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GASTRONOMIE OP MAAT



  De kracht  
van goede  
   voeding
De Eetgemak Groep wil de
nummer één partner op het  
gebied van gezond eten en 
drinken worden. Sinds de  
overname van FoodforCare  
zijn ze hard op weg om dit voor 
elkaar te krijgen. Daarbij zet 
de groep hoog in op gezond 
leven, welbevinden, preventie,  
behandeling en herstel.  
“Het is opmerkelijk hoeveel je 
met gezond eten en drinken 
kunt bereiken.”

TIM DE VOS

GEZONDE VOEDING IN HET DNA
Eetgemak heeft zijn oorsprong liggen in een 
groentewinkel in Wassenaar. Leo van der Krogt 
opende zijn winkel in 1935 en specialiseerde zich 
gaandeweg in gezonde voeding. Drie generaties 
later is de passie voor gezond eten verankerd in  
het DNA van de Eetgemak Groep. “We willen  
iedereen laten genieten van een vitaler leven”,  
vertelt commercieel directeur Tim de Vos. “In alle 
levensfasen van zijn of haar leven.”



op maat voor de zorg. Met ‘Eetkomeet’ richt de 
groep zich op de kinderopvang, waar het de jeugd 
laat kennismaken met nieuwe smaken en groenten. 
En dan is er ook ‘Vers voor Thuis’ nog, waarmee de 
consument een gezonde en lekkere thuismaaltijd 
wordt aangereikt.

PREVENTIE EN HERSTEL
De Eetgemak Groep beschikt over ruim 10.000  
recepten en produceert gemiddeld 28.000  
maaltijden per dag. Dit gebeurt in de centrale  
productiekeuken in Katwijk. Het merendeel van de  
maaltijden (en componenten) gaat naar ziekenhuizen 
en zorginstellingen. Ook de gerechten van  
FoodforCare komen hier vandaan. “FoodforCare 
maakt optimaal gebruik van de kracht van voeding”, 
vertelt Tim. “Hiermee benaderen we de functie  
van ‘eten als medicijn’. Zo bieden we per ziekte-
beeld verschillende maaltijden aan: van eiwitrijk  
tot natriumarm. FoodforCare houdt rekening met 
diëten en voorziet in de beste voeding vóór en na 
een ingreep.” In de loop van 2021 wil de Eetgemak 
Groep ook maaltijdboxen van FoodforCare  
aanbieden. Deze ondersteunen de patiënten rondom  
hun behandeling. Tim: “Die rol van voeding tijdens 
het voor- en natraject wordt steeds groter. Want hoe 
fitter je een behandeling ingaat, des te fitter je er 
weer uitkomt.”

ZEVEN EETMOMENTEN
Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor FoodforCare  
(zie ook pag. 8/9). De Eetgemak Groep werkt  
ook zoveel mogelijk samen met diëtisten van  
ziekenhuizen. Daarnaast beschikt het over een eigen 
team van diëtisten, en over ‘ontwikkelchefs’ die de 
vergaarde kennis vertalen in gezond en lekker eten. 
“We blijven onze recepten doorontwikkelen”, zegt 
Tim. “Elk onderzoek staat in dienst van smaak en  
gezondheid, en in het verlengde hiervan: het welzijn 
van de mens. We gaan nu naar zeven eetmomenten 
per dag, inclusief de lekkerste tussendoortjes: van 
hartige snacks tot fruitsalades. Méér variatie met  
kleinere porties leidt tot méér interactie met de 
patiënt/cliënt, een betere voedingsinname en minder 
waste. Dat is beter voor mens én milieu. Dit blijkt ook 
uit de resultaten, want vrijwel alles wordt gemeten: 
van de voedselinname tot de hoeveelheid waste.  
Het is opmerkelijk hoeveel je met goede voeding  
kunt bereiken.”

VOOR JONG EN OUD
Dat doet Eetgemak sinds 2006 middels de productie 
van koelverse maaltijden en maaltijdcomponenten. 
De laatste jaren werd het portfolio steeds completer. 
Sinds de overname van FoodforCare, eind 2020,  
is er officieel sprake van de ‘Eetgemak Groep’.  
Door te groeien, maakt de groep serieus werk van 
zijn doelstelling om voor iedereen ‘de nummer één 
partner in gezonde voeding’ te worden. De merken 
‘Eetgemak’ en ‘FoodforCare’ bieden gastronomie  

“WE WILLEN  
IEDEREEN  
LATEN GENIETEN 
VAN EEN  
VITALER LEVEN”



MÉÉR DAN 
LEKKER VLEES
Zorgorganisatie Azora streeft naar de 
lekkerste maaltijden voor de cliënt, met 
de minste belasting voor het milieu. 
Partners Bidfood en Eetgemak onder-
steunen Azora met nieuwe producten, 
workshops en proeverijen. 

MICHEL KOSTER

Specifieke wensen
Azora bestelt vooral de vleescomponenten, aardappel- 
puree en een aantal groente-componenten van  
Eetgemak. Michel: “De rest bereiden we zoveel  
mogelijk zelf. Vrijwel alle vleessoorten komen aan bod: 
van varkensvlees tot gevogelte. Nogmaals: daarbij 

telt ook de stem van de cliënt. 
Over het algemeen is men erg 
te spreken over de kwaliteit. 
Eventuele vragen, bijvoorbeeld 
over de smaak, koppel ik terug 
naar Eetgemak. Soms zijn er 
specifieke wensen, bijvoorbeeld 
rond een eiwitbeperkt of glutenvrij 
dieet. In dat geval zijn de diëtisten 
van Eetgemak altijd beschikbaar 
voor suggesties. Dan krijg ik een 
lijst met alternatieve producten 

en kunnen we die producten ook naar keuze laten 
opsturen. Die service is goud waard.”

Kleinere vleesporties
Als milieubewuste zorgorganisatie bindt Azora de  
strijd aan tegen voedselverspilling. Eetgemak draagt 
hieraan bij door samen nieuwe producten te  
ontwikkelen. Een goed voorbeeld zijn de 50 grams 
vleessoorten, die beter aansluiten op de behoefte van 
de cliënt. “De meeste vleesproducten wegen tenminste 
100 gram”, vertelt Michel. “Dit is voor onze cliënten 
teveel gebleken. Dan kunnen wij ze wel portioneren en 

Azora beschikt over acht zorgcentra in de Achter-
hoek. De cliënten leven zoveel mogelijk zelfstandig 
en hebben alle inspraak over het eten. “We geven de 
regie aan de cliënten”, vertelt teammanager Facilitair 
Michel Koster. “Wat lusten ze wel en wat niet? Maar 
ook: welke portiegroottes willen ze op hun bord?” 
Vrijwel alle wensen worden teruggekoppeld naar  
Eetgemak. Michel spreekt over ‘korte lijnen’, 
waardoor hij snel en gemakkelijk kan schakelen met 
Eetgemak. Bijvoorbeeld over diëten, allergieën en 
portiegroottes. De keuken van Azora werkt op basis 
van vier seizoenscycli met weekmenu’s. Michel en  
zijn collega’s bestellen de producten van Eetgemak 
via de webshop van Bidfood. “Dat is praktisch en  
overzichtelijk,” aldus de teammanager.

“WE GEVEN  
 DE REGIE  
 AAN DE  
 CLIËNTEN”



KLANT AAN HET WOORD

Gast op 1
Smaak en kwaliteit staan bij ons  

altijd voorop, zodat zij ook echt iets 
bijdragen aan de gezondheid en het 
welbevinden van mensen. De gast 
staat bij ons dan ook op één, elke 

dag opnieuw.

doormidden snijden, maar dat 
oogt minder mooi als een  
‘heel’ product. Het alternatief  
– toch 100 gram serveren –  
leidt tot waste. Vandaar dat  
we Eetgemak vroegen om  
50 grams-porties te maken.  
Deze runderlapjes, kipvinken,  
gehaktballen en andere  
producten hoeven we niet  
meer aan te snijden. De cliënt 
heeft het gevoel dat ‘ie één  
stuk vlees krijgt en we blijven 
achteraf niet met waste zitten.”
 
Goed voor mens en milieu
Ook naar de zorgmedewerkers 
van Azora wordt geluisterd. Niet 
voor niets is Azora al driemaal 
achtereen verkozen tot ‘Beste 
Werkgever van Gelderland’. 
In samenwerking met Breda 
University of Applied Sciences 
deed Azora onderzoek naar de 
tevredenheid van cliënten én  
medewerkers. Michel: “Daar 
krijgen we binnenkort de uitslag 
van. De centrale vraag was:  
hoe kunnen we voeding  
duurzaam maken? Dan praat  
je bijvoorbeeld over waste  
management, vegetarische  
toepassingen en het gebruik van 
duurzame (streek)producten.  
Bij dit onderzoek waren ook  
Bidfood en Eetgemak betrokken. 
Denk aan proeverijen en twee 
workshops over hoe je zonder 
vlees toch mooie en voedzame 
maaltijden kunt serveren.  
Die alternatieven willen we  
niet opleggen aan onze  
cliënten, maar we willen ze wél  
enthousiasmeren voor producten 
die beter zijn voor henzelf én de 
wereld.” 



SAMEN DUURZAAM
Wij vinden het belangrijk om op integrale 
wijze aan MVO te werken. Zo zoeken  
wij continu naar oplossingen om onze 
processen zo in te richten dat zij een  
minimale impact hebben op mens, milieu 
en samenleving. Om deze ambities na  
te streven betrekken wij medewerkers,  
relaties en klanten bij ons MVO-beleid.

EEN GREEP UIT ONZE AMBITIES
BESTE MENSEN 
Op het gebied van  

medewerkers nemen  
wij ook onze sociale  
verantwoordelijkheid.  

Zo hebben wij collega’s  
die een afstand tot de 

arbeidsmarkt hadden in 
dienst, bieden wij extra 
begeleiding en hebben  

we een inhouse jobcoach.

WIST U DAT?
Wij gebruik maken van  

reststromen van groenten  
en daar soep van maken? 

En dat wij wekelijks  
maaltijden doneren aan 
diverse voedselbanken?



SAMEN DUURZAAM
VERSE  

INGREDIËNTEN
Verse ingrediënten van  
het seizoen vormen de  

basis van onze koelverse 
maaltijden. Door samen  

te werken met lokale  
leveranciers kunnen wij  

nauwgezet de kwaliteit in  
de gaten houden en op  
de hoogte blijven van de  
laatste ontwikkelingen.

MINDER PLASTIC
Wij zorgen voor een  

mindere hoeveelheid plastic 
door; plastic verpakkingen 

terug te nemen (die wij laten 
recyclen), door servies in 

plaats van verpakkingen in 
te zetten en door soepen  

& jus op een andere manier 
te verpakken.

VOEDSELVERSPILLING
Wij hebben een actief  

beleid voor het terugdringen 
van waste. Dit zowel bij de 
afnemers als intern in het 

productieproces.



De kracht van gezond eten

In het HagaZiekenhuis in Den Haag leveren eten en drinken een belangrijke 
bijdrage in de behandeling van patiënten. Het ziekenhuis streeft dan ook naar 
de beste resultaten. De eerste stappen zijn al gezet. FoodforCare levert de 
verse maaltijden die passen binnen het nieuwe concept. Plús de kennis die 
nodig is om het concept te laten slagen.

De best mogelijke voeding per patiënt: gezond, 
lekker en passend bij het ziektebeeld, dát is wat het 
HagaZiekenhuis wil. Om dit te bereiken lanceerde 
het in 2018 een nieuw concept op het gebied van 
eten en drinken, in samenwerking met MOMOKO. 
Manager Hotelservices Marcel van Dalen vertelt: 
“Ons oude concept sloot onvoldoende aan bij 

de (smaak)voorkeuren van onze patiënten én hun 
multiculturele achtergrond. Dit bleek onder meer uit 
interviews met patiënten, artsen, verpleegkundigen, 
diëtisten en de kinder- en cliëntenadviesraad.  
Om patiënten sneller te laten aansterken, zochten 
we bovendien naar voeding met meer eiwitten in 
kleinere porties.”



MEER KEUZE, MEER EETLUST
Zowel de presentatie van het eten, het aantal  
eetmomenten en de mate van voedselverspilling 
kwamen onder een loep te liggen. Onder begeleiding 
van Zorgservice XL koos HagaZiekenhuis na een 
aanbesteding voor FoodforCare. “We zijn gestart 
met een pilot”, vertelt Marcel. “In ons Juliana  
Kinderziekenhuis en op een verpleegafdeling voor 
volwassenen. Daar keken we of alle doelen ook 
gehaald zouden worden. Al snel bleek dat onze 
patiënten 25% meer aten met kleinere porties  
per dag, en dus ook meer eiwitten en energie  
binnenkregen. Volgens wetenschappelijk  
onderzoek herstellen ze daardoor sneller en beter. 
Ook de tevredenheid van patiënten en medewerkers 
was gestegen.” 

VAN DRIE NAAR ZES
De patiënten zijn vooral te spreken over de culturele 
diversiteit, de smaakbeleving en de presentatie  
van de gerechten. Ook de tevredenheid van de  
medewerkers werd gemeten. Marcel: “Hoewel we 
van drie naar zes eetmomenten gingen, ondervonden 
onze medewerkers geen extra werkdruk. Dat komt 
deels omdat we het aantal handelingen per gerecht 
beperkt houden tot drie. Onze medewerkers kregen 
ontzettend veel positieve reacties, van patiënten 
én artsen, wat bij hen natuurlijk ook tot een positief 
gevoel heeft geleid.”

KOELVERSE KWALITEIT
FoodforCare maakt sinds kort deel uit van de  
Eetgemak Groep en beschikt over een grote 
productiekeuken. Van daaruit worden de koelverse 
maaltijden dagelijks naar het ziekenhuis gereden. 
“Voorheen hadden we vriesvers”, zegt Marcel. 
“Koelvers heeft een hogere versbeleving. Vandaag 
bereiden, is morgen afleveren én eten. De patiënt 
kiest uit één of meerdere gerechtjes, die zien er 
allemaal even verleidelijk uit. Zeker nu we ze in 
kleine porseleinen pannetjes serveren, in plaats van 
drievaks-borden.”

Het aanbod verschilt per afdeling. Om de patiënt  
zo goed mogelijk te adviseren, worden de  
zorgondersteuners van HagaZiekenhuis getraind 
door FoodforCare. Marcel: “Deze medewerkers  
hebben al een basisopleiding Voedingsleer gevolgd 
en een e-learning module over het nieuwe concept. 
De trainers van FoodforCare gaan meer over de  
procesmatige handelingen: van bestellen tot 
regenereren en uitserveren. Bij dat laatste moet je 
de patiënt ook een beetje kunnen ‘sturen’. Welk 
gerechtje draagt het meeste bij aan zijn of haar 
smaakbeleving en herstel? Daar gaan we ons echt 
in verdiepen.”

“Het is lastig kiezen 
voor de patiënt,  

de gerechtjes zien  
er allemaal zó  

verleidelijk uit.”

KLANT AAN HET WOORD



MEERDERE 
eetmomenten

FRISSE 
SHAKES

Voor een lekker en fris tussendoortje bieden wij de keuze tussen 
een shake of een smoothie. Deze bevatten veel eiwitten en  
energie om de voedingstoestand van de patiënt te verbeteren. 
Zowel in de shakes als in de smoothies zit een gezonde dosis 
fruit in combinatie met zuivel.

De Eetgemak Groep staat bekend als de  
kwaliteitsorganisatie in het bereiden van warme  
maaltijdconcepten. Door kennis en koken samen  
te brengen, willen wij de wereld vitaler maken.  
Een eerste concrete stap hierin is het kunnen  
aanbieden van een uitgebreider assortiment aan  
gerechten, namelijk; een rijk assortiment aan frisse 
shakes, verse salades en gebonden soepen.



meer dan
alleen de
warme
maaltijd

De Eetgemak Groep:  
kwaliteitsorganisatie

in het bereiden van 
 warme maaltijden

FRISSE 
SALADES

Verse ingrediënten van het seizoen vormen 
de basis van onze maaltijden. Van heerlijke 
stamppotten en stoofschotels in de winter 
tot raapsteeltjes en tuinbonen in de lente. 
Ook bieden wij maaltijden aan voor diverse 
diëten, levensovertuigingen en consistenties.

Soepen blijven altijd populair en kennen  
we in veel varianten. Wij serveren heldere 
en gebonden soepen. Onze soepen  
zijn aangepast aan elke consistentie en  
bevatten de juiste voedingswaarden. Met 
of zonder vlees/vis, maar altijd op basis van 
groenten. Soep is en blijft iets nostalgisch, 
een gerecht met een herinnering.

Onze kleurrijke  
salades worden  
in een glaasje  
geserveerd, leuk  
en ook nog eens  
verantwoord!  
Hierdoor kun je  
goed zien welke  
ingrediënten het  
gerecht bevat en  
dat maakt dat je er  
nog meer zin in hebt 
om je vork erin te  
zetten. Het oog wil 
toch ook eten.

GEBONDEN 
SOEPEN



Wij maken smaakvolle en verse maaltijden voor iedereen die geen zin, tijd of mogelijkheid 
heeft om een maaltijd op tafel te zetten. Onze specialisatie ligt in het leveren van gezonde  
en koelverse maaltijdconcepten. Door onze flexibele dienstverlening zijn wij in staat om  
elke keer weer op maat en op basis van uw wensen de lekkerste maaltijd te bieden. 
Naast lekkere maaltijden voor thuis, komen straks ook de FoodforCare-boxen beschikbaar 
via dit platform. Tevens zijn wij ook in staat maaltijden te verzorgen voor een kleinschalige 
woongroep of zorginstelling. Wilt u meer informatie neem dan contact op uw accountmanager.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE EETGEMAK GROEP OP BIDFOOD.NL/UITGELICHT

GEZONDE MAALTIJDEN 
VOOR THUIS


