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BETHANIË: ervaring met meten



MFC sinds 2012 – was OBC/MPI
➢ 180 actieve mdw, 150 fte

➢ 150 begeleidingsovereenkomsten

➢ 2 campussen:
➢ 1 centrale keuken  campus Godsheide/Hasselt: 1 deeltijdse kok

➢ 6 leefgroepkeukens op campus Genk: 7 huishoudelijke medewerkers bereiden eten voor, opvoeders werken af



ACHTERGRONDCIJFERS

➢100 residentieel

➢3 maaltijden per dag = uitgangspunt (maar varieert van dag tot dag)

➢VAPH betaalt: 

➢+ 12: 5,22 per dag

➢-12 4.77 per dag

➢Met die referentiebedragen moeten we het doen

➢Bethanië zet Balanced Score Card in voor financiële opvolging, per leefgroep/cluster



AANKOOP: gewicht

➢12,5 ton groenten en fruit

➢2,5 ton groenten via accreditatie veiling (wisselend)

➢2,75 à 3 ton vlees, kaas, charcuterie

➢+ extra aankopen, vis, veggie, deegwaren, brood, rijst, dessert, …

AANKOOP: financieel

➢€ 132.000

➢€ 9,25 mio



VOEDSELVERLIES?!
➢Donkerbruin vermoeden, en vervolgens vaststelling

➢Metingen  van voedingafval (Q1 + Q2, 2014) 

➢En toen werd het stil..



METING
➢Volume en gewicht, per leefgroep (Genk) en per campus (Hasselt)

➢2 fracties (niet eetbaar/eetbaar)

➢Opvolging door Groendienst ism HH-dienst

MIDDELEN
➢Gezond verstand

➢Communicatie en overleg

➢Emmers, bakken, Excel, pen, papier.. KISS

➢Terugkoppeling

➢Opvolging



EN WAT GOOIDEN WE WEG? (eetbaar, incl. tafelafval ≠ GFT)

➢Campus Hasselt 
➢Januari 2014: 125 kg 

➢April 2014: 60 kg

➢Campus Genk
➢Januari 2014: + 200 kg

➢April 2014: - 100 kg 

Totaal: 

➢ 325/maand

➢ 4 ton/jaar

2017: stabiel



AANPAK
➢Naast en parallel aan meten: Communicatie => bewustmaking (blijvende inspanning!)

➢Werkgroep met medewerkers van de basis (Ecoteam, van daaruit ook Voedingteam)

➢We rollen verder stappenplan uit rond visie, menu, aankoop, monitoring

➢Eén van de belangrijkste to do’s: rolverdeling HH-dienst en opvoeders uitdiepen



BESLUIT

➢Meer bewustzijn (merkbaar)

➢Minder verlies (meetbaar)

➢Kosten beheersbaar (meetbaar)

➢Afbeelding 1: BSC nov. 2014

➢Afbeelding 2: BSC nov. 2015

➢Kolom voeding toont eind 2015 

geen rood licht meer.

➢November 2016: break even



Vragen?


