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Wie is KOMOSIE?

gezamenlijke 
communicatie 
(2002)

sociale economie in 
de niche energie 
(2006)

hergebruikcentra voor 
2ehandstoestellen 
(1999)

Sociaal aan de slag met 
voedseloverschotten

(sinds 2013)



Inhoudstafel - Agenda

 Inleiding + vragen – 25 min.

▪ De cascade van waardebehoud

 2 samenwerkingsmogelijkheden: 

▪ Uw voedseloverschotten schenken aan sociale organisaties

▫ informatienota van KOMOSIE en procedure 

▫ Praktijkcase1: cateringbedrijf Compass

▫ Praktijkcase2: centrale keuken OCMW Brugge

▪ Overschotten integreren in uw werking 

▫ Praktijkcase: inzameling door vzw Kompas bij Delhaize en 
Carrefour

 Vragen?



Waarom aan de slag met Overschotten?

Foodsavers combineren er sociale en milieumeerwaarde mee

Milieu meerwaarden

 Voedselproductie heeft zware milieu-impact. 

 Verlies van voedsel = verlies schaarse grondstoffen gebruikt om 
voedsel te produceren

 Aanpak voedselverlies volgens hiërarchie                             
‘cascade van waardebehoud’ (OVAM) 

 de Cascade van Waardebehoud is als uitgangspunt ook 
opgenomen in de Ketenroadmap Voedselverlies 2015 - 2020 van 
de Vlaamse overheid en ketenpartners



De Cascade van waardebehoud

SOCIAAL AAN de SLAG 
MET VOEDSELVERLIES

zie andere 
sessie van 

OVAM



Eerste prioriteit binnen cascade 
van waardebehoud: preventie

Hoe?
- slim aankopen
- goed stockbeheer (FEFO/FIFO)
- TGT vs THT
- gebruik keukenoverschotten 
zoveel als mogelijk in andere 
gerechten (soep, fonds …)

Tip: folder ‘No food to waste’ 
van Horeca Vlaanderen’ : 
www.nofoodtowaste.be

De cascade van waardebehoud

http://www.nofoodtowaste.be/
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Procedure voor schenking van bereide voeding



Achtergrond-/informatienota met richtlijnen rond 
schenking van bereide voeding

Is een initiatief van KOMOSIE

Behandelde punten: 

 Waarom is veiligheid zo belangrijk 

 Aansprakelijkheid  

 Waar vooral op letten

 Concrete (ontwerp)richtlijn 

▪ ~procedure op vorige slide

▪ Geschikte recipiënten

▪ Transportbon

▫ + ev. extra infodocument voor de sociale organisatie

 Welke sociale organisaties zijn vooral geschikt om schenkingen 
van bereide niet-voorverpakte voeding te ontvangen.

▪ Sociale restaurants, nachtopvang …

 Achtergrondinfo over KOMOSIE

Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

Opgesteld i.s.m.: 



Algemene tips en tricks rond 
schenken van bereide voeding

 Hou de cascade in het voorhoofd! 

 Doorloop de procedure als geheugensteun 

 Schrijf u in op de Schenkingsbeurs om het schenken te 
vergemakkelijken

 Bekijk de folder ‘Voedseloverschotten. Schenk ze aan voedselbanken
of andere verenigingen met sociaal oogmerk.’

 Maak kennis en goede afspraken met de gevonden 
voedselhulporganisatie in uw buurt. Zet samenwerking in vorm van 
proefproject op

 Overweeg uw geschonken producten diepgevroren aan te bieden + 
maak een specifiek (invries)etiket.

 www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/

http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/


de Schenkingsbeurs
vergemakkelijkt uw voedselschenkingen

 1 online platform met 3 modules:

https://www.youtube.com/watch?v=1V3KY6fnN1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1V3KY6fnN1s&feature=youtu.be


Module 1. Geografische kaart met 
voedselhulp- en sociale organisaties

inventaris van > 400 gevalideerde sociale organisaties
+ detailfiche voor elke organisatie



Module 2: Een occasionele schenking doen

 Wanneer je als schenker af en toe overschotten hebt, kan je 
deze via deze interactieve tool online ingeven

▪ in 5tal muisklikken 

▪ op maat van uw specifieke wensen/situatie. 

 De ontvangers die op het platform aangesloten zijn kunnen de 
beschikbare aanbiedingen online raadplegen, die 
aanbiedingen waarvoor ze belangstelling hebben reserveren en 
vervolgens contact opnemen met de schenker voor de ophaling.



Module 2: Voorbeeld van schenkingen



Module 2: Invulformulier voor schenking 
Bijvoorbeeld voor lasagne



Module 2: De ophaalbon kan je zo 
toevoegen aan je schenking!



Interesse?

 Schrijf u in op www.schenkingsbeurs.be !

 Info en de voordelen?   zie de folder of de website 

 Vragen of zin in proefproject? Contacteer:

Schenkingsbeurs-team van KOMOSIE vzw 

Caroo Torfs en Etienne Rubens
schenkingsbeurs@komosie.be tel: 03 281 03 30

 opgenomen in Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies 2020
+ 

http://www.schenkingsbeurs.be/
mailto:etienne.rubens@komosie.be


Praktijkgetuigenis Central keuken OCMW Brugge

 Zie aparte 1-pager:



Praktijkgetuigenis Compass group

 Invalshoek catering m.b.t. schenking en respect voedselveiligheid 

▪ Hun procedure voor schenking van voedseloverschotten 

▪ Getuigenis over case schenking in de praktijk

Volgende slide = procedure toegepast op een site



Praktijkgetuigenis 
Compass group

Productoverschot
Warm bereid +65°C

Invulling
productiedocument

(prod.datum, tracer-
baarheid, verantwoordelijke, 

vervaldatum, snelkoel-
document, etc.)

Snelkoeler
(warme bereiding) !

Etikettering

Gescheiden stockage
(diepvriezen)

Logistiek +document
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Overschotten integreren in uw werking

 Je kan ook zelf overschotten inzamelen bij bv. een supermarkt en 
deze gebruiken in je keuken. 

 Voorwaarden: 

▪ Je richt je tot een sociale doelgroep (bv. m.i.a.; personen met 
(arbeids)beperking en/of beperkt inkomen, sociaal restaurant)

▪ Je kan hiervoor een erkenning vragen bij je OCMW/gemeente

 Ondersteuning: 

▪ Ondernemingsplan van KOMOSIE 2014: “integratie van 
voedseloverschotten vanuit de supermarkt in de werking van 
een sociaal restaurants”

▪ Praktijkcase vzw Kompas

▫ Contact: Werner Gilson

▫ Zamelt al 2,5 j. dagelijks overschotten (vooral vlees en vis) 
in bij Delhaize en 6m. bij Carrefour Hypermarkt. Zie SWOT.

▫ Verwerking in centrale keuken (120 maaltijden/dag)

 Foodcast van zijn maaltijden is verminderd met +- 45%



Vragen voor de bespreking

 Hoe gaat uw organisatie/bedrijf om met hergebruik of het 
wegschenken van overschotten? 

▪ Welke ervaringen heeft je organisatie daar al mee? Of welke 
plannen heb je hiervoor?

▪ Als je er al over nagedacht hebt maar besloot om het (nog) 
niet te doen, waarom niet? Welke knelpunten kwam je tegen? 
Heb je uit deze sessie bijgeleerd of je redenen/knelpunten 
terecht waren? 

 Welke acties zie je mogelijk binnen je organisatie/bedrijf om je 
voedselafval hoger op cascade van waardebehoud te verwerken?

▪ bv. door interne preventiemaatregelen 

▪ of het weg te schenken aan andere organisaties? Zou je het 
online platform Schenkingsbeurs gebruiken in de toekomst? 
Waarom wel of niet?



Steeds bereikbaar voor vragen/suggesties

KOMOSIE vzw 

Etienne Rubens
Projectmedewerker Foodsavers en Schenkingsbeurs

info@foodsavers of schenkingsbeurs@komosie.be
tel: 03 281 03 30

www.schenkingsbeurs.be  

www.foodsavers.be

www.komosie.be/voedselverlies

mailto:Etienne.rubens@komosie.be
mailto:Etienne.rubens@komosie.be
http://www.komosie.be/voedselverlies

