Lekker in
Control

Lekker in
Control
Voor uw zorginstelling is het voedingsbudget waarschijnlijk altijd één
grote uitdaging. Distrivers kan hierbij helpen. U wilt niet achteraf
vaststellen of de kosten het budget hebben overschreden. ‘In control’,
zowel in financiële als in organisatorische zin, dat wilt u toch ook?

Als groot voorstander van een transparant en qua

Vaste maaltijdprijs

inzicht in de uitgaven voor de warme maaltijd.

menu’s voor uw cliënten tegen een vaste maal

kosten beheersbaar menuaanbod geven wij u

Met ‘Lekker in Control’ bestelt u iedere dag

Met ‘Lekker in Control’ bieden wij een unieke en

tijdprijs. De kosten zijn beter beheersbaar omdat

innovatieve oplossing. ‘Lekker in Control’ biedt
inzicht in de kosten voor de warme maaltijd.

Achteraf geen financiële verrassingen, maar ook

eenvoud en gemak bij het bestellen zodat er meer
tijd over blijft voor zorgtaken.

u precies weet wat er wordt uitgegeven. De vaste
maaltijdprijs stemmen we van tevoren af op

basis van uw specifieke wensen. De facturering is
overzichtelijk, u ziet precies hoeveel maaltijden u

heeft besteld tegen de afgesproken maaltijdprijs.

‘Lekker in Control’
is dus een uitstekend concept
om op een slimme manier
kosten te beheersen!

Snel en gemakkelijk bestellen

Geen dervingskosten

Kiezen voor ‘Lekker in Control’ betekent in ieder

Wij rekenen de benodigde hoeveelheden uit en

dat het concept biedt. U hoeft niet meer na te

De eventuele derving en daarmee gepaarde kosten

geval een kostenbesparing door het bestelgemak
denken over hoeveel porties u per maaltijdcom

ponent moet bestellen. U kiest de gewenste maal
tijden, geeft het aantal personen door en ons sys

teem doet de rest. Dit gaat heel gemakkelijk in een
overzichtelijke bestelomgeving. Wij rekenen exact
uit wat u nodig heeft, waardoor u tijd bespaart.
Die tijdsbesparing kunt u weer inzetten voor
andere (zorg)taken.

Uit analyses blijkt dat organisaties dankzij ‘Lekker
in Control’ 50 minuten tijdswinst per besteller

boeken ten opzichte van de reguliere wijze van

bestellen van maaltijden en -componenten. Hoe

groter het aantal bestellers binnen de organisatie,
des te groter de besparing.

daarbij reduceren we de waste tot een minimum.
zijn voor onze rekening. Er is in die zin dus geen

‘inkoop’-waste aan uw kant. Mocht de portiegroot
te toch niet naar wens zijn, dan kan deze altijd - in

overleg - aangepast worden. Wanneer uw cliënten

meer maaltijdcomponenten wensen, dan zijn deze
bij te bestellen in de foodbank, die aan het bestel
systeem is gekoppeld.

Menucyclus op maat
Het unieke van dit concept is dat de menucyclus
op maat gemaakt wordt aan de hand van uw

wensen. Voorafgaand aan ieder nieuw seizoen

stellen onze voedingsdeskundigen nieuwe cycli

samen. Met deze cycli gaan wij met u in gesprek
over uw wensen en het beschikbare budget. Zo

Lekkere maaltijden

menucycli samenstellen waarbij u rekening kunt

graag gevarieerd eten en natuurlijk van een goede

kunt u zelfs tot op locatieniveau uw specifieke

Uw cliënten willen naast lekker en gezond ook

houden met de wensen van uw bewoners.

kwaliteit. Daarom worden de maaltijden van

Bij het ontwikkelen van de menucycli wordt er

rekening gehouden met de ‘Kracht van Voeding’. In
essentie betekent dat, dat er in de samenstelling
van de cycli rekening wordt gehouden met de

gezondheid bevorderende eigenschappen van

ingrediënten. Door het serveren van de juiste voe
ding draagt u bij aan het voorkomen en/of rem
men van verschillende ziektebeelden.

‘Lekker in Control’ in onze eigen keukens bereid op

traditionele wijze en met verse ingrediënten. Door
het in eigen beheer te produceren, zorgen we

ervoor dat uw cliënten elke dag maaltijden krijgen
van de beste kwaliteit.

De voordelen op een rijtje
• Vaste maaltijdprijs

• Snel en eenvoudig bestellen
• Geen dervingskosten

• Inspraak in de samenstelling van de menucyclus
• Kwalitatief goede maaltijden, vers uit eigen
keuken
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