 
maar als een arts na vijf uur opereren biefstuk-friet 
wil eten, moet dat kunnen. Met het vingertje wijzen  
is niets voor ons.”

Met de tien engagementen verplicht UZ Leuven zich 
om zich niet te beperken tot slechts deelaspecten, 
weet Katharina Beelen. “We bekeken met een diver- 
se werkgroep wat gezonde voeding betekent binnen 
de context van een ziekenhuis. Medewerkers van 
de facilitaire dienst, communicatie, menuplanning 
en hoofdverantwoordelijken maakten hier deel van 
uit. Iedereen kon vanuit zijn vakgebied een bijdrage 
leveren, wat het interessant maakte. We schreven in 
een stappenplan uit wat er op korte en middellange 
termijn mogelijk was. Regelmatig kwamen we samen 
om de stand van zaken te bekijken.”

Sociaal en regionaal

UZ Leuven maakt ondertussen deel uit van Slow 
Food, een organisatie die regionale producten pro-
moot. “Dat was een keuze op strategisch niveau”, 
aldus Luc Vanhaverbeke. “Het past bij onze filosofie 
dat je geen vis aan de andere kant van de planeet 
moet gaan kopen, terwijl je hier de Noordzee hebt. 
Al is het niet evident om altijd de juiste producten 
te vinden. We spraken bijvoorbeeld met de veiling. 
Eerste keus groenten is voor ons niet nodig. Met een 
kromme komkommer zijn wij ook tevreden, want we 

versnijden die toch. Maar dat was blijkbaar niet mo-
gelijk. Die groenten gaan al naar sociale projecten.”

Katharina Beelen: “Een hindernis was inderdaad 
om de keten transparant te krijgen. Waar komen 
de groenten van en zijn ze Belgisch en lokaal? Uit 
gesprekken met de veiling bleek dat het niet zo een-
voudig was. Hetzelfde voor eerlijke handel en fair-
trade. Ook hier moeten de boeren een eerlijke prijs 
krijgen. We spraken met de veiling over een manier 
om de minimumprijs tijdens de veiling te afficheren. 
Zo kun je op het moraal werken als de prijs dreigt 
hieronder te zakken.”

Reacties algemeen positief

Het nieuwe gevarieerde aanbod zorgt wel eens voor 
reacties, maar in het algemeen zijn de menu’s positief 
onthaald, merkte Luc Vanhaverbeke. “Kleine groepen 
hoor je wel eens, terwijl de grote groep zwijgt. En als 
je niets hoort, is het meestal een goed teken. Maar het  
is toch moeilijk om te gaan met de negatieve reacties. 
Wat doe je daarmee? Communicatie is hierbij heel 
belangrijk. Je mag je niet van de wijs laten brengen 
door enkelingen.”

“We nodigden iedereen bij de lancering uit om input 
te geven via een speciaal opgezet forum. Daar is niet  
heel veel reactie op gekomen. Meestal roepen wijzi- 
gingen wat protest op, maar dat was voor UZ Leuven 
niet het geval. De feedback die we kregen was zeer 
leerrijk en de werkgroep is daar positief mee omge-
gaan”, aldus Katharina Beelen.
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En bio?

UZ Leuven kiest er bewust voor om geen bioproducten aan te kopen. 
“Daar doen we niet aan mee, nee. De biomarkt is ten eerste te duur. 
Daarnaast is het niet bewezen dat het ook effectief gezonder is. Het aan- 
bod is trouwens niet groot genoeg voor ons. En we hebben enkele tradi- 
tionele telers bezocht, waardoor we overtuigd waren dat ze op een res- 
pectvolle en gezonde manier produceren. Mijn persoonlijke overtuiging  
is dat de traditionele telers zich zullen aanpassen.

Of we iets veranderden aan onze prijszetting? Wie een maaltijd met een 
stuk fruit koopt, krijgt 0,10 euro korting. Een stuk taart maakt de menu 
0,20 euro duurder. We gaan ook 0,10 euro meer aanrekenen voor suiker-
houdende dranken. We wilden hetzelfde doen met friet, maar dat kregen 
we intern niet verkocht.”

Strijd tegen verspilling

De volgende maanden wil UZ Leuven hard inzetten op de strijd tegen 
verspilling. “Zowel achter de schermen als bij de consument op het bord. 
Bij de salades staan kommen waar mensen nogal creatief torens van 
eten in bouwen. Dat zie je terugkomen aan de afwasband. We gaan dus 
kleinere kommetjes aanbieden wat het slaatje de helft goedkoper maakt.

Daarnaast zetten we in op digitalisering. Alles wat nu op het dienblad  
van de patiënt blijft liggen, moeten we vernietigen. Dat betekent dat er 
bijvoorbeeld duizenden melk- en suikerpakjes verloren gaan. Nu willen 
we digitaal in kaart brengen wie melk en suikers gebruikt in hun warme 
dranken.”

“Het is leuk om te zien dat UZ Leuven de klik heeft  
gemaakt. Bij elke aankoop kijken ze nu wat ze kunnen  
bijdragen. De quick wins zijn gerealiseerd, nu komen  
de langetermijnprojecten op gang”, 

besluit Katharina Beelen.
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Verse (bio)soep dankzij samenwerking  
de Soepcarrousel en zorgorganisaties 

Fan van 3P-model

Bij de Soepcarrousel zijn ze fan van het 3P-model:

Profit: lokale handel
People: sociale activatie van mensen
Planet: groenteoverschotten in ecologische, ver-
wisselbare potten

Lokale bioboer ondersteunen

Al van bij de start in 2012 maakt de Soepcarrou-
sel resoluut gebruik van tweedekeusgroenten.

Zaakvoerder Sigrid Sypré: “We nemen de ‘over-
schotten’ rechtstreeks af bij bioboerderij de 
Wriemeling. Het gaat om goed bruikbaar voed-
sel dat met zorg geproduceerd werd. En op die 
manier zorgen we ervoor dat de lokale bioboer 
toch een correcte prijs krijgt voor zijn producten.”

Unieke samenwerking met 
sociale ondernemers

De Soepcarrousel verwerkt niet alleen de groen- 
ten tot verse soep.

“Het gaat om een aanzienlijk volume groenten 
die we ophalen. Voor de verwerking kunnen we 
sinds kort rekenen op een samenwerking met 
verschillende organisaties uit de zorgsector en de  
sociale economie. De mensen van activiteitencentra  
’t Collectief, Hestia en Sonar versnijden de groen- 
ten. De logistiek is in handen van Igo Leuven, een 
partner in de sociale economie.”

Gezond en ecologisch verpakt

Zowel particulieren als bedrijven kunnen soep 
afnemen bij de Soepcarrousel.

“We zijn er voor iedereen die zijn of haar eco- 
logische voetafdruk wil verkleinen. Onze soepen 
zijn dagvers, zonder additieven en bewaarmiddelen. 
Daarnaast zijn ze ook altijd vegetarisch en gluten-
vrij. Het gaat dus om gezonde voeding. Bovendien 
is de verpakking herbruikbaar of ecologisch. Indien 
mogelijk leveren we bestellingen met de fiets.”

Op 27 en 28 november 2015 vond de Vlaams- 
Brabantse klimaattop plaats in Leuven. De Soep-
carrousel werd uitgenodigd als klimaatpionier.

De Soepcarrousel, een 
Vlaams-Brabantse onder-
neming, verwerkt op een 
duurzame wijze groenten 
van de lokale bioboer die 
de veiling niet halen. Vaak 
zijn de groenten te krom, 
te kort, te lang, te dik,... Toch 
zijn ze perfect van smaak 
en ideaal om soep mee te 
maken.

Voor de verwerking doet 
bedenkster Sigrid Sypré 
beroep op organisaties 
uit de zorgsector, voor 
de logistiek op de sociale 
economie.

http://www.wriemeling.be
http://www.wriemeling.be
http://www.psc-leuven.be/campus%20ob/'t_collectief/collectief_info.html#
http://www.igo.be
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Maatwerkbedrijven nog te weinig 
bekend in zorgsector

Steeds meer zorgorganisaties 
schakelen maatwerkbedrijven 
in. Toch is er nog een weg te 
gaan, vindt Francis Devisch, 
directeur van koepelorgani-
satie Groep Maatwerk. “Mvo 
betekent ook investeren in de  
tewerkstelling van mensen 
met een handicap. Die te- 
werkstellingsgraad is nog  
te laag.”

Hoe ziet u de link tussen mvo, 
maatwerk en de zorgsector?

“Mvo is een belangrijk aspect bij alle bedrijven die 
beroep doen op maatwerkbedrijven. Dat merk je wan-
neer klanten getuigen over een samenwerking met ons.

Ik moet er wel bijzeggen dat het geen doorslaggevend 
argument is. De tewerkstelling voor mensen met een 
handicap is voor hen mooi meegenomen, maar ze doen 
evengoed beroep op ons omwille van de kwaliteit en 
de correcte prijzen waaraan we werken. Bedrijfsecono-
misch moet het verhaal blijven kloppen, natuurlijk.”

Wat betekent mvo binnen 
maatwerk?

“Mvo houdt ook in: iedereen mee 
laten draaien op de arbeidsmarkt. Ik 
denk dat we in Vlaanderen op dat 
vlak nog een weg te gaan hebben. 

Zeker als je kijkt naar de tewerkstelling van mensen 
met een handicap. Die tewerkstellingsgraad is heel laag. 
Het zit onder de veertig procent. Als je weet dat we 
streven om de zeventig procent boven te geraken, dan 
is het duidelijk dat het nu nog heel beperkt is. Dus mvo 
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is zeker ook investeren in de tewerkstelling van per-
sonen met een handicap.”

“Anderzijds moeten wij zelf ook maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Dat zijn we verplicht aan onszelf. 
Dat we sterk zijn in de tewerkstelling, de begeleiding en 
het optimaal benutten van de talenten van mensen met 
een arbeidshandicap spreekt voor zich. Maar we moeten 
nog verder durven gaan.

Nu het maatwerkdecreet er is, gaan we bijvoorbeeld  
aan GRI-rapportering moeten doen. Een aantal maat- 
werkbedrijven zijn daar al actief rond bezig (zoals je 
bijvoorbeeld op de websites van Amival en Bewel kunt 
zien, red.). De doelstelling is nu dit naar de hele sector 
te verspreiden.”

Hoe verloopt dat proces?

“De eerste stap was een ESF-pilootproject. Dat is nu 
afgerond. We merkten dat een aantal (voormalige) be- 
schutte werkplaatsen voorloper waren, vooral op milieu- 
vlak. Er zijn er die het charter duurzaam ondernemen 
hebben. Toch zijn er ook nog een heel aantal die stap-
pen moeten zetten. De GRI-rapportering kan een duw 
in de rug zijn.”

Waar liggen de aandachtspunten?

“Ook wij worden geconfronteerd 
met de vraagstukken rond het  
betrekken van stakeholders  
bij ons beleid.

Een van de zaken die we zien, is onze inplanting. Een 
behoorlijk deel van de maatwerkbedrijven zijn inge-
plant aan een bedrijventerrein. Je hebt nog een aantal 

anderen die ingeplant zijn aan zorginstellingen, vaak als 
voortvloeisel uit een kleinschalig initiatief. Op dat mo-
ment moet je met je stakeholders en je buurt samen-
zitten. Hoe je het vrachtverkeer op een verantwoorde 
manier doen kunt laten verlopen, bijvoorbeeld.

We zien wel meer en meer een interesse voor onze 
maatwerkbedrijven vanuit de stakeholders in de buurt, 
zoals scholen die een bezoek brengen, studenten die 
een eindwerk willen maken rond de werknemers,... 
Daarnaast zijn ook onze werknemers stakeholders. Al 
denk ik wel dat we op dat vlak al een heel goed sociaal 
overleg hebben.”

Waar liggen de opportuniteit in  
de zorgsector?

“Ik denk dat we als sector moeten inspelen op de 
groei van de zorgsector. Die komt er onvermijdelijk 
door de vergrijzing. Het is voor ons een kans om in  
de zorg nog actiever te zijn.

Vandaag zijn maatwerkbedrijven reeds actief in de zorg- 
sector : groenonderhoud en poetsen bij rusthuizen, 
ziekenhuizen en scholen, lakens wassen voor ziekenhui-
zen,... Het is slechts een greep uit de activiteiten die 
we vandaag reeds doen voor de zorginstellingen. Maar 
natuurlijk kunnen en moeten we dat activiteitenpallet 
uitbreiden.”

Ziet u nog bepaalde trends?

“Een maatwerkbedrijf heeft nu pakweg honderd klanten. 
Vroeger waren ze verbonden met slechts een enkele 
klant. Daarbij zien we dat onze traditionele activiteiten 
aan het verdwijnen zijn. Een aantal, vaak heel arbeidsin-
tensieve activiteiten, verplaatsen zich naar het buiten-
land. We moeten dus op zoek naar nieuwe activiteiten. 

Dat zal creativiteit vergen. Je kunt kinderboerderijen 
of sociale restaurants oprichten, maar de energie die 
je daarin steekt, compenseert in verhouding nooit het 
aantal arbeidsplaatsen die je kwijt bent doordat een ac-
tiviteit van een grote klant wegvalt. Daar zitten we met 
een grote uitdaging.

Ik merk ook dat er een soort vervaging komt. Binnen 
de zorg zie je dat ze mensen onder het mom van een 
zinvolle dagbesteding ook aan het werk houden. Er ont-
staat daar een grijze zone. Het is toch wel een belangrijk 
perspectief.”

Groeit de markt van  
de maatwerkbedrijven?

“Ja, maar heel traag. We bekijken al een paar jaar hoe 
we een actievere rol kunnen spelen in de zorgsector.  
Dat is niet evident. Theoretisch lijkt het een heel aan- 
trekkelijke sector, maar in de praktijk is het echt heel 
hard zoeken.

De hinderpalen? De mogelijkheden van maatwerkbe- 
drijven zijn nog te weinig bekend. Er bestaat nog altijd 
het idee dat een maatwerkbedrijf een soort bezigheids-
therapie biedt voor haar werknemers. Terwijl maatwerk-
bedrijven performante ondernemingen zijn, die aan 
de hoogste kwaliteitsnormen moeten voldoen. Als we 
werken voor de pharma, dan moeten ook wij voldoen 
aan alle kwaliteitseisen die gelden voor reguliere bedrij- 
ven. En terecht!

Mensen die voor het eerst een maatwerkbedrijf 
bezoeken, trekken vaak grote ogen. En dat is meteen 
een uitnodiging voor iedereen. Neem contact op met 
een maatwerkbedrijf in uw buurt en ontdek zelf wat 
daar allemaal mogelijk is. Je zult versteld staan.”

http://www.amival.be
http://www.bewel.be


22

Meer dan 30 procent energiebesparing voor 
OPZC Rekem door energieprestatiecontract
In het najaar van 2015 tekende het  
Openbaar Psychiatrisch Zorgcen-
trum Rekem en de Energy Service 
Company (ESCO) Cofely Services 
het eerste energieprestatiecon-
tract in de openbare sector in 
Vlaanderen. Het Vlaams Energie- 
Bedrijf (VEB) onderhandelde tot 
een gegarandeerde besparing van 
30 procent op de energiefactuur 
van het zorgcentrum.

Wat is een energiepresatiecontract?

Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel 
door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één 
Energy Service Company (ESCO) verantwoordelijk 
voor al die fases.

In een EPC is de geplande besparing contractueel vast-
gelegd. Binnen de termijn van het contract - typisch tien 
à vijftien jaar - betaalt de vragende partij de ESCO met 
het budget dat deze uitspaart door de gerealiseerde 
energiebesparing. Het kost dus geen euro extra.

Om de besparing te garanderen, implementeert de 
ESCO een combinatie van energiebesparende maatre-
gelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). 

Na de termijn van het contract is elke winst voor de 
overheidsinstelling zelf. 

Voorwaarden voor opstart van  
een EPC-project? 

• De totale energiefactuur van een EPC-project 
bedraagt minimaal ongeveer 500.000 euro per jaar. 
Door gebouwen in éénzelfde project te bundelen, 
kunnen eveneens gebouwen met een lager verbruik 
betrokken worden.
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• De gebouwen die in aanmerking komen, zijn niet meer 
onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten 
voor alle technische installaties.

• De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog 
minimaal tien jaar in gebruik blijven.

• In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren 
geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een 
aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur. 
Deze piste is wel een optie wanneer een geïntegreerde 
renovatie in het project mogelijk is.

Doorlooptraject 

Een typisch EPC-traject, van aanvraag tot gunning contract, 
neemt ongeveer een periode van een jaar in beslag. Afhan-
kelijk van de beschikbare informatie en de stappen die reeds 
gezet zijn, kan dit traject eventueel nog verkorten. 

OPZC Rekem, een mooi  
voorbeeldproject

Het openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem is een ex-
tern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Als 
psychiatrisch ziekenhuis is het erkend voor 288 patiënten en 
als psychiatrisch verzorgingstehuis voor 214 bewoners.

Op de site zijn 22 gebouwen aanwezig, waarvan 10 logistieke 
gebouwen en 12 patiëntgerelateerde gebouwen (totaal ca.  
46.000m² bruto vloeroppervlakte in gebruik). De jaarlijkse 
energiefactuur bedraagt ongeveer 650.000 euro exclusief 
btw. Daarom waren ze op zoek naar een methode om  
de energiefactuur van de site te verminderen.

Cofely Services werd na een onderhandelingsprocedure 
aangeduid als ESCO. Het bedrijf stelde een evenwichtig 
pakket voor van energiebesparende maatregelen en eigen 
productie.

Naast de aanleg van een kleinschalig warmtenet met een 
warmtekrachtkoppeling en een warmtepomp, vervangen 
performantere installaties een groot aantal van de oude ver-
warmingsinstallaties. Andere maatregelen zijn betere isolatie, 
relighting en optimalisatie van de gebouwenbeheersystemen.

Gedurende de contracttermijn van negen jaar is er een 
jaarlijkse gegarandeerde besparing van iets meer dan 30 
procent op de huidige energiefactuur. Om deze besparing 
te realiseren, betaalt OPZC de ESCO een vergoeding. 
Aangezien deze vergoeding lager ligt dan de besparing op 
de energiefactuur, realiseert het OPZC onmiddellijk een 
verlaging van zijn kosten gerelateerd aan energie met meer 
dan 10 procent.  

Andere voorbeelden van een ESCO

Antwerp World Diamond Centre
Het Antwerpse Hart

http://www.opzrekem.be
http://www.cofelyservices-gdfsuez.be/NL/Pages/default.aspx
http://stadslab2050.be/artikel/een-schitterende-energiebesparing
http://stadslab2050.be/product/energie-voor-het-antwerpse-hart
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We hebben onze mensen  
moeten opvoeden

Een belangrijke voortrekker van 
verantwoord ondernemen in de 
zorgsector is Solidariteit voor het 
Gezin. Elke investering bekijken 
ze vanuit een mvo-perspectief. En 
het mag innovatief zijn. Zelfs ex-
perimenteel. Dat vertelde direc-
teur Erwin Devriendt tijdens een 
interview met MVO Vlaanderen.

Sinds wanneer zetten jullie in  
op mvo?

“We namen in 2010 mvo op in ons beleid. We waren 
er vroeg bij en dat maakte het een en ander los in 
de sector. Een jaar later al kregen we van Trends de 
erkenning als duurzame onderneming in Oost-Vlaan-
deren. Dat verraste ons. We waren van mening dat 
verantwoord ondernemen voor een groot stuk te 
maken had met ecologie en daarin blonken we toen 
nog niet uit.

Maar ecologie was geen doorslaggevende factor geweest. 
Wel dat we ervoor zorgden - en nog steeds zorgen - 

dat de inkomsten en uitgaven altijd in evenwicht zijn, 
dat de organisatie een uitgesproken sociaal profiel 
heeft, zowel naar klanten als het personeel. We kregen 
ook felicitaties voor onze welomschreven ethische ge-
dragscodes voor medewerkers en voor het opzetten 
van een ethische commissie.

Andere pluspunten waren onze eerste stappen in 
ecologisch bouwen en verbouwen van afdelingen, 
rusthuizen en kinderdagverblijven. We zetten toen 
ook al in op duurzame mobiliteit met gratis openbaar 
vervoer voor het personeel, een fietsvergoeding en 
een beschikbare vouwfiets.”
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Ecologie was toen dus niet  
jullie grootste focus. Wat wel?

“We zijn een sociaal professionele organisatie. We 
werken met mensen. Het leek ons evident om als 
zorgbedrijf een voorbeeld te zijn in het people- en 
profit-luik. Die filosofie hebben we doorgetrokken 
in ons beleid als een soort bedrijfswaarden.”

Hoe gingen jullie aan de slag?

“Van 2010 tot 2013 richtten we ons in het mvo- 
kader vooral op ‘hoe werken we en waar kunnen 
we verbeteren?’ naar de mensen en ons imago toe. 
Vanaf 2014 namen we ook het planet-luik sterker 
op in ons beleid. We wilden onze kantoren ecolo- 
gisch afstemmen op de milieuwetgeving door gebruik 
van duurzame materialen. Zeker voor alle nieuwe 
gebouwen.

Het mvo-traject hebben we nog 
verder uitgebouwd door flink 
in te zetten op mobiliteit. 

We stimuleren onze medewerkers om van het open- 
baar vervoer gebruik te maken. Met het project ‘Er 
zit Elektriciteit in Solidariteit’ hebben we ook 728 
wagens omgetoverd van een klassiek dieselmodel 
naar hybride. Hierdoor slagen we erin om onze 
uitstoot met 300 ton CO2 te verminderen, goed 
voor 3,8 ton fijn stof minder. Ook hierin willen we 
een voorbeeld zijn.”

Was het makkelijk om ieder-
een te overtuigen om mee te 
stappen in het mvo-verhaal?

“Nee, want niet iedereen was mee. We hebben 
onze medewerkers moeten opvoeden.

Onze hefboom was het kwaliteitslabel ‘Investors  
in people’. Het is een HRM-tool voor het trans-
formeren van bedrijfsprestaties door middel van 
mensen. Voor kleine bedrijven is dat makkelijker  
te doen, maar wij zijn een organisatie met 5.700  
medewerkers. Geen evidentie dus. Zeker aangezien 
mvo een belangrijk item was.

We gebruikten het opleidingstraject om mensen 
over mvo bewust te maken, om hen het belang 
van ecologie in de samenleving duidelijk te maken  
en de sociale impact van onze dienstverlening te  
benadrukken. Het traject duurde en jaar en bestond 
uit verschillende werkgroepen en een onderne- 
mingsraad.”

Zijn jullie nog ergens tegenaan 
gestoten?

“Het ecologische aspect bleef moeilijk. Het sociale 
zit ingebakken in onze organisatie, maar ecologie 
niet. We moesten het functionele aanpassen aan 
de basisvaardigheden. Kort op de bal spelen was 
nodig. We gebruikten onze personeelskrant, de 
elektronische nieuwsflash en instructies op de 
werkvloer.

We maakten ook het cahier BOOST2019. Het 
doel ervan is om alle medewerkers te informeren 
over het veranderingstraject binnen Solidariteit 
voor het Gezin. Het is een uitgebreide communi-
catie zodat iedereen het ‘waarom’ van het veran-
deringsproces zou begrijpen. Met deze publicatie 
willen we iedereen die op een of andere manier 
betrokken is bij het beleid of de uitvoering ervan, 
informeren over de nieuwe doelstellingen na 2019.
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Het is een bron die discussie zal losmaken, maar dat 
zien we als een meerwaarde. Als de medewerkers 
niet met de neuzen in dezelfde richting staan, dan is er 
ongerustheid. Als we tegen onbegrip stuiten, dan is er 
weerstand. Onbegrip en weerstand kunnen enkel door 
kennis weerlegd worden.”

Wat was de financiële impact?

“Een elektrische wagen is veertig procent duurder  
dan een gewone wagen. Een vzw kan niet genieten  
van de voordelen, zoals de btw-aftrek. We zijn voor 
zestig procent afhankelijk van subsidies, maar de over-
heid houdt geen rekening met de nodige investeringen. 
Hetzelfde geldt voor het bouwen en verbouwen van 
onze gebouwen.

Eigenlijk worden we gestraft als we 
aan mvo willen doen, terwijl we net 
graag een voortrekker willen zijn. 

Dat is compleet onlogisch. We zouden net beloond 
moeten worden.”

Doet u dit soms twijfelen?

“Het is moeilijk om bij onze gemaakte keuzes te blijven, 
maar die hebben we nu eenmaal gemaakt. Het is ook 
onmogelijk om terug te gaan. De investeringen zullen 
zich op termijn wel terugverdienen. Het zou ons waar-
schijnlijk meer kosten om die terug te draaien.”

Welke concrete inspanningen 
deden jullie op de werkvloer?

“Het digitaliseren van onze processen is een goed voor- 
beeld. We begonnen met ons papierverbruik terug te  
dringen. Nu gaan we daarin heel ver. Er ligt nergens 
papier op de bureaus. Alle documenten bewaren we 
digitaal, zoals de uurroosters en de loonbrieven. Elke 
medewerker krijgt ook flex laptops en cloudservices.

Thuiswerken vinden we ook heel belangrijk. Sinds 2015 
hebben we onze kantoren hierop omgevormd. We 
haalden onze inspiratie bij Frank Van Massenhove en 
hoe hij de werkplek bij FOD Sociale Zaken veranderde. 
We willen onze mensen niet nodeloos op de baan sturen.

Nu werken we aan resultaatgericht werken per functie- 
groepen. Uiteraard gaat dit enkel voor de administratie- 
ve omkadering. Bij functies in gezinshulp en paramedische 
functies is dit niet mogelijk.”

Op welke manier konden jullie de 
gebouwen duurzaam aanpassen?

“Dat was binnen de mogelijkheden van onze middelen 
en de architecturale vereisten waaraan onze gebouwen 
van de woonzorgcentra moeten voldoen. We kozen 
voor de strengste waarden wat isolatie en energiege-
bruik betreft. Vijf van de dertien kantoren ondergingen 
dezelfde aanpassingen.”



27

MVO Expeditie Duurzame Zorg
Duurzaamheid leeft ook - en misschien nog sterker - in de Nederlandse zorgsector. De ‘Expeditie Duurzame Zorg’ die MVO Nederland 
al tweemaal organiseerde, is daar niet vreemd aan.

De ‘Expeditie Duurzame Zorg’ onderzoekt hoe de zorgsector de kwaliteit van leven voor huidige en toekomstige generaties op een  
duurzame manier kan borgen? Positieve gezondheid, circulariteit en een inclusieve economie zijn telkens de drie uitgangspunten voor 
deze leergangen die een jaar duren.

Tijdens de ‘Expeditie’ verkennen deelnemers op gestructureerde wijze alle relevante thema’s. Verschillende thematische experts fungeren 
als gids en intensieve kennisuitwisseling tussen de deelnemende koplopers zorgt voor praktijkverdieping. Ondersteuning op maat helpt 
de deelnemers vervolgens om de nieuwe inzichten door te laten werken in de eigen situatie.

U vindt hierna korte getuigenissen van acht zorginstellingen die aan de jongste ‘Expeditie’ deelnamen. (Bron: zorginstellingen.nl)

Meer informatie en, naar we hopen, ook inspiratie vindt u op:

· de website van MVO Nederland 

· de website zorginstellingen.nl 

· de website van het MVO Netwerk Zorg

http://mvonederland.nl/netwerken/mvo-netwerk-zorg/mvo-expeditie-duurzame-zorg
http://mvonederland.nl/netwerken/mvo-netwerk-zorg/mvo-expeditie-duurzame-zorg
http://mvonederland.nl/mvo-netwerk-zorg
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Nij Smellinghe: Aanpakken

De MVO-Expeditie liep parallel aan de nieuwe strategieontwikkeling; dit voedde  
en versterkte elkaar. Er hebben veel medewerkers geparticipeerd in de expe- 
ditie. Zo is een intern netwerk ontstaan, dat meteen ook was gekoppeld aan 
een extern netwerk met de ketenpartners zoals de verzekeraars, bank en 
opleider. Positieve gezondheid is opgenomen in het beleid. Functionerings-
gesprekken worden nu gehouden met het spinnenweb van Machteld Huber. 
Dat geeft wel héél andere gesprekken. Ook op het milieuhoofdstuk wordt  
geschakeld. Folkert Brouwers, als directeur Bedrijf & Gebouwen verantwoor-
delijk voor het MVO-beleid: “Je gaat je enorm ergeren aan bijvoorbeeld de 
grote berg verpakkingen. Alles op de OK zit in een aparte plastic verpakking. 
Voor de hygiëne, ja, maar kan dat nou niet anders?” Dat gaat Nij Smellinghe  
ongetwijfeld aanpakken. Een eerste stap is echter de energievoorziening. 
Maar liefst 7.500 zonnepanelen gaan het dak van het Drachtster ziekenhuis 
bekleden. “Nog niet genoeg voor onze totale stroomvoorziening, maar we 
vinden het ook een principiële keuze. Wij geloven gewoon dat grijze stroom 
verleden tijd is - groen is de toekomst.”

Noorderbrug: Opgeladen

Een interne Week van de Duurzaamheid en Gezondheid vormde de kick-off 
van de MVO Expeditie bij De Noorderbrug. In de tussentijd zijn veel actie-
punten al ingevuld. De Noorderbrug heeft al haar contracten doorgelicht op 
de duurzame component en hier actie op ondernomen. Op basis van de prin-
cipes van duurzaam vastgoedbeleid is een wooncentrum gevormd uit een ge- 
transformeerd  leegstaand kantoorpand in Groningen. De volgende stap is een 
wooncentrum dat volledig energieneutraal is. Nog dit jaar zal Noorderbrug 
zijn voedselverspilling met 50 procent terugdringen. Haar vitaliteitsprogramma 
zet De Noorderbrug in voor zowel medewerkers als cliënten - beiden in hun 
kracht betekent voor beiden goede resultaten. De MVO Expeditie en de visie 
op Positieve Gezondheid heeft geholpen om dit door te vertalen in concrete 
afspraken met de zorgkantoren voor 2016 en 2017. Bestuurssecretaris Anne- 
lies Wolters: “De MVO Expeditie heeft bij De Noorderbrug veel verhalen los- 
gemaakt die ons trots maken. We zien dat we met een beetje beweging de 
olievlek nog veel groter kunnen maken.”
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ZuidOostZorg: Rode Knop

De MVO Expeditie heeft gebracht dat ZuidOost-
Zorg veel verschillende activiteiten met elkaar in 
verband is gaan zien. Maar de vleugels waarop men 
een vlucht naar vernieuwing neemt, worden soms 
nog lam geslagen binnen het kader van de regels. 
Bestuurder Anke Huizinga: “Ik voel me een beetje 
een scharrelkip die zoekt naar mijn ruimte binnen 
de kaders van al die regels.” Om verspilling van tijd, 
energie en materialen tegen te gaan en regeldruk 
en onnodige regelgeving te verminderen, heeft Zuid- 
OostZorg een ‘rode knop’ in het leven geroepen, 
naar een idee van Viattence. Het is een virtuele 
plek waar medewerkers ‘alarm kunnen slaan’ en die 
overbodige regel of vorm van verspilling melden 
die hen is opgevallen of hen belemmert. Zij krijgen 
dan snel en concreet reactie. Anke Huizenga: “De 
MVO Expeditie Duurzame Zorg heeft ons geleerd 
dat we niet slechts moeten proberen het bestaan- 
de systeem te verbeteren, maar dat we juist moeten 
kijken naar nieuwe mogelijkheden buiten dat systeem. 
Als je namelijk blijft doen wat je altijd al deed, dan 
krijg je wat je had. We moeten dus nieuwe manie-
ren verzinnen om van toegevoegde waarde te zijn, 
blijven vernieuwen, evolueren.”

KwadrantGroep:  
Transitiearena’s

“De nieuwe beelden die we gekregen hebben zijn 
zo waardevol”, vertelt bestuurder Roelof Jonkers 
van de KwadrantGroep. “En we doen het er niet 
‘bovenop’; we passen MVO in in de processen 
die we al hebben.” KwadrantGroep heeft vooral 
ingezien dat zij als zorgorganisatie écht een waar-
devolle rol vervult in het maatschappelijk speelveld, 
en dat grensoverschrijdende samenwerking dé 
manier is om concrete veranderingen tot stand te 
brengen. KwadrantGroep gaat aan het werk om 
samen met zorg- en ketenpartners twee transitie- 
arena’s te realiseren rondom de duurzaamheids- 
onderwerpen positieve gezondheid en inclusieve 
samenleving. In elk geval in twee wijken: een in het 
stedelijk gebied en de ander op het platteland in 
de provincie Friesland.

Cosis: Onbewust bekwaam

Cosis is het schoolvoorbeeld van een zorgorgani- 
satie die op veel MVO-fronten ‘onbewust bekwaam’ 
bleek. De organisatie weet al goed de verbinding te 
leggen tussen haar cliënten en de maatschappelijke 
omgeving. De extra aandacht voor MVO in de ex- 
peditie leidde tot het toevoegen van MVO op de  
bestuurlijke agenda en opname in het meerjaren- 
plan. De wens is er om als organisatie ‘bewust be- 
kwaam’ te worden op het brede MVO-palet.  
Daarvoor is een nieuwe MVO-functionaris aange- 
steld die maar liefst op negen fronten projecten 
zal begeleiden. Hij is bijvoorbeeld gestart met een 
onderzoek naar hoe te komen tot een energie-
neutraal vastgoedbestand. Intern zijn de duurzame 
ambities uitgedragen in een MVO-pamflet en een 
kick-off in maart. Bob Seffinga, projectleider MVO: 
“De bijeenkomsten hebben mij nog meer bewust 
gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om 
betrekkelijk eenvoudig bij te dragen aan een  
betere samenleving.”
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Espria: MVO-ambassadeurs

“Leefplezier is de kern van wat wij leveren”, zegt 
bestuurder Arthur Notermans. Espria is het concern 
van zeven zorgorganisaties van Noord-Holland  
tot Groningen: Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorg-
groep Meander, De Trans en PartiCura. “We zijn 
een nationale speler en hebben dan ook nationale 
verantwoordelijkheid. MVO hoeft niet ingewikkeld 
te zijn: zorg op je werk voor hetzelfde als in je 
eigen huis.” Espria heeft haar MVO-beleid vertaald 
naar vijf speerpunten: duurzaamheid in relatie tot 
cliëntenzorg, duurzame inzetbaarheid van mede- 
werkers, duurzaam vastgoed, facilitaire processen 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
ondersteunen. Concreet is er nu duurzaam ener- 
giebeleid, vastgoedbeleid en HR-beleid. Soms  
op lokaal niveau en steeds vaker concernbreed.  
MVO is naar aanleiding van de MVO Expeditie  
opgenomen in het strategisch vastgoedplan en 
structureel onderdeel van het inkoopgedrag.  
Dit betekent dat Espria bij haar leveranciers  
standaard de duurzaamheidsissues aankaart.

Antonius Zorggroep: Toekomst-
behendig

“Dit is een fantastisch voorbeeld om het echt anders 
te kunnen doen. Want dat het anders moet is 
wel duidelijk”, zegt Sven Talman over het concept 
van positieve gezondheid van arts/onderzoeker 
Machteld Huber. Positieve gezondheid wordt op- 
genomen en verspreid in de hele Antonius Zorg-
groep organisatie. Onder andere de specialisten 
worden met het concept gevoed. De MVO Expe-
ditie leverde de Antonius Zorggroep veel (extra) 
bewustzijn op dat duurzaamheid een centrale plek 
verdient in de strategie: “De noodzaak tot veran-
dering is bij de meeste mensen doorgedrongen 
omdat meerdere (keten)partners meedoen in 
deze expeditie en dus al een richting op bewegen.” 
Bestuurder Jack Thiadens meldt dat de Antonius 
Zorggroep voor een flinke uitdaging stond om bij 
alle veranderingen in de zorg financieel gezond te 
blijven. “Investeringsplannen zijn opnieuw tegen het 
licht gehouden en dat heeft in sommige gevallen 
geleid tot andere keuzes, ook met het oog op 
duurzaamheid”, aldus Thiadens.

Lentis: Zorgen dat

Ook al was er nog geen formeel MVO-beleid, toch 
ontdekte Lentis in de Expeditie dat er veel mensen 
in de organisatie zijn die vanuit een duurzame visie 
beslissingen nemen. Positieve gezondheid vormt een  
dankbare kapstok voor beleid, doordat het samen-
hang en ordening geeft voor de verschillende initia- 
tieven binnen Lentis die uitgaan van een meer ho-
listisch mensbeeld. Om dit meer uit te werken gaat 
Lentis onder andere een bijzondere stap zetten in  
de samenwerking met Menzis. Zo zijn de verkopers  
van Lentis uitgenodigd bij de introductie die de zorg- 
inkopers van Menzis krijgen over positieve gezond- 
heid. Machteld Huber spreekt voor hen gezamen- 
lijk, waardoor men elkaar eens op een andere ma- 
nier ontmoet dan aan weerszijden van de onder-
handelingstafel. Nieuwe inzichten heeft Lentis over 
de rol van een zorgorganisatie in de gemeenschap. 
In plaats van te ‘zorgen voor’ mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, gaat Lentis met zijn 
unieke kennis en kunde ‘zorgen dat’ er oplossingen 
komen voor de ‘participatiemaatschappij’ en kan 
Lentis bedrijven helpen om inclusief te onder-
nemen. Met de Lentis-cliënten.
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Zorgorganisaties vragen milieu- 
vriendelijke schoonmaakproducten

De zorgsector vraagt dus om schoonmaak-
producten met hoge eisen. Maar wat zijn die 
dan? “Naast mogelijk specifieke richtlijnen 
waaraan moet worden voldaan, zoals JCI 
(Joint Commission International, red), geldt in 
het algemeen dat een schoonmaakproduct 
veilig en efficiënt moet zijn.

Onze producten voldoen aan die eisen, maar 
we gaan nog een stap verder. Om aan te tonen 
dat onze producten veilig zijn voor mens en 
milieu, behaalden we onlangs het Cradle to 
Cradle Gold certificaat (C2C) voor de Vive 
en Triple-T reinigingsmiddelenlijn. De ‘Gold’ 
certificering is op dit moment de hoogst 
mogelijke beoordeling.

Met deze certificering tonen we aan dat bij 
de ontwikkeling van de producten veiligheid, 
gezondheid en duurzaamheid centraal staan. 
Eerder lieten we dit als enige ter wereld al 
zien met onze C2C-gecertificeerde Triple-T 
trolley.”

Hoe milieuvriendelijk?

Specifiek voor deze producten is dat ze zowel 
tijdens als na gebruik een positieve impact op 
mens en milieu hebben.

“De chemie bevat geen schadelijke ingre-
diënten voor wie in aanraking komt met het 
product. Daarnaast bevatten de producten 
enkel biologisch afbreekbare ingrediënten.  
Ze hebben naast een C2C label ook het 
Europees Ecolabel.

C2C streeft naar een positieve impact op 
mens en milieu, terwijl het Ecolabel vooral  
focust op het verminderen van de milieu- 
belasting tijdens de levenscyclus. Het bijzon-
dere aan onze C2C Gold producten is dat  
de ingrediënten opnieuw als voedingsstof in 
de natuur gebruikt kunnen worden. Kortom, 
de chemie ontworpen volgens de principes 
van C2C heeft een positief effect op de 
mens en het milieu.”

Alpheios is als schoonmaakbedrijf al meer dan 50 jaar actief. Hun kantoren en opleidingscentra zijn gevestigd in Nederland en België. 
Mede dankzij hun ervaring en expertise komen ze tot oplossingen en deskundig advies voor een betere schoonmaak. “We hebben 
een leidende positie verworven in de gezondheidszorg: een sector die alleen kan werken op basis van hoge kwaliteitsstandaarden”, 
aldus Corné van Aarle, Directeur Alpheios Belgium nv/sa.

http://www.jointcommissioninternational.org
http://www.c2ccertified.org
http://www.c2ccertified.org
http://www.alpheios.nl/triple-t/page/triplet_trolly.html
http://www.alpheios.nl/triple-t/page/triplet_trolly.html
http://www.ecolabel.be/nl


MVO Vlaanderen inspireert en informeert u over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit 
een integrale benadering (people, planet en profit).  
We reiken u instrumenten aan om MVO nog beter 
te integreren in uw bedrijfsvoering, richten de 
spots op voorbeeldige bedrijven en laten exper-
ten aan het woord. Ook delen we met u de laat-
ste MVO-nieuwtjes. Of u nu op zoek bent naar 
algemene informatie over MVO of naar een speci- 
fieke MVO-tool voor een bepaalde sector, op de 
website van MVO Vlaanderen vindt u het allemaal 
terug.

MVO Vlaanderen gaat sinds 2009 ook offline met 
vormingssessies. De doelstelling van deze offline-ac-
tiviteiten is de inhoud van www.mvovlaanderen.be 
tot leven brengen en meer zichtbaarheid geven.  We 
willen hiermee een antwoord bieden op de MVO-
noden op het terrein en stappen zetten in de richting 
van een meer complementaire samenwerking met 
bestaande MVO-initiatieven. Voor meer info: www.ik-
mvook.be en www.mvowerkt.be.

MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse 
Overheid, Departement Werk en Sociale Economie 
(WSE). Het Departement WSE streeft naar meer 
en beter werk voor iedereen in Vlaanderen. Vanuit 
deze context stimuleren we sociaal ondernemer-
schap en streven we naar een integrale benadering 
van MVO in Vlaanderen.

Persinformatie
Inge De Clerck - inge@mvovlaanderen.be
T. +32 (0)476 83 87 88

Algemene gegevens
MVO Vlaanderen
Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel
info@mvovlaanderen.be - T. +32 (0)2 553 40 60

Op vraag van klanten

“Steeds meer klanten vragen expliciet om producten 
die het milieu minder belasten. Dat merken we in de 
evolutie van de afname van onze producten met een 
Ecolabel en C2C Gold label. Reductie van primair en 
fossiel grondstoffengebruik, verminderen van CO2 
uitstoot, gezondheid op de werkvloer, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, instappen in een circulaire 
economie, imago en invulling van duurzaamheidsbeleid 
zijn een aantal redenen die aangeven waarom Cradle to 
Cradle interessant voor onze klanten zou kunnen zijn.

Onze klanten? Ziekenhuizen en 
rusthuizen in België vormen een 
groot deel van ons klantenbestand. 
We hebben al jaren een fijne 
samenwerking met de grootste 
ziekenhuizen.”

Tripple-T

Alpheios zet verder in op ontwikkeling en innovaties. 
“Klantbehoeften veranderen en wij veranderen graag 
mee. Triple-T is daar een mooi voorbeeld van.

We introduceerden dit nieuwe schoonmaaksysteem 
twee jaar geleden. Het is gericht op efficiency, op 
professioneel schoonmaken en op hygiëne. Twee jaar 
verder kunnen we vertellen over de evolutie ervan. 
Doordat we met klanten gingen praten over hun or-
ganisatiedoelstellingen, over hun zorgen en uitdagingen 
en over de rol van hun medewerker daarin, hebben 
we gezien dat Triple-T meer is dan enkel efficiency en 
schoonmaak.”

“Deze evolutie ondersteunt daarmee volledig dat wat 
we willen waarmaken. We helpen onze klanten om 
samen een betere prestatie neer te zetten. En de Triple-T 
trolley is C2C Brons gecertificeerd en draagt het EU- 
Ecolabel. De chemie is daarbij C2C Gold gecertificeerd.  
Maar de grootste impact van dit systeem is op de 
mensen. Schoonmaakprofessionals krijgen meer 
respect, zelfvertrouwen, meer afwisseling en plezier 
in hun werk. Het systeem is zelfs aanpasbaar als de 
gezondheidsomstandigheden van een schoonmaker 
daarom vragen. Dit betekent gezondere, productie- 
vere medewerkers die met meer plezier en flexi- 
biliteit werken!”

Ieder jaar medewerkers naar 
ontwikkelingsland

Mvo is geen onbekend begrip voor Alpheios. Ze zetten 
in op verschillende gebieden, zoals personeelsbeleid, 
inkoop en mobiliteit.

“In de praktijk uit dit zich in activiteiten die we organi- 
seren voor organisaties als CliniClowns en het Kinder-
kankerfonds (KiKa). We willen zoals eerder aangegeven 
ook de nodige labels behalen. Daarnaast gaan er ieder 
jaar medewerkers vanuit de Vebego Foundation naar 
een ontwikkelingsland om betere leefomstandigheden 
te creëren door het bouwen van huizen.”

http://www.vebegofoundation.nl

