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Samen tegen voedselverspilling

Expert tafel RTC Gelderland 

06 november 2018, Sanne Stroosnijder & Theo Verkleij

Drijfveren om minder voedsel te verspillen
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Voedselverspilling in Europa

173 kg pro-capita 

food waste

Voedselverspilling in Nederland

 Overheid en industrie werken

sinds 2009 samen (2014 jaar

tegen de voedselverspilling)

 Veel individuele initiatieven, 

maar tot nu toe geen reductie

 Tijd voor een nieuwe fase

 Inspelen op trends & 

ontwikkelingen
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Aandeel huishoudens?  41kg/pppj
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Surplus producten

Get Inspired: This Dutch Supermarket Is Reinventing Food Waste

Turning ugly produce into soup and food scraps into soaps! 

(source: Martha Steward.com)

Verspilling is verrukkelijk 
Living lab in Wageningen
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Circulaire producten

Slimme techniek voor verwerking
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Levensduur verlengen + voedselkwaliteit behouden

Milde conservering: sinaasappelsap van 21 dagen oud die nog 
even gezond en lekker is als op de dag dat het geperst werd.
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Houdbaarheidsdatum 
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Tesco becomes first supermarket to REMOVE 
'confusing' best before date labels from fruit 
and veg in bid to reduce food waste

 Reusable, recyclable or compostable?

Vraagt om inzicht in verpakkingscyclus én 

om kennis van consument 

 Geen verpakking? Vraagt om nog 

intelligentere forecast, productie op basis 

van vraag, focus op seizoen. 

No plastics? verduurzaming van verpakkingen
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Verspilling tegengaan bij de consument

Positieve sociale 

norm = significant 

effect op de 

consument. 

So let’s set 
the norm!
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Wat wil de consument? praktische hulp
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Slimme technologie

Nieuwe business modellen
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Samen tegen voedselverspilling (Taskforce)
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Doen jullie ook mee? 

Maar hoe dan.... 
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De business case 
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Plan van aanpak

 Ladder van Moerman als 

uitgangspunt

 Voorkomen, verminderen, 

verwaarden

 Target, Measure, Act

 Cascaderen
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Actielijn 1 Monitoring voortgang en impact

 Bewustwording (onderschatting)

 Meten = weten

● Data & proces analyse 

● B.v. een massabalans opstellen

 Hot spots, oorzaken

● Hoe voorkomen?

● Of reduceren?

● Of beter verwaarden?
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Actielijn 2 Samen tegen voedselverspilling

 Bedrijven stimuleren om verspilling in 

processen en/of ketens tegen te gaan 

door ontwikkelen en implementeren van:

● innovaties

● nieuwe samenwerkingsvormen 

● nieuwe business-modellen

 Opgebouwde kennis en ervaring zal 
worden gedeeld

 Vraaggerichte voucher regeling voor 

reststroom- en verspillings innovaties

Werkwijze voucher regeling WUR

Verwaarding & verspillings innovaties

 Aanvraag indienen bij WUR

 Gesprek met expert (innovatie/reductie)

 Toekenning  vaststellen omvang 

 Uitvoering onderzoek

 Implementatie van de innovatie

 Rapportage 

 Evaluatie na ca 6 maand op realisatie

 Rapportage naar LNV
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Werkwijze voucher regeling WUR

 Op basis van complexiteit en innovation readiness level van de aanvraag 
beoordelen en benodigde inzet experts schatten 

 De helft van het bedrag wordt door de voucher ter beschikking gesteld, de 
rest brengt het bedrijf zelf in

Waarde vouchers tussen de €5.000 - € 15.000

 Looptijd regeling: 2018 t/m 2021

 Meer informatie volgt, o.a. via website WUR website 
(https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/food-biobased-
research/Call-for-partners-lets-connect-and-innovate.htm)  
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