Hoe kan ik duurzame, gezonde én regionale zuivel
leveren aan ziekenhuizen en zorginstellingen?

De ondernemer
Mike Venekamp is directeur van Atlantis Handelshuis in Den Helder. Het bedrijf levert veel verschillende
producten, van streek- en biologische versproducten tot duurzame en innovatieve non-food producten, aan
een diverse klantengroep. Het gaat Mike niet om winstmaximalisatie, maar om het echt iets betekenen op het
gebied van een gezonde regionale voedselketen. Eén van de klanten waarvoor Atlantis Handelshuis de inkoop
voor vers voedsel verzorgt is het Westfriesgasthuis te Hoorn. Dit ziekenhuis wil graag duurzame, gezonde
én regionale zuivel als desserts aan haar patiënten serveren en heeft Atlantis Handelshuis gevraagd of dit
verkrijgbaar is.

Ondernemersvraag
Hoe kan ik voorzien in de vraag van zorginstellingen voor duurzame, gezonde én regionale desserts? En hoe
kan de productieketen zodanig worden opgezet dat ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of met
een handicap onderdeel uit kunnen maken van het productieproces?

Ontwikkeltraject
Wageningen UR heeft samen met de ondernemer Stichting Diverzio bij het traject betrokken. Stichting Diverzio
werkt landelijk aan de verduurzaming van de maaltijdvoorziening in de zorg. Ze is in Noord-Holland reeds bij
diverse regionale trajecten betrokken en is geen onbekende voor Atlantis Handelshuis en het Westfriesgasthuis.
In gezamenlijk overleg is de routekaart bepaald voor de beantwoording van de ondernemersvraag. Deze
vraag is aangescherpt tot: Hoe kan ik door middel van partnerships werken aan een duurzaam en gezond
zuivelconcept voor ziekenhuizen/zorginstellingen? En wie zijn dan de potentiele samenwerkingspartners?
De zuivelaars die al snel in beeld kwamen zijn de business unit ‘Zuivels’ van GGZ NHN in Heiloo en
Zorgboerderij Dijkgatshoeve in Wieringerwerf. ‘Zuivels’ maakt ambachtelijke kaas en verse biologische
zuivelproducten zoals yoghurt, hangop, weiproducten, kwark, melk en karnemelk. Zuivels is tevens een leerwerkplek. Mensen met een psychiatrisch heden of verleden komen hier uit hun isolement door mee te doen in
het productieproces. De Dijkgatshoeve is onderdeel van Scorlewald, een instelling van de Raphaëlstichting. De
Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en met psychische aandoeningen.
Op de Dijkgatshoeve worden eigen biologische zuivelproducten geproduceerd (verschillende smaken kazen
gemaakt, yoghurt, kwark, maar ook boerderij-ijs) waarbij zorgcliënten meehelpen in het productieproces.

Kennis delen
Tijdens werkbezoeken met de directie en de verantwoordelijke voor de kaas- en zuivelbereiding van beide
partijen zijn de eisen, wensen, wet- en regelgeving specifiek voor de zorg doorgesproken. De ideeën en
wensen van Atlantis Handelshuis en GGZ NHN en de Dijkgatshoeve bleken goed op elkaar aan te
sluiten. Al snel is in de gesprekken heel concreet ingestoken op de levering van desserts aan het
Westfriesgasthuis in Hoorn. Hierbij kunnen in eerste instantie grootverpakkingen worden
ontwikkeld die ter plaatse worden uitgeserveerd. Op termijn volgen ook
éénpersoonsverpakkingen.
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Atlantis Handelshuis, GGZ NHN en de Dijkgatshoeve hebben de intentie uitgesproken tot samenwerking
om te komen tot het zuivelconcept ‘Vóór de zorg, dóór de zorg’. Het idee is om te beginnen met biologische
volle yoghurt, volle vla en hangop. Als dat goed loopt dan kunnen andere producten ontwikkeld worden met
toegevoegde waarde, zoals bijvoorbeeld een dessert met extra eiwit. De drie partijen zullen de gesprekken
voortzetten en de productontwikkeling, de productie, de prijs etc. verder afstemmen. Medio november wordt
besloten óf en wanneer er mogelijkheden zijn voor productie en introductie in 2016.

Stappenplan
Traject om te komen tot levering van de producten aan ziekenhuizen en zorginstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.

In gesprek komen, aanscherpen van de vraag en verkennen mogelijkheden voor een partnerschap.
Boeren die biologische melk leveren een gezicht geven.
Mogelijkheden voor opschaling onderzoeken (is er meer biologische melk uit Noord-Holland
beschikbaar?).
Productontwikkeling i.s.m. met de afnemer: soort producten, hoeveelheden, soort verpakking, smaak,
ingrediënten, etc.
Productielocaties klaar maken voor productie.
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