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KETENROADMAP APRIL 2015 



DOELSTELLINGEN 

 VLAANDEREN 

o tegen 2020: - 15% 

o tegen 2025: - 30%  

 9 actieprogramma’s 

 57 acties in verschillende sectoren 

 Binnen WVG:  

o sensibiliseren 

o engagementsverklaringen tegen eind 2016 



CIJFERS 

 In de Europese Unie: 

o jaarlijks 90 miljoen ton voedselverliezen en nevenstromen 

o zonder ingrepen => 126 miljoen ton tegen 2020 

 België staat op de 2de plaats in de EU 

 In Vlaanderen: 

o 2,2 miljoen ton voedselverlies of 372 kg per inwoner 

o Europees gemiddelde = 179 kg per inwoner 

 Gemiddeld Vlaams gezin gooit tot 55 kg voedsel weg per jaar 

 Gemiddeld gooien alle Vlaamse consumenten samen  
564 miljoen euro in de vuilnisbak! 



UIT ONDERZOEK VAN OVAM in 2011 

 12% van de restafvalzak bestaat uit organisch keukenafval 

 7% daarvan is onvermijdbaar voedselafval, 
maar 5% is vermijdbaar 

 Brood en banket worden het meest verspild, gevolgd door 
groenten en fruit 

 Bij 21% van de ongeopende weggegooide verpakkingen is 
de houdbaarheidsdatum nog niet overschreden 



METEN IS WETEN … 



VERDELING VOEDSELVERLIES  
PER KETENSCHAKEL 



VOEDINGSDIENSTEN 

 Portiegrootte 

 Vraag en voorraadbeheer 

 Keukenmanagement 

 Omgevingsfactoren 

 

 ‘ONE SIZE FITS ALL‘  KOMT NIET GOED 
 



CASCADE VOOR MAXIMALISATIE 
WAARDEBEHOUD  



REDENEN OM TE ANTICIPEREN OP VERLIES 

 Puur economisch verlies  
(verlies van hoogwaardige en schaarser wordende 
grondstoffen) 

 Financiële hefboom 

 Milieu-impact 

 Ethisch onverantwoord terwijl er nog veel 
voedselarmoede bestaat 
 

 



SOCIALE ECONOMIE 

 Voedselbanken verdeelden vorig jaar 13,4 ton voedsel 

 224 000 gezinnen deden beroep op voedselhulp 

 Sociale kruideniers in 14 steden/gemeenten 

 Voorbeeld Limburg:  
samenwerking tussen Delhaize en Sint-Vincentiusvereniging 

 Voorbeeld West-Vlaanderen:  
overeenkomst REO-veiling en voedselbank 

 Verbetermogelijkheden op vlak van logistiek transport  
(koude transporten in koelwagens) 

 Omzendbrief minister Geens: schenkingen aan lokale besturen 
btw-vrij maken 



BELANG VAN JULLIE MEDEWERKING 

 Bijdrage aan Europese en nationale doelstelling 

 Voordelen binnen eigen organisatie 

o Financiële voordelen 

o Drijfveer voor samenwerking over teams heen 

o Tevredenheid patiënten en bewoners 



ENGAGEMENTSVERKLARINGEN 

 AZ Nikolaas 

 Ziekenhuis Waregem 

 Woonzorgcentrum Heilige Familie Kuurne 

 Emmaüs 

 Woonzorgcentrum Harelbeke 

 Psychiatrisch Centrum Menen 

 Compass 



SAMEN TEGEN VOEDSELVERLIES 


