
Bij bedrijfsrestaurant en 
banqueting

Paula Huismans

Reductie 
voedselverspilling 

23 juni 2022

1



2

Waar hebben we het over

Wereldwijd probleem: 

ca 1/3 van al het beschikbaar voedsel wordt in de keten verspild

Daarom : voedselverspillingsreductie 

onderdeel van SDG 12 (SDG 12.3)

Duurzame productie en consumptie



3

Waarom is reductie      voedselverspilling belangrijk

Omdat: Je goed voedsel gewoonweg niet weggooit ! En vanwege…

- Klimaat   - 6-8 % van onze CO2-uitstoot 

- Waardering producent en product  - liefde en aandacht voor product en producenten en bereider van ons eten

- Landgebruik & biodiversiteit 

- Water  - 27 miljard liter

- Transport &Verpakkingen

- kunstmest en bestrijdingsmiddelen/ diervoeders

- Kosten-> ruim 4,4 miljard euro

NB: cijfers voor Nederland 

Bronnen: oa samentegenvoedselverspilling, 
Voedingscentrum, WUR, RABO
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Feiten voedselverspilling Nederland 

• totale gewicht: 2-2,5 miljard kilo (eten voor 5,4 miljoen mensen) per jaar

• In catering/banqueting 15-40% (inschatting WUR) 

• En : kijk ook eens naar hoe t bij u thuis gaat…

Gemiddeld in Nederland momenteel 34 kilo pppj (105 kg per gezin)

-> 23 tot 32% van de totale verspilling -> consument is  grootste verspiller 

Thuis :Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen het meest verspild. 

In 2019 verdween gemiddeld 45,5 liter drinken per persoon per jaar

in de gootsteen of het toilet (bron: Voedingscentrum, 2019).
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Het grootste probleem

Als je voedselverspilling ziet, is het te laat!!!!
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Hoe is voedselverspilling te reduceren 

in bedrijfsrestaurant en banqueting
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Meten is weten 
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Met meet apparatuur 

Meten wat en hoeveel je weggooit
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Winnow | Commercial Food Waste Solutions (winnowsolutions.com)

Orbisk - Automatically reduce food waste in your kitchen

https://www.winnowsolutions.com/
https://www.orbisk.com/#how-it-works
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via processen in de keten

• https://www.youtube.com/watch?v=5Edqf
YmOA

Traject RWS 2017

Een van de aanbevelingen: 
investeer in proces bestellen

Meten wat en hoeveel je weggooit
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Bestelketen RWS 2018
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➢ 20% van de klaargemaakte broodjes bleef over / verdween in kliko

➢ Wat helpt: maatwerk (voorkeur) per persoon en zo dicht mogelijk bij levering kiezen –>denk 
aan wel/geen vlees, salade, man/vrouw verhouding,etc,

➢ Niet alles uitserveren en later bijvullen indien nodig werkt (maar is (kostentechnisch) lastig)

➢ Reflex: goede bestemming zoeken voor die 20 %, echter: voorkomen is beter

➢ Slordigheid in bestelketen (bv no-show)

➢ Mindset: genoeg is ook gastvrij

➢ Uitwisseling tussen restaurant en ‘lunch op zaal’ was door afspraken niet mogelijk 

➢ Verdienmodel catering gebaseerd op geleverde aantallen broodjes

➢ Standaard 10% minder leveren dan besteld gaf GEEN klachten.
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Wat zagen we:
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->Aanpakken voedselverlies 

moet op meerdere plekken gebeuren
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• Begin altijd aan de voorkant.

• Voorkomen is beter dan genezen.

Pak alle stappen in de keten aan

• Productie 

• Inkoop, leveranciers

• Bereiding, bewerken bewaren

• Verstrekking, consumeren, (verpakking)

• Reststromen verwaarden waar mogelijk

Duik in de keten
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productie

(in)directe 
Inkoop 

Bereiden/ 
verwerken

Verstrekken

/consumeren

Reststromen 
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• Koop bij leveranciers die minder mooie 
producten en  reststromen gebruiken, 
zoals: 

Verspillingsfabriek, verspilling is 
verukkelijk; Kromkommer; Instock; 
Pieperbier; bammetjesbier;

Kipster; Oerei, etc , etc

• Koop op maat (ook afh van het aantal 
stappen in de inkoopketen) 

• Houd voorraad bij (FiFo)

Productie / Inkoop
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Aanbesteding catering RWS 2019

• Nieuw: Samenwerking/partnerschap

• Uitvraag op doelen

• Aan cateraars : hoe ga je dit aanpakken

Rond voedselverspilling : 

door goede informatie, flexibele besteleenheden, 

korting voor klanten, andere bereidingswijzen , 

up to date info over aantal deelnemers vergaderingen, 

meten van afval, Nieuwe samenwerkingspartners (MKB),inkopen producten van reststromen, Etc

-> zorg voor goede NULMETING
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• Voorkom snijverlies -> veel meer bruikbaar (recepten)

Verschuiving in vermijdbaar/niet vermijdbaar 

• Voorspel het aantal gasten op basis van kengetallen

• Maak porties niet te groot

• Gebruik ‘restjes’

• Vers bereiden (op maat, met voorraad op locatie) 

• Denk aan THT (nog houdbaar/zintuigen) en TGT (moet weg) 

-> Creatieve koks nodig!!!

Bereiden, bewerken, bewaren
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Aanbod 

• Niet te veel keuze geven (en: laat waar mogelijk klant kiezen)

• Keuze zo dicht mogelijk op uitserveren (bv bestelbewuster app)  ->

• Aantrekkelijke presentatie

• Heldere en correcte informatie

• Maak porties niet te groot / serviesgoed

Verstrekken , consumeren (verpakking)
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Verstrekken , consumeren (verpakking)

In restaurant

• Niet alles beschikbaar tot einde opening

• Serveer niet alles uit, maar houd koel (HACCP) en vul bij

• Soms is verpakking beter (bv kleine locatie/minder lopende producten) 

• Prijsreductie

• Pauzeplein
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• Goede kwaliteit bij zowel restaurant / banqueting

• Uitwisseling restaurant / banqueting mogelijk

• Gezamenlijk Prestatieindicatoren afspreken

• verplichte meting / regelmatige rapportage

• Afspraken over terugkoppeling bestellers

• Training bestellers

• Verdienmodel cateraar (bonus-malus-regeling?? )
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Beslist nodig : samenwerking opdrachtgever- cateraar
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Vb afspraken catering voor inspiratiedag VANG Bth 2019

•Op vrijdag 

•Late lunch, stevig hapje om 11 uur (plakken bananenbrood van overgebleven brood en overrijpe bananen)

•Aanbod in fasen- steeds bijvullen  –begrip gasten nodig- communicatie belangrijk.

•broodjes van bierbostel van een lokale bakker - beleg : kazen, veganistisch beleg/spreads en gegrilde (rest-)groenten

•De warme pan pizza is gemaakt van restproducten van de vorige dag

•dezelfde salades als in restaurant van de RWS(Rijkswaterstaat)-locatie Westraven schuiven met  voorraad 

•In de middag : koekjes en bananenbrood (overgebleven- aangevuld met handfruit. 

•Borrel: oesterzwam bitterbal, quiche en een noodlestick werd warm uitgeserveerd en op maat bijgemaakt.
. 
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Inspiratiedag 2019 VANG bth

randvoorwaarden cateraar :

•pauze verlengen -> 1,5 uur. 

nodig om tussendoor broodjes klaar te kunnen maken en lunch aan te kunnen vullen.

•Vooraf doorgeven hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er komen 

Zodat  catering daar r op af gestemd kan .

Inspanning 
Er is door de catering hard gewerkt en hard gelopen tussen onze locatie en het restaurant in het pand om eten 

van de lunch uit te wisselen. 

Resultaat: 

Er is significant minder eten weggegooid vergeleken met een gemiddelde vrijdag in zowel het restaurant als op 

de LEF locatie.
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Zelf gebruiken door bv 

• Conserveren (bv invriezen)

• (Ouderwetse) bewaar methoden: fermenteren, drogen,..

• Verkopen 

En wat overblijft laten verwerken

• Voorkeursvolgorde –afval hiërarchie / ladder van Moerman

• Niche stromen zoals koffiedik, sinaasschillen, munt, etc kunnen weer als product 
terugkomen in het bedrijf 
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Reststromen verwaarden waar mogelijk
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