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FOODSAVERS GENT
meer dan voedselmeer dan voedsel
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bij mensen in armoede terecht en wordt een stevige CO2-uitstoot die gepaard gaat met 
voedselverspilling vermeden. Bovendien gebeurt de logistieke uitwerking door mensen 
die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, via het Dienstenbedrijf Sociale Eco-
nomie krijgen deze doelgroepmedewerkers nieuwe vaardigheden aangeleerd zodat ze 
nadien vlotter kunnen aansluiten in de normale economie.

Ophalen, sorteren, verdelen

In een notendop werkt Foodsavers Gent als volgt: Voedsel dat op een bepaalde dag is 
opgehaald wordt dezelfde dag gecontroleerd op kwaliteit en houdbaarheid, gesorteerd, 
geregistreerd en klaargezet voor transport naar de afnemer de volgende dag. Voor het 
ophalen en verdelen van de voeding gebruikt Foodsavers Gent gekoelde bestelwagens 
en een vrachtwagen, respectievelijk voor korte en langere routes. In de voormiddag 
gaan de chauffeurs langs bij de organisaties verantwoordelijk voor de voedseluitdeling 
met het gesorteerde voedsel van de vorige dag. Ook halen ze voedsel op bij schenkers 
en zetten het dan terug af bij Foodsavers Gent. Daar controleren de sorteerders of het 
eten nog consumeerbaar is of niet. Op basis van een elektronische agenda en info-

borden beslissen zij dan welk 
product naar welke afnemer 
gaat. Doordat de producten met 
handscanners worden geregis-
treerd, krijgen de medewerkers 
op een dashboard meteen te 
zien wie wat krijgt per voedsel-
categorie en hoeveel ton voed-
sel er wordt verzet.

Sociaal aan de slag 
met voedseloverschotten
De Stad Gent lanceerde in 2013 haar voedselstrategie Gent en Garde om een
duurzamer voedselsysteem mogelijk te maken. Vanuit deze doelstelling creëerden de 
Stad en OCMW Gent Foodsavers Gent, een initiatief dat inzet op 3 doelstellingen.

1. minder voedselverspilling

2. betere toegang tot verse voeding 
voor mensen in armoede

3. sociale tewerkstelling

Om dit te verwezenlijken verza-
melt Foodsavers Gent voedsel-
overschotten bij supermarkten, 
depots, veilingen en boeren. 
De overschotten worden gratis 
herverdeeld via sociale restau-
rants en organisaties die rond 
armoede werken. Zo komt er 
meer gezonde, verse voeding 
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Driedubbel succesverhaal

Het succes van Foodsavers Gent is drieledig en wordt continu gemeten: Op 2 jaar tijd 
redde het initiatief 1.000 ton voedseloverschotten. Dit staat gelijk aan een verminderde 
uitstoot van 2.419 ton CO2. Op deze manier draagt Foodsavers Gent bij aan een ecologi-
sche samenleving en een duurzame voedselketen. 

Door te werken met doelgroepmedewerkers zorgt Foodsavers Gent er ook voor dat 
mensen met minder kans op de arbeidsmarkt tewerkgesteld worden. Op 2 jaar tijd zijn 
er door het Dienstenbedrijf Sociale Economie 25 mensen tewerkgesteld geweest bij het 
initiatief. Logistiek medewerker is overigens een knelpuntberoep, dus bij Foodsavers 
Gent doen de medewerkers relevante ervaring op en verhogen ze hun kansen op vast 
werk. 

Tot slot maakt het initiatief een wezenlijk verschil op vlak van armoedebestrijding. Het 
is duidelijk dat de beschikbaarheid van gratis, gezond en vers voedsel belangrijk is en 
dat de vraag ernaar toeneemt. Met slechts 9 schenkers haalde Foodsavers Gent 640 ton 
voedsel op in 2018 en werden 38.000 personen in armoede bereikt. 
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Nuttige tips

1. Begin bij de opstart met één schenker en bouw van daar-
uit verder gefaseerd op. De ervaring leert dat er veel meer 
voedseloverschotten zijn dan kunnen worden verzameld. 
Door je afnemers te leren kennen, kan je op maat werken 
en producten aanbieden die effectief op noden inspelen. 
Zo vermijd je ook een eigen afvalstroom.

2. Onderschat de logistieke jobs niet. Het werk is fysiek heel 
intensief, waardoor zo’n 30 % van de medewerkers afhaakt. 
Ook is de taalkennis vaak onvoldoende of ze kunnen de 
werkvoorwaarden niet aan. Bij de 25 mensen die op 2 jaar 
tijd bij Foodsavers Gent tewerkgesteld zijn geweest, waren 
er slechts 2 vrouwen. Hierin moet dus nog meer geïnves-
teerd worden.

3. Hou de service gratis. Kleinere verdeelorganisaties hebben 
niet de middelen om financieel bij te dragen en zouden 
afhaken indien dit van hen verwacht wordt. Veel van deze 
kleinere initiatieven werken echter zeer wijk- of straatge-
bonden en bereiken daardoor specifieke doelgroepen die 
anders onder de radar zouden blijven.  

4. Deel geen voedsel uit waarvan de houdbaarheidsdata zijn 
overschreden, ongeacht of het na die datum nog consu-
meerbaar is. Dit voorkomt dat mensen in armoede zich 
uitgesloten voelen door het ‘afval’ te krijgen dat de maat-
schappij niet meer wilt.
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Logistieke handleiding

Voortraject

Om tot een opstartscenario te komen, baseerde Foodsavers Gent zich op verschillende 
informatiebronnen: 
- Een voorbereidende studie die de werking bij de schenkers en afnemers van voed-

seloverschotten uitstippelde.
- Onderzoek naar bestaande modellen, zoals die van de Schenkingsbeurs en Food Act
- Een eigen plan van aanpak en budget.
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Op 1 jaar tijd werden de opgehaalde voedseloverschotten verwerkt tot 

356.000 porties

Foodsavers in cijfers
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WERKING 2017 2018 2017+2018

Ton ingevoerd voedsel 300,34 647,52 947,86

Ton uitgevoerd voedsel 292,93 628,29 921,22

Ton afval
%

7,41
(2,46 %)

19,23
(2,96 %)

26,64
(2,81 %)

Totaal aantal ritten
(ophalen/uitvoeren)

2.795
1.292/1.503

4.251
1.585/2.666

7.046
2.877/4.169

Totaal aantal 
verbruikte porties
(betaald/niet betaald)

172.041
70.569/101.472

356.150
60.949/195.201

530.821
231.860/298.961 

Bereik aantal unieke
individuen 18.971 38.641 /

Aantal verschillende 
producten 3.748 4.225 /

Totale kost € 401.831,04 € 546.564,57 € 948.395,81

Aantal doelgroep-
medewerkers 19 25 /

Ton verminderde 
CO2 uitstoot 762 1.657 2.419
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Schenkers

Foodsavers Gent werkt met verschillende soorten schenkers. 
Hieronder een overzicht van hun individuele eigenschappen:

TYPE SCHENKER EIGENSCHAPPEN

winkel
kleine hoeveelheden
grote variëteit
relatief veel afval

depot
grote hoeveeheden
kleine variëteit
weinig afval

veiling veel seizoensgroenten en -fruit
soms geen of wisselend aanbod

Gezien het grote aantal organisaties dat voedsel krijgt via Foodsavers Gent, is deze mix 
van schenkers noodzakelijk. 

Winkels geven minder voedsel, maar zorgen voor een grote verscheidenheid aan 
producten. 

Depots geven daarentegen minder verschillende soorten producten maar wel grote 
hoeveelheden. Dat laatste is vooral van belang voor sociale organisaties die voor hon-
derden gezinnen zorgen. Voordelig aan depots is ook dat het niveau van geproduceerd 
afval aanzienlijk lager ligt dan bij winkels.

Veilingen zijn een aparte categorie. Het schenken van voedseloverschotten valt 
daar onder de controle van het Departement Landbouw en Visserij en is onderhevig 
aan andere wettelijke bepalingen. Het Departement geeft ook de verplichte veilingspas 
uit aan organisaties die aan de voorwaarden voldoen. Voor het ophalen van overschot-
ten bij de veiling is er een bescheidene financiële steun voorzien.

Het is essentieel om duidelijke afspraken te maken met de schenkers. Betrouwbaar-
heid is een belangrijk struikelblok. Foodsavers Gent sluit dan ook een contractuele 
overeenkomst met de betrokken partijen.
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Materiaal en
voorzieningen

DO’s
Gebruik een dubbele koeling met een capaciteit van 
13,80 kW tussen -10° C en +30° C. Een hoge koelings-
capaciteit is noodzakelijk doordat de koelcel regelmatig 
verlaten en betreden wordt.

Gebruik een gesplitste koelcel. Dit is een groot voordeel 
omdat het de verschillende werkzones efficiënt afbakent.

Zorg ervoor dat de koelcel voldoende groot is. Die van 
Foodsavers Gent is vanwege de snelle groei te klein 
geworden. 

Een aparte koelruimte waar het gesorteerde voedsel 
klaargezet wordt voor de chauffeurs is een must. 
Dit voorkomt fouten bij het transporteren.

De elektronische agenda, die via een groot scherm alle 
info onmiddellijk zichtbaar maakt, zorgt voor een 
gestroomlijnde werking.

Zorg voor genoeg beschikbaar ruimte. Minstens 1/3de 
dode ruimte is nodig voor de opslag van duizenden 
plastic bakken, de parkeerplaats van de heftruck, het 
oplaadpunt, diepvriezers, paletten, bureaus, enz.
Foodsavers Gent is met 920 m2 comfortabel ingebed.

Voorzie voldoende verlichting in de koelcel. Ze zijn niet 
gebouwd om er lang in te werken. Foodsavers Gent 
breidde de standaardverlichting uit van 2 naar 6 arma-
turen.

Bescherm de binnen- en buitenwanden van de koelcel 
met een stutband. Dit voorkomt beschadiging bij het 
naar binnen en buiten brengen van paletten. Vooral het 
plaatsen van de binnenband is cruciaal. Dit voorkomt 
dat het gestamp van paletten tegen de wand de wande-
lementen losmaakt uit de bevestiging van de vloer, wat 
een grote herstelling van het plafond zou betekenen.

Zorg ervoor dat de vloer genoeg draagkracht heeft. Bij 
Foodsavers Gent kreeg de vloer extra versteviging, wat 
geen overbodige luxe is gebleken.

DONT’s
Gebruik geen koelingssysteem met een interne 
unit en ventilatoren. Een koelcel met gekoelde 
wanden is gebruiksvriendelijker voor de mensen 
die erin werken. Ventilatoren zorgen voor een 
voortdurende stroom koude lucht, met ontsto-
ken ogen en oren als gevolg. 

Een dubbel paniekalarm voor mensen die opge-
sloten zouden geraken heeft zijn nut (nog) niet 
bewezen. De vraag kan gesteld worden of deze 
investering nodig is.

Gebruik geen flappen in de koelcel. Lucht-
gordijnen zijn hygiënischer en storen niet bij 
het binnen- en buitengaan. Ze zijn de extra 
investering waard.

Kies voor het ophalen niet voor kleine bestel-
wagens, waar elke bak individueel en met de 
hand moet worden ingeladen. Gebruik in de 
plaats een vrachtwagen met een laadbrug. 
Dit vergemakkelijkt het inladen enorm, doordat 
je volledig geladen paletten in één keer kan 
inladen.

Gebruik geen thermoboxen voor grote leverin-
gen. Deze zijn niet efficiënt. Ze kunnen wel een 
oplossing zijn voor kleine leveringen.
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01. Het zenuwcentrum is een 
modulair opgebouwde 
Isocab koelcel van 16 x 8 
x 2,4 meter, verdeeld in 
twee gelijke stukken. Er 
zijn drie schuifdeuren, 
twee buitendeuren en 
één deur binnenin.

02.  De koelcel wordt voorzien van LED-verlichting. Er zijn 2 armaturen per regulier   
celdeel, 6 armaturen waar de sortering doorgaat. Per armatuur: 1572mm/30W/  
3150 lumen.

03. De koelcel heeft 3 lucht-
gordijnen aan de deuren, 
model ACA-E-B-S, type B 
met circulatie van om-
gevingslucht. De lucht-
gordijnen zijn net boven 
de deuren in de koelcel 
gemonteerd. 

04.  De koelcel is voorzien van een Carel ColdWatch. Met dit systeem kunnen per-
sonen die in de cel opgesloten geraken een alarmsignaal uitsturen. Door te 
drukken op de noodknop wordt er via het toestel op de buitenzijde van de koel-
cel een akoestisch en visueel (licht) signaal geactiveerd. Het systeem is voorzien 
van een back-up batterij in geval van spanningsuitval. 

Het logistiek platform

Foodsavers Gent beschikt specifiek over volgende faciliteiten:
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05. De koelcel heeft per helft 
een eigen koelgroep. 
Deze hebben de volgen-
de eigenschappen: 

  a. ‘Koelgroep/conden
   singunit: buitenunit,
   condensingunit   

 GEA BOCK type ‘SH  
 GX44e/475-4 L’

  b. Koudemiddel: R134&
  c. Elektrische voeding:   

 400/3/50Hz 
  d. Koelvermogen:   

 13.80kW bij -10° C
   /+30° C

06.  Er zijn 2 condensorventilatoren, met een compressor voorzien van een oliepomp 
en een dubbel uitblazende verdamper met een binnenunit.

07. De ene helft van de 
koelcel wordt op een 
temperatuur van 2-4° C 
gehouden en dient voor-
al voor het voedsel van 
de winkels en depots. 
Het tweede gedeelte 
heeft een temperatuur 
van 4-7° C en is voorna-
melijk voor groenten. In 
de koelcel is een lavabo 
verwerkt zodat men de 
handen kan wassen voor 
de behandeling van het 
voedsel.
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08.  De vloer is versterkt met 
een lastverdelingsplaat. 
De loopzijde van het 
vloerpaneel heeft een 
houtinlage van 15mm, 
met een aluminium 
traanplaat ‘2,5/4 mm 
=800 kg op lastwagen 
met 4 rubber wielen’.

09. Twee gekoelde, lichte 
vrachtwagens.

  a. brandstof: aardgas/  
  benzine (RON95)

  b. rijklaar voertuig van
    2610 kg,   

  maximaal totaal   
  gewicht: 3.500 kg, 

    maximale lading: 
    690 kg

10.  Een gekoelde vracht-
  wagen.
  a. brandstof: diesel
  b. rijklaar voertuig: 
    2.000 kg, 
    maximaal totaal   

  gewicht: 3.500 kg,
    maximale lading:
    1500 kg
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11. Een gekoelde
  vrachtwagen.
   a. brandstof: diesel
   b. rijklaar voertuig:
     6005 kg,   

  maximaal totaal
     gewicht: 19.705 kg,  

  maximale
    lading: 13.700 kg,
    nuttige last:
    7.500 kg

12. Een heftruck
 a. DOOSAN B24X-7, 
   elektrisch (verbran-
   dingsmotor is niet   

  toegestaan)
 b. 80V
 c. Leeggewicht zonder   

  batterij: 3.195 kg, 
   gewicht met    

  batterij: 4.755 kg
 d. Hefkracht zonder   

  uitrusting met   
  verticale mast:   
  2.250 kg, 

    maximale lading:   
  1.300 kg

13.  5 manuele transpaletten, laadvermogen 1.500 kg.
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14. 4.800 plastic bakken in 3 
formaten:  60 x 40 x 10 

 x 15/30cm.

15.  30 isothermbakken met 
diepvrieselement voor 
gekoeld transport.

16.  Een vleessnijmachine.

17.  Een wikkelaar om 
 geladen paletten met 

plastic te omwikkelen.

18.  6 diepvriezers, 1 snelvriezer.

19.  1 vacuümtoestel.
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20.  4 kleine weegschalen en 
1 paletweegschaal 

21.  2 infoschermen 

22.  1 groot televisiescherm 
voor de elektronische 
agenda 

23.  5 handscanners

24.  8 laptops (waarvan 1 waterdichte IP67), 1 gewone printer, 1 etiketprinter

25.  Thermische kledij voor 30 personen
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De wetgeving is afgestemd op de normale economie en niet op de sociale economie. 
Het naleven van alle regels is een complexe, veeleisende en kostelijke zaak. In het geval 
van Foodsavers Gent betreft dit 

1 de BTW op geschonken goederen 
2 de Europese wetgeving voor de schenking van de REO Veiling 
3 de vereisten door het Departement Landbouw en Visserij, dat toeziet op de schen-

kingen van de veilingen
4 de wetgeving rond voedselveiligheid door het FAVV (Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen)

Er zijn momenteel wijzigingen in de maak en het FAVV hanteert reeds eenvoudigere 
regels voor sociale doeleinden, maar dit lost het probleem van de zware administratie 
niet op. De automatisering van de registratie en administratie is bijna een must, maar 
dit vraagt een aanzienlijke investering. Foodsavers Gent liet specifiek geschreven soft-
ware en een dashboard ontwikkelen om de opvolging van de administratie makkelijker 
te doen verlopen, waardoor de administratie minstens één persoon minder vereist.

De leveringsdocumenten zijn wettelijk gezien de invoerdocumenten voor de schen-
kende organisatie. Doordat Foodsavers Gent deze volgens de wettelijke bepalingen en 
met veel detail opstelde, volstaan ze als administratief document voor de controle. Zo 
hebben de organisaties geen bijkomende administratieve last. In ruil voor deze hulp 
geven de sociale organisaties wekelijks per email door hoeveel mensen in armoede van 
het geschonken voedsel gebruik hebben gemaakt, wat  ook wettelijk verplicht is.

Met elke sociale organisatie wordt bovendien contractueel vastgesteld dat ze moeten 
voldoen aan de regels van de voedselveiligheid en dat het voedsel enkel naar mensen 
in armoede mag gaan. Het contract stipuleert ook dat Foodsavers Gent controles hierop 
mag doen. In ruil garandeert Foodsavers Gent toegang tot gecontroleerde, verse voed-
seloverschotten, vóór vervaldatum.

Wetgeving België



18

Contactgegevens

 FoodsaversGent@ocmw.gent
 +32 9 266 97 97 
Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE)  – OCMW Gent
Maïsstraat 142 - 9000 Gent
w www.foodsavers.gent

DIENSTENBEDRIJF SOCIALE ECONOMIE
 dienstenbedrijfsocialeeconomie@gent.be
 +32 9 266 97 97 
Maïsstraat 142 - 9000 Gent
w www.ocmwgent.be/OCMW/Opleiding-en-werk/Opleiding-en-werk-Werkervaring-op-
doen/Dienstenbedrijf-Sociale-Economie.html

HERWIN vzw
Sociale circulaire ondernemers
 karen@herwin.be
 +32 9  259 97 66
Koning Albertlaan 124 - 9000 Gent
w www.herwin.be

DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ
Aranka Delombaerde (coördinator controles interventie groenten en fruit)
 interventie-GF@lv.vlaanderen.be
 +32 2 552 79 40 - a +32 493 31 69 38
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - BE-1030 Brussel
w www.vlaanderen.be/landbouw

FEDERAAL AGENSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)
w www.afsca.be

DIENST MILIEU EN KLIMAAT
 info@gentklimaatstad.be
 +32 9 268 23 00
Botermarkt 1 - 9000 Gent

MEER INFO
w www.foodsavers.be
w www.gentengarde.be
w www.ocmwgent.be
w www.youtube.com/watch?v=X5R9bafwpzA



19



20

V.
u.

: M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
, a

lg
em

ee
n 

di
re

ct
eu

r -
 S

ta
dh

ui
s,

 B
ot

er
m

ar
kt

 1
, 9

00
0 

Ge
nt

 —
 2

01
9

DBSE
schakel naar werk 

Gefinancieerd door Fondazione Cariplo als deel 
van de Milan Food Policy Pact Award


