
in opdracht van: 2013gemaakt door:

Trends- en Factorenkaart
Verduurzaming  

Voedsel

CONSUMPTIE

De vraag naar voedsel stijgt

De wereldbevolking groeit tot 2050 van 7 naar 9 miljard mensen.
Door welvaartsgroei in opkomende economieën stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten.

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan voedsel

Het vertrouwen van consumenten in voedsel staat onder druk door recente voedselincidenten.
De publieke druk om duurzaam om te gaan met voedsel neemt toe (zoals Beter Leven Keurmerk).

Gedragsverandering bij consumenten komt moeilijk of niet tot stand
 
Gewoonten, impulsen, onwetendheid en emoties bepalen vaak de voedselkeuze van consumenten.
Consumenten kopen lang niet altijd duurzaam voedsel, ook als ze wel aangeven dit te willen.
Gezondheid en duurzaamheid spelen maar een beperkte rol bij de voedselkeuze van consumenten.
Media en keurmerken veroorzaken soms meer verwarring bij consumenten dan dat ze helderheid bieden.
Steeds meer consumenten lijden aan welvaartsziektes zoals obesitas.

VOEDSEL - 
VERSPILLING

Er wordt veel voedsel verspild

Wereldwijd wordt ongeveer 30 procent voedsel verspild of verloren.
De horeca gebruikt steeds vaker voorgeproduceerde bestanddelen van maaltijden, wat extra verspilling geeft.

Consumenten en producenten worden zich langzamerhand bewust van voedselverspilling

Voedselverspilling krijgt veel aandacht in de media en de politiek.
Grondstofschaarste maakt dat reststromen aan economische waarde winnen als secundaire grondstof.
Supermarkten en horeca richten zich op minder verspilling door consumenten.
Bedrijven ontdekken dat terugdringen van verspilling kostenverlagend werkt.
Via (sociale) media worden consumenten bewust gemaakt van hun verspillingsgedrag.

De productie van voedsel staat onder druk

De voedselprijs stijgt door meer vraag, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen en landbouwgrond.
De toenemende vraag naar voedsel verontreinigt het milieu, verstoort de biodiversiteit en put grondstoffen uit.
De eisen die gesteld worden aan het voedselaanbod worden steeds hoger.

De jaarlijkse omzet van duurzaam voedsel neemt toe ondanks de economische crisis

Het wordt voor bedrijven in specifieke deelmarkten rendabel en leuk om in te zetten op een duurzaam aanbod.
Supermarkten, cateraars en horeca proberen zich te onderscheiden op kwaliteit in plaats van prijs alleen.

De verduurzaming van voedsel zet nog niet door

Door gebrek aan vraag groeit het aanbod van duurzaam voedsel minder snel dan zou kunnen.
Negatieve externe effecten worden niet in de prijs verrekend waardoor voedsel vaak te goedkoop is en blijft.
Er is een debat over de vraag of en in hoeverre boeren hun productie moeten intensiveren.
De verduurzaming van voedsel wordt geremd door zwalkend overheidsbeleid.

AANBOD

Toelichting

Wat staat er op deze kaart?
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft 
nagedacht over een visie op voedsel langs drie 
sporen: aanbod, consumptie en voedselverspilling. 
Op deze kaart staan de belangrijkste trends en 
factoren die de basis vormen voor een door 
de keten gedeelde visie op verduurzaming van 
voedsel.
 
Wat is aanbod?
Onder aanbod verstaan we de productie van 
voedsel tot en met het moment dat het in de 
schappen ligt.
 
Wat is consumptie?
Onder consumptie verstaan we de aankoop en het 
gebruik van voedsel door consumenten
 
Wat is voedselverspilling?
Onder voedselverspilling verstaan we voedsel 
of voedselgrondstoffen die voor menselijke 
consumptie bedoeld zijn en niet door de 
consument wordt opgegeten.
 
Wie maken deel uit van de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 
Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van 
literatuuronderzoek en een denksessie met 
beleidsmedewerkers van EZ en het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu (I&M).

Wat zijn 
de belangrijkste

trends en factoren om  
rekening mee te houden bij  

het formuleren van een door  
de keten gedeelde visie
op verduurzaming van  

voedsel?
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Visiekaart  
Aanbod

We verduurzamen onze productieprocessen

We verduurzamen de productieprocessen op alle negen thema’s, ook op grote volumes.
We verduurzamen de agrogrondstoffen.
We stellen in Nederland evenwichtsbemesting in voor fosfaat en stikstof.
We gebruiken reststromen op een hoogwaardige manier, inclusief dierlijk eiwit bevattende stromen.
We streven naar internationale consensus en kennisuitwisseling rond verduurzaming van voedsel.

We vergemakkelijken en stimuleren verduurzaming

We stimuleren, belonen en complimenteren koplopers op het gebied van duurzaamheid.
We stimuleren het delen van kennis tussen koplopers en anderen.
We stimuleren fundamenteel onderzoek om de efficiëntie en duurzaamheid in de keten te verbeteren.
We ruimen belemmeringen op zoals bepaalde wetten die verduurzaming in de weg staan.

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

We erkennen de noodzaak van verduurzaming van de voedselketen

We geven het goede voorbeeld in onze eigen organisaties.
We nemen verantwoordelijkheid voor wat er voor en na onze eigen stap in de keten met het voedsel gebeurt.
We zien duurzaam produceren als een ‘license to operate’ voor alle onderdelen in de keten.

We maken duurzaam aanbod inzichtelijk en meetbaar

Nederland bouwt voort op de bestaande internationale afspraken, definities en concepten van duurzaamheid.
We stellen duurzaamheidsambities per productiecategorie op.
We monitoren de voortgang, stellen tussendoelen en communiceren hierover.

DOELEN

We verduurzamen het aanbod van duurzaam voedsel

We verbreden het duurzame aanbod in de winkelschappen.
We richten ons meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit en zoeken hierbij de unieke verkoopeigenschap.
We streven naar een eerlijke prijs inclusief externe effecten voor duurzame producten.
We laten ons aanbod afhangen van de vraag van consumenten.

We werken samen aan internationale standaarden

We streven naar hogere duurzaamheidsdoelen rond voedsel op Europees niveau.
We zorgen voor waarborging van duurzaamheid in internationale voedselstandaarden.
We streven naar een duurzame invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU.

Hoofddoel

Het aanbod van voedsel wordt steeds duurzamer.

Concrete doelen

Het binnenlandse verbruik van voedsel in Nederland is in 2020 ten minste twintig procent duurzaam.
Het marktaandeel duurzaam voedsel in Nederland is in 2020 met een ambitieus percentage gestegen.
Het productievolume duurzaam voedsel in Nederland is in 2020 met een ambitieus percentage gestegen.
Al het voedsel in Nederlandse winkels scoort in 2020 beter op minstens twee thema’s binnen duurzaamheid.
Van al het in Nederland aangeboden voedsel is in de keten bekend wat de herkomst en productiemethode is.
Nederland draagt bij aan het bereiken van internationaal gedragen definities van duurzaamheid in 2020.

Wat is de  
door de overheid en  

de keten gedeelde visie  
op verduurzaming  

van voedsel tot 2020  
voor het ‘spoor’  

Aanbod?

Missie: We leveren een zo groot mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van het voedselsysteem

Toelichting
 
Wat staat er op deze kaart?
Deze kaart geeft een overzicht van de door 
de overheid en de keten gedeelde visie op de 
verduurzaming van voedsel voor het ‘spoor’ 
Aanbod.
 
Wat is aanbod?
Onder aanbod verstaan we de productie van 
voedsel tot en met het moment dat het in de 
schappen ligt.
 
Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 
Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in vier wijken. De eerste 
wijk geeft aan wat de doelen zijn van het 
‘spoor’ Aanbod om de overkoepelende missie te 
realiseren. De visie-elementen in de wijk ‘Andere 
manier van werken’ gaan over gedragsverandering 
om verduurzaming van voedsel te bereiken. De 
tweede wijk ‘Andere inrichting van het systeem’ 
betreft visie-elementen gericht op het aanpassen 
van de randvoorwaarden om verduurzaming te 
stimuleren. Tot slot geeft de wijk ‘Meer kennis en 
bewustzijn’ visie-elementen weer die de houding 
van mensen ten opzichte van verduurzaming van 
voedsel proberen te veranderen.
 
Wat betekenen de cijfers? 
Deze Visiekaart vormt de basis voor de Actiekaart 
Aanbod. De cijfers geven aan uit welke visie-
elementen acties zijn voortgekomen.
 
Hoe is deze kaart gemaakt? 
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & 
Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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Wat doen  
de overheid en de keten  

in de periode 2013-2016 om  
de visie op verduurzaming  
van voedsel te realiseren

voor het ‘spoor’  
Aanbod?

We verduurzamen het aanbod

Elk bedrijf in de keten spreekt met de schakel voor zich af op welke twee thema’s ze verduurzamen.
Wie doet?  Ketenpartners, maatschappelijke organisaties en overheid

We harmoniseren nationale bovenwettelijke standaarden voor dierenwelzijn en milieu binnen Europa.
Wie doet?  Maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid

Supermarkten en leveranciers spreken vergroting van het duurzame aanbod af via inkoopvoorwaarden.
Wie doet?  Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties en

 Koninklijke Horeca Nederland

We spreken per productgroep (vlees, plantaardig en zuivel) duurzaamheidsdoelstellingen af.
Wie doet? Alliantie Verduurzaming Voedsel

We onderzoeken hoe de kosten van verduurzaming van voedsel terug te verdienen zijn door producenten.
Wie doet?  Alliantie Verduurzaming Voedsel

We vergroten de prikkels die tot verduurzaming van voedsel leiden

Bedrijven maken verduurzaming onderdeel van hun jaarverslag.
Bedrijven zetten koplopers in innovatie in het zonnetje en belonen hiermee hun duurzaamheid.
De overheid verleent koplopers maximale ruimte met betrekking tot de verlening van (lokale) vergunningen.
EZ promoot elke maand een duurzaam product van een koploper binnen het Rijk.

We vergroten de transparantie van de voedselketen

Supermarkten krijgen inzicht in de keten door inkoopvoorwaarden te stellen over productspecificaties.
Wie doet?  Supermarkten en overheid

Producenten geven supermarkten inzicht in de herkomst van producten.
Wie doet?  Supermarkten en overheid

We creëren een digitaal platform waar consumenten antwoord krijgen op vragen over groente en fruit.
Wie doet?  Frugi Venta, Alliantie Verduurzaming Voedsel en overheid

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

We maken duurzaamheidsverbeteringen voor consumenten helder

We maken verbeteringen op de negen duurzaamheidsthema’s inzichtelijk met de huidige certificering.
Wie doet? Supermarkten en overheid

We verenigen onze krachten

We proberen maatschappelijke organisaties één verhaal over duurzaam voedsel te laten vertellen.
Wie doet? Dierenbescherming en Natuur en Milieu

We sluiten aan bij het ‘Sustainability Consortium’ waarin verduurzaming per productgroep centraal staat.

Actiekaart 
Aanbod

Toelichting

Wat staat er op deze kaart?
Met deze Actiekaart maakt de keten haar visie op 
verduurzaming van voedsel concreet. De kaart 
geeft een overzicht van de acties die de leden van 
de keten en de overheid gaan uitvoeren om de 
gedeelde visie in de praktijk te brengen voor het 
‘spoor’ Aanbod.
 

Wat is aanbod?
Onder aanbod verstaan we de productie van 
voedsel tot en met het moment dat het in de 
schappen ligt.
 

Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 

Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 

Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in drie wijken. De acties 
in de wijk ‘Andere manier van werken’ gaan 
over gedragsverandering om verduurzaming 
van voedsel te bereiken. De tweede wijk ‘Andere 
inrichting van het systeem’ betreft acties gericht 
op het aanpassen van de randvoorwaarden 
om verduurzaming te stimuleren. Tot slot geeft 
de wijk ‘Meer kennis en bewustzijn’ acties 
weer die de houding van mensen ten opzichte 
van verduurzaming van voedsel proberen te 
veranderen. Sommige acties worden uitgevoerd 
door specifieke ketenpartners. In dat geval worden 
zij bij naam genoemd. Acties zonder specifieke 
actoren worden uitgevoerd door alle ketenpartners 
samen.
 

Wat betekenen de cijfers? 
Deze Actiekaart is gebaseerd op de Visiekaart 
Aanbod. De cijfers geven aan bij welke visie-
elementen de acties horen.

 

Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & 
Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Met dank aan allen voor hun denkwerk.

http://www.argumentenfabriek.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
http://http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez


2013gemaakt door:in opdracht van:

Wat is de  
door de overheid en  

de keten gedeelde visie op  
verduurzaming van voedsel  

tot 2020 voor het ‘spoor’  
Consumptie?

We verbeteren het aanbod voor consumenten

De keten maakt afspraken met de overheid over het verhogen van de basiseisen die we aan voedsel stellen.
We belonen de meeste duurzame producenten.
We streven naar duurzaam voedsel dat voldoet aan zo veel mogelijk van de negen duurzaamheidsthema’s.

We helpen consumenten bij het maken van een duurzame voedselkeuze

We helpen consumenten bij het kiezen voor een duurzaam en gezond eetpatroon.
We bevorderen gezond eten waarmee de ecologische voetafdruk van het eetpatroon omlaag gaat.
We verkleinen de prijsverschillen tussen duurzame en niet-duurzame producten.

We zien consumenten als een onmisbare factor in de verduurzaming van voedsel 

We realiseren ons dat verduurzaming van voedsel begint bij de jeugd.
We zien de voedselkeuze van consumenten als een vrije keuze.

We voorzien consumenten van betere informatie

De voedselketen moet voor consumenten transparant zijn.
We wijzen consumenten op de voordelen van duurzamer geproduceerd voedsel.
We vergroten het bewustzijn van consumenten over de gevolgen van hun eetpatroon.
We vertellen een eenduidig verhaal over wat duurzaam voedsel is.
We streven ernaar dat consumenten vertrouwen hebben in voedsel.
We monitoren de voortgang van de verduurzaming van het eetpatroon en communiceren hierover.

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

Hoofddoel

Het eetpatroon van consumenten is duurzaam.

Concrete doelen

Van de verkochte voedingsproducten is in 2020 tien procent duurzaam.
Duurzaam voedsel is in 2020 voor consumenten de aantrekkelijkste keuze in supermarkt, horeca en catering.
Het bewustzijn van consumenten over duurzaam voedsel is in 2020 met twintig procent gestegen.
De ecologische voetafdruk van het eetpatroon van de Nederlander is in 2020 ....procent lager dan in 2013.
Consumenten kunnen in 2020 inzicht krijgen in herkomst en productiemethode van aangeboden voedsel.

DOELEN

Visiekaart  
Consumptie

Missie: We leveren een zo groot mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van het voedselsysteem

Toelichting

Wat staat er op deze kaart?
Deze kaart geeft een overzicht van de door 
de overheid en de keten gedeelde visie op de 
verduurzaming van voedsel voor het ‘spoor’ 
Consumptie.
 
Wat is consumptie?
Onder consumptie verstaan we de aankoop en het 
gebruik van voedsel door consumenten.
 
Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 
Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in vier wijken. De eerste 
wijk geeft aan wat de doelen zijn van het ‘spoor’ 
Consumptie om de overkoepelende missie te 
realiseren. De visie-elementen in de wijk ‘Andere 
manier van werken’ gaan over gedragsverandering 
om verduurzaming van voedsel te bereiken. De 
tweede wijk ‘Andere inrichting van het systeem’ 
betreft visie-elementen gericht op het aanpassen 
van de randvoorwaarden om verduurzaming te 
stimuleren. Tot slot geeft de wijk ‘Meer kennis en 
bewustzijn’ visie-elementen weer die de houding 
van mensen ten opzichte van verduurzaming van 
voedsel proberen te veranderen.
 
Wat betekenen de cijfers? 
Deze Visiekaart vormt de basis voor de Actiekaart 
Consumptie. De cijfers geven aan uit welke visie-
elementen acties zijn voortgekomen.
 
Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & 
Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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Actiekaart
Consumptie

Wat doen  
de overheid en 

de keten in de periode  
2013-2016 om de visie  

op verduurzaming  
van voedsel te realiseren

voor het ‘spoor’  
Consumptie?

We breiden minimale kwaliteitseisen uit naar meer productgroepen

We stellen minimale kwaliteitseisen aan groente, zuivel en fruit en verhogen deze eisen steeds opnieuw.
Wie doet? Alliantie Verduurzaming Voedsel

We betrekken consumenten bij het verduurzamen van voedsel

We vragen consumenten naar innovatieve ideeën naar voorbeeld van ‘Het beste idee van Nederland’.

We vergroten de prikkels die tot verduurzaming van voedsel leiden

We onderzoeken hoe samen te werken opdat voor consumenten de duurzame keuze de makkelijkste wordt.
De staatssecretaris van EZ deelt ‘pluimen’ uit aan de beste initiatieven voor de verduurzaming van voedsel.

We vergroten de transparantie van de voedselketen

We maken de relatie tussen producenten, supermarkten en cateraars helder voor consumenten.
Wie doet? Supermarkten, producenten en Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

We zoeken uit hoe consumenten beter zicht krijgen op herkomst van voedsel en de weg ervan naar hun bord.
Wie doet? Taskforce Voedselvertrouwen en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

We brengen de voedselketen fraai onder de aandacht zoals door een TV-serie als ‘Nederland van boven’. 
Wie doet? Alliantie Verduurzaming Voedsel, Initiatief Duurzame Handel en Youth Food Movement

We maken voor consumenten helder wat duurzaam voedsel is

We gaan meer producenten laten deelnemen aan het ‘ik-kies-bewust-logo’.
Wie doet? VWS

EZ organiseert een denksessie over de haalbaarheid van het uniformeren van keurmerken. 
Wie doet? Alliantie Verduurzaming Voedsel, Voedingscentrum, Natuur en Milieu en supermarkten

We brengen duurzaam voedsel bij consumenten onder de aandacht

We bieden consumenten duurzame voedselproducten voordelig aan in een aanbieding met niet-duurzame.
Wie doet? Supermarkten

We maken via marketing duurzame maaltijden hip en aantrekkelijk.
Wie doet? Supermarkten, catering en horeca, Natuur en Milieu en Voedingscentrum

We organiseren jaarlijks branchebreed de ‘duurzaam voedselweek’.
Wie doet? Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en supermarkten

We stemmen campagnes thematisch af voor een bepaalde tijd en maken hierbij gebruik van elkaars kennis.
Wie doet? Voedingscentrum en supermarkten

We zetten ambassadeurs in die een duurzaam eetpatroon uitdragen.
Wie doet? Voedingscentrum en supermarkten

Het Planbureau publiceert voortaan periodiek de voetafdruk van eetpatronen.
Wie doet? Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, I&M en EZ

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

Toelichting

Wat staat er op deze kaart?
Met deze Actiekaart maakt de keten haar visie op 
verduurzaming van voedsel concreet. De kaart 
geeft een overzicht van de acties die de leden van 
de keten en de overheid gaan uitvoeren om de 
gedeelde visie in de praktijk te brengen voor het 
‘spoor’ Consumptie.
 
Wat is consumptie?
Onder consumptie verstaan we de aankoop en het 
gebruik van voedsel door consumenten.
 
Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 
Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in drie wijken. De acties 
in de wijk ‘Andere manier van werken’ gaan 
over gedragsverandering om verduurzaming 
van voedsel te bereiken. De tweede wijk ‘Andere 
inrichting van het systeem’ betreft acties gericht 
op het aanpassen van de randvoorwaarden 
om verduurzaming te stimuleren. Tot slot geeft 
de wijk ‘Meer kennis en bewustzijn’ acties 
weer die de houding van mensen ten opzichte 
van verduurzaming van voedsel proberen te 
veranderen. Sommige acties worden uitgevoerd 
door specifieke ketenpartners. In dat geval worden 
zij bij naam genoemd. Acties zonder specifieke 
actoren worden uitgevoerd door alle ketenpartners 
samen.
 
Wat betekenen de cijfers? 
Deze Actiekaart is gebaseerd op de Visiekaart 
Consumptie. De cijfers geven aan bij welke visie-
elementen de acties horen.
 
Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & 
Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van:

Hoofddoel

Voedselverspilling neemt af en dit levert een bijdrage aan voedselzekerheid op mondiaal niveau.

Concrete doelen

De voedselverspilling in Nederland is in 2015 twintig procent minder dan in 2009.
Alle schakels in de keten hebben in 2015 in kaart wat hun verspilling is en zijn hier transparant over.

We stimuleren consumenten om minder voedsel te verspillen

We stimuleren bij consumenten het bewustzijn over de waarde van voedsel.
We veranderen de opvatting die consumenten hebben over wat eetbaar is en wat niet.
We zien overconsumptie als een vorm van voedselverspilling.

We maken voedselverspilling inzichtelijk en meetbaar

We maken verspilling in de keten transparant voor consumenten.
We laten producenten zien dat reductie van verspilling geld oplevert (verdienmodel).
We nemen bij consumenten misverstanden over houdbaarheidsdata weg.
We eisen van elkaar dat we houdbaarheidsdata naar waarheid vermelden op producten.
We monitoren de voortgang van de verspillingsreductie, stellen tussendoelen en communiceren hierover.

We zijn samen verantwoordelijk voor het verminderen van voedselverspilling

We willen dat voedsel geproduceerd voor menselijke consumptie door mensen wordt opgegeten.
We werken op Europees niveau samen aan een gedeelde definitie, visie en aanpak van voedselverspilling.
We zetten onze kennis in om internationaal voedselverliezen te verminderen en leren van het buitenland.

We verminderen verspilling door technische en sociale innovatie

We innoveren producten en verpakkingen zodat de voedselverspilling afneemt.
We optimaliseren de ketensamenwerking zodat voedselverspilling binnen de keten afneemt.
We sporen samen succesvolle initiatieven op en vergroten hiervan de schaal.
We gaan de voedselketen inrichten als een kringloop waarbij afval- en restromen weer als grondstof dienen.

We vergemakkelijken en stimuleren de reductie van verspilling

We stimuleren optimaal (her)gebruik van voedselgrondstoffen middels positieve prikkels aan producenten.
We bevorderen de afzet van alle producten die in de primaire sector geproduceerd worden.
We nemen obstakels weg die voedselverspillingsreductie in de weg staan.

DOELEN

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

2013gemaakt door:

Visiekaart 
Voedselverspilling

Missie: We leveren een zo groot mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van het voedselsysteem

Wat is de  
door de overheid en  

de keten gedeelde visie  
op verduurzaming  

van voedsel tot 2020  
voor het ‘spoor’  

Voedselverspilling?

Toelichting

Wat staat er op deze kaart?
Deze kaart geeft een overzicht van de door 
de overheid en de keten gedeelde visie op de 
verduurzaming van voedsel voor het ‘spoor’ 
Voedselverspilling.
 
Wat is voedselverspilling?
Onder voedselverspilling verstaan we voedsel 
of voedselgrondstoffen die voor menselijke 
consumptie bedoeld zijn en niet door de 
consument wordt opgegeten.
 
Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld 
te komen. Verduurzaming is verdeeld in negen 
thema’s: water & bodem, energie, emissie naar 
de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 
biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, 
arbeid en eerlijke handel.
 
Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in vier wijken. De eerste 
wijk geeft aan wat de doelen zijn van het ‘spoor’ 
Voedselverspilling om de overkoepelende missie te 
realiseren. De visie-elementen in de wijk ‘Andere 
manier van werken’ gaan over gedragsverandering 
om verduurzaming van voedsel te bereiken. De 
tweede wijk ‘Andere inrichting van het systeem’ 
betreft visie-elementen gericht op het aanpassen 
van de randvoorwaarden om verduurzaming te 
stimuleren. Tot slot geeft de wijk ‘Meer kennis en 
bewustzijn’ visie-elementen weer die de houding 
van mensen ten opzichte van verduurzaming van 
voedsel proberen te veranderen.
 
Wat betekenen de cijfers? 
Deze Visiekaart vormt de basis voor de Actiekaart 
Voedselverspilling. De cijfers geven aan uit welke 
visie-elementen acties zijn voortgekomen.
 
Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & 
Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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2013gemaakt door:in opdracht van:

We gaan minder voedsel verspillen

We starten een koplopersgroep om binnen een of twee ketens ambitieuze verspillingsreductie te realiseren.
Wie doet? Universiteit Wageningen en ketenpartners

We beginnen vanaf vandaag met het verminderen van onze eigen voedselverspilling.

We verkleinen de prikkels die tot voedselverspilling leiden

We inventariseren prikkels die tot verspilling leiden en melden deze bij de overheid.
Wie doet?  MKB en producenten

We maken afspraken over retourstromen tussen ketenpartners opdat geen complete ladingen verloren gaan.
Wie doet? Frugi Venta

We verbeteren communicatie binnen de keten opdat de primaire sector beter weet hoeveel te produceren.

We maken voedselverspilling inzichtelijk en beter meetbaar

We ontwikkelen een methode om voedselverspilling te meten en verbeteren zo de Monitor Voedselverspilling.
Wie doet? Universiteit Wageningen, EZ, Alliantie Verduurzaming Voedsel en ketenpartners

We maken voedselverspilling bespreekbaar binnen alle afdelingen van producenten en supermarkten.
Wie doet? Brancheorganisaties

We voegen voedselverspilling toe aan het Initiatief Duurzame Handel.
Wie doet? MVO Nederland en Initiatief Duurzame Handel

We leggen verantwoording af in elke schakel van de keten middels ‘benchmarking’. 
Wie doet? Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

ANDERE INRICHTING
VAN HET SYSTEEM

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

We vergroten het bewustzijn over voedselverspilling

We voeren een meerjarige campagne om het verspillingsbewustzijn van consumenten te vergroten.
Wie doet? Overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties

DAMN Foodwaste start actie om bedrijven en consumenten te laten beloven voedselverspilling te verkleinen.
Supermarkten helpen consumenten overconsumptie te verminderen zoals via campagnes.
We geven lessen over voedsel aan basisschoolleerlingen.
Wie doet? Ministerie van OCW en Alliantie Verduurzaming Voedsel

We voeren de acties uit de conferentie ‘Nog houdbaar?’ uit rondom de uiterste houdbaarheidsdatum.
We ontwikkelen een nationaal verhaal over hoe voedsel geproduceerd wordt.
Wie doet? Voedingscentrum en ketenpartners

We vergroten elkaars kennis

We benoemen per schakel een organisatie die succesvolle initiatieven inventariseert en hierover kennis deelt.
Wie doet? Brancheorganisaties en MVO Nederland

We zetten een vraagbaak op die vragen van ketenpartners over voedselverspilling kan beantwoorden.
We continueren de Europese uitwisseling van goede voorbeelden van verspillingsreductie.
Wie doet? EZ 

Wat doen de  
overheid en de keten  

in de periode 2013-2016 om  
de visie op verduurzaming  
van voedsel te realiseren

voor het ‘spoor’  
Voedselverspilling?

Actiekaart
Voedselverspilling

Toelichting
 
Wat staat er op deze kaart?
Met deze Actiekaart maakt de keten haar visie op 
verduurzaming van voedsel concreet. De kaart geeft 
een overzicht van de acties die de leden van de keten 
en de overheid gaan uitvoeren om de gedeelde 
visie in de praktijk te brengen voor het ‘spoor’ 
Voedselverspilling.
 
Wat is voedselverspilling?
Onder voedselverspilling verstaan we voedsel of 
voedselgrondstoffen die voor menselijke consumptie 
bedoeld zijn en niet door de consument wordt 
opgegeten.
 
Wie vormen de keten?
De keten bestaat uit producenten, leveranciers, 
handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en 
consumenten.
 
Wat is verduurzaming?
Verduurzaming gaat over het vergroten van 
inspanningen om tot een duurzamere wereld te 
komen. Verduurzaming is verdeeld in negen thema’s: 
water & bodem, energie, emissie naar de lucht, 
transport, grondstoffen & reststromen, biodiversiteit, 
dierenwelzijn & dierengezondheid, arbeid en eerlijke 
handel.
 
Hoe is deze kaart ingedeeld?
Deze kaart is ingedeeld in drie wijken. De acties 
in de wijk ‘Andere manier van werken’ gaan over 
gedragsverandering om verduurzaming van voedsel 
te bereiken. De tweede wijk ‘Andere inrichting van 
het systeem’ betreft acties gericht op het aanpassen 
van de randvoorwaarden om verduurzaming te 
stimuleren. Tot slot geeft de wijk ‘Meer kennis en 
bewustzijn’ acties weer die de houding van mensen 
ten opzichte van verduurzaming van voedsel 
proberen te veranderen. Sommige acties worden 
uitgevoerd door specifieke ketenpartners. In dat 
geval worden zij bij naam genoemd. Acties zonder 
specifieke actoren worden uitgevoerd door alle 
ketenpartners samen.
 
Wat betekenen de cijfers? 
Deze Actiekaart is gebaseerd op de Visiekaart 
Voedselverspilling. De cijfers geven aan bij welke 
visie-elementen de acties horen.
 
Hoe is deze kaart gemaakt?
De kaart is tot stand gekomen op basis van drie 
denksessies met de keten en met de ministeries van 
Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & Milieu 
(I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Met dank aan allen voor hun denkwerk.
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2013gemaakt door:in opdracht van:

Wat doen  
de overheid en de  

keten in de periode  
2013-2016 om de visie  

op verduurzaming  
van voedsel te  

realiseren?

Actiekaart  
Verduurzaming  

Voedsel

ANDERE  
INRICHTING VAN 

HET SYSTEEM

We vergroten de prikkels die tot verduurzaming van voedsel leiden

We onderzoeken hoe samen te werken opdat voor consumenten de duurzame keuze de makkelijkste wordt.
De staatssecretaris van EZ deelt ‘pluimen’ uit aan de beste initiatieven voor de verduurzaming van voedsel.
Bedrijven maken duurzaamheidsprocessen onderdeel van hun jaarverslag.
Bedrijven zetten koplopers in innovatie in het zonnetje en belonen hiermee hun duurzaamheid.
De overheid verleent koplopers maximale ruimte met betrekking tot (lokale) vergunningen.
EZ promoot elke maand een duurzaam product van een koploper binnen het Rijk.

We verkleinen de prikkels die tot voedselverspilling leiden

We inventariseren prikkels die tot verspilling leiden en melden deze bij de overheid.
We maken afspraken over retourstromen tussen ketenpartners opdat geen complete ladingen verloren gaan.
We verbeteren communicatie binnen de keten opdat de primaire sector beter weet hoeveel te produceren.

MEER KENNIS
EN BEWUSTZIJN

We vergroten de transparantie van de voedselketen

 We maken de relatie tussen producenten, supermarkten en cateraars helder voor consumenten.
 Supermarkten krijgen inzicht in de keten door inkoopvoorwaarden te stellen over productspecificaties.

Producenten geven supermarkten inzicht in de herkomst van producten.
We zoeken uit hoe consumenten beter zicht krijgen op herkomst van voedsel en de weg ervan naar hun bord.

We brengen de voedselketen fraai onder de aandacht zoals door een TV-serie als ‘Nederland van boven’. 
We creëren een digitaal platform waar consumenten antwoord krijgen op vragen over groente en fruit.

EZ organiseert een denksessie over de haalbaarheid van het uniformeren van keurmerken. 

We brengen duurzaam voedsel bij consumenten onder de aandacht

We bieden consumenten duurzame voedselproducten voordelig aan in een aanbieding met niet-duurzame.
We maken via marketing specifieke duurzame maaltijden hip en aantrekkelijk.

We organiseren jaarlijks branchebreed de ‘duurzaam voedselweek’.
We stemmen campagnes thematisch af en maken hierbij gebruik van elkaars kennis.

We zetten ambassadeurs in die een duurzaam eetpatroon uitdragen.
Het Planbureau publiceert voortaan periodiek de voetafdruk van eetpatronen.

We gaan meer producenten laten deelnemen aan het ‘ik-kies-bewust-logo’.

We maken voedselverspilling inzichtelijk en beter meetbaar

We ontwikkelen een methode om voedselverspilling te meten en verbeteren zo de Monitor Voedselverspilling.
We maken voedselverspilling bespreekbaar binnen alle afdelingen van producenten en supermarkten.

We voegen voedselverspilling toe aan het Initiatief Duurzame Handel.
We leggen verantwoording af in elke schakel van de keten middels ‘benchmarking’. 

 We maken verbeteringen op de negen duurzaamheidsthema’s inzichtelijk met de huidige certificering.

We vergroten het bewustzijn over voedselverspilling

 We voeren een meerjarige campagne om het verspillingsbewustzijn van consumenten te vergroten.
DAMN Foodwaste start actie om bedrijven en consumenten te laten beloven voedselverspilling te verkleinen. 

Supermarkten helpen consumenten overconsumptie te verminderen zoals via campagnes.
We geven lessen over voedsel aan basisschoolleerlingen.

We voeren de acties uit de conferentie ‘Nog houdbaar?’ uit rondom de uiterste houdbaarheidsdatum.

We vergroten elkaars kennis

We benoemen per schakel een organisatie die succesvolle initiatieven inventariseert en hierover kennis deelt.
We zetten een vraagbaak op die vragen van ketenpartners over voedselverspilling kan beantwoorden.

We continueren de Europese uitwisseling van goede voorbeelden van verspillingsreductie.
 We proberen maatschappelijke organisaties één verhaal over duurzaam voedsel te laten vertellen.

We sluiten aan bij het ‘Sustainability Consortium’ waarin verduurzaming per productgroep centraal staat.

We verduurzamen het aanbod

Elk bedrijf in de keten spreekt met de schakel voor zich af op welke twee thema´s ze verduurzamen.
We harmoniseren nationale bovenwettelijke standaarden voor dierenwelzijn en milieu binnen Europa.
We stellen minimale kwaliteitseisen aan groente, zuivel en fruit en verhogen deze eisen steeds opnieuw.
Supermarkten en leveranciers spreken vergroting van het duurzame aanbod af via inkoopvoorwaarden.
We spreken per productgroep (vlees, plantaardig en zuivel) duurzaamheidsdoelstellingen af.
We onderzoeken hoe de kosten van verduurzaming van voedsel terug te verdienen zijn door producenten.

We betrekken consumenten bij het verduurzamen van voedsel

We vragen consumenten naar innovatieve ideeën naar voorbeeld van ‘Het beste idee van Nederland’.

We gaan minder voedsel verspillen

We starten een koplopersgroep om binnen een of twee ketens ambitieuze verspillingsreductie te realiseren.
We beginnen vanaf vandaag met het verminderen van onze eigen voedselverspilling.

ANDERE MANIER
VAN WERKEN

Wat staat er op deze kaart?

Met deze Actiekaart maakt de keten haar visie op verduurzaming van voedsel concreet. De kaart geeft een overzicht 

van de acties die de leden van de keten en de overheid gaan uitvoeren om de gedeelde visie in de praktijk te brengen.

 

Wie vormen de keten?

De keten bestaat uit producenten, leveranciers, handelaren, supermarkten, cateraars, horeca en consumenten.

 

Wat is verduurzaming?

Verduurzaming gaat over het vergroten van inspanningen om tot een duurzamere wereld te komen. Verduurzaming 

is verdeeld in negen thema’s: water & bodem, energie, emissie naar de lucht, transport, grondstoffen & reststromen, 

biodiversiteit, dierenwelzijn & dierengezondheid, arbeid en eerlijke handel.

 

Hoe is deze kaart ingedeeld?

Deze kaart is ingedeeld in drie wijken. De acties in de wijk ‘Andere manier van werken’ gaan over  

gedragsverandering om verduurzaming van voedsel te bereiken. De tweede wijk ‘Andere inrichting  

van het systeem’ betreft acties gericht op het aanpassen van de randvoorwaarden om verduurzaming  

te stimuleren. Tot slot geeft de wijk ‘Meer kennis en bewustzijn’ acties weer die de houding van mensen  

ten opzichte van verduurzaming van voedsel proberen te veranderen.

 

Hoe is deze kaart gemaakt?

De kaart is tot stand gekomen op basis van drie denksessies met de keten en met de ministeries van  

Economische Zaken (EZ), Infrastructuur & Milieu (I&M) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

Met dank aan allen voor hun denkwerk.

http://www.argumentenfabriek.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
http://www.argumentenfabriek.nl
http://http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

	13021-trendskaart-verduurzaming-voedsel-s
	13021-visiekaart-aanbod-s
	13021-actiekaart-aanbod-s
	13021-visiekaart-consumptie-s
	13021-actiekaart-consumptie-s
	13021-visiekaart-voedselverspilling-s
	13021-actiekaart-voedselverspilling-s
	13021-samenvatting-verduurzaming-voedsel-s

