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FOOD SAFETY CONSULT 

!
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1.  Voedselverlies, waar praten we over? !
 Wat is afval? – Wat is voeding?- Verspilling versus Verlies?!

2.  Waarom is het probleem zo actueel?!
 Hongersnood – Bewustwording – Duurzaamheid !

3.  Hoe groot is het verlies?!

 Voedselperspectief – Milieu – Financieel!

 Wereld – België – Vlaanderen!

 Waar en hoe wordt het verlies veroorzaakt?!

4.  Wat kunnen we zelf doen?!
Meten is weten!
Attitude – Privé!

5.  Beheer van voedselverlies in de praktijkles!
 Hotel – Bakkerij – Slagerij !

!

FOOD SAFETY CONSULT 

PROGRAMMA!

FOOD SAFETY CONSULT 

1.  Voedselverlies, waar praten we over? !
 Wat is afval? – Wat is voeding?- Verspilling versus Verlies?!

2.  Waarom is het probleem zo actueel?!
 Hongersnood – Bewustwording – Duurzaamheid !

3.  Hoe groot is het verlies?!

 Voedselperspectief – Milieu – Financieel!

 Wereld – België - Vlaanderen!
4.  Wat kunnen we zelf doen?!

Attitude – Privé!

5.  Beheer van voedselverlies in de praktijkles!
 Hotel – Bakkerij – Slagerij !

!
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WAT IS AFVAL? 

A F V A L  

•  alle stoffen, preparaten of 
voorwerpen, waarvan de houder 
zich ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen!

Huishoudens: verpakkingsafval, 
etensresten, papier, tuinafval, overig 
(lampen, batterijen,..) 

 

Industrie: landbouwafval, steenkool, 
oliën, huishoudelijk afval, zand, 
chemisch afval 

 

Natuur: bladeren, bomen, bloemen, 
gras, compost,… 

 

S O O R T E N  A F V A L  

FOOD SAFETY CONSULT 

VERLIES VERSUS VERSPILLING VAN VOEDING 

V E R L I E S  

 !

 de hoeveelheid voedsel die 
geproduceerd wordt voor 
menselijke consumptie, maar 
die uit de voedselketen 
geraakt door uiteenlopende 
redenen  

 

 !

 is een deel van voedselverlies, 
namelijk de hoeveelheid voedsel, 
geschikt voor menselijke 
consumptie, die verloren gaat 
door menselijk toedoen of 
nalatigheid. !

 

V E R S P I L L I N G  

FOOD SAFETY CONSULT 

 WERKDEFINITIE VOEDSELVERLIES 

FOOD SAFETY CONSULT 

“elke reductie in het voor menselijke 
consumptie beschikbare voedsel dat in 
de voedselketen, van oogst tot en met 
consumptie, plaatsvindt” 

Roels K en Van Gijseghem D 

“Het grote verschil tussen voedselverlies en weggegooid of ‘verspild’ 
voedsel ligt in de vermijdbaarheid van het fenomeen “!

Basis = “eetbaarheid” 
!

wel eetbaar is/was            kon geconsumeerd worden             vermijdbaar verlies.  
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 WERKDEFINITIE VOEDSELVERLIES 

FOOD SAFETY CONSULT 

“grondstof of product met 
bestemming menselijke 
consumptie” 

Voedsel?!

Niet eetbare 
biomassa 
NEVENSTROOM 

Eetbare 
biomassa 

VOEDSEL 

Streven naar een zo hoog mogelijke valorisatie van voedselverlies  

Geconsumeerd 
voedsel 

Niet geconsumeerd 
voedsel = VERLIES 

CASCADE VAN WAARDEBEHOUD  
VAN NEVENSTROOM EN VOEDSELVERLIES 

   Ladder van Moerman  

   Ladder van Lansink 

 

FOOD SAFETY CONSULT 

Sluit aan op afvalstoffenbeleid  

 

•  Preventie: voorkomen van voedselverlies  
•  Toepassing voor humane voeding: bv. 

voedselbanken  
•  Converteren voor humane voeding: be-, ver- en 

herbewerking van voedsel  
•  Toepassen in dierenvoeding  
•  Grondstoffen voor de industrie  
•  Verwerken tot meststof door vergisting en/of 

compostering  
•  Toepassing voor duurzame energie: doel is 

energieopwekking  
•  Verbranden als afval (zonder energieopwekking)  
•  Storten (verboden in Vlaanderen)  

PROGRAMMA!

FOOD SAFETY CONSULT 

1.  Voedselverlies, waar praten we over? !
 Wat is afval? – Wat is voeding?- Verspilling versus Verlies?!

2.  Waarom is het probleem zo actueel?!
 Hongersnood – Bewustwording en feiten  – Duurzaamheid !

3.  Hoe groot is het verlies?!

 Voedselperspectief – Milieu – Financieel!

 Wereld – België - Vlaanderen!
4.  Wat kunnen we zelf doen?!

Attitude – Privé!

5.  Beheer van voedselverlies in de praktijkles!
 Hotel – Bakkerij – Slagerij !

!
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ACTUEEL? 

Campagnes? 
 
•  Feed the 5000 (wereldsteden) 

•  Vlaanderen in actie: samen tegen voedselverlies Engagementsverklaring 
“  Wij doen een oproep aan alle bedrijven en organisaties uit de keten, alsook aan alle 

maatschappelijke stakeholders om samen met ons deze uitdaging aan te gaan. Wij 
roepen hen op om de engagementsverklaring te onderschrijven en met de cascade van 
waardebehoud als leidraad acties te ondernemen om voedselverliezen tegen te gaan. 
We willen in Vlaanderen een brede maatschappelijke coalitie op de been brengen om 
voedselverliezen te reduceren” 

•  Komosie: sociaal à de slag met voedselverlies 

•  11.11.11 sorry is  niet genoeg ( 24/10/2014 @scholen) 
•  Intermarché les fruits et les légumes moches 

  
 
 

 

FOOD SAFETY CONSULT 

ACTUEEL? 

Campagnes? 

•  Stad Gent: Restorestje 

•  Media aandacht (DS januari ’15) 

 

FOOD SAFETY CONSULT 

https://www.youtube.com/watch?v=GRteoKOJzxg 
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BEWUSTWORDING 

De 

FOOD SAFETY CONSULT 

•  7 miljard mensen op aarde!

•  Voedselproductie om 12 
miljard mensen te voeden!

!

•  16 000 hongersdoden per 
dag!

????!
 

Feiten VN rapporteur Jean Ziegler 2007: 

BEWUSTWORDING 

De 

FOOD SAFETY CONSULT 

•  productie 4 miljard ton voeding 
wereld/jaar!

•  1/3 niet door mens gegeten !
!

•  1,3 miljard ton voeding gaat    
jaarlijks verloren !

•  nutteloos verlies van bronnen, 
grondstoffen (hulpstoffen)!

!

Feiten Voedsel- en landbouworganisatie Verenigde Naties 2011: 
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PROGRAMMA!

FOOD SAFETY CONSULT 

1.  Voedselverlies, waar praten we over? !
 Wat is afval? – Wat is voeding?- Verspilling versus Verlies?!

2.  Waarom is het probleem zo actueel?!
 Hongersnood – Bewustwording – Duurzaamheid !

3.  Hoe groot is het verlies?!

 Voedselperspectief – Milieu – Financieel!
 Wereld – België – Vlaanderen!
 Waar en hoe wordt het verlies veroorzaakt?!

!
4.  Wat kunnen we zelf doen?!

Attitude – Privé!
5.  Beheer van voedselverlies in de praktijkles!

 Hotel – Bakkerij – Slagerij !
!

Voedselperspectief: 

Voedselverlies komt voor in alle ketenschakels van Noord tot Zuid 

Bron 11.11.11 
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•  1/3 voedsel verloren gaat of verspild ergens in de voedselketen                            !
 = 1,3 miljard ton voedsel per jaar !

!

•  Voedselverliezen Noord =  even hoog als Zuid!
ontwikkelingslanden >40 % voedsel verloren in landbouw, opslag en verwerking, 
geïndustrialiseerde landen >40 % van voedsel verloren bij distributie en consumptie!

!

•  Voedselverspilling bij consument > Noord dan in Zuid!
95-115 kg/capita/jaar voor Noord-Amerika en Europa                                        !
6-11 kg/capita/jaar in Sub-Sahara Afrika en Zuid/Zuidoost-Azië !

FOOD SAFETY CONSULT 

Voedselverlies komt voor in alle ketenschakels 

WAAR EN HOE KOMT VOEDSELVERLIES TOT STANDSTUDIE 

MONIET ET AL. 2010 �

FOOD SAFETY CONSULT 

Landbouw en visserij: 
ü  sorteren mbt kwaliteitsnormen   
ü  te lage marktprijzen om de oogstkosten te dekken  
ü  beschadiging tijdens het oogsten  
ü  onvoldoende afstemming van de productie op de markt  
 
Opslag en Transport: 
ü  beschadigde verpakking   
ü  onderbreken koudeketen 
ü  Verkeerde afstemming klant, product, tijdstip 
 
 

WAAR EN HOE KOMT VOEDSELVERLIES TOT STANDSTUDIE 

MONIET ET AL. 2010 �

FOOD SAFETY CONSULT 

 
Verwerking: 
ü  wegwerpen of bijsnijden van onregelmatig gevormde producten  
ü  beschadiging of misvorming door problemen met de afstelling van 

machines tijdens het productieproces 
ü  kwaliteitsverlies als gevolg van aantasting in productieprocessen 
ü  verspilling door verpakkingsproblemen 
ü  overproductie van supermarktmerken die niet elders verkocht kunnen 

worden 
ü  overtollige voorraad door terugneemverplichtingen en annuleringen van 

bestellingen 
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WAAR EN HOE KOMT VOEDSELVERLIES TOT STANDSTUDIE 

MONIET ET AL. 2010 �

FOOD SAFETY CONSULT 

Distributie: 
ü  gebrekkige koeling en verbreking van de koudeketen 
ü  beschadiging door verpakkingsproblemen 
ü  overtollige voorraad door een slechte afstemming van 

bestellingen met de mogelijke vraag 
ü  verplichting om een brede waaier van producten en merken te 

bestellen bij dezelfde producent om betere prijzen te krijgen 
ü  niet voldoen aan voedselveiligheidsnormen 
 

FOOD SAFETY CONSULT 

Beleid en regelgeving 
 
Impact op voedelverlies

•  Handelsnormen 
•  Quota’s
•  Blokkeren van producten om 

economische redenen
•  Normen voedselveiligheid; 

traceerbaarheid, etikettering


…
 

WAAR EN HOE KOMT VOEDSELVERLIES TOT STANDSTUDIE 

MONIET ET AL. 2010 �

Waar en hoe komt voedselverlies tot stand? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=smAm_iTu_CI 
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VOEDSELVERLIES IN 
EUROPA 
 
VERDELING VAN DE 
VOEDSELVERSPILLING OVER 
DE VOEDSELKETEN IN DE 
EUROPESE UNIE 

FOOD SAFETY CONSULT 

VOEDSELVERLIES IN BELGIE 
 In België zijn de gewesten bevoegd. Dit bemoeilijkt het verwerken van nationale gegevens. !

•  3,6 miljoen ton voedsel gaat verloren of wordt verspild ergens in de 
voedselketen (FEVIA):!

FOOD SAFETY CONSULT 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

Voedselverlies 

•  Het Belgisch gemiddelde voedselverlies bij de consument: 89 kg /inw/jaar.!
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VOEDSELVERLIES IN VLAANDEREN 

FOOD SAFETY CONSULT 

VOEDSELVERLIES IN VLAANDEREN VERSUS EU 

FOOD SAFETY CONSULT 

VLAANDEREN EU 

FACTSHEET  VLAANDEREN 

FOOD SAFETY CONSULT 

•  Het huishoudelijke restafval bestaat 
voor 12% uit voedselafval.!

•  Tussen de 27% en de 57% van het 
huishoudelijke GFT-afval bestaat uit 
voedselafval!
!

•  1,5% van het restafval bestaat uit 
ongeopende verpakkingen !
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Wereldbevolking in 2050: >9,2 milj 
mensen 

Nodig: 

Jaarlijks > 1 miljard ton graan 

Jaarlijks > 200 miljoen ton vlees 
 

Uitdaging: 

voorkomen dat voedsel doorheen 
de voedselketen verloren gaat  

ETHISCHE ASPECT VAN VOEDSELVERLIES 

FOOD SAFETY CONSULT 

MILIEUPERSPECTIEF 

Impact van productie en consumptie op milieu? 
 

•  Op het einde van de rit: 

Verwerking van voedselafval heeft impact op broeikaseffect 
 

•  Productie, verwerking, distributie en consumptie: 

Verlies van voedsel = verlies van geïnvesteerde energie, en grondstoffen 
 

 

Hoe later in de keten voedsel verloren gaat, hoe meer input en energie 
verloren gaat en hoe groter het milieueffect 

 

FOOD SAFETY CONSULT 

MILIEUPERSPECTIEF 

FOOD SAFETY CONSULT 
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FINANCIEEL ASPECT 

Voedselverlies = gederfde inkomsten voor   
•  Landbouwers    
•  Voedingsbedrijven 
•  Distributie 
•  Consument 
 

Niet optimaal aanwenden van  nevenstromen = voedselverlies
        

Het financieel verlies in België tgv voedselverlies= 1,4 milj € of 175 
€ per huishouden  

 

Het grootste deel van de afvalkosten bestaat uit het verlies 
aan toegevoegde waarde van grond- en hulpstoffen. 

FOOD SAFETY CONSULT 

Personeelskost:  bestellen van grondstoffen die afval werden!

   ontvangen van grondstoffen die afval werden!

   verwerken van maaltijden die afval werden!

   verwerken van afval!
!

Energiekost:  aanleveren van grondstoffen die afval werden!

   opslaan van grondstoffen die afval werden!

   verwerken van maaltijden die afval werden!

   verwerken van afval bij ophalingsbedrijf!

Kosten van telefoon, fax, verlichting, verwarming, wasserij voor productie van 
maaltijden die afval werden …!

KOSTPRIJS VAN VOEDSELVERLIES/AFVAL 

FOOD SAFETY CONSULT 

VALORISATIE VAN VOEDSELVERLIES 

Biomethanisatie is een biologisch proces van de afbraak van organisch 
materiaal door bacteriën bij de totale afwezigheid van zuurstof.!

Bij een gunstige temperatuur en vochtigheid wordt het organisch materiaal 
afgebroken in een vergistingstank.!

Het resultaat van deze afbraak is de productie van :!

ü  een biogas dat vooral bestaat uit methaan en dat kan worden 
gevaloriseerd als energie!

ü  een gestabiliseerd bijproduct, digestaat genoemd, dat kan worden 
gevaloriseerd als meststof.!

FOOD SAFETY CONSULT 
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Biomethanisatie:!
Vergistbare stromen!

•  keukenafval en etensresten (SWILL)!

•  onverpakte- en verpakte 
levensmiddelen (oa groenten & fruit, 
zuivelproducten...)!

•  gebruikte frituurolie en frituurvet!

•  beenderen, vetten en vleesresten!

•  brood- en banketwaren!

•  organische reststoffen uit 
voedselproductie!

•  retourstromen uit de handel en 
afgekeurde ladingen   

 

VALORISATIE VAN VOEDINGSAFVAL 

FOOD SAFETY CONSULT 

Eindproducten:!
•  Stroom en warmte!

•  Organische meststoffen!

•  Biodiesel!

•  Veevoeder Pedfood!

 
http://www.youtube.com/watch?v=TSuHJ1cVuUQ   

Biodiesel en glycerine uit gebruikt frituurvet en olie:!
Na zuivering en behandeling krijgen de herwonnen grondstoffen 

een nuttige bestemming voor de productie van 
biodiesel ,houtindustrie en de chemische nijverheid.  

De afnemers van deze producten stellen de hoogste eisen 
betreffende hygiëne,transport en zuiverheid van de 
grondstoffen. 

Volledige traceerbaarheid van alle opgehaalde loten is 
gegerandeerd. 

Opbrengst: 0,25 € per liter. 

FOOD SAFETY CONSULT 

VALORISATIE VAN VOEDINGSAFVAL 

PROGRAMMA!

FOOD SAFETY CONSULT 

1.  Voedselverlies, waar praten we over? !
 Wat is afval? – Wat is voeding?- Verspilling versus Verlies?!

2.  Waarom is het probleem zo actueel?!
 Hongersnood – Bewustwording – Duurzaamheid !

3.  Hoe groot is het verlies?!

 Voedselperspectief – Milieu – Financieel!
 Wereld – België – Vlaanderen!
 Waar en hoe wordt het verlies veroorzaakt?!

4.  Wat kunnen we zelf doen?!
Meten is Weten!
Attitude – Privé!

5.  Beheer van voedselverlies in de praktijkles!
 Hotel – Bakkerij – Slagerij !

!
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FOOD SAFETY CONSULT 

80% van het VV/A is afkomstig van 20% van de producten/
processen!
Deze 20% zo snel mogelijk detecteren! 

METEN = METEN!

§ Inzicht in de werkelijke kostrijs van Voedselverlies (afval)        !

  stimuleren om voedselverlies te voorkomen                   
  kosten besparen!

!
§ Facturen voor afvalophaling en -verwerking van afval    

  slechts 10% van de totale afvalkosten! !
!
§ Het grootste deel van de afvalkosten bestaat uit het verlies 
aan toegevoegde waarde van de de grond- en hulpstoffen!

FOOD SAFETY CONSULT 

PROCEDURE !

Verschillende mogelijkheden om voedselverlies te meten:!
!

FOOD SAFETY CONSULT 

Monitor voedselverspilling!

Verspilling in Beeld, Agro&Co  

Ovam 

Unilever Food Solutions Afval Monitor  

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/emma/org/10757754/verspilling+in
+beeld,+ed+hendriks+en+pascal+van+delst.pdf!

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2013/05/21/monitor-voedselverspilling.html!

http://www.unileverfoodsolutions.nl/onze-services/uw-
keuken/wise-up-on-waste/gebruik_afval_monitor!

http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/101!
!
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Logica?  

VV/A zoeken en analyseren!Waarvan komt mijn VV/A    

Hoe dit VV/A onder controle 
houden?    

Worden maatregelen toegepast 
om VV/A te beperken?    

Beheersmaatregelen 
kiezen!

De kritische punten 
opvolgen / bewaken!

Is dit alles doeltreffend? De prestaties evalueren!

Om het in kaart brengen van voedselverlies binnen een onderneming kan beroep gedaan 
worden op de HACCP-Principes:!

PROCEDURE   VV/A = VOEDSELVERLIES/AFVAL 

FOOD SAFETY CONSULT 

Het VV/A-team samenstellen 
 

Stap 1 
Bepaling van het doel van de studie (afbakenen) Stap 2 

Opstellen van het stroomschema VV/A (diagram)                                                                                                                                  

Stap 3 

Verificatie van het stroomschema 
Stap 4 

Stap 5 

Stap 6 Inventarisatie VV/A + voorzorgsmaatregelen 
Stap 7 Evaluatie ernst VV/A  + maatregelen uitwerken 
Stap 8 Grenswaarden voor “kritisch“ VV/A bepalen 

Stap 9 Bewakingssyteem voor “kritisch“ VV/A uitwerken 
Stap 10 Bijsturingsplan met corrigerende maatregelen 

Stap 11 Verificatieprocedure (van stap 6 tot 10) 

Stap 12 Documentatiesysteem: VV/A-handboek 

Principe 1 

Principe 2 

Principe 3 

Principe 4 

Principe 5 

Principe 6 

Principe 7 

Verzamelen van productgegevens (aard, verpakking, cat. afval,…) 

FOOD SAFETY CONSULT 

Stap 1 Het VV/A-team samenstellen 

§  Algemeen Principe 
ü  Goedkeuring van directie 
ü  Multidisciplinair team 
ü  Functioneel en niet 

hiërarchisch 
ü  Met duidelijk doel (meetbaar) 

en opdracht 
 

§  Organisatie vh team 
ü  Coördinator 
ü  Technisch secretaris 
ü  Leden met elk specifieke kennis 

 
 
 
 
 
 
 
 

§  Planning 
ü  Uiterste datum voor 

implementatie 
ü  Vergadermomenten max 1/2d 
ü  Verantwoordelijkheid 

deelnemers duidelijk omlijnd 
ü  Tijd tss verschillenden 

vergadermomenten om taken 
uit te voeren 

 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 
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Het doel van de studie vastleggen 

§   Omschrijving vd product en stroomschema 
ü  Gericht op een bepaald product en bijhorende processstappen 
ü  Verschillende productgamma’s omschrijven (mate van 

convenience) 
ü  Bepaalde aspecten benadrukken: 

•  Samenstelling product (zelfde ingrediënten) 
•  Eenheidsbewerking (schillen, kuisen,pellen, …) 
•  Verschillende tussenstadia: prim grondstof, (half) afgewerkt 

product, … 
•  Doelgroep 

Stap 2 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Het doel van de studie vastleggen 

§   Bepalen van de uiterste grenzen van de VV/A- studie: 
ü  Welke uitvoeringsfasen mee opnemen? 
ü  Duidelijk omschrijven vanaf de eerste stap tem de laatste stap 
 

§  Bepalen van het soort voedselverlies 
ü  Opstellen van een lijst van de gekende of voorziene VV/A 
ü  VV/A groeperen: 

•  Voorraad 
•  Bereiding 
•  Terug van gasten 
•  Verpakking 

Stap 2 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Verzamelen van de productgegevens Stap 3 

= Productbeschrijving 
 
§  Doel: alle nodige gegevens verzamelen voor het later toepassen 

van de HACCP-principes op voedselverlies/verspilling 
 
§  Factoren die bijdragen tot efficiënt productbeheer: 

ü  Keuze van leverancier 
ü  Gevarenanalyse van grondstof  
ü  Eindproducten: verpakking, gebruik, teruggezonden 

producten  

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 
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Opstellen van het stroomschema VV/A Stap 4 

§  Doel:  Processtappen in kaart brengen om later de VV/A 
gevoelige stappen en de verloren energie/bronnen aan te wijzen 
(Basis HACCP-plan) 

   
§  Beschrijving vh schema en gegevens: 

ü  Voor elk product of groep van producten, idem voor verpakking 
en water. 

ü  Vanaf ontvangst tot verdeling 
ü  Ook facultatieve stappen en controles vermelden 
ü  Technische info kan toegevoegd worden (C°, duur van opslag,...) 

§  Vaste structuur 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Verificatie van het stroomschema Stap 5 

§  Doel:  Nagaan of het stroomschema volledig is.  
 
§  Verificatie van al de activiteiten: 

ü  Ontvangst vd goederen 
ü  Processtappen bereiding en verwerking 
ü  Verdeling 
ü  Opslag 
 

§  Op moment van activiteit (open) 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Inventarisatie VV/A  + voorzorgmaatregelen Stap 6 

§  Doel:  Voedselverlies en de mogelijke oorzaken bepalen. 
  Oplossingen vastleggen die het optreden ervan kunnen 
  voorkomen 

§  Principe van de gevarenanalyse: 
ü  Rekening houden met: 

o  Oorsprong van VV/A: 5M’s 
o  Frequentie van voorkomen vh voedselverlies 
o  Eliminatie vh VV/A tijdens productieproces 
o  Gezond verstand 

ü  Voor elk verlies voorzorgsmaatregelen definiëren 
ü  Alle producten afzonderlijk beschouwen, niet per groep werken 
ü  Geen maatregelen vastleggen zonder toepassing in de praktijk 

Principe 1 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 
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Principe 1 

Ontvangst 

Mise en place 

Voorraad 

Bereiding 

Van bord 

Tussenstap 

Voor  - elk product 
  - elke distributiestap 

Oorzaken Verlies  Preventieve maatregelen 

Stap6 Inventarisatie  VV/A + voorzorgsmaatregelen 

5M’s 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Principe 1 

Stap6 

Inventarisatie VV/A 

FOOD SAFETY CONSULT 

Evaluatie van de ernst van VV/A + uitwerken van maatregelen Stap 7 

Principe 2 
§  Inventarisatie van het totaal voedselverlies en afval: 

•  Inzicht WAT (productgroep?) het grootste voedselverlies genereert!
•  Waar (processtap) het grootste probleem van voedselverlies zich situeert!

!
§  Eventueel “Kritisch” VV/A bepalen ahv risicoanalyse, beslissingsboom, 

eigen methode.!
!
§  Snel VV/A aanpakken:!

De grootste voedselverliezen eerst aanpakken!
Principe van Pareto-analyse:!
80% van het VV/A is afkomstig van 20% van de producten/processen!
Deze 20% zo snel mogelijk detecteren!!

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 
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Grenswaarden voor VV/A bepalen Stap 8 

Principe 3 

PROCEDURE !

§  Grenswaarde  
ü  bepaalt het verschil tussen ‘aanvaardbaar’ en 

‘onaanvaardbaar’ of “ kritisch” in termen van VV/A   
•  Ethisch 
•  Milieu 
•  Financieel 
 

ü  aantal grenswaarden zijn wettelijk bepaald 
ü  worden bij voorkeur in cijfers uitgedrukt 

Het terugdringen van VV/A mag geen invloed hebben op 
voedselveiligheid en kwaliteit 
Naleven van voedselveiligheid is regelmatig de oorsprong van VV/A 

FOOD SAFETY CONSULT 

Bewakingssyteem voor elk “kritisch” VV/A uitwerken Stap 9 

Principe 4 
§  Bewaking 

ü  invoeren van een aantal observaties of metingen van 
controleparameters om  

o  na te gaan of het “kritisch” VV/A voldoende beheerst wordt  
o  nauwkeurige gegegens te bekomen  

§  Voor “kritisch” VV/A bepalen: 
ü  wat controleren 
ü  met welke methode  

§  Bewaking tijdens het productieproces:                    
ü  Snelle analyses    Visuele inspectie 
ü  Alle aanvaardbare procedures  Continu/discontinu 
ü  Documentcontrole 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Bijsturingsplan met corrigerende maatregelen Stap 10 

Principe 5 
§  Correctieve actie (ca): 

ü  Maatregelen die de afwijking direct corrigeren (korte termijn) 
§  Corrigerende maatregel (cm): 

ü  Structurele maatregelen om herhaling te voorkomen (middellange 
termijn)  

§  Documentatie: 
ü  Beschrijving van de te nemen ca/cm bij onaanvaardbaar VV/A 
ü  Beschrijving van genomen ca/cm bij onaanvaardbaar VV/A 

o  corrigerende actie 
o  lijst van niet-conformiteiten 
o  lijst van uit te voeren acties 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 
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Verificatieprocedure van stap 3 tot 9 Stap 11 

Principe 6 §  Doel:  Nagaan of het VV/A-schema volledig is.  
§  Verificatie van: 

ü  Stap 6: inventarisatie VV/A + voorzorgsmaatregelen!
ü  Stap 7: evaluatie ernst VV/A = maatregelen!
ü  Stap 8: grenswaarden voor kritische VV/A bepalen!
ü  Stap 9: bewakingssyteem voor kritisch VV/A uitwerken !
ü  Stap 10: opstellen van een bijsturingsplan met corrigerende maatregelen !

§  Op moment van activiteit (open) 
§  Hoe? 

ü  Food Waste Monitor (Unilever Food Solutions) 
ü  interne audit 
ü  ophaalborderel afval 
ü  facturen 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

Documentatiesysteem: VV/A-handboek Stap 12 

Principe 7 

§  Doel: Een eenvoudig, overzichtelijk, efficiënt en toegankelijk werkboek  
§  Documenteren van het uitgewerkt systeem: 

ü  Procedures, werkinstructies, werkwijzen, ondersteunende 
documenten,…: 

ü  Documenten groeperen in een kwaliteitshandboek 
§  Registreren van het uitgewerkt systeem: 

ü  Bij “kritisch”VV/A: verslagen, observaties, beslissingen  
§  Principe: 

ü  Het VV/A-dossier kan een onbeperkte hoeveelheid gegevens, 
verplichte en nuttige informatie, bevatten die nodig zijn om het  
VV/A-beleid te ondersteunen. 

PROCEDURE !

FOOD SAFETY CONSULT 

VV/A TEGENGAAN IN DE PRAKTIJK !

FOOD SAFETY CONSULT 

Concrete voorbeelden om voedselverlies tegen te gaan: 
1. Inkoop: heb real-time controle over uw voorraad en de gebruikte en 

verkochte producten 

2. Opslag: houd overzicht van uw voorraad, o.a. met gebruik van een 
verbeterd systeem van datum stickers 

3. Mise en Place: produceer producten als u (vrij) zeker weet dat ze gebruikt 
worden 

4. Bereiding bij bestelling: zorg ervoor dat u de ingrediënten intelligent en 
met behulp van ‘rest’ producten gebruikt 

5. Portionering & bord afval: voorkom met de juiste porties dat uw keuken 
overdadig veel eten terug krijgt op het bord 

     leer van uw bord afval welke producten te veel worden aangeboden 
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VV/A TEGENGAAN IN DE PRAKTIJK !

FOOD SAFETY CONSULT 

Advies: 
•  Vorm een ‘groen’ team van alle delen van het bedrijf om de aandacht te vestigen op 

het tegen gaan van verspilling.!

•  Zorg ervoor dat verse producten in verschillende gerechten op de menukaart 
worden gebruikt. Dit voorkomt de waarschijnlijkheid dat er spullen over datum gaan.!

•  Inkoop software kan waardevolle informatie opleveren over plannen, inkopen en 
bestellen van producten. Met behulp van krachtige formules, analyse van historisch 
en voorgespeld gebruik van elk product ontstaat advies voor het bestellen.!

•  Koop alleen bulk in als het past bij de verwachte vraag of als het niet-verse 
producten zijn. Schaalvoordelen kunnen een mooie kans zijn op verhoging van de 
winst, mits de producten daadwerkelijk gebruikt worden.!

•  Denk aan houdbare producten zoals diepvries, droog of blik als alternatief voor vers 
als de kwaliteit minimaal vergelijkbaar is. Hiermee verminder je het niveau van je 
gerechten niet en beperk je de hoeveelheid bederfelijke ingrediënten.!

 

VV/A TEGENGAAN IN DE PRAKTIJK !

FOOD SAFETY CONSULT 

Advies: 
•  Probeer de verleiding te weerstaan om te veel voorraad te creëren en om alvast te 

veel voor de "mise en place" te bereiden, zelfs als je te veel tijd hebt. !

•  Meten maakt uit! Gebruik weegschalen om ingrediënten af te wegen net als porties. 
Het recept zou altijd de basis moeten zijn voor de verkoopprijs. Het is niet ongewoon 
om meer dan 40% te veel uit te serveren!!

•  Keuze in portiegrootte en de mogelijkheid om een lichte maaltijd te kiezen zijn zeer 
belangrijke trends. Denk aan twee voorgerechten i.p.v. een voor- en hoofdgerecht of 
minidesserts als toetje !

•  Gebruik standaard lepels of spatels voor een vast volume om de portiegrootte 
constant te houden. Kies bij saus zelfs voor een vast formaat lepel per saus.!

•  Een goede truc om de juiste hoeveelheid garnituur te serveren is de mogelijkheid 
voor een tweede portie aan te geven. Zo kunnen gasten altijd kiezen waar ze echt 
trek in hebben.!

 

VV/A TEGENGAAN IN DE PRAKTIJK !

FOOD SAFETY CONSULT 

Advies: 
•  Beperk volumepromoties zoals '2 halen, 1 betalen' tot non-foodproducten en lang 

houdbare producten. Hanteer prijsreducties (in plaats van volumepromoties) voor 
verse producten zoals brood, zuivel, charcuterie en vlees.!

•  Gebruik de ladder van Moerman om niet-verkochte producten zoveel mogelijk te 
valoriseren.!

•  Veranker het beleid ten aanzien van voedselverspilling in de procedures van de 
organisatie en maak de uitvoering daarvan afdwingbaar.!

•  Beperk je kaart.!

•  Koel bereidingsresten versneld in.!

http://www.radio1.be/hautekiet/sos-voedselverspilling    DEBAT VOEDSELVERLIES 
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STERKTES 

WERKPUNTEN 

ZWAKTES 

FOOD SAFETY CONSULT 

Klaar om de vlaamse engagementsverklaring 
te ondertekenen?  

FOOD SAFETY CONSULT 

Bedankt voor uw aandacht,  
stel gerust uw eventuele vragen…  

!


