Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot:

“Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding
Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”
Toelichting
Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot:
“Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en
Drenthe” .
De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen, zoals, zorginstellingen,
ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken,
zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers, patiënten/cliënten
verenigingen enz onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de hieronder
beschreven doelstellingen.
Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere
partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst
voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen.
Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geeft u aan dat u significante winst voor milieu,
mens en dier wilt realiseren, concreet actie gaat ondernemen en waar mogelijk gaat versnellen.
Korte transparante voedselketen(s) in de provincies: Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor
een voorwaarde.
Op 9 november 2017 tijdens de Klimaattop Noord NL ondertekenen vertegenwoordigers van de
diverse partijen de intentieverklaring. Hiermee geven zij het startschot om tot uitvoering van de
intentieverklaring over te gaan.
Partijen geven onder regie van Handelshuis Atlantis B.V. uitvoering aan ondertekende
intentieverklaring.
Uit het ondertekenen van deze intentieverklaring vloeien geen juridische verplichtingen voort voor
partijen.
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Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot:

“Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding
Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”
intentieverklaring
De ondergetekende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Antonius Zorggroep - Dhr. F. Brouwers
Atlantis Handelshuis - Dhr. M. Venekamp
Circulair Friesland - Mevr H. Rijpstra
De Friesland Zorgverzekeraar- Mevr. N. van der Meulen
De Streekboer.NL - Dhr. J. Heida
Distrivers - Dhr. A.J. Pothof
Interzorg Noord-Nederland - Dhr J. Wolf & Dhr W. Tepper
Intrakoop - Dhr. T. de Jong
LTO Noord regio Noord - Mevr. T. Elshof
Pi-Groep - Dhr T.Nijboer
Rabobank Noord-Nederland - Dhr R. Lijzenga
Sinzer - Mevr. E. Verheijke
Smaackmakers - Mevr H.A. de Vries
Social Enteprises.NL - Dhr. M. Hillen
Stichting Diverzio - Dhr K. Nouws Keij
Stichting Urgenda - Mevr. M. Minnesma
Symphony of Soils - Dhr. T. Mulder
the Netherlands Ecological Research Network (NERN) - Mevr. L.E.M. Vet
Transitiecoalitie Voedsel - Dhr. W. Lageweg
Triocare - Mevr. H. Van Der Vloed
Van Hall Larenstein - Mevr. D. Keijzer-Mastenbroek
Vroom’s Communicatie - Mevr. M. Vroom
Ziekenhuis Nij Smellinghe - Dhr. F. Brouwers
ZuidOost Zorg - Mevr J. Smits

Overwegende dat:
• De ondertekenende partijen zich realiseren dat ons huidige zorg en voedselsysteem onhoudbaar is
geworden daarnaast dient de druk op grondstoffen en het klimaat/milieu omgekeerd te worden.
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Deze wetenschap verplicht ons om tot actie over te gaan en andere houdbare systemen en
methodes te verkennen en implementeren.
• De ondertekenende partijen gezamenlijk doel hebben te komen tot een houdbaar zorg- en
voedselsysteem.
Spreken de intentie uit:
• Om zoveel mogelijk positieve impact voor het milieu te creëren.
• Om te komen tot een houdbaar zorg- en voedselsysteem.
• Om zich vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid voor deze doelen in te zetten.
• Om de doelen te bereiken door meer regionale samenwerking te organiseren tussen telers,
tuinders en boeren, zodat de koppeling gemaakt kan worden met zorginstellingen en ziekenhuizen.
(Model; Handelshuis Atlantis B.V.).
• Om samen te werken op basis van doelstellingen en te komen tot integrale inverdienmodellen
(minder voedselafval, medicijngebruik, lig-uren, en andere positieve effecten van verse voeding uit
de eigen regio). De inverdiende gelden worden structureel beschikbaar gesteld om de meerprijs van
verse en gezondere voeding te bekostigen. Incidenteel kunnen investeringen in o.a. personen en
faciliteiten, die ten goede komen aan onze gezamenlijke doelstellingen, bekostigd worden uit de
inverdiende gelden.
• Om de impact van deze samenwerking te meten en daar ook hun medewerking aan zullen
verlenen, inclusief nulmeting.
• Om zoveel mogelijk verse en gezonde voeding uit de regio op het menu van ziekenhuizen en
zorginstellingen te krijgen.
• Om door middel van de “Korte Transparante Voedselketens” het welzijn en/of herstel van de cliënt
en patiënt, alsmede de zorg voor de eigen regio en regionale economie, centraal te stellen.
De ondertekenaars van deze intentieverklaring bepleiten een integrale aanpak van de voedselketens
met een groot gevoel voor urgentie en betrokkenheid bij de langere termijn. Partijen zetten zich in
voor het zichtbaar maken door implementatie in de eigen organisatie. Daarnaast vinden activiteiten
plaats voor verankering in het (zorg)systeem.
Ondertekend dd. 9 november 2017
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Transitiecoalitie Voedsel

4

