
Duurzaam 
eten en 
drinken in 
de zorg



Huuskes Green Deal is het duurzaamheidsprogramma 
voor klanten van Huuskes. Het doel van het programma  
is om samen de zorg- en ziekenhuissector op gebied  
van eten en drinken te verduurzamen.

Voor wie?
Het duurzaamheidsprogramma van Huuskes 

sluit volledig aan bij de eisen die op het  

gebied van eten en drinken worden gesteld 

in de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een 

Gezonde Toekomst’ en Milieuthermometer Zorg. 

Dit maakt het programma geschikt voor 

organisaties die hierbij aangesloten zijn. 

Uiteraard is het programma ook interessant 

voor zorgaanbieders die niet aangesloten zijn, 

maar wel ambities hebben op het gebied van 

duurzaamheid.

Over Green Deal 
‘Duurzame Zorg voor 
een Gezonde Toekomst’

Om verduurzaming in de zorg te versnellen hebben 

brancheverenigingen en het Milieu Platform Zorg 

(MPZ) het initiatief genomen voor een Green 

Deal. Via deze deal conformeren een groot  

aantal zorgaanbieders zich aan de eisen die 

worden gesteld aan duurzame zorg welke 

getoetst worden middels de Milieuthermometer 

Zorg. De Huuskes 

Green Deal is volledig 

afgestemd op de 

richtlijnen uit de 

Milieuthermometer Zorg.
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Green Deal
Duurzaam eten en drinken  
in de zorg
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Voedselverspilling verminderen
Jaarlijks belandt ongeveer 40% van al het ingekochte eten en drinken in 

zorginstellingen en ziekenhuizen in de vuilnisbak. Om voedselverspilling te 

verminderen is het van belang om deze eerst in kaart te brengen. Hiervoor  

bieden wij de Voedselverspillingsmeter. 

Daarnaast bieden we in onze e-learning praktische kennis en tips die bijdragen  

aan de bewustwording van medewerkers en de vermindering van voedselverspilling.

>>>

Onze doelen
Huuskes Green Deal biedt ondersteuning op  
de volgende gebieden:
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Inkoop van duurzame producten stimuleren
Door vaker voor duurzamere producten te kiezen draagt uw organisatie  

een steentje bij aan een betere wereld. Dit kan door te kiezen voor 

producten met keurmerken. Huuskes biedt hiervoor een speciaal 

assortiment. Om aan te tonen of uw organisatie haar doelen op gebied  

van duurzame inkoop behaald, kan Huuskes inzage geven in het 

percentage duurzame inkoop.

Tevens gaat onze e-learning in op de inkoop van duurzaam eten en 

drinken. Medewerkers leren waar bepaalde keurmerken voor staan en 

worden bewust gemaakt van de positieve impact zij kunnen hebben  

tijdens het doen van boodschappen.

Gebruik plantaardige producten stimuleren 
Het eten van minder vlees heeft niet alleen een positief effect op de 

gezondheid, maar is ook beter voor het milieu. Huuskes biedt verschillende 

plantaardige alternatieven voor dierlijke producten. Zo vindt u in ons 

Huuskes dagmenu elke dag een maaltijd zonder vis en vlees. Daarnaast 

bieden we een breed assortiment vleesvervangers. Ook in onze e-learning 

komt plantaardige voeding aan bod.
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Het eindproduct van dit traject is een rapportage waarin de voedselverspilling binnen uw organisatie 

is vastgelegd. Uw organisatie stelt vervolgens samen met Huuskes een verbeterplan op. 

Voedselverspillingsmeter 
De Voedselverspillingsmeter is een traject waarbij  
Huuskes haar klanten ondersteunt bij het in kaart  
brengen van voedselverspilling.

Dit doen we door middel van de inzet van projectmanagement, een registratietool 

voor metingen en de analyse van de resultaten. Uw organisatie is zelf 

verantwoordelijk voor de verzameling van de data.

Rapportage  
‘Duurzame inkoop’ 
Deze rapportage geeft inzicht in het aandeel 
duurzame inkoop dat uw organisatie doet bij 
Huuskes. Zo weet u waar uw organisatie staat 
en waar mogelijke kansen tot verdere groei 
van dit aandeel liggen.

2. Onderzoeksopzet

3. Voorbereiding

4. Dataverzameling

5. Analyse en rapportage

6. Verbeterplan

1. Projectteam

7. Herhalingsmeting
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In de e-learning komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 Algemene introductie ‘Duurzaam eten en drinken in de zorg’

 Voedselverspilling verminderen

  •  Algemene introductie voedselverspilling in de zorg

  • Wat kan jij doen om voedselverspilling op de afdeling te verminderen?

 Duurzame inkoop eten en drinken

  • Algemene introductie duurzame producten en keurmerken

  • Hoe kun jij duurzamere keuzes maken tijdens het boodschappen doen?

 Gebruik plantaardige producten stimuleren

  • Algemene introductie plantaardige producten

  • Hoe kun je verantwoord minder vlees of vis eten op de afdeling?

 Eindtoets

E-learning vmbo/mbo 2 uur € 40,- excl. btw

E-learning 
‘Duurzaam eten en drinken in de zorg’
Huuskes biedt de e-learning ‘Duurzaam eten en drinken 

in de zorg’. In deze online training doen medewerkers kennis 

op over hoe zij duurzamer om kunnen gaan met eten en 

drinken in hun werk. 
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TIP: 
Vraag nu gratis onze poster  

'Duurzaam omgaan met  
eten en drinken' aan op 

www.huuskes.nl/green-deal



Meer informatie?
Bent u als klant van Huuskes geïnteresseerd in de  

Huuskes Green Deal? Neem dan contact op met uw accountmanager.


