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Afvalbeperking door 

aankoopbeleid



Algemeen

• Ken je eigen organisatie

• Kijk wat haalbaar is op basis van de meetresultaten

• Stap voor stap: aankoop kan daar een onderdeel in zijn
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Prijs
maatwerk

Bestellen

stockbreuk

Klant

Communicatie
Afspraken

Win-Win

Betrouwbaar
hygiënisch

Leverancier

AANKOOP

Minimum drop

Controle

hoeveelheid

Leveren

Kwaliteit



Aankoop beleid

• Bestelmodaliteiten

• Leveringsmodaliteiten

• Inventaris

• Kwaliteit/Prijs



Bestelmodaliteit

• Leveringstermijnen

• Mogelijkheid tot bijbestellen

Vb: bestellen A-C, bijbestellen tot 12h op dag B

Voordeel:

• Bestellen zo dicht mogelijk bij consumptiedag

• Beter zicht op stock

• Juiste hoeveelheid bestellen

• Minder afval door te grote bestelling

• Mogelijkheid tot bij te bestellen of af te bellen

AZN: charcuterie/brood voor keuken: bestellen om 12h30 op basis van actuele 

bezettingslijst voor levering volgende dag



Leveringsmodaliteit

• Na leveringen bij niet-conforme producten/ontbrekende producten

• Aantal leveringsmomenten per week

• Minimale dropkost

Voorwaarden:

• In functie van eigen stockagecapaciteit

• In functie van eigen personeelsmogelijkheden

• In functie van eventuele dropkost

• Minder afval door producten meerdere keren te laten leveren 

AZN: 

• dagelijkse levering van brood, elke weekdag levering van vlees, distributeur 

gekoeld/diepvries, wekelijks visleverancier -> opgenomen in aanbestedingsdossier

• Binnen 24h nalevering van ontbrekende/beschadigde producten



Inventaris

• Verpakkingen volgens verbruik

• Producten

• Portiegrootte

• Communicatie met leverancier

AZN: 

• Vlees: verpakkingen op maat -> minder geopende verpakking (sneller vervallen)

• Vis: koude lijn vis ism leverancier: diepvries op bord, last minute uit diepvries voor 

portioneren

• Vlees/charcuterie: Gesneden producten met gekalibreerd gewicht

• Aardappelen: gepasteuriseerde aardappelen, geen eigen productie op basis van 

prognose

• Samenwerken met leverancier: tong in madeira



Algemeen

• Aankoopprijs is niet de enige parameter

• Goede leverancier is belangrijker

• Betrouwbaarheid

• Communicatie

• Win-Win creëren

• Flexibiliteit

• Kwaliteit

 Duidelijke afspraken in een samenwerkingsovereenkomst

 Afvalvermindering op basis van leveranciersselectie

 Meerprijs in aankoop kan snel terug verdiend worden

 Elke kleine stap telt


