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Voedselverspilling in 
de voedingssector

Goede 
schoonmaak 
en hygiëne 
routines kunnen 
verspilling 
terugdringen
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De voedingssector in Europa

In het algemeen doet de voedingssector in Europa het goed als het gaat om kwaliteit 
en veiligheid. Desondanks is er in de afgelopen jaren meer bezorgdheid ontstaan 
doordat de sector te maken heeft gekregen met verschillende crises, waaronder 
het paardenvleesschandaal en de uitbraak van de vogelziekte. Door de groeiende 
bevolking en de toenemende behoefte aan voedsel zal de voedselveiligheid 
in de komende decennia onder steeds grotere druk komen te staan. 

5% 
van de eetbare productie 
van voedsel voor mensen 
gaat rechtstreeks 
de vuilnisbak in.

De gemiddelde 
hoeveelheid 
voedselverspilling 
bedraagt 

179 kg 
per persoon. 

Voor de Europese 
Unie wordt het totale 
zowel vermijdbare 
als niet-vermijdbare 
voedselverlies geschat op 

89 miljoen 
ton per jaar. 

De voedingssector is 
verantwoordelijk voor 

39% 
van het voedselverlies; 
dat is bijna 

35 miljoen 
ton.

In 2050 telt 
de wereld 9,6 miljard mensen.

Om de wereldbevolking van voedsel te kunnen 
voorzien, moet de algemene voedselproductie in 

2050 met 70% 
zijn gestegen, wat ook gevolgen zal hebben 
voor het vraagstuk van voedselverspilling. 

Bronnen: Paper HLEF2050 van de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO); Vlaamse overheid. 
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Voedselverspilling: een definitie

Een bijkomend probleem voor voedselveiligheid is het productverlies in 
de voedingssector, de zogenaamde ‘voedselverspilling’. Voedselverspilling 
is een structureel probleem en een realiteit die zich in elke fase van de 
productieketen kan voordoen. Voedselverontreiniging is een van de vele 
oorzaken van dit probleem en hangt vaak samen met hygiëneproblemen. 

Omdat industrieën zich binnen een context van concurrentie ontwikkelen, 
worden zij zwaar getroffen door de ernstige financiële gevolgen van elke 
vorm van verspilling. De invloed van voedselverspilling op het milieu 
is belangrijk en beschadigt het imago van de sector. Voedselveiligheid 
en hygiëne worden in toenemende mate een reputatiekwestie.

Voedselverspilling: overzicht van de situatie 
in België, Duitsland en Nederland

Nederland 
• 368 miljoen kg aan voedselverspilling kan met de 

voedingsindustrie in verband worden gebracht.

Bron: FNLI, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

België:
• Voedselverspilling wordt geschat op 2,4% van de productie.
• 63% van de voedselverspilling wordt veroorzaakt 

door de sector; het betreft 2,3 miljoen ton.

Bron: Fevia, Vlaamse Overheid

Duitsland: 
• 11 miljoen ton voedsel wordt jaarlijks verspild door de sector, 

de handel, grootverbruikers en particuliere huishoudens.
• De sector alleen is goed voor 1,85 miljoen ton voedselverspilling.

Bron: Universiteit van Hohenheim

Gevolgen van 
voedselverontreiniging

• Retourneren van 
producten, wat leidt 
tot voedselverspilling

• Rechtszaken, kosten 
en sluiting van de 
productie-eenheid

• Verlies van het 
vertrouwen en de 
loyaliteit van de klant

• Verlies van inkomsten
• Negatieve aandacht 

in de media

De totale hoeveelheid voedselverspilling door zowel de sector als de 
consument kan met 57% worden teruggebracht. De overige 43% wordt 
beschouwd als niet-reduceerbaar. Deze positieve verwachting zou overheden 
en industrieën moeten aanzetten het probleem bij de horens te vatten.

Wageningen UR, Nederland (2011)

Belangrijke opmerking!
De meeste studies hebben betrekking op voedselverspilling als wereldwijd probleem maar de meeste 
gegevens op dit moment hebben betrekking op binnenlandse voedselverspilling. Onderzoek en regelgeving 
zijn nodig om dit probleem aan te pakken, dat onder de bevolking tot steeds grotere ongerustheid leidt. 
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Voedselverspilling: deskundigen 
richten zich op hygiënevraagstukken

Voedselveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen, van de medewerkers die de 
transportband bedienen tot de hogere leidinggevenden. Sectordeskundigen Ariejen Wallinga 
van adviesbureau Kleemans, Rolf Flückiger, hygiëneadviseur bij Almedica, en Rainer Nuss, 
voedingsinspecteur en voorzitter van het Hygiene-Forum, delen hun ideeën over het verband tussen 
hygiëne en voedselverspilling en de uitdagingen waarmee de sector nu wordt geconfronteerd.

Uitdaging 1: handhygiëne
Ter illustratie van het probleem van onjuiste handhygiëne verwijst Ariejen 
Wallinga, adviseur bij Kleemans, naar zijn ervaring op dit gebied.  “E. coli, 
Salmonella en Listeria zijn enkele van de schadelijke bacteriën die bij 
verschillende voedselschandalen van het afgelopen decennium zijn opgedoken 
en specifiek te maken hebben met het probleem van kruisbesmetting en 
handhygiëne. Deze bacteriën worden meestal aangetroffen in verwerkte 
producten, die een hoger risico op verontreiniging opleveren omdat ze meer 
handelingen moeten ondergaan. Dit soort bacteriën verspreidt zich razendsnel. 
Als van verontreiniging sprake is, kunnen we die in verband brengen met 
gebrek aan hygiëne. Dat kan het gevolg zijn van ontoereikende persoonlijke 
hygiëne. Het kan zich ook voordoen in de productielijn tijdens het slachtproces 
bijvoorbeeld, maar het kan ook optreden wanneer producten met de grond 
in aanraking komen en daardoor microbiologisch verontreinigd raken.” 

Uitdaging 2: moeilijke omstandigheden
De gevolgen van verontreiniging kunnen zeer ingrijpend zijn voor de 
bedrijfsactiviteiten en de reputatie, want zolang er geen oplossing is moet 
de productielijn worden stilgelegd. “Via traceerbaarheid en voortdurende 
meting kan worden gecontroleerd of tijdens het productieproces, het 
transport en het reinigingsproces en dergelijke aan alle vereisten op het 
gebied van hygiëne wordt voldaan”, aldus Rolf Flückiger van Almedica. De 
exacte oorzaak van de verontreiniging en het punt waar het in de keten is 
misgegaan, zijn vaak echter heel lastig te achterhalen. Ariejen Wallinga: 
“Een supermarkt haalt bijvoorbeeld verontreinigde producten uit het schap 
als mensen ziek worden. Vanwege de snelheid waarmee bacteriën zich 
in de tijd kunnen ontwikkelen, is het echter nog steeds mogelijk dat een 
product dat na productie goed door de microbiologische test is gekomen 
vijf dagen later Listeria bevat als het bij de consument in huis komt. 
Omdat het probleem betrekking kan hebben op het hygiëneniveau van de 
productie, maar ook op dat van het transport of de opslag bijvoorbeeld, 
is het een lastige opgave om de bron van de besmetting te vinden.”

Fouten van individuen 
veroorzaken 
hygiëneproblemen in de 
sector, bijvoorbeeld als 
zij vergeten voor en na 
het werk hun handen te 
wassen, of als ze ziek 
naar hun werk gaan.

Rolf Flückiger, Almedica 

Ziektekiemen zijn met 
het blote oog helaas niet 
waar te nemen. Dat een 
werkoppervlak er op 
het oog schoon uitziet, 
betekent nog niet dat 
het hygiënisch schoon 
is. Voortdurende controle 
zorgt voor duidelijkheid 
en brengt zwakke 
punten aan het licht.

Rainer Nuss, Hygiene-Forum

De industrie staat onder 
grote druk van inkopers 
die zeer hoge eisen 
stellen. Producenten 
wordt zelfs vaak 
gevraagd de wettelijke 
norm te overtreffen.

Ariejen Wallinga, Kleemans

Uitdaging 3: strenge normen
Hygiënenormen, of deze nu in de wet zijn vastgelegd of 
door de distributiesector zijn bepaald, zijn streng genoeg om 
voedselveiligheid te garanderen. Hoe is het in deze context mogelijk 
dat voedsel nog steeds op grote schaal wordt weggegooid?
Volgens de verschillende deskundigen is regelgeving binnen de 
particuliere sector in Europa met zijn strenge hygiënevoorschriften 
en grote veiligheidsmarges de belangrijkste reden dat voedsel wordt 
weggegooid. De reputatie van de detailhandelaren hangt ook nauw met 
voedselveiligheid samen. Zij streven naar certificering en willen dat hun 
product allerlei kwaliteitslabels heeft, waarmee hun geloofwaardigheid 
wordt onderstreept en zij het vertrouwen van consumenten winnen.
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Voedselverspilling: 
hygiënecontrole is cruciaal

Om de uitdagingen aan te kunnen gaan, moeten de organisaties 
in de voedingssector met hygiëneplannen komen om de normen 
na te leven, deze naar procedures vertalen en ervoor zorgen 
dat deze in de dagelijkse praktijk worden doorgevoerd. 

Om deze hygiëneplannen uit te voeren en met succes aan de normen 
te voldoen, hanteert de voedingssector een preventief systeem 
van gevarenanalyse en kritische controlepunten (Hazard Analysis 
and Critical Control Points, HACCP). Dit Europese controleproces 
moet door de bedrijven zelf worden toegespitst op hun eigen 
situatie. Het systeem voorziet in het aangeven en analyseren van 
de risico’s met betrekking tot voedingsverwerking en het definiëren 
van controlepunten bij elke stap van de voedingsproductie. 

Zeven kernpunten 
van het HACCP-
systeem

1. Inventariseer alle 
potentiële gevaren

2. Stel de kritische 
beheerspunten 
(CCP’s) vast – de 
punten in het proces 
waar het risico kan 
worden voorkomen 
of beperkt

3. Geef per CCP de 
kritieke grenzen aan

4. Stel vast hoe de 
CCP’s worden 
bewaakt

5. Leg per CCP de 
correctieve acties 
vast die moeten 
leiden tot herstel van 
de veiligheid

6. Pas periodieke 
verificatie toe om 
na te gaan of de 
HACCP-aanpak 
goed werkt

7. Houd documentatie 
en registratie bij 
waarin u vastlegt 
wat u hebt 
aangepast en hoe

Naast de implementatie van het HACCP-systeem is het belangrijk 
een kwaliteitsmanager te hebben die voor de nalevingscontrole 
verantwoordelijk is. De kwaliteit van het werk moet eveneens 
regelmatig worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door middel van 
steekproeven met oppervlakbemonstering van de handen van 
medewerkers, de gebruikte apparatuur en de werkoppervlakken. 
Controleren of bij elke taak het juiste schoonmaakproduct 
wordt gebruikt, behoort eveneens tot het controleproces. 

Hygiënecontrole 
is cruciaal
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Voedselverspilling stapsgewijs aanpakken

Controleer:  Zorg dat de marge van menselijk 
falen zo klein mogelijk is
Om voedselverspilling tot een minimum te beperken, moeten bedrijven 
vaak investeren in geavanceerde machines en systemen. 

Bedrijven die zich geen grote investeringen kunnen veroorloven, 
moeten echter rekenen op de inzet en betrokkenheid van hun 
medewerkers, want menselijke fouten zijn de belangrijkste oorzaak 
van voedselverspilling. Merk op dat het streven naar (kosten)efficiëntie 
een van de oorzaken van problemen kan zijn. Dat geldt vooral voor 
handhygiëne, want daar speelt de menselijke factor een grote rol. 
Schone handen zijn nog steeds het beste gereedschap.

Controleer: zorg voor bewustwording 
ten aanzien van hygiëne
Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van slechte 
handhygiëne of de mogelijkheid van besmetting via verontreinigde 
oppervlakken. Bovendien weten ze vaak onvoldoende hoe belangrijk 
het is om bijvoorbeeld de juiste schoonmaakmiddelen en  materialen te 
gebruiken en de koudeketen te respecteren. Bewustwording is een zeer 
belangrijke stap in het hygiëneplan. Hygiënebeheer kan pas werkelijk 
doeltreffend zijn als het is geïntegreerd in de gehele bedrijfscultuur en 
iedereen in het bedrijf, inclusief de teamleiders en het management, is 
doordrongen van het belang ervan. Vandaag de dag is dat nog niet bij 
alle bedrijven het geval.

Controleer: zorg dat medewerkers 
voortdurend training volgen
Bij bedrijven is tegenwoordig steeds minder sprake van een 
checklist-mentaliteit. In plaats daarvan worden teams getraind 
verantwoordelijkheid te nemen voor het gehele productieproces. Het 
is bijvoorbeeld essentieel dat medewerkers weten hoe ze tekenen van 
kruisbesmetting kunnen herkennen.

Rainer Nuss legt uit: “Aan de hand van het testen van de hygiëne van 
apparatuur die eerder is gereinigd, kunnen we laten zien dat deze niet 
altijd schoon is, ook al lijkt het zo. Wij stellen medewerkers in staat 
besmetting een halt toe te roepen.” 

Controleer: zorg voor de juiste producten
Effectieve schoonmaakproducten zijn van vitaal belang in de industriële 
werkruimte, zowel om hygiënische redenen als omwille van de 
productiviteit. De beschikbaarheid van het juiste artikel voor de taak 
is een andere belangrijke voorwaarde, evenals het juiste gebruik van 
toevoegingsmiddelen. De juiste chemicaliën, doekjes, enz. moeten voor 
verschillende toepassingen worden gebruikt. Werkoppervlakken en 
apparaten die in contact komen met voedingsproducten moeten met 
grote zorgvuldigheid worden onderhouden en gereinigd.

Controleer: ontwikkel een crisisplan
Volgens de deskundigen levert een systeem voor crisisbeheer in 
noodsituaties een belangrijke bijdrage om eventuele incidenten 
beheersbaar te houden. Dit plan dient nauwkeurige instructies te 
bevatten voor de juiste procedures in het geval van verontreiniging.

¤✓  Blijf uw aanpak van 
 hygiënische 
 problemen kritisch 
 evalueren

¤✓  Zorg dat de marge 
 van menselijk falen 
 zo klein mogelijk is 

¤✓  Zorg voor 
 bewustwording 
 ten aanzien van 
 hygiëne

¤✓  Zorg dat 
 medewerkers 
 voortdurend 
 training volgen

¤✓  Zorg voor de juiste 
 schoonmaak-
 producten

¤✓  Ontwikkel een 
 crisisplan
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Voedselverspilling: de juiste 
schoonmaakproducten kiezen

29% 
van de medewerkers in de sector willen meer 
gespecialiseerde reinigingsdoeken die het beste 
zijn voor een specifieke taak.

Van alle medewerkers in de voedingssector zegt 64% dat een functionele werkplek heel belangrijk is.

43%
van de medewerkers gebruikt meer dan 
vijfmaal per dag schoonmaakmaterialen.

32% van de 
werknemers wil dat 
reinigingsdoeken 
dichter bij de werkplek 
geplaatst worden 
zodat men efficiënter 
kan werken.

Ergonomisch 
verantwoorde 
dispensers kunnen 
voor nog meer 
efficiëntie zorgen.
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Tips van de deskundigen

Schone handen zijn de beste en 
meest hygiënische instrumenten.

Gebruik nonwoven werkdoeken die sterk 
genoeg zijn voor zware schoonmaaktaken, 
maar die disposable zijn na kritisch gebruik 
of aan het einde van een productieshift.

Het is bijzonder handig en sterk aan te bevelen 
om reinigingsdoekjes van verschillende 
kleuren te gebruiken. In het schoonmaakplan 
wordt een kleurcode gehanteerd om aan te 
geven waar en waarvoor het desbetreffende 
doekje moet worden gebruikt. 

Vaak neemt men slechts 8 seconden 
de tijd om handen te wassen. De 
aanbevolen tijd is 20-30 seconden 
voor een goed resultaat.

Omdat textielen doeken en lompen die voor schoonmaken worden gebruikt meestal op donkere plekken 
worden bewaard en niet altijd helemaal droog zijn voor ze worden opgeborgen, kunnen ze een broeinest van 
schadelijke bacteriën vormen die vervolgens via herhaald gebruik van het doekje worden verspreid. 
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Een van de zonden op het gebied van hygiëne is werkoppervlakken enkele dagen achter elkaar 
reinigen met dezelfde sponsjes of stoffen doeken. Deze vormen namelijk de ideale broedplaats 
voor bacteriën die tijdens het schoonmaakproces overal worden verspreid en zelfs indirect in de 
voedingsproducten kunnen terechtkomen. Het is onze taak de medewerkers in de voedingssector 
ter zake deskundig te maken en hun leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Door een duidelijke 
onderverdeling van producten in de categorieën ‘afvegen’, ‘reinigen’ en ‘poetsen’ kunnen klanten 
onmiddellijk zien welk type product zij voor een bepaalde toepassing nodig hebben. Op de verpakking 
staat informatie over het gebruik, en de voordelen van de doekjes worden op de verpakking 
aangegeven door middel van eenvoudige symbolen, die gemakkelijk zijn te begrijpen in elke taal.

Renee Remijnse, Marketing Manager bij Tork

Wegwerphandschoenen bieden doorgaans een 
vals gevoel van veiligheid. Medewerkers zijn 
vaak niet zo zorgvuldig als het om contact met 
hygiëne-kritische stoffen gaat. Als zij met vuile 
handschoenen doorwerken, kunnen ziektekiemen 
van de handschoen worden overgedragen op 
voedingsproducten of werkoppervlakken. 

Het gebruik van een papieren handdoek om 
rechtstreeks contact te vermijden met voorwerpen 
die bij het verlaten van de toiletruimte veel worden 
gebruikt, zoals kranen en deurklinken, helpt ook de 
verspreiding van schadelijke bacteriën te voorkomen.

Werknemers moeten op gezette tijden – die duidelijk zijn gedefinieerd – van werkkleding wisselen. Deze 
kleding mag absoluut niet thuis worden gewassen. In de voedingsbereidingsruimte moet het haar aan de 
achterzijde bijeen zijn gebonden en bedekt zijn met een schone muts of andere haarbedekking.

Alle hand- en armsieraden 
moeten worden afgedaan.

De hoeveelheid reinigingsproduct 
die u voor het wassen gebruikt, 
moet precies goed zijn om het 
gewenste effect te sorteren.

Tips van de deskundigen
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Conclusie

Hygiëne in het algemeen en handhygiëne in het bijzonder spelen in de voedingssector 
een cruciale rol, vooral als het om voedselverspilling gaat. Het aanpakken van menselijk 
falen is alleen mogelijk als de sectorpartijen actie ondernemen om bewustwording 
te creëren met betrekking tot het belang van hygiëne. Zij kunnen dit doen door 
medewerkers voortdurend te trainen, door voortdurende controle te plannen en door 
de juiste schoonmaakproducten beschikbaar te stellen. Via deze stappen kan een van 
de kostbaarste problemen waarmee de sector te kampen heeft, worden aangepakt. 

Er is een constante behoefte aan doeltreffende, op hygiëne gerichte oplossingen. 
De zelfredzaamheid van bedrijven om handhygiëne te implementeren is een 
essentiële voorwaarde om aan hygiëne gerelateerde voedingscrises te voorkomen 
en bij te dragen aan de bestrijding van voedselverspilling. Tork stelt alles in het werk 
zijn partners te helpen aan hun maatschappelijke, ethische en milieutechnische 
verplichtingen te voldoen om de voedingssector veiliger te maken. 

Opkomende trends
• Naar verwachting zullen er in de sector steeds 

hogere eisen aan hygiëne worden gesteld en zal 
er op het gebied van hygiëne een steeds grotere 
differentiatie plaatsvinden. 

• Met de trend naar een voedingsproductie die 
maatschappelijk en ethisch verantwoorder is, 
blijft aandacht voor traceerbaarheid geboden: 
waar komen de producten vandaan en wat zijn de 
ingrediënten? Zowel consumenten als distributeurs 
moeten over deze informatie beschikken. 

• In de komende jaren moeten de normen worden 
aangescherpt. Zo zouden leveranciers in een 
klasse A, B of C kunnen worden ingedeeld. Hoe 
het ook zij, een hygiënisch keurmerk moet te allen 
tijde 100% voedselveiligheid garanderen.

Vooruitblik: in 2025 moet 
voedselverspilling met 30% 
zijn afgenomen
Een van de doelstellingen van de Europese Unie 
is de voedselverspilling vóór 2025 met 30% 
te reduceren. In dat kader heeft de Europese 
Commissie een wetsvoorstel aangenomen ter 
herziening van de doelen voor recycling en andere 
aan verspilling gerelateerde doelen in de EU. Om 
de nieuwe doelen ten aanzien van verspilling 
te realiseren, zijn 180.000 extra banen nodig, 
wordt Europa competitiever en neemt de vraag 
naar dure, schaarse middelen af. Ofschoon het 
vooruitzicht bemoedigend is, zal de sector hoge 
kosten moeten maken om de doelstellingen 
te verwezenlijken en competitief te blijven. 



11

Trendonderzoek: voedselverspilling in de voedingssector

Over de deskundigen

Ariejen Wallinga, adviseur bij Kleemans (Benelux)

Ariejen Wallinga begeleidt bedrijven bij het opzetten, 
implementeren en verbeteren van kwaliteitssystemen 
in de Benelux.

Rainer Nuss, voedingsinspecteur en voorzitter 
van het Hygiene-Forum (Duitsland)

Rainer Nuss organiseert trainingen op het gebied 
van hygiënevoorschriften en best practices in 
de voedingssector in Duitsland en deelt graag 
zijn ervaringen die hij in de afgelopen twintig jaar 
als voedingsinspecteur heeft opgedaan. 

Rolf Flückiger, hygiëneadviseur bij Almedica 
(Zwitserland).

Rolf Flückiger draagt bij aan hygiënebeheersing 
en risicobeoordeling in de voedingssector. 

Renee Remijnse, Marketing Manager Tork 
bij SCA (Benelux)

Als Marketing Manager voor Tork, een merk van SCA, is 
Renee Remijnse een expert in hygiënevraagstukken, met 
name op het gebied van handhygiëne in de sector.  

Jessica Huckert, Brand Communications Manager 
bij SCA (DACH)

Als Brand Communications Manager bij SCA, is 
Jessica Huckert een expert in hygiënevraagstukken, met 
name op het gebied van handhygiëne in de sector.
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Over SCA
SCA is wereldwijd toonaangevend op het gebied van 
hygiëne en bosproducten. De Groep ontwikkelt en 
produceert duurzame lichaamsverzorgings-, tissue- en 
bosproducten. De verkoop vindt in ongeveer honderd 
landen plaats en betreft een groot aantal sterke merken, 
waaronder de wereldwijde topmerken TENA en Tork, 
en regionale merken zoals Libero, Libresse, Lotus, 
Nosotras, Saba, Tempo en Vinda. Als grootste private 
boseigenaar van Europa legt SCA sterk de nadruk op 
duurzaam bosbeheer. De Groep telt ongeveer 44.000 
medewerkers. In 2013 bedroeg de totale omzet ongeveer 
SEK 93 miljard (EUR 10,7 miljard). SCA werd opgericht 
in 1929, heeft haar hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, 
en is genoteerd aan de NASDAQ OMX Stockholm. 

Ga voor meer informatie naar www.sca.com

Over Tork
Het merk Tork biedt professionele hygiëneproducten 
en  diensten aan klanten variërend van restaurants 
en gezondheidsinstellingen tot kantoren, scholen en 
industrieën. Het assortiment omvat onder andere 
dispensers, papieren handdoeken, toilettissues, zeep, 
servetten en schoonmaakdoekjes voor industrieel gebruik 
en de keuken. Als deskundige op het gebied van hygiëne, 
functioneel ontwerp en duurzaamheid heeft Tork zich tot 
marktleider ontwikkeld. Tork is een wereldmerk van SCA 
en een betrouwbare partner van klanten in ruim 80 landen. 

Ga voor meer informatie naar 
www.tork.be / www.tork.de / www.tork.nl.


