
zorg

intrakoop

537 
zorg organisaties 
met samen 7.282 locaties  
zijn lid van Intrakoop

3.162 beoordelingen 
voerden leden over hun leveranciers  
uit met de Intrakoop Leveranciers
prestatiemeting. Mediq Medeco kreeg 
de hoogste waardering en wint de 
Intrakoop Beste Leverancier Award 2018.

3 leden 
begeleid bij de ontwik keling van 
visie op eten & drinken en textiel

Betere zorg tegen 
minder kosten

€54 miljoen 
besparen leden die meedoen aan de 
Intrakoopovereenkomsten energie

€2,4 miljoen 
bonus keert Intrakoop 
aan leden uit

100 leden 

141.605 
intekeningen 
van leden geven de deelname 
aan onze overeenkomsten weer

144 
overeenkomsten 
hebben we met en voor leden

Personeel en onder-
steuning op maat

359.267 uren 
aan flexibele capaciteit hebben leden 
ingezet via de Intrakoop Inhuurdesk 
en onze personeelsovereenkomsten

107 opdrachten 
waarbij we 86 leden ondersteunen:
  35 inkooptrajecten en  

heronderhandelingen
 56 ondersteuning inkoopfunctie 
 16 inkoopscans

maken gebruik van 
onze eprocurement 
overeenkomsten

Kwaliteit en veiligheid

537 leden 
ondersteunen we met  
contractmanagement  
voor schoonmaak & textiel, 
eten & drinken, energie,  
medisch & farmacie

17 audits 
hebben we bij leden  
uit gevoerd om de  
kwaliteit te meten  
van medicatie veiligheid  
en het wasproces

Jaaroverzicht 2018 in één oogopslag

Deze cijfers tonen wat wij in 2018 met onze leden bereikten. 
Zo maken we samen goede zorg betaalbaar.



intrakoop
zorg

1.936 
berichten 
hebben we via diverse  
media gedeeld. Goed  
voor een bereik van  
8,7 mln mensen en een  
PRwaarde van € 418.000

MVO en verduurzamen
Ruim 50% 
energieverbruik
in de zorg is vanaf 2019 duurzaam 
door windenergie

132 organisaties 
tekenen de Green Deal Duurzame 
Zorg. Intrakoop werkt met VWS 
aan projecten voor de zorg 

20 gebouwen 
van leden krijgen zonnepanelen 
via onze overeenkomst. Andere 
leden kunnen aanhaken

34 MVO-checks 
doen inkopers van Intrakoop 
op het FIRAplatform over 
MVOprestaties van leveran
ciers

39 Intrakoop-
medewerkers 
doen mee aan NLdoet en 
15 aan de Zorgmarathon 
voor het goede doel

AVG en 
privacy

137 zorglocaties 
hebben een functionaris  
gegevensbescherming door 
het werk van onze consultants

1.731 mensen 
lezen onze online 
publicaties over de AVG

19 leden 
nemen deel aan een bij
eenkomst over de AVG

Kennis delen

728 mensen 
van bijna 500  
organisaties deden 
mee aan onze 22 
bijeenkomsten om 
kennis te delen

517 
benchmarks 
hebben we voor leden 
gedaan over diverse 
onderwerpen

60 leden 
van de raad van toezicht, 
contractbeheergroepen, 
stuurgroep en ronde 
tafelgesprekken en 
16 leveranciers sparren 
met ons over beleid en 
dienstverlening

Samen maken we 
goede zorg betaalbaar  

Bekijk hier onze jaarrekening 2018

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/default-document-library/intrakoop-samenvatting-jaarrekening-2018.pdf

