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Drijfveren om minder voedsel te verspillen
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Voedselverspilling in Europa

173 kg pro-capita 

food waste



Voedselverspilling in Nederland

 Overheid en industrie werken

sinds 2009 samen (2014 jaar

tegen de voedselverspilling)

 Veel individuele initiatieven, 

maar tot nu toe geen reductie

 Tijd voor een nieuwe fase

 Inspelen op trends & 

ontwikkelingen
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Aandeel huishoudens?  41kg/pppj



Surplus producten

Get Inspired: This Dutch Supermarket Is Reinventing Food Waste

Turning ugly produce into soup and food scraps into soaps! 

(source: Martha Steward.com)



Circulaire producten



Slimme techniek 
voor verwerking, transport, opslag 
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Houdbaarheid verlengen & voedselkwaliteit behouden

Voorbeeld: milde conservering: sinaasappelsap van 21 dagen oud die nog even 
gezond en lekker is als op de dag dat het geperst werd.



 Reusable, recyclable or comp

ostable?

Vraagt om inzicht in 

verpakkingscyclus én om 

kennis van consument 

 Geen verpakking? Vraagt om 

nog intelligentere forecast, 

productie op basis van 

vraag, focus op seizoen. 

Geen (plastic) verpakking? 
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Houdbaarheidsdatum
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TGT vs THT 
Veiligheid vs kwaliteit
Gebruik je zintuigen.... 



Verspilling tegengaan bij de consument

Positieve sociale 

norm = significant 

effect op de 

consument. 

So let’s set 
the norm!

10



Wat wil de consument? praktische hulp
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Nieuwe campagne #verspillingsvrij
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Wij werken aan #verspillingsvrij. Doe mee!

1. Check je voorraad. Wat moet eerst op?
2. Maak een planning en boodschappenlijst.
3. Kook precies genoeg.
4. Gebruik je zintuigen bij de THT datum. Kijk, ruik en proef!
5. Zet je koelkast op 4ºC.
6. Weet waar je eten het best bewaart.



Slimme technologie



Nieuwe business modellen



Samen tegen voedselverspilling



De business case (= Pure winst) 



Wanneer zet jij de 1ste stap naar Pure Winst? 
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Praktisch plan van aanpak

 Ladder van Moerman als 

uitgangspunt

 Voorkomen, verminderen, 

verwaarden

 Target, Measure, Act

 Cascaderen
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Vraaggerichte voucherregeling

 Bedrijven stimuleren om innovaties in hun processen / keten toe te 

passen die voedselverspilling voorkomen en verminderen of 

onvermijdbare reststromen tot waarde brengen

 Expertise Wageningen Research en derde partijen voor het 

uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

 Het advies kan in de vorm zijn van een expert sessie, validatie, 

haalbaarheidsonderzoek, kansenkaart workshop of value scan. 
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Voorwaarden voucherregeling

 Er is voor zover bekend nog geen bewezen, repliceerbare oplossing 
voorhanden en is het innovatie niveau redelijk tot hoog (TRL 3-7). 

 Als bedrijf of organisatie betaalt 50% van de totale kosten, de 
andere 50% wordt door de voucher vergoed. 

 De waarde van de voucher ligt tussen de € 5.000,- en € 15.000,-
(incl. BTW).

 Aanvragen kan via WUR website 

 Voor vragen? Mail naar verspillingsvoucher@wur.nl
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