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De Business Case; ook wel de (financiële) onder- 

bouwing van je ambitie om beleidsmatige keuzes en/of 

investeringsbeslissingen te verantwoorden. Maar hoe  

pak je nu zoiets aan? In samenwerking met je financiële 

afdeling en met behulp van je implementatieplan,  

waarin je je visie, aanleiding en doelstellingen hebt  

geformuleerd, ga je aan de slag met de uitgangspunten. 

Je schetst hierin zowel de huidige als de gewenste  

situatie. De gewenste situatie werk je uit in meerdere 

scenario’s, waarna de eerste versie van Business Case  

een feit is. 

De eerste versie van je Business Case toets je  
bij de betrokken afdelingen. Hierin wordt ook  
een risicoanalyse gemaakt om tot het meest 

reële scenario te komen. 
Klik hier  voor de handleiding en tool voor  

het berekenen van een business case. 
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TIPS voor budgetneutraal investeren  
in een gezond voedingsaanbod

+ Creëer flexibiliteit in de samenstelling van menu’s:  

ontwikkel recepten die de totale kosten van ingrediënten  

in evenwicht houden (3 en 5); 

+ Compenseer de soms duurdere gezonde voedingsmiddel-

en met prijsstijgingen van andere populaire (ongezonde) 

gerechten (dus maak een goede prijsmix van je totale 

assortiment) (1 en 2); 

+ Investeer in een goed meet- en inkoopsysteem om  

voedselverspilling tegen te gaan (4); 

+ Pas je voedselinkoop aan: denk aan seizoensproducten en 

lokaal inkopen (best practice CWZ en 5); 

+ Zet kleine stapjes, liever elke week 1 verandering dan  

meerdere veranderingen in één keer (5);

+ Restaurant in eigen beheer kan goedkoper zijn door 

minder schakels waardoor de inkoopprijs laag kan worden 

gehouden (best practice LUMC); 

+ Nudging met prijs: maak gezonde keuzes goedkoper en 

ongezonde keuzes duurder (2). 
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