Persbericht

Goes, 27 september

2012

Zorgorganisatie Werkt voor Ouderen kiest voor biologisch uit de regio
Nieuw Zeeuws distributienetwerk voor biologische groenten uit de regio
Donderdag 27 september heeft de ZMf in samenwerking met ZLTO en andere lokale partners het nieuw Zeeuws
distributienetwerk voor biologische groenten geïntroduceerd. Zorgorganisatie Werkt voor Ouderen is een van
de eerste organisaties die het distributienetwerk structureel wil gaan inzetten. Zij kiest waar mogelijk voor
biologische groenten uit de omgeving. De lokale partners: biologische boeren uit de regio, webwinkel De Grote
Verleiding en de groentensnijderij Van Ruiten & Floresse, tekenden op tijdens de Dag van het Regionale
Product in Kamperland het convenant ‘Van Korte Keten van Land naar Klant’.
Andere instellingen die ook belangstelling hebben om biologische groenten uit de regio in hun keuken te gaan
gebruiken kunnen vanaf vandaag terecht op de gezamenlijke website: www.biologischinzeeland.nl.
Stijgende vraag
Werkt voor Ouderen deed al langer een proef met lokale biologische producten in restaurant De Brasserie, maar wil
het nu ook in de centrale keuken toepassen. De vraag naar goed en verantwoord eten groeit, zowel bij de bewoners
als bij hun kinderen, die vaak nauw betrokken zijn’, aldus Fer de Bruin, sectormanager intramurale zorg bij Werkt voor
Ouderen. Uit de proefperiode is gebleken dat als alle betrokken partijen er de schouders onder zetten, het heel goed
mogelijk is om binnen de financiële en kwalitatieve eisen van een zorginstelling, met biologische producten uit de
regio te werken.
Korte keten
Via dit netwerk kunnen nu ook andere instellingskeukens in Zeeland op een eenvoudige en betaalbare manier aan
verse biologische groenten en fruit uit de buurt komen. Snelheid en efficiёntie staan voorop bij ‘ Korte Keten van Land
naar Klant’. ‘Gisteren op het land, vandaag op het bord’, is het motto. Webwinkel De Grote Verleiding regelt dat de
producten bij de boeren worden opgehaald. De groentensnijderij Van Ruiten & Floresse zorgt er vervolgens voor dat
alle groenten worden gewassen, gesneden en aangeleverd bij de instellingen.
Uniek voor Nederland
Het op deze schaal aanbieden van biologische producten in een zorginstelling is nog niet eerder vertoond in
Nederland. Alle partijen zijn enthousiast over het project al vroeg het van iedere partner wel om enige flexibiliteit.
Zo heeft Werkt voor Ouderen de menukaart voor een groot deel aangepast aan wat het seizoen aan groenten te
bieden heeft. En ook hebben de boeren op hun beurt hun teeltplan zoveel mogelijk af moeten stemmen op de
menukaart van Werkt voor Ouderen. Op deze manier kunnen de boeren met elkaar het gehele jaar een gevarieerd
pakket aan groenten aanbieden. Melissa Ernst van de ZMf: ‘Als ZMf zijn we erg trots dat we dit distributienetwerk
samen met al die Zeeuwse partijen vandaag kunnen introduceren. We hopen dan ook dat vele instellingen het
voorbeeld van Werkt voor Ouderen zullen volgen.’ .
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