
INFOSESSIE

VOEDSELVERLIES IN DE 

WELZIJN EN 

GEZONDHEIDSSECTOR



AGENDA

• 9.30u - 10.00u: onthaal

• 10.00u - 10.20u:
• Algemene introductie voedselverlies
• Wat doet Vlaanderen?

• 10.20u – 11.20u: Waarom werkt een organisatie aan het probleem 
voedselverlies?
Getuigenissen:
• UZ Leuven
• WZC Toermalien
• Huize Bethanië

• 11.20u – 12.00u: case studie stad Brugge



Stel dat… Weet dan…
90 organisaties

100 bedden/ 
plaatsen/…

1 warme maaltijd = 
650 gram 

100 warme 
maaltijden = 65kg

1 warme maaltijd = 
20% verlies = 130 gram 

100 warme 
maaltijden = 13kg

Samen = 1170 kg 
verlies/dag 

Samen = 427 ton 
verlies/jaar

1 ton = € 2.000

427 ton = 
€ 854.000/jaar

Per organisatie = 
€ 9.489



Wat is voedselverlies?

Hilde Van Lancker



Wat doet WVG?

• Subsidie UCLL
• Ontwikkeling meetinstrument woonzorgcentra

• Sensibiliseren van de sector
• Werkgroep

• Entiteiten WVG
• Verschillende sectoren

• Organisaties overtuigen tot actie/engagement



Wat betekent engagement?

• Acties ondernemen m.b.t. meten

• Bekijken en aanpassen van processen en 
procedures

• Kwaliteit is zorg = geen actie mag invloed 
hebben op kwaliteit van voedsel

• Acties om voedselverliezen te vermijden volgens 
cascade waardebehoud

Belangrijk!

Elk initiatief, groot of klein, is een stap in de 
goede richting!



2016
Start project 

WVG

2017
1. Blijven sensibiliseren
2. Nulmeting organiseren

Waar staan we?

Eind 2016
Evaluatie trefdag
& Planning 2017

Oktober 2016
Trefdag

voedselverlies

Momenteel 70-tal 
engagementen



Nulmeting – waarom?



Nulmeting – hoe?

• Hoe willen we helpen?
• Registratieportaal
• Hulpmiddelen aanleveren (sjablonen, communicatiemiddelen, 

berekeningstabellen)



Nulmeting – wanneer?

✓ ✓

✓✓✓ ✓✓✓✓



Nulmeting – voor wie?

Engagement
=

Laten zien dat je
mee strijdt

Engagement
=

1ste actie!



Luc Vanhaverbeke
Niel Van Meenen



Riet Deckers
Luc Sampermans



Walther Goossens



Jasmien Wildemeersch
Karine De Batselier
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INFOSESSIE

NULMETING IN DE WELZIJN EN 

GEZONDHEIDSSECTOR



AGENDA

• 13.00u – 13.10u: Introductie

• 13.10u – 14.00u: Hoe kan je een nulmeting uitvoeren?
Getuigenissen: 
• Bethanië
• AZ Nikolaas
• UC Leuven-Limburg

• 14.00u – 14.45u: De nulmeting in praktijk



Algemeen

Wanneer?
• Europese week van de afvalvermindering = 18 tot en met 26 november
• Focus op de periode van 20 tot en met 26 november

Waarom?
• Eerst verlies in kaart brengen…

… dan gericht acties ondernemen.

Hoe?
• Verschillende manieren van meten?
• 3 getuigenissen die elk op een eigen manier meten



Walther Goossens



David Van der Steichel



Goele Jans





Stap 1: engageren

Wat moet je doen?
• Engageer je!

= Toon aan iedereen dat je strijdt tegen voedselverlies
= Een eerste acties in de strijd

Welke gegevens hebben we nodig?
• Naam organisatie
• Naam verantwoordelijke organisatie
• E-mailadres contactpersoon voedselverlies

Wat gebeurt er dan?
• Organisatie wordt toegevoegd aan onze website (naam + gemeente)
• Mailadres wordt toegevoegd aan de maillijst/nieuwsbrief voor geëngageerde 

organisaties



Stap 2: inschrijven nulmeting

Wat moet je doen?
• Schrijf je in voor de nulmeting

= Toon aan iedereen dat je mee doet aan onze meetweek

Welke gegevens hebben we nodig?
• Een aantal organisatiegegevens (capaciteit, sector, contact …)
• Contactgegevens persoon voedselverlies
• Informatie m.b.t. voedselverlies binnen de organisatie

Wat gebeurt er dan?
• Organisatie wordt toegevoegd aan onze website als een organisatie die meet

(naam + gemeente)
• Er wordt een toegangsaccount (incl. handleiding) voor het portaal aangemaakt en 

verstuurd naar de doorgegeven contactpersoon.



Stap 3: aanmelden portaal

Wat moet je doen?
• Aanmeldgegevens ontvangen = zo snel mogelijk 1ste keer aanmelden!

Wat krijg je?
• Een toegangslink

• Gebruikersnaam
• Paswoord

• Eenvoudige handleiding



Stap 3: aanmelden portaal

Wat kan er mislopen?
• Je hebt al een O365-account (bv. privé = outlook, hotmail en/of werkaccount)

Wat moet je doen?
• Klik op ‘sign out and sign in with a different account’

• Daarna klik je opnieuw op de link naar het portaal



Stap 3: aanmelden portaal

Wat kan er mislopen?
• Je krijgt de volgende boodschap na aanmelden op de site?

Wat moet je doen?
• Klik opnieuw op de link naar het portaal



Stap 3: aanmelden portaal

Wat kan er mislopen?
• Na aanmelden krijg je de volgende boodschap.

Wat moet je doen?
• Klik op ‘doorgaan’
• Geef jouw gsmnummer in zodat je een code ontvangt
• Daarna mogelijks vraag om een telefoonnummer of e-mailadres toe te voegen

• We raden aan om je werk-e-mailadres in te vullen
• Je zal via dit e-mailadres een code ontvangen
• Rond de procedure af met deze code
• Indien nodig opnieuw op link naar het portaal klikken



Stap 3: aanmelden portaal

Als er toch iets niet lukt?

• Check de handleiding
• voedselverlies@wvg.vlaanderen.be
• 02 553 07 47

mailto:voedselverlies@wvg.vlaanderen.be


Stap 4: verkennen van het portaal

Wat kan je allemaal terugvinden in het portaal?



Stap 5: registratie van meetgegevens

Welke gegevens registreer je verplicht?
• Registratiedatum

• Verlies in kg
• Totaal verlies
• Meet je in meerdere afdelingen = totaal registeren

• Keuze maaltijd
• Minimum warme maaltijd

Optionele gegevens?
• Informatie m.b.t. menu
• Informatie m.b.t. meetplaats (gehele organisatie, afdeling, team, …)

Ingevoerde gegevens zijn niet zichtbaar voor andere organisaties!
Gegevens worden niet gedeeld!



Aandachtspunten voor het meten

• Bepaal op voorhand:

• Waar je zal meten? Team X
• Wat je zal meten? Warme maaltijd
• Hoe je zal meten? Meetlatmethode

• Tijdens de meetweek:
• Behoud gemaakte keuzes:

• Dag 1: warme maaltijd in team X
• Dag 2: ontbijt – warme maaltijd in team X
• …

• Dag 1: warme maaltijd in team X
• Dag 2: warme maaltijd in team Y
• …

• Dag 1: warme maaltijd in team X
• Dag 2: warme maaltijd in team X
• …



Communicatie

• Communicatiemiddelen

• Enkele sjablonen voor affiches en folders beschikbaar
• Hulpmiddel om organisatie te betrekken

• Goed nadenken wanneer je deze gebruikt:

• Nulmeting aankondigen = grote kans op geen correcte weergave
• Communicatie na de meting = ogen laten open gaan




