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(online) bijeenkomsten met 
617 deelnemers hebben we 
georganiseerd

30
Medewerking aan nieuwe 
Algemene Inkoopvoorwaarden 
Gezondheidszorg 2017

12 leveranciers zijn betrokken 
bij sparsessies  over eten & 
drinken en hygiënescan

32 leden van de raad van 
toezicht, Klankbordgroep, 
contractbeheergroepen en 
stuurgroep sparren met ons 
over beleid en dienstverlening

Samen kennis delen

240

596

198
leden hebben een 
leveringsovereenkomst eten en 
drinken via Intrakoop

benchmarks hebben we voor 
leden uitgevoerd voor diverse 
onderwerpen

504

430.404

50

leden ondersteunen we met 
contractmanagement voor één of 
meerdere overeenkomsten

253.906 
uren flexibele capaciteit is ingezet 
via Intrakoop Inhuurdesk en onze 
personeelsovereenkomsten

79
individuele opdrachten voor 
inkoopondersteuning en 
aanbestedingen hebben we 
uitgevoerd

14
best deal overeenkomsten met 
voedingsfabrikanten die 
bijdragen aan de kwaliteit van 
de zorg

Meer contractondersteuning

publicaties in de media. 
Ruim 1 miljoen mensen bereikt

Green deal in de zorg: Intrakoop is kartrekker van de 
werkgroep Duurzaam inkopen en deelnemer aan de 

werkgroep Energie

Intrakoop-medewerkers doen 
jaarlijks mee met NL Doet en 

de Zorgmarathon

352
leden hebben we 
geholpen met de 

energieaudit

240
zorgorganisaties stappen over 

op 100% windenergie en 
besparen 2,8 mln euro op 

leverancierskosten

Aandacht voor duurzaamheid

Inspelen op vraag naar 
personeel en flexibiliteit

orders plaatsen leden bij 
Intrakoop E-inkopen en de 
ICT-webshop

13.525
Hygiënescan en textielaudit ontwikkeld en pilot uitgevoerd
Focus op kwaliteit en veiligheidFocus op kwaliteit en veiligheid

Intrakoop leveranciersprestatiemetingen 
hebben leden eind 2016 uitgevoerd

SCA Incontinence Care wint 
Intrakoop Beste Leverancier 
Award 2016

36
leden hebben we begeleid in 
contracten voor betere 
farmaceutische zorg

24
audits om kwaliteit medicatieproces 
in kaart te brengen

€35 mln
besparen leden door 
deelname aan onze 

energieovereenkomsten 
in 2016

10%
besparen deelnemende 

ziekenhuizen met de 
afgesloten contracten van 

Intrakoop & Prospitalia

besparen leden extra door 
e-factureren ten opzichte van 
2015

€500.000

aan bonus is uitgekeerd aan 
de leden

€2,7 mln Betere zorg tegen minder kosten

Samen maken we goede zorg betaalbaar!
Bekijk hier onze jaarrekening van 2016

€2

Sterk in samenwerking
Jaarverslag 2016

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/default-document-library/intrakoop-samenvatting-jaarrekening-2016.pdf
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