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‘Keten’ denken
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Grondstoffen

Productie

DistributieConsumptie

Recycleren

Kringloopeconomie

Recyclage plastiek

Waterzuivering CG Fine Food Meat
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Voedselverlies



Foodwaste

Wereldwijd gaat 1,3 miljard ton voedsel verloren per jaar, zegt de Voedsel-
en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Voedelverlies voorkomen 
staat dan ook hoog op de maatschappelijke agenda. Ook Colruyt Group 
draagt daaraan zijn steentje bij, bijvoorbeeld door ons efficiënte 
bevoorradingssysteem.
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Voedselbanken

2001
Start Voedselbanken

Centrale 

aanlevering

Leveranciers Leveranciers

Leveranciers

Retour-

vrachten

Retour-

vrachten

Retour-

vrachten

Winkels Winkels

Winkels
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Enkele mijlpalen



2007: start vergisting
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Enkele mijlpalen

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ton

Colruyt

klanten

Ton

Colruyt



Definities voedselverspilling

Elke reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel, 

dat in de voedselketen – van oogst tot en met consumptie - plaatsvindt.

Bron: FAO, Vlaamse overheid

“…find new ways to reduce inputs, minimise

waste*, improve management of resources 

stocks, change consumption patterns, optimise

production processes, management and business 

methods, and improve logistics”. 
(REAP Annual Event – 2013)

Definitie 

Voedselver-

spilling 

voor EU

Reduction of  35 % of global

edible food by 2020

De retail staat in voor 5% van het totale voedselverlies in de keten, 

van teler tot consument.
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Case study voedselverlies

Voedselverlies
is consumeerbare goederen zonder

97,6%
Aandeel verkochte goederen/totaliteit aangekochte goederen

• Verpakking (10%)

• Niet consumeerbare delen 

zoals beenderen, zwoerd…
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Verwerking maximaal recupereerbare 
restfractie voor consumptie
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Principes

Opwaarts werken in de cascade van waardebehoud:

Primaire focus op 

preventie

Opwaarts werken, 

op economisch

verantwoorde 

manier

Kwaliteitscriteria 

hanteren

Continue 

aandacht voor 

voedselveiligheid 

bij vrijwillige 

schenkingen/

verkoop 

producten

Samenwerking  in 

de keten
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Onze klanten betrekken



Voedselbanken en onze Colruyt-klanten
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Voedselbanken
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Sensibiliseren via folders
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Colruyt Group Academy
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https://youtu.be/hz3fxxmZkk0



LEVI

Lekker Eten Voor Iedereen

Sociaal project
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Aanleiding

• We hebben een plan in het Zuiden, maar we kunnen 
ook in ons eigen land veel doen. 

• Al merken we daar een grote versnippering in dat 
‘sociaal landschap’. We krijgen veel vragen vanuit 
sociale organisaties om zaken weg te schenken.

• We willen echter vertrekken vanuit ons DNA, we 
willen onze expertise in retail en logistiek inzetten in 
de strijd tegen armoede, en we willen samenwerken
met andere, externe partijen die hun eigen kennis 
inzetten, zoals OCMW's en NGO's. (co-creatie)
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The potential scale of shared value
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Doel van het project

• Mensen met budgettaire problemen structureel en daadwerkelijk helpen 

door hun tools te geven om lekker, evenwichtig en betaalbaar te eten/te 

koken. 

• In co-creatie met sociale organisaties plaatselijke pilootprojecten 

opzetten. Experimenteren en testen. Wat werkt, opschalen op groter 

niveau om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
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Projectopzet
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Lekker eten voor 

iedereen

Luik A: mensen met beperkt

budget

Luik B: mensen zonder

budget

Doel: oplossingen vinden om mensen met 

budgettaire problemen te ontzorgen voor wat

hun voeding betreft.

Pilootprojecten in aantal steden.

Doel: armoede-organisaties helpen

duurzame oplossingen te creëren voor

armen, daklozen, asielzoekers enz.  

Verder bouwend op bestaande

samenwerking met sociale kruideniers, soc.

restaurants.



Kennismakingsworkshop 19 mei 2014 

Colruyt Group academy
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• Are we succeeding in removing a ball for the poor? 

Or is our “solution” an extra ball that we bring to the poor?

• And how do we get attention from someone that is constantly 

juggling?

• To live in poverty is like constantly juggling with too many 

balls: it totally preoccupies your mental bandwidth.

Successful solutions are characterized by

an extreme simplicity and provide the poor extra capacity 

to eat in a more healthy way

PPPPOVERTYOVERTYOVERTYOVERTY & & & & 

FFFFOODOODOODOOD: : : : 

CHALLENGECHALLENGECHALLENGECHALLENGE

Capacity building*– enabled by simplification

Giving people with scarce resources the capacity

to eat more healthy. 

Doing so by providing simple solutions that make it 

more easy to adapt new eating habits.

* Meaning: to facilitate and enable the ability, access and awareness to eat in a healthier and 

tastier way



Guiding principles bij co-creatie

Duurzaam : 

het project past binnen het strategische plan en langetermijnbeleid van Colruyt Group

Economisch haalbaar: 

nieuwe oplossingen moeten op grote schaal uitvoerbaar zijn, volgens een nog te bepalen 

rendabiliteit.

Vanuit de sterkte, het vakmanschap van Colruyt Group: 

binnen de kracht en eigenheid van het bedrijf blijven – oplossingen moeten helemaal 

geïntegreerd kunnen worden in de bestaande bedrijfsvoering.

Samen met evenwaardige partners: 

samenwerking en co-creatie is aangewezen om tot sterke oplossingen te komen. Vanuit ieders 

eigenheid en expertise, en met respect voor mekaars bestaansreden en waaarden.

Kleinschalig starten, testen, opschalen
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Meer weten?

www.simplysustainable.com

Mieke.vercaeren@colruytgroup.com
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