
Vredeseilanden en grootkeukens 
gaan samen voor duurzame voeding
Een overzicht van de pilootprojecten 2008-2013



2 - Duurzame voeding

Inhoudstafel

Vredeseilanden 
en grootkeukens 
gaan samen voor 
duurzame voeding
Een overzicht van 
de pilootprojecten 
2008-2013 Inleiding 3

 Impact van voeding 3

 Out-of-home-markt 3

 Duurzame catering bij Vredeseilanden 3

 1. Duurzame voeding: een definitie 5

 Zes vuistregels van duurzame voeding 6

 Tien duurzame engagementen 7

 2. Concrete aanpak van Vredeseilanden 8

 Analyse of nulmeting 8

 Stappenplan + voorbeeld 8

 Werkgroep 8

 Inhoudelijke ondersteuning 10

 Belang van communicatie 11

 Evaluatie 12

 3. Geleerde lessen en knelpunten 14

 Geleerde lessen 14

 Belangrijke knelpunten 17

 Opschaling en rol van andere actoren 19

 Bijlage: overzicht van de pilootprojecten 21

Contact

www.vredeseilanden.be/duurzame-grootkeukens 
info@vredeseilanden.be 
016/31 65 80



Duurzame voeding - 3

Inleiding

Impact van voeding
Onze planeet staat onder druk. De gevol-
gen van klimaatverandering, dure energie 
en schaars wordende grondstoffen hebben 
een impact op ons dagelijks leven. De 
afgelopen zes jaar steeg de prijs van ons 
voedsel spectaculair. Er wordt verwacht 
dat meer voedselcrisissen zullen volgen.

De productie, verwerking en consumptie 
van alles wat we eten, heeft een grote 
impact op ons leefmilieu. 30% van onze 
totale ecologische voetafdruk wordt be-
paald door voeding. Als we de druk op 
onze planeet willen verlichten, kijken we 
dus best ook in ons eigen bord.

In 2050 zullen we met negen miljard 
mensen leven op deze aarde. Om al deze 
monden te voeden, zijn véél boeren nodig. 
Vredeseilanden streeft naar duurzame 
familiale landbouw, omdat dit het land-
bouwmodel bij uitstek is om de wereld te 
voeden op een duurzame manier. Vredes-
eilanden investeert in familiale landbouw 
door duurzame landbouwketens op te 
zetten met boerenorganisaties in dia-
loog en samenwerking met supermarkten, 
verwerkers en overheden.

Of en hoe de landbouw erin slaagt om 
negen miljard monden te voeden, hangt 
zeker ook af van onze levensstijl. Duur-

zame catering en dito consumptie dragen 
indirect bij aan het voeden van de wereld 
door het verlichten van de ecologische 
voetafdruk. Ook verminder je nefaste 
sociale effecten door bewust te kiezen voor 
duurzaam geproduceerde voeding. En er is 
ook een direct positief effect, doordat er 
wordt ingezet op producten uit duur zame 
familiale landbouw, vooral producten uit 
eerlijke handel en biologische land bouw.

Out of home-markt
In onze huidige maatschappij eten men-
sen steeds meer buitenshuis: op het werk, 
op school, onderweg, op restaurant, in 
het ziekenhuis, ... Voor maaltijden die 
bui tenshuis worden genomen, gebruikt 
men het begrip out of home (horeca, 
evene mentcatering, eetfaciliteiten op het 
werk, op school, ...). Deze out of home-
markt vertegenwoordigt maar liefst 39% 
van de voedingsmarkt. Op onderstaande 
figuur zien we dat de out of home-markt 
in verschillende segmenten kan ingedeeld 
worden: sociale catering, commerciële 
catering en facility catering.

Binnen de out of home-markt is de sociale 
catering of ook wel collectieve catering 
(verstrekt in bedrijfskantines, scholen, 
rust huizen, ziekenhuizen, gevangenissen, 
...) goed voor 35%, ofwel 13,6% van de 
totale omzet van voeding in België. Dit 

betekent een enorme potentiële hefboom 
voor duurzame veranderingen in de gehele 
out of homesector, om de voedings ge-
woontes van consumenten te beïnvloeden, 
zodat deze duurzamer worden.

Duurzame catering bij Vredeseilanden
Vredeseilanden heeft gedurende de afge-
lopen zes jaar expertise opgebouwd in 
grootkeukens binnen de sociale catering, 
door het aanbieden van begeleidings tra-
jecten om hun catering te verduurzamen. 
Via een beperkt aantal ingangspoorten 
bereiken we immers een groot aantal con-
sumenten, via bedrijfskantines (waarbij 
duurzame catering een ingangspoort is om 
ook de rest van het aankoopbeleid van een 
bedrijf te verduurzamen), via restaurants 
van publieke en private instellingen 
(waarbij overheden een voorbeeldfunctie 
hebben), via restaurants van onderwijs-
instellingen (om de volwassenen van 
mor gen te bereiken), ...

De werking rond duurzame catering werd 
in 2008 opgestart binnen het Noord-
programma van Vredeseilanden. Het paste 
in de strategie om consumenten aan te 
zetten tot het aankopen van duurzame 
voedingsproducten. 

Bekijk ook het filmpje op
http://www.vredeseilanden.be/duurzame-grootkeukens
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In een eerste periode heeft Vredeseilanden 
de begeleiding opgenomen van groot-
keukens binnen overheidsdiensten. Vanaf 
2010 volgden ook grootkeukens in bedrij-
ven (Toyota TME ), eventcatering (Mano 
Mundo) en commerciële catering (IKEA 
Food). Zo kregen we een waaier aan goede 
praktijkvoorbeelden. Voor elk type keuken 
ontstonden op deze manier een aantal 
best practices, die inspirerend kun nen 
werken voor gelijkaardige grootkeukens 
en instellingen.

Bij de keuze van nieuwe grootkeukens 
kijken we telkens naar mogelijke hef-
bomen om de resultaten op te schalen. 
Onderwijsinstellingen zijn hierbij een 
belangrijke doelgroep. Van 2012 tot mid-
den 2014 liep er een paralleltraject aan de 
Katholieke Hogeschool Leuven (KHL), de 
Universiteit Antwerpen (UA) en de Hoge-
school Gent (HoGent). Bij het begin van 
het traject werd ‘opschaling’ er in de doel-
stellingen opgenomen, zodat het succes 
ook op andere instellingen kan afstralen.

Daarnaast startte begin 2013  op vraag 
van POD DO (Federaal Instituut voor Duur-
zame Ontwikkeling) een begeleidings-
traject1 met acht keukens van de Federale 
Overheidsdienst Financiën. Dit gebeurde in 

nauw overleg met de nieuwe over koepe-
lende structuur van Fedorest, die sinds 
2013 deze federale restaurants uitbaat. In 
2014 startte een nieuw begeleidings tra-
ject door Vredeseilanden met de overige 
tien hoofdkeukens van de FOD Financiën.

In dit dossier leest u de aanpak en de 
werkwijze bij de verschillende piloot-
projecten die we in de periode 2008-
2013 met grootkeukens in de sociale (of 
collectieve) catering hebben uitgevoerd. 
Het gaat over de personeelskeukens van 

de stad Antwerpen (Den Bell) en Gent, 
de cafetaria’s van LUCA School of Arts 
(vroeger Sint-Lucas Gent), de studen-
tenrestaurants van Hogeschool Gent,  
Katholieke Hogeschool Leuven en  Univer-
si teit Antwerpen. Ook de residentiële 
verblijven De Kluis, Destelheide en De 
Hoge Rielen stapten mee in een bege-
leidingstraject, net als acht personeels-
restaurants van de Federale Overheid 
Financiën, en de personeelsrestaurants 
van Toyota TME Europe en IKEA Food.

4 - Duurzame voeding

Vredeseilanden wil een bijdrage leveren aan een leefbaar 
bestaan voor duurzame familiale landbouw en ook klein-
schalige boerenfamilies in Noord en Zuid. Familiale landbouw 
draagt bij aan het verminderen van de armoede, het voeden 
van de wereld en het verlichten van de druk op de aarde. 
Vredeseilanden werkt in acht regio’s (Vredeseilanden Country 
Offices of VECO’s) in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, met meer 
dan 133 boerenorganisaties, in meer dan 50 landbouw ketens. 
Vredeseilanden benadert kleinschalige boeren als (potentiële) 
ondernemers. We zetten met hen innovatieve pilootprojecten 
op, waarvan we de resultaten delen met grotere actoren uit 
het privéleven, met overheden, kennis instellingen en andere 
ontwikkelingsorganisaties.

Vredeseilanden beoogt in de sociale catering structurele 
veranderingen richting duurzaamheid. We willen dat het 
aantal faciliteiten (restaurants, kantines, cafetaria’s) binnen 
de sociale catering dat zich engageert voor duurzame voe-
ding, stijgt. Contractcateraars en logistieke platforms zijn 
hierbij belangrijke spelers om het thema duurzame catering 
en inclusief aankopen (het aankopen van producten uit duur-
zame, familiale landbouw), hoog op de agenda te plaatsen. 
Overheden zijn net zo belangrijk aangezien zij de prijszetting 
(en het aankoopbeleid) in overheidsrestaurants bepalen en 
via aangepaste regelgeving de aankoop van duurzame voeding 
kunnen stimuleren.

Vredeseilanden

1 Het project had tot doel om acht door de directie van Fedorest geselecteerde keukens gedurende een jaar te begeleiden om hen in staat te stellen maaltijden 
aan te bieden die beter overeenstemmen met de criteria van duurzame voeding en de aanbevelingen van het nationaal voedings- en gezondheidsplan. 
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Duurzaamheid is door de jaren heen een 
containerbegrip geworden waarin vele 
elementen rond milieu, maatschappelijk 
verantwoord denken en toekomstgericht 
handelen samenkomen. Voor de definitie 
van een duurzaam voedselsysteem volgen 
we de definitie opgesteld door de Federale 
Raad voor Duurzame Ontwikkeling:

“Een duurzaam voedingssysteem garan
deert het recht op voeding, respecteert het 
principe van voedselsoevereiniteit, maakt 
het iedereen ter wereld mogelijk om tegen 
een redelijke prijs te beschikken over ge
zonde voeding in afdoende hoeveelheden, 
en zorgt ervoor dat de eindprijs van een 
product niet alleen een weergave is van het 
geheel aan productiekosten, maar daar
naast de externe sociale en ecologische 
kosten internaliseert. Er wordt gebruik ge
maakt van grondstoffen en hulpbronnen 
(inclusief het werk en de natuurlijke hulp
bronnen zoals de bodems, water en bio
diversiteit) “at their rate of recovery” en 
de ver schillende componenten van de voe
dings cultuur worden gerespecteerd. Alle 
schakels van de voedingsketen moeten 
bijdragen aan de verwezenlijking van een 
dergelijk duurzaam voedingssysteem.”

Duurzaamheid is dus niet zomaar een 
intrinsieke eigenschap van bepaalde voe-
ding; duurzaamheid heeft ook en vooral 
te maken met de manier waarop voedsel 
vanaf de productie tot de consumptie 
wordt behandeld en aangewend, en dit 
op ecologisch, sociaal en economisch 
vlak. Het is dus goed om bij elk van deze  
duur zaamheidspijlers stil te staan bij de 
ver schillende stadia die ons voedsel door-
loopt voor het op ons bord terecht komt.

a. Ecologische duurzaamheid 
De draagkracht van onze aarde wordt sinds 
de jaren ’80 steeds verder overschreden. 
De productie en consumptie van voeding 
speelt hierbij een grote rol en is goed voor 
ongeveer 30% van de ecologische voet-
afdruk. Dat betekent dat wij als consument 
een belangrijke rol kunnen spelen: door 

systematisch voor duurzame voeding te 
kiezen, zullen ook producenten en de 
andere ketenactoren hiervoor gestimuleerd 
worden. Kiezen voor duurzaam gepro du-
ceerde, seizoensgebonden en lokale voe-
ding, vegetarische maaltijden of duurzame 
vis, dragen bij tot een kleinere ecologische 
voetafdruk. In de pilootkeukens werd elk 
van deze maatregelen toegepast.

b. Sociale duurzaamheid
Onder sociale duurzaamheid verstaan we: 
de bijdrage tot het algemeen welzijn. Hier 
gaat het om thema’s als honger, gezond-
heid, voedselveiligheid, arbeids omstandig-
heden, ethische afwegingen, ...

Vredeseilanden zet bij sociale duurzaam-
heid in op gezondheid als een belangrijk 
aspect van duurzame voeding. Elke 
keuken waarmee we werken, is in orde met 
regel geving rond voedselveiligheid alsook 
met de HACCP-normen. Verse voeding is 
be langrijk; ook het lokale aspect krijgt 
hierbij aandacht. Bijvoorbeeld: wordt er 
gewerkt met de actieve voedingsdriehoek, 
matiging van voedsel en is er aandacht 
voor een gevarieerd en evenwichtig voe-
dingspatroon?
Ook gaat het bij sociale duurzaamheid 
om een transparanter contact met voed-
sel producenten. Een beter inzicht in de 

voedsel keten leidt tot begrip, respect en 
solidari teit. 

c. Economische duurzaamheid
We verstaan onder economische duur-
zaam heid een correcte prijs voor alle 
actoren in de voedselketen. Dat betekent 
dat elke actor in de keten een correcte 
vergoeding krijgt voor de aangeleverde 
toege voegde waarde. Uiteraard moet het 
ver duurzamingsproces ook economisch 
duurzaam zijn om zich te kunnen hand-
haven in de tijd en zijn er beperkingen 
op de prijs die voor een maaltijd kan 
gevraagd worden in een grootkeuken. 
Meestal is de kostprijs van voeding in 
grootkeukens in de sociale catering een 
evenwichtsoefening. Investeren in een 
duurzaam aankoopbeleid, waarbij niet 
enkel naar de prijs gekeken wordt, is 
investeren in een gezonde economische 
onderneming voor de lange termijn. Duur-
zaam hoeft immers niet altijd ‘duur’ te 
betekenen. Een aantal ervaringen uit de 
pilootprojecten bevestigen dat consequent 
werken met seizoensgroenten bijvoorbeeld 
de prijs doet dalen. Ook maatregelen rond 
afval- en vleesvermindering zijn vaak 
kosten besparend.

1. Duurzame voeding: een definitie
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Vredeseilanden werkt met zes vuistregels 
die één voor één bijdragen tot deze brede 
visie op duurzaamheid. Deze zes principes 
zijn een vertaling in thema’s waarrond je 
kan werken met duurzame voeding:

1. Vleesvermindering
Bij vleesvermindering realiseer je de 
grootste impact, zowel op vlak van 
sociale, ecologische als economische duur-
zaamheid. Het betreft de productie, ver-
werking en consumptie van vlees. Voor 
de productie van 1kg rundsvlees bijvoor-
beeld is meer dan 15.000 liter water no-
dig. Maar liefst 40% van de landbouw-
gronden wordt ingezet voor veevoederteelt 
en 18% van onze broeikasgasuitstoot we-
reldwijd wordt veroorzaakt door de vlees-
industrie. We kunnen kiezen voor biovlees 
maar zelfs de biologische veeteelt heeft 
een torenhoge voetafdruk in vergelijking 
met bijvoor beeld graanproducten. Het is 
dus beter om af en toe een maaltijd zon-
der vlees te eten of om kleinere porties te 
serveren.

We willen er tevens over waken dat de 
duurzame alternatieven die we voor-
stellen, gezond zijn en dus ook sociaal 
duurzaam zijn. De vegetarische gerechten 
bevatten veel meer groenten en zijn 
doorgaans een stuk calorie-armer dan de 

vleesschotels. Ze bevatten opvallend min-
der verzadigde vetten.

2. Lokale en seizoensgebonden 
producten

Eten volgens de seizoenen is niet alleen 
een stuk goedkoper maar verlaagt ook 
aanzienlijk de ecologische voetafdruk. 
Voedsel aankopen bij lokale boeren bevor-
dert de lokale economie, vermindert de 
voedsel kilometers en geeft aanleiding tot 
een beter inzicht in onze voedselketen 
wat leidt tot wederzijds begrip, respect 
en solidariteit.

3. Producten afkomstig uit duurzame 
landbouw 

Onder duurzame landbouw verstaan we 
dat boeren en boerinnen produceren op 
een manier die economisch verantwoord, 
sociaal rechtvaardig, ecologisch leefbaar 
en cultureel aanvaardbaar is. Er bestaan 
geen universele labels om aan te geven 
of een product afkomstig is uit een duur-
zaam landbouwsysteem. We moeten dus 
inzoomen op de productiemethodes, en 
in dialoog gaan met landbouwers over de 
manier waarop zij omgaan met gebruik van 
grondstoffen, water, energie, meststoffen, 
sproeistoffen en hoe ze bijdragen aan bio-
diversiteit, landschap, enz. Voor indivi-
duele grootkeukens is het meestal niet 

mogelijk om zelf zo’n dialoog op te zetten. 
Verschillende middenveldorganisaties kun-
nen hiervoor ondersteuning bieden. Bio-
logische voeding garandeert landbouw-
methoden die voldoen aan bepaalde eisen 
op het gebied van milieu, natuur en land-
schap, het welzijn van dieren.

4. Producten afkomstig uit eerlijke 
handel

Het kan hier gaan om fairtradegelabelde 
producten. Maar een eerlijke prijs hoeft 
niet enkel af te hangen van een gelabeld 
product. Langdurige handelsrelaties en 
correcte prijsafspraken met producenten 
kan je bij elk product opbouwen.

5. Minder voedselverspilling en afval
Wereldwijd gaat 1/3 van het gepro du-
ceerde voedsel verloren, dat is maar liefst 
1,3 miljard ton. In de Westerse wereld is 
dit vooral te wijten aan voedselverspilling 
bij consumptie. Het reduceren van voed-
selverspilling en afval is een belangrijke 
maatregel die kan bijdragen tot een duur-
zamere keuken.

6. Vis uit duurzame visvangst
Meer dan 3/4 van de viswateren worden 
overbevist, 30% van de visvangst wordt 
op zijn beurt als visvoeder gebruikt voor 
kweekvis.  Daarnaast gaat veel vis onnodig 
verloren door bijvangst. Tal van vissoorten 
dreigen uit te sterven (bijvoorbeeld de 
blauwvintonijn). De industriële visserij 
brengt schade toe aan de marine eco-
systemen terwijl de oceanen de blauwe 
longen zijn van onze planeet en vele cru-
ciale ecologische functies vervullen. Bij 
de trajectbegeleiding besteden we dus 
vol doende aandacht aan maatregelen rond 
vis.

Zes vuistregels van duurzame voeding
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Vredeseilanden heeft een charter opge-
steld met 10 duurzame engagementen 
waarvoor elke keuken zich bij aanvang 
van het begeleidingstraject engageert. In 
welke mate en met welke methodes (aan-
bod, frequentie) de keukens deze engage-
menten in de praktijk zetten, wordt apart 
met elke keuken afgesproken, rekening 
houdend met de specifieke mogelijkheden 
en beperkingen van elke keuken. We bekij-
ken met elke keuken aan welke aspecten 
voorrang gegeven wordt, wat er voor elke 
keuken specifiek belangrijk is.

In het charter  werd bewust gekozen voor 
algemene richtlijnen in plaats van con-
crete, meetbare criteria. Wat voor de ene 
keuken een kleine, gemakkelijke stap is, 
is voor de andere keuken een ingrijpende 
wijziging. Elke stap naar een meer duur-
zame werking, hoe klein ook, is belangrijk. 
De combinatie van sociale, economische 
en ecologische aspecten maakt het boven-
dien vaak moeilijk om een eenduidig 
meetbaar systeem voor duurzaamheid op 
te zetten.

Tien duurzame engagementen

10 duurzame engagementen

1. Wij zijn bekommerd om het welzijn van onze klanten en geven de voorkeur aan 
gezonde gerechten die voedzaam zijn en geen teveel aan calorieën bevatten.

2. Wij verminderen de aankoop van vlees en rood vlees wordt zoveel mogelijk 
vervangen door gevogelte of wit vlees.

3. Wij bieden een variëteit aan groenten en fruit aan, waarbij zoveel mogelijk 
lokaal geteelde groenten en fruit van het seizoen worden gebruikt.

4. Wij voorzien op regelmatige basis een evenwichtig vegetarisch aanbod, met op 
donderdag speciale aandacht voor de vegetarische schotels.

5. Wij kopen zoveel mogelijk producten aan, afkomstig uit duurzame landbouw.

6. Wij streven duurzame eerlijke handelsrelaties na, gebaseerd op een correcte prijs 
voor alle schakels binnen de voedselketen van producent tot consument.

7. Wij kiezen voor duurzame vis.

8. Wij gaan verspilling tegen en beperken het voedselafval en het gebruik van 
wegwerpproducten.

9. Wij voorzien gratis kwaliteitsvol kraantjeswater voor onze klanten.

10. Wij voorzien een duidelijke en correcte communicatie naar personeel en klanten 
over de genomen initiatieven.
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Elke deelnemende grootkeuken krijgt 
een intensieve trajectbegeleiding door 
Vredes eilanden, op individuele maat van 
de keuken uitgewerkt. Meestal wordt een 
begeleidingstraject uitgestippeld over een 
periode van een jaar, maar afhankelijk 
van de aard en de mogelijkheden van de 
keuken kan deze periode ingekort of uit-
gebreid worden. We starten met een nul-
meting en bekijken op welke onderdelen 
het snelst resultaat kan gehaald worden 
– belangrijk om snel enthousiaste reacties 
te krijgen. Voor ons is het nodig dat alle 
aspecten van duurzame voeding aan bod 
komen. De grootkeuken onderschrijft 
daar toe het charter met 10 duurzame 
engage menten (cf. supra) waarrond het 
traject wordt opgebouwd.

We beschrijven in dit hoofdstuk het con-
crete verloop van een begeleidingstraject 
aan de hand van het project met POD DO 
(Programmatorische OverheidsDienst, nu 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwik-
keling). Dit project werd gelanceerd op 
een start bijeenkomst die plaatsvond op 
13 maart 2013. Hier werd eerst de beteke-
nis en het belang van duurzame voeding 
besproken, net als de concrete aanpak 
van de bege leiding. Tenslotte werd het 
charter met 10 duurzame engagementen 
onder tekend door de heer Donat Descamps 
van Fedorest en mevrouw Martine Vander-
vennet van POD DO. 

Analyse of nulmeting
De eerste stap in het begeleidingstraject 
is het uitvoeren van een nulmeting. In 
deze nulmeting worden de actuele werk-
wijze, de mogelijkheden en de beperkin-
gen van de keuken in kaart gebracht: 
keukenorganisatie, uitrusting, soorten 
maaltijden, klanten, prijszetting, stock-
beheer, bestellingen, huidige duurzaam-
heidsbeleid, ...

Stappenplan + voorbeeld 
Op basis van de doorlichting bij de nul-
meting worden concrete doelstellingen 
geformuleerd voor elk engagement van 

het charter.

In samenspraak met de keuken verant woor-
delijke worden de doelstellingen in een 
concreet jaarplan gegoten, waarbij het 
belangrijk is om stap voor stap te werken. 
Pas als iedereen in het keukenteam een 
goed gevoel heeft bij een doorgevoerde 
wijziging en de klanten tevreden zijn, 
wordt een volgende stap toegepast.

Er wordt dus een gedetailleerd stappen-
plan opgesteld op maat van de keuken, 
waarin wordt aangegeven welke wijzi gin-
gen richting duurzaamheid de grootkeuken 
wil uitvoeren tijdens de looptijd van het 
begeleidingstraject.

Werkgroep
Een sterke interne werkgroep is een 
sleutelfactor voor het welslagen van het 
project. Deze werkgroep bestaat uit men-
sen met verschillende achtergrond en visie 
die elk vanuit hun standpunt hun eigen 
inbreng kunnen leveren. In de ideale 
werk groep zit naast de chef en de keuken-
verantwoordelijke/intendant ook iemand 
van het management, een communicatie-
verantwoordelijke, een diëtist, een vak-
bondsafgevaardigde, ... De werkgroep is 
betrokken bij de nulmeting en heeft als 

2. Concrete aanpak van Vredeseilanden

“Eigenlijk is het 

allerbelangrijkste in het 

begin om wederzijds 

vertrouwen op te bouwen. 

Als je een nulmeting gaat 

doen in een keuken, wil 

dat eigenlijk zeggen dat je 

alles wat er in de keuken 

gebeurt, mag zien en weten. 

Je moet dus eerst de tijd 

nemen één of meerdere 

overlegmomenten te plannen 

om deze vertrouwensband op 

te bouwen.”

Katharina Beelen, Vredeseilanden
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eerste opdracht om het stappenplan uit te 
werken. Op regelmatige werkgroep vergade-
ringen worden vervolgens de ingevoerde 
wijzigingen en doelstellingen besproken, 
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 
Deze werkvorm verzekert een gedragen, 
multidisciplinair overleg. Belangrijk is in 
elk geval dat de duurzame veranderingen 
blijvend ingevoerd worden en succesvol 
zijn. Deze aanpak garandeert dus duur-
zaamheid van het project in de tijd.

Vredeseilanden biedt gedurende het gehele 
traject verschillende manieren van onder-
steuning. Zo worden algemene infosessies 
of thematische workshops georganiseerd, 
bv. over vegetarisch koken. Indien nodig 
wordt beroep gedaan wordt op een kok, of 
gespecialiseerde organisaties. Verder hel-
pen we met het opzoeken van aangepaste 
producten en leveranciers of het maken van 
prijsvergelijkingen. Ook organiseren we 
proefmomenten waarop klanten het nieuwe 
aanbod kunnen uitproberen, en reiken we 
communicatiemateriaal aan waarmee de 
keukens aan de slag kunnen om hun klan-
ten beter te informeren en betrekken bij 
de doorgevoerde duurzame veranderingen.

Bij deze begeleidingstrajecten werkt Vre-
deseilanden zoveel als mogelijk samen met 
partners in duurzaamheid. Voor vegetari-
sche voeding, biologische voeding en fair 
trade werken we respectievelijk met Eva 
vzw, Bioforum en Max Havelaar.

1. Verminderen van de vleesconsumptie i.s.m. EVA vzw

a. Lancering van de campagne “Donderdag Veggiedag”. Hiervoor heeft de keuken 
het charter van EVA vzw ondertekend. 

b. Kiezen voor duurzaam vlees (dit gebeurt in de marge van de campagne “Don-
derdag Veggiedag” blijft gedurende het gehele traject een aandachtspunt)

2. Integreren van fairtradeproducten i.s.m. Max Havelaar

a. Randassortiment uitbreiden met fairtradeproducten: nieuwe producten en 
leveranciers opzoeken, exotische producten switchen naar fairtrade. Tijdens 
de week van de Fair Trade sensibiliseringscampagne opzetten voor gebruikers, 
weekmenu aanpassen en fairtrade-ingrediënten gebruiken. Vb Ubuntu-cola-
proeverij voor studenten. Combineren met Donderdag Veggiedag.

b. Opleiding Max Havelaar en kandidatuur Havelaar-award
c. Opzetten communicatie

3. Rationeel omspringen met afval i.s.m. Leefmilieu Brussel

a. REDUCE: Actie uitwerken en indienen in het kader van de  Europese week voor 
Afvalbeperking Bijv. Opzetten meting afval op borden + analyse van mogelijke 
verbeteringen, afschaffen display dagschotels in de vitrines, communicatie 
rond afvalbeperking voor studenten, ... 

b. REUSE: hergebruiken van restjes in en buiten de keuken (binnen de vereisten 
op vlak van hygiëne en voedselveiligheid)

c. RECYCLE: Beter sorteren: sensibiliseren van gebruikers
d. Opzetten communicatie

4. Lokale en seizoensgebonden ingrediënten

a. Praktische kooksessie koken met vergeten groenten en lokale producten van 
het seizoen of koken met kruiden ...

b. Aanpassen aanbod fruit, saladbar en broodjesgarnituur in de winter, 
c. Aanpassen aanbod warme groenten en soepen, combineren met Donderdag 

Veggiedag.
d. Opzetten communicatie

5. Kiezen voor duurzame vis en zeevruchten

a. Analyse van het huidige aanbod + opstellen van aanbevelingen voor de toe-
komst

b. Communicatie en sensibilisering tijdens de Week van de Oceanen

6. Integreren van bio (i.s.m. Bioforum Vlaanderen)

a. Bekijken met huidige leverancier welke producten zonder grote meerkost 
geswitched kunnen worden (droge voeding: pasta, rijst, kikkererwten, ...; verse 
producten; randassortiment: drankjes, dessertjes, ...) + zoeken naar nieuwe 
producten en leveranciers

b. Praktische kooksessie “koken met bio” (eventueel in combinatie met lokaal / 
van het seizoen)

c. Aangepaste weekmenu voorzien tijdens de bioweek + sensibiliseringsacties. 
Combineren met Donderdag Veggiedag.

d. Opzetten communicatie

Voorbeeld van het stappenplan van de Universiteit Antwerpen

“Zelf zijn wij ook niet dé 

specialisten die alles weten 

en ons verhaal prediken. Het 

is geen positieve wetenschap 

die wij de keuken kunnen 

bijbrengen; wij kunnen wél 

samen met de grootkeuken 

zoeken naar hoe ze dingen 

kunnen aanpassen.” 

Katharina Beelen, Vredeseilanden
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Inhoudelijke ondersteuning
Vredeseilanden biedt inhoudelijke onder-
steuning in de vorm van infosessies, work-
shops, excursies, ... om de keukenteams 
meer vertrouwd te maken met de concrete 
invulling van duurzame voeding.

Bij het begeleidingstraject met POD DO 
werd gestart met een interactieve work-
shop “vegetarisch koken” die plaatsvond 
op de Your Choice-beurs in Tour & Taxis op 
23 april 2013. Hier werden keuken verant-
woordelijken, chefs en andere leden van 
de keukenteams ingeleid in het samen-
stellen van een evenwichtige vegetarische 
maaltijd, door EVA vzw.

Op diezelfde dag vond ook een begeleid 
bezoek aan de beurs Your Choice plaats.

Op 4 oktober 2013 vond een interactieve 
workshop “gebruik van seizoensgroen ten” 
plaats die resulteerde in 3 werkgroepen 
die een winterse saladbar met 9 com po-
nenten samenstelden, rekening hou dend 
met kostprijs, kleur, beperking voedsel-
afval, ...

Verder werden 3 bezoeksessies aan bio-
boerderijen georganiseerd en een bezoek 
aan het personeelsrestaurant Den Bell 
voor uitwisseling en inspiratie. 

Vaak gaat het vegetarisch aanbod van broodjes enkel over 
het broodje gezond of broodje kaas. Je kan ook aantrekkelijke 
alternatieven aanbieden met vegetarisch broodbeleg zoals 
vegetarische américain préparé. Dit is een recept dat overal 
aanslaat.

Recept (hoeveelheid voor ongeveer 4 personen)
•	 1	bol	mozzarella
•	 1	teentje	knoflook,	versnipperd
•	 1	klein	blikje	tomatenpuree
•	 Aantal	basilicumblaadjes
•	 Peper	en	zou
•	 Versnipperde	augurken

Meng	1	bol	mozzarella	met	1	versnipperd	teentje	knoflook,	
1 klein blikje tomatenpuree, een paar basilicumblaadjes, 

peper en zout. Mixen mag ook. Op smaak brengen met ver-
snipperde augurken.

Vegetarische broodjes

“In de beginfase van het 

project hoorde men: ‘Dat 

konijneneten moeten wij niet 

hebben’, maar we hebben 

doorgezet en een aantal 

aanpassingen gedaan, en 

nu zijn de mensen die regel-

matig voor vegetarisch 

kiezen echt wel tevreden, 

en die vragen er ook expliciet 

naar.”

Danielle Leynen, Fedorest Antwerpen
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Belang van communicatie

Betrokkenheid van het personeel
Het is nodig dat het personeel de achter-
grond van het duurzaamheids verhaal kent 
en het belang ervan deelt omdat zij recht-
streeks in contact staan met de klanten. Zij 
moeten de klanten hier voor warm  maken.

Het is mogelijk om een laagdrempelige 
workshop te organiseren voor het gehele 
team, en niet enkel gericht naar de keu-
kenverantwoordelijke. Zo kan je bijvoor-
beeld het personeel verantwoordelijk voor 
het dresseren van de borden of voor de 
vaat ook aanspreken op afvalverspilling, 
en hen beter betrekken bij deze thema’s.

De volgende uitdaging is om naast het 
directe keukenpersoneel ook andere dien-
sten, faculteiten of directies te betrekken 
bij het project, wederom door uitvoerig te 
communiceren. HoGent geeft aan dat dit 
niet gemakkelijk zal zijn, maar dat daar 
wel enorm veel potentieel in zit. Wanneer 
een algemeen directeur beslist om fair 
trade op te nemen bij openbare aanbe-
ste dingen, heeft dit een enorme impact.

Communicatie naar de klanten
Informeren en doelbewust aanzetten tot 
gedragsverandering van klanten, is cru-
ciaal voor het slagen van een ingevoerde 

wijziging in het aanbod. Dit zien we bij-
voorbeeld heel duidelijk bij de Donderdag 
Veggie-dagactie (onder andere bij Toyota 
en KHLeuven). Wanneer de eindgebruikers 
van de keuken het belang inzien van deze 
verandering, zijn ze bereid om het initia-
tief te ondersteunen. Proevertjes organi-
seren is een mogelijkheid om de nieuws-
gierigheid van de klanten te prikkelen.

In het begeleidingstraject met de drie 
onderwijsinstellingen werd de vraag naar 
communicatie erg expliciet vanuit de keu-
ken zelf gesteld: ‘hoe de studenten doel-
groep op een effectieve manier bereiken 
en hoe naar hen toe communiceren over 
duurzame voeding’. Bij de lancering van 
verschillende pilootprojecten werd de 
studenten gevraagd naar hun perceptie 
van duurzame voeding.

HoGent heeft ingezet op publiciteit via 
plasmaschermen en op de website, maar 
geeft aan dat er eigenlijk niet genoeg 
gecommuniceerd werd rond de verande-
ringen. Zij menen dat hun grootste uit-
daging het komende jaar is om het verhaal 
beter uit te dragen naar de studenten.

Externe communicatie
Het is belangrijk om in te zetten op com-
municatie van de bereikte resultaten, om te 
zorgen dat deze worden overgenomen door 

andere instanties. Vaak zijn de wijzi gingen 
succesvol, maar wordt er niet vol doende 
over gecommuniceerd. Dit is een vast stel-
ling die bij vele grootkeukens terugkomt 
(bij voorbeeld bij IKEA Food, HoGent, ...).

Het project duurzame catering met IKEA 
Food werd opgenomen in het Duurzaam-
heidsverslag van IKEA in 2013. Zo wordt 
de ervaring op het niveau van de catering 
gevaloriseerd in het hele bedrijf.

Getuigenissen vanuit de keukens: Film: 
http://www.vredeseilanden.be/duurzame-
grootkeukens 

“Communicatie is iets waar 

steeds meer op ingezet 

wordt, en het blijvende 

karakter van het project 

hangt hiervan af.  Het is 

nodig dat de keukens dit zelf 

in handen nemen. Wanneer 

de betrokken keukens zelf 

het belang daarvan niet zien, 

lukt het niet.”

Anne Martens, Vredeseilanden

Bij een begeleidingstraject is het belangrijk om een werk-
groep samen te brengen en om zoveel mogelijk informatie 
aan te reiken. Verder worden ook de drie pijlers van duur-
zaam heid continu bewaakt.

Tenslotte is het van belang dat het een stap-voor-stap-proces 
blijft, waarbij de keuken het overzicht behoudt. De stappen 
dienen op een duurzame manier ingevoerd te worden. Op 
die manier is er meer kans  dat er geen stappen teruggezet 
moeten worden. Bijvoorbeeld bij vleesvermindering hoef je 
niet meteen de porties aanbevolen door de nationale gezond-
heids richt lijnen in te voeren (75 gram), maar kan je gerust 
beginnen met het verminderen van de porties met 10 gram, 
en zo stapsgewijs het verschil te maken. 

Ook het organiseren van peertopeeruitwisseling tussen de 
verschillende keukens is een belangrijke strategie. Keukens 

geven aan dat ze vaak met dezelfde problemen kampen. Ook 
kunnen ze elkaar inspireren met nieuwe producten en initia-
tieven.

De rol van Vredeseilanden
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Evaluatie
Bij het project uitgevoerd met het Fede-
raal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
(POD DO) werd in hun eerste aanvraag 
louter toegespitst op het ecologische 
aspect. Met Vredeseilanden werkten we 
echter in de eerste acht keukens van de 
Federale Overheidsdienst Financiën onze 
geïntegreerde aanpak rond duurzaamheid 
uit, en ondertussen werd de vraag naar 
begeleiding voor de volgende cyclus bege-
lei dingstrajecten (met de tien overige 
keukens van FOD Financiën) uitgebreid 
naar alle drie de duurzaamheidspijlers.

Ons begeleidingstraject met FOD Financiën 
viel samen met een belangrijke her vor-
ming van de overheidsrestaurants, die 
sinds kort werden opgenomen onder de 
overkoepelende structuur door Fedorest. 
Tijdens onze begeleidingstrajecten werd 
ook de directrice ad interim hierbij 
betrokken, en hebben we belangrijke 
resul taten geboekt. De tien duurzame 
engagementen werden ondertekend en 
dienen als uitgangspunt in alle keukens 
van de FOD Financiën. Vanaf 2014 is er 
een prijsaanpassing gebeurd in de keukens 
waardoor minder prijsdruk uitgeoefend 
wordt op leveranciers. Op die manier 
ont staat er meer ruimte voor duurzame 
rela ties met de producenten/leveranciers 
en voor aankoop van duurzame gecertifi-
ceerde producten zoals bio, fair trade en 
MSC. Op aandringen van Vredeseilanden 
werd ook een aanzet gegeven om duur-

zame criteria op te nemen in de toekom-
stige openbare aanbestedingen.

Aan het eind van een begeleidingstraject 
wordt er grondig geëvalueerd met de 
keukenverantwoordelijken, en de personen 
aanwezig in de werkgroep. Aan het eind 
van het eerste POD DO- begelei dings traject 
werd niet alleen een evaluatie met de 
keukenverantwoordelijken opgezet, maar 
werden ook de klanten bevraagd om inzicht 
te krijgen in de impact van het project. Op 
basis van deze resultaten werden aanbeve-
lingen en tips voor de toekomst geformu-
leerd in de vorm van een eindverslag.

Eigenlijk is een verduurzamingsproces nooit 
afgelopen. Kurt Debilde van MetSense (uit-
bater personeelsrestaurant stad Antwer-
pen) bevestigt dit ook. Er is niet zoiets als 
100% duurzaam. Duur zaamheid is telkens 
in evolutie. Je kan wel stellen dat de werk-
wijze en maaltijden in een keuken duur za-
mer zijn dan ervoor, maar het blijft telkens 
een zoektocht waarbij je verschillende 
opties moet afwegen.

De eerste stap in vele pilootkeukens is 
het verkleinen van de vleesporties van 
200-150 gram naar 160-100 gram. Dit 
blijkt vlot te verlopen in de verschillende 
restau rants, de klanten aanvaarden dit 
zonder problemen indien er in totaliteit 
niet minder op hun bord ligt.
Anderzijds is de uitbreiding van het 
vegetarisch aanbod in alle keukens een 

enorm belangrijke stap bij de verduur-
zaming van hun aanbod. In een aantal 
keukens neemt men deel aan ‘Donderdag 
Veggiedag’, een initiatief van Eva vzw, 
waarbij keukens worden aange moedigd om 
elke donderdag één of meer vegetarische 
gerechten aan te bieden. Wij vinden het 
belangrijk dat keukens zelf beslissen over 
de frequentie van hun vege tarisch aanbod. 
Dit kan variëren van dage lijks tot weke-
lijks.

•	 HoGent:	 vegetarische	 lasagne,	
loempia’s, bladerdeeg gebakjes met 
tomaat en mozarella, vegetarische 
tortellini;

•	 Stad	Gent:	spinaziequiche,	kaas	kro
ketten, groenten nuggets; 

•	 Fedorest	Antwerpen:	vegetarische	
pasta, wokreepjes, groente balle-
tjes, stoofpotje;

•	 POD	DOproject:	vegetarische	strü
del, vegetarische vol-au-vent.

Topvegetarisch aanbod volgens:

“De vleesvermindering 

heeft weinig effect gehad 

op het klantenaantal. 

Mensen hebben het zonder 

problemen aanvaard omdat 

minder vlees gecompenseerd 

werd door meer groenten. 

Hun bord blijft een 

volwaardige maaltijd.”

Koenraad Vanermen, Fedorest Leuven
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Bij Fedorest Antwerpen bijvoorbeeld zijn 
de visporties aanzienlijk verminderd. 
Verschillende keukens werken met ASC 
en MSC-gelabelde vissoorten. Tonijn is in 
het grootste deel van de keukens volledig 
van het menu geschrapt. Anne Cnudde van 
de Stad Gent geeft aan dat duurzame vis 
één van de moeilijkste aspecten was om 
rond te werken, omdat er vele vissoorten 
be dreigd zijn en een minder goede keuze 
zijn. Ook wijzigt dit voortdurend én is het 
moeilijk om transparantie te garanderen. 
Ze geeft aan dat vele van haar klanten 
hier bewust mee bezig zijn, en vragen 
naar de soort en herkomst van de vis.

Afvalvermindering is een belangrijk 
aspect binnen het verduurzamingstraject 
in een keuken. Eerst worden de huidige 
afvalstromen en hoeveelheden gemeten 
via een afvalmeting. Deze kan op een sen-
sibiliserende manier worden ondernomen, 
bijvoorbeeld door wegwerpbekers te visua-
liseren (Toyota), door emmers op tafels te 
zetten waarbij klanten zelf hun restjes 
moeten weggooien (UA, HoGent).

Vervolgens geldt ook het principe reduce, 
reuse, recycle. De logica hierachter is de 
volgende: 1) het reduceren van voedsel- 

en verpakkingsafval op basis van metings-
resultaten, 2) het onvermijdelijke voedsel-
afval zoveel mogelijk hergebruiken, 3) het 
sorteren van afval in verschillende fracties 
voor de recyclage ervan.

Een zeer succesvol afvalbeleid heeft men 
toegepast op de Universiteit Antwerpen. 
Daar werkt men met volledig recycleerbare 
verpakkingen. Ook bij HoGent zet men 
daar nu op in. Een pijnpunt is dat het nog 
niet mogelijk is om deze verpakkingen 
gescheiden op te halen. De gemeente zou 
hier een belangrijke rol kunnen spelen. 
Ook IKEA Food heeft een uiterst doordacht 
afvalsysteem: etensresten worden opge-
haald en verwerkt tot biogas. Met werkt 
met biologisch afbreekbare schaaltjes; én 
mosselschelpen worden opnieuw gebruikt 
als bedekking bij oesterkweek.

Bij verschillende keukens van Fedorest wor-
den groentenresten op vrijdag verwerkt tot 
soep. Bij de Stad Gent worden er op vrijdag 
gefrituurde (vegetarische) gerecht jes be-
reid; dit kan op bestelling waardoor er geen 
afval is. Bij Toyota worden ingre diënten uit 
de saladbar afgewogen zodat klanten niet 
méér nemen dan datgene wat ze effectief 
eten. HoGent beperkt de keuze tussen 

maaltijden naarmate de middag vordert; 
zodat er minder voedselverspilling is.

Bij afvalvermindering is het ook belangrijk 
om een goed opvolgingssysteem op te 
zetten waarbij de stock goed in beeld 
wordt gebracht.

In alle keukens werd geëxperimenteerd 
met biologische producten, zij het met 
wisselend succes. Enkel Gent heeft een 
aantal biologische producten structureel 
opgenomen in haar werking. Antwerpen 
heeft ervoor gekozen de soepen biologisch 
te bereiden. Andere keukens gebruiken 
bio vaker in het randassortiment (koffie, 
snacks, dranken).

In vele keukens wordt gewerkt met sei-
zoensgebonden producten. Dit kan 
zowel in de hoofschotels, als op broodjes, 
in soepen, in de saladbar, ... In sommige 
keukens wordt de saladbar volledig aange-
past aan de seizoenen, en vind je er bij-
voorbeeld geen tomaten tijdens de winter-
maanden.

Men besteedt aandacht aan het lokale 
aspect van voeding. De keukens van 
Fedo rest Antwerpen en IKEA Food geven 
aan dat het belangrijk is om de herkomst 
van hun producten te kennen en lokale 
voe ding aan te kopen. Ze merken dat hun 
leveranciers zelf hier eigenlijk vaak weinig 
van op de hoogte zijn. Dit geeft aan dat 
ook zij op hun beurt geïnformeerd kunnen 
worden over het belang van duurzame 
productie.

“We zorgen ervoor dat de 

groentjes die we aankopen 

allemaal van Belgische 

productie zijn. Ze komen niet 

van Spanje of van Marokko, 

of elders.”

Nico Decloedt, HoGent
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Geleerde lessen
De exacte maatschappelijke impact van 
het cateringprogramma van de afgelopen 
zes jaar is moeilijk te meten. Dit is 
makkelijker op het niveau van de directe 
actoren betrokken bij de pilootprojecten. 
Bij elk van de keukens waarmee gewerkt 
is, vond een belangrijk bewust wordings-
proces plaats. De betrokken personen 
getuigen van een belangrijke bewust-
making bij zichzelf, hun personeel en hun 
klanten.

“We waren al bezig met duurzaamheid, 
maar op een amateuristische manier. Door 
het initiatief met Vredeseilanden waren er 
op een gestructureerde manier contacten 
met de grootkeukens en kregen koks de 
mogelijkheid om zich te vormen. We creëer
den ruimte voor reflectie om zo verande
ringen door te voeren. Bijvoorbeeld ons 
vegetarisch aanbod: wat begonnen was met 
Donderdag Veggiedag is nu geëvolueerd tot 
een dagelijks aanbod voor vegetariërs. Er 
is dus een enorme evolutie op een paar 
jaar tijd geweest.” (Koenraad Vanermen, 
Fedorest Leuven)

Men merkt dat in de keukens een men-
taliteitsverandering heeft plaatsgevonden. 
Het personeel weet waar het over gaat en 
is er ook thuis mee bezig. 

“Ik ben hierover heel eerlijk: als je mij vijf 
jaar geleden had aangesproken over duur
zaamheid… De laatste drie jaar ben ik daar 
meer en meer bij gaan stilstaan. Ik trek dit 
ook thuis door. Het is een leefwereld waar 
je moet inkomen. Je moet dat leren accep
teren, ermee leren werken.” (Nico Decloedt, 
HoGent)

Het project is in bijna alle grootkeukens 
positief ontvangen. Vele keuken verant-
woor delijken halen aan dat er meer tegen-
kanting verwacht werd, maar dat dit niet 
gebeurde. De meeste keukens hebben hun 
klanten tijdens het project geleerd aan-
dacht te besteden aan duurzame voeding. 
Klanten zijn echter vaak vragende partij 

voor vegetarische gerechten of nieuwe 
producten. De keukens spelen hier snel 
op in, en passen hun aanbod aan waar ze 
kunnen. Smaak is uiteraard het belang-
rijkste criterium om een gerecht succesvol 
te noemen. Klanten zullen een duurzaam 
gerecht enkel blijven kopen als de smaak 
hen overtuigt.

Eén van de factoren die mee het succes 
van een pilootproject bepalen, is de in-
trinsieke motivatie van mensen die 
erin geloven en overtuigd geraken van 
het belang van duurzaamheid. Het is dus 
belangrijk dat één van deze gemotiveerde 
personen trekker is van het project. Ideaal 
is natuurlijk wanneer zowel de chef, als 
keukenverantwoordelijke/intendant be-
trok ken zijn, evenals iemand van het 
management, en eventueel ook een com-
municatieverantwoordelijke. Een belang-
rijke conclusie uit het project is dus dat 
een goede werkgroep cruciaal is, en dat 
die best zo divers mogelijk is samen-
gesteld.

Bij De Kluis, residentieel jeugdverblijf van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen, is gebleken 
dat het al dan niet invoeren van vlees-
vermindering sterk afhankelijk is van de 
verantwoordelijken van de verschillende 
verblijven. Hierbij zou het helpen om in te 
zetten op ondersteuning van het centraal 
beleid, zodat er duidelijke richtlijnen zijn 
voor de individuele verblijven.

De sociale duurzaamheid van het project 
wordt mee bepaald door de organisatie en 
arbeidsomstandigheden in de groot keu-
kens. Opdat het project succesvol geïnte-
greerd wordt, is het belangrijk dat het 
keukenpersoneel er voldoende bij be-
trok ken is. Een keuken kan pas succesvol 
ver anderingen invoeren als ze haar per so-
neel weet te betrekken bij het duur zaam-
heids verhaal. Dit is gemakkelijker wanneer 
een keuken regelmatig overleg organiseert 
met haar personeel, of met een vaste keu-
ken ploeg werkt. Maar het kan ook werken 
bij een continu veranderende keuken-

ploeg, zoals bij de stad Gent.

Bij De Hoge Rielen geeft Kris Jacobs aan 
dat samenhorigheid rond dit thema enorm 
belangrijk is, en dat er geen zwakke scha-
kels in je ploeg mogen zitten.

“Je streeft samen naar een doel, en je bent 
er samen mee bezig. Door aan dit project 
mee te werken, is de sfeer in hun ploeg 
verbeterd.”

Het is dus belangrijk om in te zetten op 
de sociale aspecten van het bedrijfsbeleid: 
respect voor mensenrechten, arbeids-
omstandigheden en ontplooiings moge-
lijkheden. Hierbij leggen we expliciet de 
link naar sociale economie. Vele sociaal-
economiebedrijven zijn werkzaam in de 
voedingssector, zo ook Met Sense, uitbater 
van het personeelsrestaurant van de stad 
Antwerpen.

“We hebben een succesvol MVObeleid inge
voerd binnen CAS vzw (nu Met Sense), dat 
verschillende restaurants uitbaat. Zo is er 
een opschaling gebeurd van het personeels
restaurant Antwerpen naar een aantal 

3. Geleerde lessen en knelpunten

“Omdat er altijd nieuwe 

mensen zijn, wordt er altijd 

vorming gegeven rond 

duurzame voeding. Dan zijn 

ze van in ’t begin mee met 

het verhaal.”

Anne Cnudde, Personeelsrestaurant 
Stad Gent
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andere sites.” (Kurt Debilde, Met Sense)
Het is duidelijk gebleken dat een doel-
gerichte communicatie over de ver-
wezenlijkte stappen enorm belangrijk is, 
willen we de vraag naar duurzame voeding 
bij de consument versterken. Hiervoor zijn 
bewustmakingsacties nodig, gericht op 
een gedragsverandering bij de eind gebrui-
kers in de grootkeukens.

Een van de belangrijkste lessen uit de 
begeleidingsprojecten, is het belang van 
communicatie, en wel op verschillende 
niveaus. In eerste instantie is er de com-
municatie tussen Vredeseilanden en de 
keukens, maar ook intern binnen de keu-
ken. Verder is er de communicatie naar de 
klanten, en ten slotte ook communicatie 
naar de buitenwereld die het niveau van 
de keuken overstijgt.

De communicatie tussen Vredeseilanden 
en de keukens. Bij HoGent geeft men aan 
dat dit een extra stimulans was om verder 
te werken, want voor het pilootproject 
met Vredeseilanden waren ze al bezig 
rond duur zaamheid. De tweemaandelijkse 
ver gaderingen helpen om extra stappen te 
zetten, en naar concrete resultaten toe te 
werken. 

Vele keukens geven aan dat eens de bege-
leiding door Vredeseilanden stopt, er een 
zekere verwatering is. De werkdruk in de 

keukens is groot en er is dan minder tijd 
en energie om bij duurzaamheid te blijven 
stilstaan. Anderzijds hebben we gemerkt 
dat het aantal wijzigingen dat stopgezet 
wordt na het project, eerder gering is en 
de ingevoerde veranderingen dus effectief 
duurzaam zijn in de tijd.

We merken wel dat keukens niet snel 
nieu we stappen zetten. Het voortzetten 
van de zoektocht naar duurzaamheid, 

blijft vaak een knelpunt. Nadat het 
begeleidings proces is afgelopen, moet er 
voldoende aandacht zijn voor nazorg. De 
duur van het begeleidingsproces op zich 
is minder belangrijk en contextgebonden; 
maar een begeleidingstraject van een jaar 
is in elk geval kort om alle aspecten echt 
onder de knie te krijgen.

Er is met andere woorden een regelmatig 
contact of stimulans nodig om te vermij-
den dat de ingevoerde wijzigingen ver-
wateren. Het doorsturen van informatie 
betreffende initiatieven van verschillende 
organisaties helpen om het thema levend 
te houden. De vakbeurs Your Choice (zie 
verder) is enorm belangrijk om keukens te 
blijven vormen en motiveren om nieuwe 
stappen te zetten. De begeleiding 
minder intensief te maken, maar langer 
ver spreid over de tijd, is een mogelijkheid 
tot verbetering. Op die manier kunnen de 
betrokkenen zich het thema langzaam 
eigen maken.

We hebben vastgesteld dat vele bedrijven 
bezig zijn om duurzaamheid (vooral de 
ecologische pijler) te integreren in hun 
core business, maar dat ze de link met hun 
eigen keuken vaak niet maken. Nochtans 
kunnen ze hierin wel belangrijke stappen 
zetten. De verantwoordelijke facilitair 
management kan hierbij een rol spelen om 
het project centraler zichtbaar te maken 

“Tijdens de periode waarin 

we geen tomaten aanboden, 

kregen we geregeld de vraag 

‘Hé, waarom zijn er geen 

tomaten?’. Dit onderstreept 

het belang van herhaling: 

je moet het verhaal blijven 

vertellen. Maar ik ben er 

bijna zeker van dat wanneer 

we volgend jaar in de winter 

opnieuw geen tomaten 

aanbieden, we die vraag niét 

meer zullen horen.”

Benny Weyn, Verantwoordelijke 
Aankopen IKEA Food in België
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“Een nieuwe generatie chefs, 

zowel in grootkeukens als 

in horecazaken, zoekt naar 

eigen creatieve vegetarische 

variaties op hun menu.”

JanBart Van In, La Vie est Belle

“Iets wat we allemaal 

aanvoelen, is de spanning 

tussen productie en vraag 

van de klant. Je kan je 

klanten een fantastisch 

assortiment aanbieden, 

maar daar moeten ze klaar 

voor zijn.”

Dimitri Van De Sande, Solucious nv

“Het is niet evident voor 

kleine importeurs om mee 

te dingen voor overheids-

aanbestedingen, zeker niet 

als je gespecialiseerd bent 

in één product.” 

David Barbé, Biodyvino

“Bij een verduurzamings-

traject is begeleiding op alle 

niveaus zeer belangrijk. 

Bij vleesvermindering 

bijvoorbeeld is het belangrijk 

om ook het opdienteam in te 

lichten, zodat zij op gepaste 

wijze de klanten kunnen 

informeren.”

JanBart Van In, La Vie est Belle

“Bio en Fair Trade zijn bijna 

2 gescheiden markten in 

België. Ik vind een initiatief 

als Your Choice dan ook 

essentieel omdat ik hier de 

cohesie tussen die 2 dingen 

terugvind.”

Renaat Daem, Biofresh

“Je kan perfect met dezelfde 

food cost een totaal ander 

menu op de kaart zetten, 

maar dan moet je wel je 

vleesporties aanpassen 

bijvoorbeeld.”

Dimitri Van De Sande, Solucious nv
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Belangrijke knelpunten
Uit onze ervaring van de voorbije zes jaar 
is gebleken dat het beperkte aanbod 
van leveranciers van duurzame voeding 
dik wijls een belangrijk knelpunt is. Voor 
groot verbruikers die duurzame voeding 
willen integreren in hun dagelijks aanbod, 
is het vinden van aangepaste leveranciers 
(met een gegarandeerde toevoer, geschik te 
grootverpakkingen, aangepaste logis tieke 

kaders e.d.) de voornaamste drempel om 
ook effectief duurzaam aan te kopen.

Je moet met vele spelers rekening houden, 
zoals bijvoorbeeld met de veiling. Hier 
spelen kwaliteitseisen vaak een rol; de 
grootte en vorm van groenten is strikt 
bepaald, terwijl dit voor grootkeukens niet 
altijd een rol speelt. Ook de individuele 
verpakking van producten bijvoorbeeld 
kan zorgen voor extra werkuren. Het zou 
interessant zijn om te zoeken naar alterna-
tieven: manieren voor grootkeukens om 
‘minder perfecte groenten’  aan een goede 
prijs op te kopen, die tegelijk interessant 
is voor de producenten.

Hoewel in bijna elke keuken is geëxperi-
men teerd met gelabelde producten, 
blijven dit struikelblokken omwille van de 
kost prijs. 

Toch hoeft duurzame voeding geen hogere 
kostprijs te betekenen. Doordat we inzet-
ten op alle pijlers van duurzaamheid, zijn 
er heel wat kostenbesparende maat rege-
len: denk aan afvalvermindering, vleesver-
mindering en seizoensgebonden produc-
ten. We beginnen steeds met deze zaken 
aan te pakken opdat er meer ademruimte 
komt voor andere aankopen, zoals gela-
belde voeding (bio, fair trade, MSC, ASC, 

enz.), waarvan de kostprijs vaak een stuk 
hoger ligt. Keukens die niet gebonden zijn 
aan een vast bedrag per maaltijd, maar 
hun prijszetting zelf kunnen bepalen, 
kun nen deze keuze makkelijker maken. 
In alle keukens werd er geëxperimenteerd 
met producten uit eerlijke handel, met 
wis selend succes. Vaak gebruiken keukens 
ze veeleer in het randassortiment (koffie, 
snacks, dranken).

Your Choice is een samenwerkingsverband tussen Vredes-
eilanden, Max Havelaar, BioForum Vlaanderen en BioWallonie. 
Zij slaan de handen in elkaar om het thema duurzame voeding 
op de agenda te zetten bij leveranciers, distributieplatformen, 
aankopers en chef-koks van de Belgische out of home-sector.

Alternerend worden er een grote vakbeurs (standen en pre-
sen taties) en een netwerksessie georganiseerd (rondetafels en 
speeddating). In 2015 is de vakbeurs aan haar 4e editie toe. 

Vredeseilanden neemt een trekkersrol op in de organisatie van 
de vakbeurs Your Choice. Deze vakbeurs is ontstaan vanuit 
een zeer praktische vraag van een grootkeuken die aangaf dat 

ze wel wilden verduurzamen, maar geen goede leveranciers 
kenden om mee te werken. Het allereerste concept bestond 
uit een speeddating met leveranciers en grootkeukens, om op 
die manier contact te leggen met elkaar.

Your Choice heeft tot doel om contacten binnen de sociale 
catering tussen duurzame leveranciers en grootkeukens te 
faciliteren,  en zo vraag en aanbod binnen duurzame catering 
beter op elkaar af te stemmen. De noden van de ‘out of home’-
markt op vlak van duurzame voeding zijn verschillend van de 
noden van individuele consumenten.

Meer info op www.salonyourchoice.be.

Your Choice – Samenbrengen van vraag en aanbod voor duurzame voeding

“We moeten daar niet flauw 

over doen. Bij bioproducten 

ligt de kostprijs veel 

hoger. Als we twee soepen 

aanbieden, bijvoorbeeld een 

tomatensoep en daarnaast 

een vegetarische, biologische, 

en seizoensgebonden soep, 

dan kost die laatste iets meer. 

We vragen daar dan ook 

iets meer voor, maar op een 

aanvaardbare manier voor 

de klant.”

Benny Weyn, Verantwoordelijke 
Aankopen IKEA Food in België

“We bieden verschillende 

fruitsappen van Oxfam aan. 

Je hebt er veel keuze in, en 

het vraagt niet veel moeite 

om ze op te nemen in je 

assortiment.”

Maurice Bourgeois, intendant Fedorest 
Antwerpen
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Wanneer een grootkeuken kiest voor pro-
ducten uit eerlijke handel en een prijs-
verhoging doorrekent aan de klant, wordt 
dit prijsverschil vaak aanvaard door de 
klant. Bij geen enkele keuken zijn er noe-
menswaardige klachten gekomen op de 
prijsstijging die werd ingevoerd. Vaak 
heerst er angst voor de reactie van de 
klant, en vindt men de stap te groot. Maar 
nergens is er daadwerkelijk aangetoond 
dat klanten ontevreden zijn over de prijs 
van de maaltijden.

Eerlijke handel gaat niet alleen over 
Fair Trade gelabelde producten. Als je 
zorgt voor een goede relatie met je leve-
rancier en correcte prijsafspraken op lange 
termijn maakt, bouw je langdurige han-
delsrelaties uit. Zo is ook de leverancier of 
de boer, ervan verzekerd dat zijn afnemer 
niet bij een concurrent aankoopt, maar 
gedurende dat hele jaar producten bij hem 
blijft afnemen.

Verder zetten we in op een eerlijke prijs 
voor producenten door in te zetten op de 
korte keten en aankoop bij lokale boeren. 
Dit kan men ook zien aan veranderende 
handelsrelaties tussen leveranciers en 
aankopers.

IKEA Food bijvoorbeeld heeft een inter-
nationale gedragscode, I-way, waarbij hun 
leveranciers aan bepaalde voorwaarden 
rond ecologische en sociale duurzaamheid 
moeten voldoen. Elke leverancier van IKEA 
Food moet die gedragscode ondertekenen 

en zich daaraan houden. Bij audits gaat 
het over sociale criteria zoals veiligheid 
van het personeel, vormingen, ... De focus 
ligt dus op het personeel en milieu aspec-
ten, en niet louter op de kwaliteit van 
het product.

Langs de andere kant is het knelpunt 
kostprijs ook van toepassing op de klant. 
Deze heeft een bepaalde perceptie over 
de prijs van voeding in grootkeukens. 
Hoewel voeding draait om smaak en 
nutriënten, verwacht men dat eten van 
grootkeukens goedkoop is. In onderwijs-
instellingen is dit vaak heel duidelijk: 
broodjes mogen daar maar een bepaalde 
prijs hebben.

Vaak speelt de angst voor ontevreden 
klanten mee. Dit hoeft daarom niet ge-
grond te zijn, of is soms slechts gebaseerd 
op de mening van een enkeling die zijn 
stem laat horen.

Klanten kunnen echter afhaken om andere 
redenen, bijvoorbeeld wanneer het aanbod 
dat ze gewoon zijn, verandert. Een voor-
beeld is het strikt volgen van de seizoens-
groenten, waarbij bijvoorbeeld tomaten in 
de winter niet beschikbaar zijn. 

“We blijven een evenwicht zoeken tussen 
economische grenzen en de mogelijkheid 
om duurzaamheidselementen te kunnen 
invoeren. Dit is onder andere ook het geval 
voor de seizoensgroenten: indien we dit te 
ver doordrijven, verliezen we onze klanten 

en dan klopt het economische plaatje niet 
meer.” (Kurt De Bilde, Stad Antwerpen)

Ook slechte ervaringen in het verleden en 
vooroordelen vormen vaak hardnekkige 
knelpunten. Bijvoorbeeld bio of fair trade 
tijdens de Bioweek. Tijdens deze week 
willen veel grootkeukens deze producten 
introduceren, en dat zorgde voor leve-
ringsproblemen en onvoldoende aanbod. 
Dat maakt het grootkeukens moeilijk om 
nadien opnieuw voor deze producten te 
gaan. Hiervoor is heel wat tijd nodig: 
nieuwe informatie inwinnen, geloven in 
nieuwe producten en ze durven uitpro-
beren, het personeel motiveren, ...

“Als ik vijf jaar geleden met 

een producent aan tafel zat, 

dan sprak ik misschien vijf 

minuten over het product en 

een kwartier over de prijs; 

nu is dat omgekeerd en praat 

ik een kwartier over het 

product en vijf minuten over 

de prijs. Dus dat is toch heel 

erg veranderd.”

Benny Weyn, Verantwoordelijke 
Aankopen IKEA Food in België

Een apart segment binnen grootkeukens, zijn vending-auto-
maten met warme dranken, frisdranken, snacks en snoepgoed. 
Deze zijn belangrijk in vele instellingen en maken een groot 
aandeel van de verkoop uit. Hier zit dus een enorm potentieel 
voor verduurzaming. Het is echter moeilijk gebleken om 
leveranciers van automaten te vinden die openstaan voor 
duurzame producten. Het blijkt een marktsegment te zijn 
met bepaalde machtsposities waar moeilijk verandering in 

te bren gen is, en waar het moeilijk overleven blijkt voor 
leveranciers van duurzame producten. 

In bepaalde keukens kan men een aandeel (bijvoorbeeld 20%) 
van het aanbod in zulke automaten zelf bepalen. Dan kan er 
gemakkelijker gewerkt worden met fair trade- en biodranken, 
snacks en snoepgoed.

Vending
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Opschaling en rol van andere actoren
Vredeseilanden heeft de ambitie om deze 
pilootervaringen ook te gaan ‘opschalen’. 
Daarmee bedoelen we dat we deze piloot-
projecten ook willen overstijgen, en van 
een brede verduurzaming in de sociale 
catering durven dromen. De uitgevoerde 
pilootprojecten bewijzen dat het mogelijk 
is om de dagelijkse werking in groot keu-
kens te verduurzamen. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat dergelijke projecten na-
volging kennen, gemultipliceerd wor den, 
op grotere schaal worden gerealiseerd?

Wat als nu ook contractcateraars – die vele 
grootkeukens en daardoor tienduizenden 
maaltijden per dag in hun beheer hebben 
– de keuze voor duurzame voeding zouden 
maken? Of enkele van de grote leveran-
ciersplatforms, die dagelijks duizenden 
ingrediënten aan grootkeukens en cate-
raars	 afleveren?	De	 keuze	 van	 contract
cateraars en leveranciersplatforms voor 
duurzame voeding zou een grote hefboom 
kunnen betekenen in de verduurzaming 
van de sociale catering.

Ook de overheid kan een belangrijke rol 
spelen in het opschalen van duurzaamheid 
in de sociale catering. De overheid heeft 
niet alleen zelf een voorbeeldfunctie te 

vervullen, ze bepaalt ook mee heel wat 
lastenboeken voor maaltijden in scholen, 
rusthuizen, gevangenissen, zorginstellin-
gen, enz.

Vredeseilanden gaat in de komende pe-
riode in gesprek met contractcateraars, 
leveranciersplatforms en overheden om 
mogelijkheden voor opschaling verder te 
verkennen en vorm te geven. Multi stake-
holderdialoog is daarin onze strategie. 
Samen met stakeholders een weg richting 
duurzaamheid in de sociale catering be-
wandelen.

We merken een belangrijke stijging in de aanvragen voor 
begeleidingstrajecten richting duurzaamheid. Dit is de 
directe impact van onze werking. Vredeseilanden wordt 
vaker gecon tacteerd en gerefereerd als belangrijke actor 
binnen de duur zame catering.

Verder wordt de aanpak van Vredeseilanden en de brede visie 
op duurzaamheid geapprecieerd en overgenomen door andere 
organisaties. Op deze manier creëren we een duidelijke meer-
waarde rond duurzaamheid in het maatschappelijk debat in 
België.

Iets wat we nog beter zullen uitwerken in de toekomst, is de 
impactevaluatie van onze pilootprojecten om de maat schap-
pelijke impact en duurzaamheid te meten. Aan de hand van 
concrete tools kunnen we – naar het voorbeeld van Leefmilieu 
Brussel – het aantal maaltijden die we verduurzaamd hebben 
in kaart brengen.

De impact is echter niet altijd gemakkelijk meetbaar. Een 
aantal criteria zijn eenvoudig om te meten, zoals de vermin-
dering in vleesaankoop per keuken bijvoorbeeld. Moeilijker is 
de impact op de eindgebruiker. Bijvoorbeeld: in welke mate 
is het consumptiepatroon van de klanten in de grootkeukens 
ook daadwerkelijk veranderd? Of nog: consumeert de klant 
thuis ook op een duurzamere manier?

Gegevens die hier een indicatie kunnen geven, zijn de GFK-
cijfers. Deze brengen de verkoop van duurzame voeding (bio, 
fair trade, lokaal, ...) in beeld. Het is echter moeilijk om 
de exacte impact van onze interventie hierbij te meten. 
Wel is het duidelijk dat voeding steeds belangrijker wordt 
als aspect van duurzaamheid, en het maatschappelijk debat 
errond groeit.

Impactevaluatie

“We zijn er in geslaagd om  

alle wegwerpartikelen –  

op 1 na – te vervangen door 

een duurzame variant.  

Deze verpakkingen 

zijn vervaardigd uit 

hernieuwbare bronnen  

(maïs & suikerriet) en  

zijn een realisatie waar  

we best trots op zijn ...”

An Op De Beeck, 
Universiteit Antwerpen
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“Door nieuwe, leuke en 

verrassende vegetarische 

gerechten op het menu te 

zetten overtuigen we –  

zeker op Donderdag 

Veggiedag – meer mensen  

om vegetarisch te eten.  

Uit die nieuwe gerechten  

zijn er echte toppers 

gegroeid!”

An Op De Beeck, 
Universiteit Antwerpen

De campagne FairTradeGemeenten is een initiatief van 
11.11.11, Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredes eilan-
den. Vredeseilanden organiseert leer- en uitwisselings mo men-
ten voor de gemeenten en hun actoren, en functio neert als 
helpdesk voor het zesde criterium in de campagne, ter onder-
steuning van duurzame lokale productie en consumptie.

Binnen FairTradeGemeenten wordt het cateringproject extra 
in de kijker gesteld. Trekkersgroepen kunnen binnen de Fair-
TradeGemeenten-campagne hun gemeentelijke faciliteiten 
(scholen, lokale administratie, bedrijven, zorginstellingen, ...) 
oriënteren naar een duurzamer aankoop- en cateringbeleid. 

Elke organisatie binnen de gemeente die met dit model aan 
de slag wil gaan, tekent het charter met 10 duurzame engage-
menten opgesteld door Vredeseilanden en stelt een realistisch 
stappenplan op.

Vredeseilanden startte in 2014 een test-case met het OCMW 
Herent om op afstand te gaan verduurzamen. Er zal via deze 
testcase een handleiding worden uitgewerkt. Zo kunnen we 
via de campagne van FairTradeGemeenten deze handleiding 
op grote schaal verspreiden. Vredeseilanden voorziet ook in 
een helpdesk die keukens en kantines kan bijstaan bij con-
crete vragen en problemen.

FairTradeGemeenten
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Bijlagen

Illustratie van de begeleide grootkeukens



Personeelsrestaurant
STAD ANTWERPEN

Aantal klanten:
2000 ambtenaren

CONTACTPERSOON

Kurt De Bilde

Dagelijks aanbod

Steak
Vegetarische schotel

Dagschotel
Pastaschotel

Salade van de dag
Soep

Broodjes

Dagelijks aanbod

Steak
Vegetarische schotel

Dagschotel
Pastaschotel

Salade van de dag
Soep

Broodjes

20

KEUKENPLOEG

20 VTE

SCHOLINGSGRAAD

3 koks, tewerkstelling 
laaggeschoolden &
langdurig werklozen

Free	flow	restaurant
uitgebaat door Met Sense
(sociaal-economiebedrijf)

Gemiddeld 
700 passages/dag

300 warme
maaltijden/dag

P Dagelijks vegetarische 
schotel, veggiebroodjes

P Strikt gebruik
seizoensgroenten

P Tonijn werd geschrapt

P beperkt aanbod bio- 
en fairtrade in 

randassortiment

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
STAD GENT

Aantal klanten:
200 à 300 ambtenaren
van de Stad Gent

CONTACTPERSOON

Anne Cnudde

Dagelijks aanbod

2 dagschotels
Warme snack

Rauwkostschotel
Broodjes

Dagelijks aanbod

2 dagschotels
Warme snack

Rauwkostschotel
Broodjes

6

KEUKENPLOEG

6 VTE

SCHOLINGSGRAAD

laaggeschoold (sociaal 
tewerkstellingsproject,

wijziging om de 3 maanden)

Grootkeuken met beperkte 
kookmogelijkheid

Gedeelte van de gerechten 
komt van bij Duet

Gemiddeld  
150 passages/dag
inclusief broodjes

P 2 à 3 x per week 
vegetarische schotel

P Volledig seizoens-
gebonden saladbar

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Restaurant
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Studenten opleidingen
TEW, rechten, geschiedenis
Personeel UA

CONTACTPERSOON
An Op De Beeck, coördinator 
studentenrestaurants
Guido Peeters, productie-
verantwoordelijke

Dagelijks aanbod

Standaard steak
Standaard kipsaté

Dagschotel
Vegetarische schotel

Pastaschotel

Dagelijks aanbod

Soep van de dag
Broodjes
Saladbar

Koude schotels
Desserts

9

KEUKENPLOEG

9 VTE
(keukenchef, sous-chef,

2 afwas, 3 uitschep, 
2 kassa)

Gemiddeld 
300-350 warme
maaltijden/dag

460 zitplaatsen

Studentenrestaurant 
met Free-Flow

P Groenten en salades 
aangepast aan de seizoenen

P Fairtradechocolade,
Oxfamdrankjes

P Biologisch afbreekbare
verpakkingen

P Uitsluitend duurzaam 
gelabelde vis in het aanbod

P Pasta en rijst 
100% biologisch

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Restaurant
LUCA SCHOOL OF ARTS GENT

Hogeschool Beeldende Kunst:
800 studenten en 150 docenten
Architectuur: 1400 studenten
Docenten

CONTACTPERSOON
Annelies Carbonnelle,
coördinator Studenten-
voorzieningen

Dagelijks aanbod

Ontbijt:
koffiekoeken
sandwiches

boterhammen

Soep:
panini’s - croques
belegde broodjes

slaatjes in de zomer

Dagelijks aanbod

Dranken:
koffie

frisdranken
fruitsap

Snacks:
snoeprepen

fruit
melkproducten

KEUKENPLOEG

Elke cafetaria heeft een 
verantwoordelijke

2 cafetaria’s

Beeldende kunst:
gemiddeld 

200 broodjes/dag

Architectuur:
gemiddeld 

560 broodjes/dag

P Vegetarische broodjes 
op donderdag

P Biodrankjes in de 
cafetaria

P Broodje tonijn is 
geschrapt

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN

Campus 1:
2875 studenten + 328 docenten
Campus 2: 
2410 studenten + 254 docenten

CONTACTPERSOON
Lien Vuerinckx, catering
Manushan Nesari, 
studentenvoorzieningen
Machteld Wouters, Horeservi

Dagelijks aanbod

Soep
Broodjes
Fruit

Koffiekoeken
Koude pastaschotel
Warme pastaschotel

Croque/Panini

Dagelijks aanbod

Soep
Broodjes
Fruit

Koffiekoeken
Koude pastaschotel
Warme pastaschotel

Croque/Panini

8

KEUKENPLOEG

8 VTE

SCHOLINGSGRAAD

1 + 1 verantwoordelijken
3 + 2 medewerkers

vaste ploeg

Selfservice cafetaria 
uitgebaat door 

Horeservi Catering

Op te warmen maaltijden 
aangeleverd door 

zusterbedrijf Deliva

330 + 300 zitplaatsen

500 + 450 passages/dag

P Donderdag veggiedag

P Fairtradesnacks in 
automaten

P Fairtradekoffie

P Seizoensgebonden 
broodjesgarnituur

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
RESIDENTIEEL VERBLIJF DE KLUIS

Residentieel jeugdverblijf CONTACTPERSOON

Hans Gielen

Dagelijks aanbod

Ontbijt

Middagmaal (soep, 
hoofdgerecht & dessert)

Vieruurtje

Avondmaal (broodmaaltijd
of warme maaltijd)

Dagelijks aanbod

Ontbijt

Middagmaal (soep, 
hoofdgerecht & dessert)

Vieruurtje

Avondmaal (broodmaaltijd
of warme maaltijd)

3,5

KEUKENPLOEG

3,5 VTE (keuken en 
onderhoud gebouwen)

(keukenchef, sous-chef, 
2 afwas, 3 uitschep, 

2 kassa)

Gemiddeld 
10-130 passages/dag

Grootkeuken met 
doorgeefsysteem 
voor groepen, 

kommen worden 
op tafel gezet

P Elke groep krijgt 
vegetarische lasagne 

tijdens verblijf

P Fairtradekoffie en 
sinaasappelsap

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
VERBLIJFSDOMEIN DE HOGE RIELEN

Residentieel verblijfsdomein 
voor jongeren, sportgroepen, 
families, scholen, ...
Aantal medewerkers: 51

CONTACTPERSOON

Ilse Warnier

Dagelijks aanbod

Ontbijt

Middagmaal (soep, 
hoofdgerecht & dessert)

Vieruurtje

Avondmaal (broodmaaltijd, 
koude schotel of 

lichte warme maaltijd)

Dagelijks aanbod

Ontbijt

Middagmaal (soep, 
hoofdgerecht & dessert)

Vieruurtje

Avondmaal (broodmaaltijd, 
koude schotel of 

lichte warme maaltijd)

5

KEUKENPLOEG

5 VTE Grootkeuken met 
zelfbediening

Gemiddeld 
300-350 middagmalen

per dag
150-200 ontbijten en 
avondmalen per dag

P Eén vegetarische 
maaltijd per week

P Aankoop groenten 
volgens seizoenskalender

P Fairtradethee, 
-koffie en -koekjes

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
FOD FINANCIEN

8 restaurants (Fedorest)
Ca. 13000 ambtenaren
Ook overheidsinstellingen zoals 
brandweer, politie, ...

CONTACTPERSOON

Donat Descamps, Deputy MD 
& Operations Officer

Dagelijks aanbod

Ontbijt
Soep

Warme maaltijden
(A,B,C-menu)

Koude schotels
Saladbar (sommige sites)

Broodjes
Fruit - snoepgoed - gebak

Automaten

Dagelijks aanbod

Ontbijt
Soep

Warme maaltijden
(A,B,C-menu)

Koude schotels
Saladbar (sommige sites)

Broodjes
Fruit - snoepgoed - gebak

Automaten

KEUKENPLOEG

35 à 75 VTE
(incl. bij-instellingen)
30 à 40 (hoofdsite)

SCHOLINGSGRAAD

zeer divers

Warme keukens met een 
onafhankelijke werking

Gemiddeld  
5000 tot 8000 passages 

per dag

P Vermindering 
vleesgrammages

P Veggie-aanbod 
(wekelijks of twee-

wekelijks afhankelijk 
per site)

P Groenten en fruit 
volgens seizoenskalender 
(behalve tomaten en sla)

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
TOYOTA MOTOR EUROPE

Privé-bedrijf met 
1200 werknemers

CONTACTPERSOON
Anne Vingerhoets, catering 
– General Services TME
Joke Deridder, Leefmilieu 
Brussel

Dagelijks aanbod
Restaurant

3 soepen
Voorgerechtjes
2 dagschotels

3 koude schotels
Uitgebreide salad bar
Pastabar (2x week)
Grill ) Asian corner

Dessertkeuze (o.a. fruitbar)

Dagelijks aanbod
Snackbar

Ontbijtaanbod
Broodjes
Snacks
Soepen
Salades

17

KEUKENPLOEG

17 VTE
(restaurant en 

snackbar samen)

SCHOLINGSGRAAD

zeer gemengd

Free	flow	restaurant	
en snackbar beheerd 

door Sodexho

Restaurant: 
500-550 maaltijden/dag

 Snackbar: 
500-600 passages/dag

P Vleesporties 
verminderd met 17%

P Volwaardige 
vegetarische schotel 

op donderdag

P Aanbod Fairtradekoffie, 
-thee en -snoeprepen

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Personeelsrestaurant
IKEA

Klanten- en personeels-
restaurant (6 IKEA-vestigingen)
Aantal medewerkers:
2750 in totaal

CONTACTPERSOON

Benny Weyn

Dagelijks aanbod
Kantine

Ontbijt
Soep

Warme maaltijd
Saladbar
Broodjes
Fruit

Snoepgoed
Gebak

Dagelijks aanbod
Klantenrestaurant

Ontbijt
Soep

Warme maaltijd
Koude schotels

Saladbar
Gebak

KEUKENPLOEG

54 à 75 medewerkers

SCHOLINGSGRAAD

1/6 heeft koksopleiding

Regeneratiekeukens

Aantal passages/dag:
klantenrestaurant 

1000 à 5000
kantine
80 à 450

P Seizoensgebonden, 
biologische soepen

P MSC-gelabelde vis

P Evenwichtigere 
vegetarische schotels

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID



Duurzame voeding - 32

Restaurant
HOGESCHOOL GENT

Faculteiten Mens en Welzijn, 
Bedrijf en Organisatie, Natuur en 
techniek, School of Arts

CONTACTPERSOON
Nico Decloedt, coördinator 
catering 
Robbie Rombout, 
hoofdmedewerker catering

Dagelijks aanbod

dagschotel
vegetarische dagschotel

5 keuzegerechten
soep van de dag 

Dagelijks AANBOD

ontbijtkoeken
broodjes
fruit

desserts

KEUKENPLOEG

4 VTE
1 keukenverantwoordelijke, 

3 medewerkers

SCHOLINGSGRAAD

geen vereisten, 1 op 4 
heeft hotelschoolopleiding

Regeneratiekeuken, self 
service	/	free	flow

3000 zitplaatsen
1500 warme maaltijden per 

dag

7 resto’s en 3 cafetaria’s

P5 soorten 
veggiebroodjes

P 30 à 35% reductie 
voedselverspilling

P Duurzame donderdag 
(MSC gelabelde vis, 

2 vegetarische schotels)

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN

DUURZAAMHEID
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