
Jaaroverzicht 2020

Intrakoop samenwerkingen: 
Programma Klimaat neutraal 
en circulair inkopen in de zorg  
Ministerie van VWS, Nevi,  
MPZ, MVO Nederland

Uniforme codering 
medische hulpmiddelen in 
AOC-platform 
LNAG en GMG

Faciliteren 
inkoopsamenwerkingen: 
Utrechtse Inkoopsamen
werking, laboratoria, radio  
therapeutische centra 
en 4 SAZziekenhuizen
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Samen sterker

Intrakoop

opdrachten voeren we uit bij 80 unieke leden, 
waaronder 38 inkooptrajecten/heronder
handelingen, 51 inkooponder steuningen,  
10 inkoopscans en 7 FG/Privacy consultancies

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

Samen tegen 
personeelsschaarste 106

621.433

maanden hebben 4 Intrakoopcollega’s  
het Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
geholpen bij de inkoop van persoonlijke 
beschermingsmiddelen

uur steken het Intrakoop-coronateam 
en andere Intrakoop-medewerkers in 
het extra ondersteunen van leden en 
gesprekken met (potentiële) leveranciers 

zorgorganisaties doen mee aan onze twee 
inventarisaties voor tekorten in de care

contactmomenten met leden, vooral 
online/telefonisch. Het leidde eenmalig 
tot 744.388 minder reiskilometers 
en 164 ton minder CO2-uitstoot

partijen gaan in gesprek over inkoop-
samenwerking in de zorg voor de 
toekomst: NFU, IAZ, Zorgservice XL, 
Santeon, IFZ, ROAZ en Intrakoop

leden werken mee aan het 
ledenbetrokkenheidsonderzoek 
voor de strategie 20212024 

van de leden gaat in op onze 
uitnodiging voor een gesprek  
over de nieuwe strategie

leden doen mee aan leden -
con sultaties over textiel, ge
bouw en medewerkers veiligheid, 
duur zame mobiliteit en over een
komsten voor eten & drinken 

leden van de raad van toezicht, 
klankbordgroep, stuurgroep 
en deelnemers aan rondetafel
gesprekken sparren met ons 
over beleid en dienstverlening

Samen voor 
meer ledeninvloed

Samenwerking, zeker nu



Samen maken we 
goede zorg betaalbaar  

Bekijk hier onze jaarrekening 2020

Samen voor 
goede zorg tegen 
minder kosten

Samen voor kwaliteit

Samen kennis delen

Samen voor duurzamere zorg

leden geven zich op voor de drie pilots voor duurzamere zorg: 
afvalscheiding, duurzamere voeding en duurzamer onderhoud 
van technische installaties

leden hebben de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond van
Intrakoop en Foodstep ingezet

ton CO2-uitstoot vermijden leden door deelname aan 
onze overeenkomsten voor elektriciteit en zonnepanelen. 
Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 23.000 huishoudens

leveranciers ondertekenen de MVO-bijlage bij hun  
Intrakoopovereenkomst

keer ondersteunen we leden met contractmanagement voor 
Schoonmaak, Textiel, Eten & Drinken, Energie en Medisch & Farmacie

nieuwe classificatiecodes voor medische hulpmiddelen heeft het 
landelijk expertiseteam AOC toegevoegd aan de landelijke standaard  

beoordelingen voerden leden over hun leveranciers uit met de 
Intrakoop Leveranciersprestatiemeting  

leden doen mee aan webinars over 
purchase to pay en 10 leden begeleiden 
we in een individueel traject 

miljoen euro besparen 335 leden samen 
met de Intrakoopovereenkomsten energie, 
waarvoor we 235 miljoen m3 aardgas en  
967 miljoen kWh inkochten

hebben leden bespaard door onze individu ele 
begeleiding bij telefonietrajecten

miljoen euro bonus keert Intrakoop 
aan leden uit

miljoen euro kochten leden in 2020 
in via onze 124 raamovereenkomsten 

mensen van 592 organisaties 
delen kennis via onze 10 fysieke 
en 61 online bijeenkomsten 

benchmarks hebben we voor 
leden gedaan over diverse 
onderwerpen 

berichten van Intrakoop in 
diverse media. Goed voor 
een bereik van 9,8 mln en een 
PRwaarde van € 658.000

20
32

38

698

755

100
82

30%
2,4
781

378
610

289
3.306

459.954

€

https://intrakoop.nl/docs/default-source/default-document-library/intrakoop-samenvatting-jaarrekening-2020.pdf

