
 

 

 



 

 

  



 

 



 

Woord vooraf 

Begin dit schooljaar kregen de laatstejaarsstudenten van hotelmanagement te horen dat de 

bachelorproef een ander concept zou omvatten. Het was aan ons om de uitdaging aan te gaan en 

een onderzoek te starten naar een onderwerp dat ons interesseert. Om aan te sluiten bij het 

jaarthema ecologie koos ik voor een onderzoek naar een beter voedselafvalbeheer in de horeca.   

Ik nam eerst contact op met mijn externe promotor, Patrick Van Landschoot. Hij was meteen te 

vinden voor het onderwerp en met een verleden als chef-kok kon hij me zeker en vast verder helpen. 

We lazen samen boeken en zochten contact met lokale producenten om te zoeken naar een 

creatieve oplossing voor de huidige voedselverliezen in Vlaanderen.  

Het idee van een applicatie ontstond toen ik te hulp werd geroepen door Johan Delanghe, chef van 

hotel Dukes’ Palace. Hij had nood aan een sjabloon om technische fiches op te stellen, want hij had 

nooit de opleiding Excel gekregen. Na een succesvolle uitdaging mocht ik ook checklists voor het F&B 

departement opstellen en kwam ik op het idee om een cocktail draaiboek te ontwerpen en zo begon 

het concept te groeien: ik wil ingewikkelde informatie en moeilijke berekeningen omzetten in een 

applicatie om de volledige horecawereld te helpen aan een beter voedselafvalbeheer.  

Mijn management case werd gerealiseerd met de hulp van verschillende mensen. Hierbij een extra 

dankwoord voor Patrick Van Landschoot, Melanie Beauprez, Nancy Van Dille, Boud Balduck, Joke 

Wuytack, Kristel Lambrechts, Theo Verkoyen, Céline Leys, Jan Falleyn en twee hotelgasten die mij 

een boek opstuurden over het verwerken van afval. Ik wil ook Lode Vanwildemeersch bedanken. Ik 

heb niet veel beroep gedaan op de interne begeleider, maar wanneer ik toch enkele vragen had, 

heeft de heer Vanwildemeersch me goed verder geholpen. 

Het volledige eindwerk met betrekking tot de casestudie van een beter voedselafvalbeheer met de 

hulp van de applicatie Talking food waste werd door Julie Vande Ginste uitgewerkt.  
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 Inleiding 

Voor de bachelorproef van de opleiding hotelmanagement werd er van de student verwacht een 

casestudie te schrijven over een eigen gekozen onderwerp met als jaarthema ecologie. Het was de 

bedoeling om met een creatief potlood netjes buiten de lijnen te kleuren en de kennis en ervaring 

van de opleiding toe te passen.  

Nog voor de managementstage van start ging, had ik reeds het idee om rond voedselafval te 

schrijven. Tijdens de F&B lessen vond ik de tool van menu-engineering zeer interessant en 

gemakkelijk toepasbaar, dus vroeg ik mij af waarom horecazaken er nauwelijks gebruik van maken. 

Tijdens mijn stage in hotel Dukes’ Palace viel mij onmiddellijk op hoeveel voeding er wordt 

weggegooid. Naast onbruikbare resten wordt ook onaangeraakt voedsel onmiddellijk naar de 

afvalberg verplaatst. Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld om te onderzoeken waar het probleem 

ligt en wat ik er aan kan veranderen. 

Na een inlichtingenfiche over mijn stagebedrijf in deel 2 ga ik tijdens de research en literatuurstudie 

in op het begrip voedselverlies en de hoofdzakelijke wetgeving. Daarna geef ik nadere toelichting 

over de verschillende oorzaken van voedselverlies in de sector voedingsdiensten en overloop enkele 

opmerkende cijfers van voedselverspilling. 

No Food To Waste en het Europees Food Smart Cities project zijn twee belangrijke informatiebronnen 

voor mijn management case over een beter voedselafvalbeheer. Bij het charter van Horeca 

Vlaanderen leg ik uit wat het charter betekent en voor het FSC project leg ik de structuur uit en wat 

mijn grootste inspiratiebronnen vormen.  

Om toch een duidelijk beeld te willen creëren van de nood aan een beter voedselafvalbeheer geef ik 

in het laatste deel van de research en literatuurstudie de enquêteresultaten van een onderzoek naar 

voedselverlies in de horeca door horeca Ieper. 

De casestudie in deel 4 zelf is opgedeeld in twee delen: de applicatie Talking food waste en 

toepassingen op hotel Dukes’ Palace. De structuur en de inhoud van de app worden uitgelegd met 

daarna een nauwkeurige beschrijving van de tools menu-engineering en yield-test. Met enkele 

ideeën om gerechten te maken van keukenoverschotten sluit ik de casestudie over de applicatie af.  
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Tijdens de stage vielen mij enkele werkpunten op, waardoor ik op zoek ging naar creatieve en 

vernieuwende oplossingen. Een samenwerking met Kopjezam en een deelname aan de toekomst van 

Brugge zijn er daar twee van. Zij behoren ook tot het Food Smart Cities project en zijn bereid om de 

handen in elkaar te vouwen en samen het voedselverlies te reduceren.  

Samen met mijn externe promotor is er ook een lunch Ecodukes’ ontstaan om op de minder bezette 

dagen Brugse inwoners aan te trekken. De lunch is onder meer samengesteld met producten, 

toegeleverd door VOKO Brugge en Kopjezwam. 

Om dit eindwerk te beëindigen, nam ik een besluit op. Hierin vat ik mijn onderzoek en casestudie 

samen. Na dit besluit omvat deel 6 een samenvatting van mijn management case in het Frans en zijn 

alle lijsten met tabellen, figuren en grafieken te consulteren. Ten slotte is er de lijst van bijlagen waar 

onder andere de menu-engineering sheet te vinden is, maar ook de analyse van de enquête.  
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 Inlichtingenfiche stagebedrijf 

Naam stagebedrijf Hotel Dukes’ Palace 

Adres Prinsenhof 8, 8000 Brugge 

Website www.hoteldukespalace.com 

Keten The SWAN collection 

Sterrenclassificatie 5 sterren 

Franchise / management company / private owned / andere Private owned 

Rooms division 

Aantal kamers 110 kamers 

Rack rate € 295,00 

ADR € 221,99 

Occupancy % 88,03 % 

RevPor € 275,27 

RevPar € 195,41 

Restaurant 

Capaciteit 36 personen 

Gemiddelde prijs voorgerecht € 20,29 

Gemiddelde prijs hoofdgerecht € 26,43 

Gemiddelde prijs nagerecht € 11,40 

RecPac  

(revenu per available customer) 

1 april 2016 – 30 april 2016:  

€ 35,30 

Ontbijt 

Capaciteit 130 personen 

Prijs individueel € 25,00 

Prijs groepen € 15,00 inclusief in de kamerprijs 

 

http://www.hoteldukespalace.com/
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Bar Capaciteit  74 personen 

RecPac  

(revenu per available customer)  

1 april 2016 – 30 april 2016:  

€ 9,11 

Room service ontbijt Prijs € 21,00 excluded 

€ 10,00 supplement included  

€ 6,00 room service charge 

Room service lunch / 

diner  

Gemiddelde prijs voorgerecht € 13,10 

Gemiddelde prijs hoofdgerecht € 20,00 

Gemiddelde prijs nagerecht € 10,33 

Meeting rooms 

Capaciteiten (Zie bijlage 1) 

Gemiddelde package prijs Halve dag: € 77,83 p.p. 

Volledige dag: € 82,83 p.p. 

(dagseminarie en residentieel)  

Overzicht aantal 

personeelsleden per 

afdeling 

Front office 13 personen 

(1 bagagedrager en 1 reservations 

manager inbegrepen) 

Back office 2 personen 

Housekeeping 17 personen 

(13 vast, 3 allround, 1 interim) 

F&B 17 personen 

(9 vast, 7 interim, 1 stagiaire) 

Meeting & events 1 persoon 

Administration 1 persoon extern 

Loyalty Program The SWAN hotel Prestige Club 

Behaalde certificaten Booking.com: guest’s choice 

award 9,1/10 (2015) 
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 Research en literatuurstudie 

We gooien allemaal wel eens onbewust een restje in de vuilnisbak, maar ondertussen blijft de 

afvalberg groeien. Voedselverlies is een belangwekkend probleem. De FAO1 onderzocht in 2011 

voedselverlies op wereldschaal. Daaruit blijkt dat een derde van alle geproduceerde voedsel ergens 

tijdens de voedselketen verloren gaat. In cijfers gaat het om ongeveer 1,3 miljard ton voedsel per 

jaar.  

Het is belangrijk om voedselverlies te kunnen onderscheiden van voedselafval. Voedselverlies 

kunnen we definiëren als ‘elke reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel, die 

in de voedselketen, van oogst tot en met consumptie, plaatsvindt’. (OVAM, 2011). Het woord 

voedselafval wordt gebruikt bij voedingsproducten die niet meer gebruikt mag worden voor 

menselijke consumptie.  

In een project van de OVAM (2012) werden verschillende gegevens samengebracht met de 

verschillende sectoren om een eerste raming van voedselverlies in Vlaanderen te bekomen. De totale 

hoeveelheid voedselverliezen in Vlaanderen wordt geschat op 1 936 000 tot 2 290 000 ton. Het cijfer 

per persoon van 314 tot 372 kg per persoon ligt een stuk hoger dan het Europese gemiddelde van 

179 kg.  

 Figuur 1: voedselverliezen en nevenstromen in de voedselketen (Vlaamse overheid, 2015). 

                                                           

 

1 Food and Agriculture Organization 

Voedselgrondstoffen 
en -producten

niet-eetbare 
biomassa: 

nevenstromen

eetbare biomassa: 
voedsel

voesel wordt 
geconsumeerd

voedsel wordt niet 
geconsumeerd: 
voedselverlies



  

Talking food waste 6 

 

De volledige voedselketen, van productie tot consumptie, is verantwoordelijk voor een negatieve 

impact vanuit drie invalshoeken. Maar liefst 20 tot 35 % van de totale uitstoot van broeikasgassen 

komt door de productie van voedsel. We kunnen de productie van een gemiddelde warme maaltijd 

vergelijken met 20 km rijden met een zuinige auto. Wanneer we voedselverlies gaan reduceren 

betekent dit ook dat we efficiënter zullen omgaan met schaarser wordende grondstoffen en 

hulpbronnen. Daarnaast telt het financiële aspect ook mee in de negatieve impact van de 

voedselketen. Het brengt financiële verliezen mee voor de consument, alsook voor de horecasector. 

Toch staan we ook stil bij het bekendste aspect van de problematiek: weggooien van onaangeroerd 

voedsel in een wereld waar voedselschaarste een steevast probleem is. Voedselzekerheid zal in de 

aankomende decennia onder druk komen te staan terwijl we met een steeds toenemende 

wereldbevolking te maken hebben en voedselpatronen die continu wijzigen.  

Een onderzoek van de Vlaamse overheid heeft voedselverspilling op een andere manier bekeken. 

Met de cijfergegevens is het mogelijk om voedselverspilling eenvoudiger voor te stellen en de 

consument te sensibiliseren. Alle gegevens zijn berekend op jaarbasis.  

De Vlaming eet 445 kg voedsel en verspilt daarvan 18 tot 26 kg wat gelijk is aan 89 euro per persoon. 

Samen verspillen alle consumenten gemiddeld 564 miljoen euro in de vuilnisbak. Uitgaande van een 

gemiddelde dagelijkse consumptie van 1,2 kg zou je met het verspilde voedsel 264 000 tot 381 000 

mensen kunnen voeden. Met een gemiddelde voedsel-voetafdruk van 1,3 m² per kilo voeding 

bedraagt de voedselverlies-voetafdruk 23 tot 26 m² per Vlaming. (Vlaamse overheid, 2015).  

Uit figuur 1 blijkt dat ook de horecasector een groot aandeel heeft in het grootschalige voedselverlies 

in Vlaanderen. Maar liefst 166 000 ton voedsel gaat rechtstreeks naar de vuilnisbak, dat zijn heel wat 

verloren couverts. Daarnaast vormt het ook een daling in de omzet.  

Sector Afvalstroom 

 Aantal kg per capita 
per jaar 

Totaal tonnage per 
jaar 

Afgerond totaal 
tonnage per jaar 

Voedingsdiensten 27,32 kg 166 053 ton 166 000 ton 
Tabel 1: voedselverlies en nevenstromen in de voedingsdiensten (IMJV, 2013). 

Wetgeving voedselveiligheid 

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste facetten in een horecazaak. Het is nodig om de risico’s 

van voedsel voor de gezondheid van de consument te beperken. De overheid is verantwoordelijk om 

de voedselketen te beschermen alsook te controleren. Het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 

betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen legt aan elke 
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horeca-uitbater de verplichting om een systeem van autocontrole in te stellen, gebaseerd op de 

principes van HACCP2, dat de veiligheid van zijn producten omvat. (FAVV, 2013). 

Door de wetgeving wordt heel veel voedsel weggegooid om risico’s te vermijden. Het is belangrijk 

voor een horecazaak om de wetgeving goed in acht te nemen en een regelmaat in te voeren voor 

interne controles op vlak van voedselveiligheid om de voedselverliezen in Vlaanderen zoveel 

mogelijk te beperken. De hygiëne-eisen van de FAVV worden in bijlage 2 nader toegelicht.  

Oorzaken van voedselverlies in de voedingsdiensten 

De naam voedingsdiensten is een verzamelnaam voor alle diensten die out-of-home consumptie 

voorzien. De grote voedselverliezen bij de horecazaken kunnen we onderverdelen in twee grote 

categorieën: keuken en consument. Het gemiddelde voedselverlies bij een horecazaak bedraagt 5 tot 

10 % van de inkoop (Van Westerhoven, 2014).  

Een van de belangrijkste rollen binnen de voedingsdiensten is portionering, wat ook een belangrijke 

oorzaak is van voedselverspilling. Geen enkele zaak wil de consument met honger laten vertrekken 

en met de ‘one size fits all’- benadering wordt er nauwelijks een onderscheid gemaakt in 

portiegroottes. Ook bij buffetformules gaan gasten vaak meer op hun bord scheppen dan ze 

werkelijk zullen opeten.  

In een hotel-restaurant zoals in Dukes’ Palace is de vraag vaak onvoorspelbaar. De keuken kan nooit 

precies weten hoeveel couverts ze zullen serveren en willen niet het risico lopen om gasten te 

moeten teleurstellen, dus gaan ze vaak te veel inkopen.  

De keuken kan naast de vraag verkeerd inschatten ook foutief bewaren, een product fout bereiden, 

slechte planningen opstellen of de overschotten niet hergebruiken. Deze gevolgen van een 

onbeheerde keukenmanagement leiden tot een grootschalig voedselverlies.  

Daarnaast zijn er ook enkele omgevingsfactoren die deel kunnen uitmaken van een groot 

voedselverlies. Een onaangename kantineomgeving kan leiden tot het niet consumeren van 

personeelsmaaltijden alsook het onvoorspelbare gedrag van de consument, wat dan weer leidt naar 

de buffetformules in een hotel of restaurant.   

                                                           

 

2 Hazard Analysis and Critical Control Points 
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Productie Verwerking Distributie Voedingsdiensten Huishoudens 

Bijvangst en 
teruggooi van vis 
 
Procesverliezen 
 
Kwaliteitseisen 
 
Moeilijke 
marktsituaties 

Procesverliezen 

Verpakking 

Vraag en voorraad 

Marketing 

Esthetische 
kwesties 

Houdbaarheid 

Portiegrootte 

Vraag en voorraad 

Keukenmanagement 

Omgevingsfactoren 

Prijs 

Bewustzijn 

Portiegrootte 

Houdbaarheid 

Voorkeuren 

Socio-economische 
factoren 

Tabel 2: overzicht oorzaken voedselverlies in de voedselketen (OVAM, 2011). 

No Food To Waste 

Samen met de Vlaamse regering startte Horeca Vlaanderen in 2015 het charter No Food To Waste, 

een engagement vanuit de hele keten. Niet alleen de consument kan verandering brengen, er ligt 

ook opportuniteit bij de horeca. Tegen 2025 willen ze de voedselverliezen in Vlaanderen 

verminderen met 30 % en tegen 2020 met 15 %. Reeds 336 horecazaken ondertekenden het charter 

om samen met de drie peters Gert De Mangeleer, Luc Deklerck en Tom le Clef te werken aan minder 

voedselverlies. Voor de uitbater levert het geld op en draagt de persoon bij tot duurzaamheid. Spijtig 

genoeg konden de drie peters door hun drukke agenda mij bij de research niet verder helpen en heb 

ik andere bronnen moeten raadplegen.  

Op de website van het charter kan de ondernemer inspiratie opdoen om voedselverlies tegen te 

gaan alsook een checklist downloaden met tips over een beter voedselafvalbeheer.  

Europees Food Smart Cities project 

Brugge is partner in het Europees Food Smart Cities project. Het doel van het project is een netwerk 

creëren van Food Smart Cities, dat een lokale duurzame voedselstrategie aanbiedt. Lokale 

stakeholders vormen een kennis- en ontmoetingsplatform om concrete ideeën uit te wisselen en om 

in actie te treden. Naast de stad van de sterrenchefs willen ze Brugge ook een referentie maken op 

vlak van stadslandbouw, korte keten, fairtrade en voedselverlies.  

19 september organiseerde Brugge een publieksdag voor dit project. FSE Network kon hier het 

voedselverlies in Brugge nader toelichten. Volgens hen is er heel weinig kennis rond voedselverlies 

bij de stad en andere organisaties en is er nood aan een opleiding om de koks en hun personeel 

bewuster te leren omgaan met voedsel. Daarnaast werd de kostprijs van het voedselverlies in de 

Brugse horeca gemeten met de tool Winnow solutions, wat uitkwam op ongeveer 7800 euro per 

bedrijf in een jaar tijd.  
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Gesprekken met kenners 

Voor mijn onderzoek naar een beter voedselafvalbeheer in de horeca ging ik op zoek naar 

gesprekpartners die mij konden helpen met creatieve ideeën en informatie over het onderwerp.  

Bram Pauwels, medeoprichter van VOKO Brugge, was aanwezig op de project dag van Food Smart 

Cities. Via mailverkeer gaf hij uitleg over de toekomstideeën van VOKO (zie bijlage 3). 

Via Horeca Vlaanderen wou ik meer informatie verkrijgen over het charter No Food To Waste en hun 

mening over een eventuele applicatie om een beter voedselafvalbeheer door te voeren in de 

Vlaamse horecazaken. De heer Gerrit Budts stond mij graag te woord toen ik hem dinsdag 10 april 

2016 contacteerde.  

Johan Delanghe is de chef van hotel Dukes’ Palace en is zeker en vast milieubewust bezig met de 

bistro van mijn stageplaats. Samen met hem creëerde ik een Excel-sjabloon om de foodcost van 

gerechten te berekenen, maar ook om de kostenfactor te berekenen van voedingsproducten zoals 

biefstuk en vissoorten waar er na de bereiding voedselresten ontstaan. De voedselresten worden 

elke dag gebruikt om amuses te maken en Johan Delanghe vertelde me graag de bereidingen om op 

de app Talking food waste aan te prijzen.  

Samen met mijn promotor Patrick Van Landschoot ging ik ideeën bespreken en uitwerken. We 

kwamen drie keer samen om mijn research na te gaan en hij hielp me ook met het idee een 

ecologische lunch op te maken.  

Waarom een applicatie?  

Tijdens mijn stage viel het op hoeveel voeding er wordt weggegooid. Naast onbruikbare resten 

worden verschillende producten met mogelijke andere doeleinden rechtstreeks naar de afvalberg 

verplaatst. Na wat opzoekwerk over hoe het anders kan, kwam ik op het idee om alle tips en 

noodzakelijke berekeningen in een samenvattend document te gooien. Om op een hedendaagse, 

gebruiksvriendelijke manier de informatie over te brengen naar de werknemers was het nodig om 

met de huidige technologieën een oplossing te zoeken. Om de voedingsdiensten op een snelle en 

handige manier aan te spreken kwam ik op het idee om een applicatie te ontwikkelen om 

voedselafvalbeheer hip te maken. Het is niet alleen milieubewuster, het werkt ook kosten- en loon 

besparend of anders gezegd: meer omzet. Talking food waste wordt een onmisbare hulp in een 

milieubewuste horecazaak.  

Daarnaast bestaat er reeds de applicatie “Stop verspilling”. Het is een app gecreëerd door Unilever 

en behandelt vooral de werking van een audit om voedselafval te gaan meten. Daarnaast zijn er ook 

enkele tips beschikbaar, maar om ervoor te gaan zorgen dat een horecazaak werkelijk hun afval 3 
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dagen lang gaan sorteren in 4 rubrieken, lijkt me onwaarschijnlijk. Het vraagt te veel tijd om in een 

hotel zoals Dukes’ Palace het afval te gaan sorteren zoals gevraagd in de app “Stop verspilling”. Met 

de app Talking food waste wil ik het iedereen mogelijk maken om mee te helpen aan een beter 

voedselafvalbeheer, maar ook enkele tools hanteren om de managers het mogelijk te maken dieper 

in te gaan op het beheer.  

Richtlijnen hotel  

Dukes’ Palace is geen ketenhotel, maar private owned. Het hotel beschikt over een grote tuin waar 

een afgesloten park is voorzien om alle afval te recycleren. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen: 

1 Restafval 
2 Glas 
3 GFT 
4 Papier en karton 

Elke container heeft een inhoud van 5 m³. Het restafval wordt drie maal per dag naar de tuin 

gebracht, het glas een maal per week, GFT wordt onmiddellijk gerecycleerd en papier en karton een 

maal per dag. Wat mij wel opvalt, is dat het restafval absoluut niet gerecycleerd wordt. Er wordt 

zowel PMD als glazen confituurverpakkingen bij het restafval gegooid. Er wordt ook geen 

onderscheid gemaakt tussen plantaardig en dierlijk afval. 

Soort afval Restafval Glas GFT Papier en karton 

Ophaling 3 x per week Op aanvraag Niet van toepassing 2 x per week 

Recyclage Elektriciteit Glas  Niet van toepassing Papier en karton 

Tabel 3: ophaling afval door Suez (www.suezbelgium.be 2016). 

Het bedrijf Suez uit Turnhout haalt 3 maal per week het restafval op (zie bijlage 4). Daarna wordt het 

restafval gerecycleerd tot nieuwe energie. Na verschillende verwerkingsstappen ontstaat er een hitte 

van rookgassen dat water omzet in stoom. Een deel drijft een turbinegenerator aan en wordt 

gerecupereerd naar elektriciteit. Suez gebruikt dit deels zelf en de rest verkopen ze via het openbare 

net. Per jaar wordt er een vermogen geproduceerd dat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik 

van 70 000 gezinnen. 

In Dukes’ Palace wordt GFT niet gescheiden van het restafval. Na een gesprek met een SUEZ-

medewerker blijkt dat bijna geen enkel hotel dit doet. Toch zou het een goede zaak zijn voor een 

beter afvalbeheer, want GFT wordt omgezet in compost. Als we het GFT nog eens recycleren en een 

onderscheid maken tussen etenswaren en tuinafval zou het mogelijk zijn om de etenswaren te 

gebruiken als dierenvoeding.  
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Enquête 

Om resultaten over voedselverlies in de horeca correct te onderzoeken, heb ik contact opgenomen 

met de website van horeca Ieper in samenwerking met Horeca Vlaanderen. Zij hebben een bevraging 

opgesteld rond voedselverlies. Zo was het mogelijk om resultaten te ontvangen van de horecasector 

en niet van de consument. Het is relevanter om resultaten te analyseren van horecazaken om te 

onderzoeken of een applicatie voor een beter voedselafvalbeheer een goede toepassing zou zijn. De 

bevraging is nog steeds lopend, maar via Horeca Vlaanderen kon ik reeds een tussentijdse analyse 

maken van 75 ingestuurde antwoorden. De analyse wordt besproken in bijlage 5.  

Vraag 1: tot welke deelsector van de horeca behoort uw zaak?  

Hotel 6 

Eetgelegenheid met volledige bediening (bv. restaurant, taverne, brasserie, eetcafé) 21 

Eetgelegenheid met beperkte bediening (bv. frituur, broodjeszaak, kebab, fastfoodketen) 27 

Drinkgelegenheid (bv. café, bar, discotheek, dancing of fuifzaal) 17 

Catering (bv. traiteur, feestzaal) 3 

Overige accommodatie (bv. vakantiepark, bungalow, kampeerterreinen, B&B) 1 

Overige (geef nadere toelichting) 0 

 

Vraag 2: hoeveel loontrekkende werknemers (in aantal koppen) werken er in uw 

horecaonderneming? (eventuele interims, studenten en extra’s NIET meegerekend)?  

Gemiddelde van: hotel 13  

Gemiddelde van: eetgelegenheid met volledige bediening (bv. restaurant, taverne, brasserie, 
eetcafé) 

3  

Gemiddelde van: eetgelegenheid met beperkte bediening (bv. frituur, broodjeszaak, kebab, 
fastfoodketen) 

2  

Gemiddelde van: drinkgelegenheid (bv. café, bar, discotheek, dancing of fuifzaal) 2  

Gemiddelde van: catering (bv. traiteur, feestzaal) 4  

Gemiddelde van: overige accommodatie (bv. vakantiepark, bungalow, kampeerterreinen, B&B) 1  

Gemiddelde van: overige (geef nadere toelichting) 0  
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Vraag 3: hoeveel maaltijden serveert u gemiddeld per dag? 

 (Hier kon de persoon kiezen tussen 0, 1-50, 51-100 en >100)  

Hotel 0 

1-50 

51-100 

<100 

- 

3 

2 

1 

Eetgelegenheid met volledige bediening (bv. restaurant, taverne, brasserie, 
eetcafé) 

0 

1-50 

51-100 

<100 

- 

15 

6 

- 

Eetgelegenheid met beperkte bediening (bv. frituur, broodjeszaak, kebab, 
fastfoodketen) 

0 

1-50 

51-100 

<100 

- 

19 

7 

1 

Drinkgelegenheid (bv. café, bar, discotheek, dancing of fuifzaal) 0 

1-50 

51-100 

<100 

13 

4 

- 

- 

Catering (bv. traiteur, feestzaal) 0 

1-50 

51-100 

<100 

- 

2 

1 

- 

Overige accommodatie (bv. vakantiepark, bungalow, kampeerterreinen, B&B) 0 

1-50 

51-100 

<100  

- 

1 

- 

- 

Overige (geef nadere toelichting) 0 

1-50 

51-100 

<100 

- 

- 

- 

- 
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Vraag 4: wat sorteert u in uw zaak?  

(door de mogelijkheid om meerdere keuzes aan te klikken heb ik alle deelsectoren samengevoegd en de keuzes 

in een grafiek geplaatst) 

 

Grafiek 1: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 

Vraag 5: sorteert u het voedselafval (afval van tijdens de bereiding, bordresten na consumptie en 

overschotten na bereiding) van uw zaak? 

 

Grafiek 2: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 
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Vraag 5: waarom zamelt u het voedselafval van uw zaak NIET selectief in? Welke van de volgende 

zaken beletten u hierin?  

 

Grafiek 3: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 

Vraag 6: wat zou u kunnen motiveren om het voedselafval van uw zaak WEL selectief in te zamelen?  

 

Grafiek 4: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 
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Vraag 7: hoe wordt uw restafval opgehaald?  

 

Grafiek 5: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 

Vraag 8: hoe vaak wordt dit restafval opgehaald?  

 

Grafiek 6: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 
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Vraag 9: hoeveel % van het gewicht van uw restafval is volgens u voedselafval? (voedselafval = afval 

van tijdens de bereiding, bordresten na consumptie en overschotten na bereiding) 

 

Grafiek 7: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 

Vraag 10: in welke provincie ligt uw zaak?  

 

Grafiek 8: enquête voedselverlies (horeca Ieper, 2016). 
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 Casestudie 

4.1 Talking food waste 

4.1.1 Uitleg app 

De applicatie zal aan de hand van een simulatie in detail worden uitgelegd tijdens de verdediging van 

de management case op 16 juni 2016.  

De app Talking food waste wordt in samenwerking met het charter No Food To Waste van Horeca 

Vlaanderen opgesteld om de Vlaamse horecazaken te helpen met de organisatie van een beter 

voedselafvalbeheer. Momenteel zijn er reeds 336 horecazaken aangesloten bij het charter en groeit 

de nood aan tips en uitleg, want in Vlaanderen wordt er jaarlijks ongeveer 166 000 ton voedsel in de 

horeca weggegooid.  

Het charter beschikt over een website waar horecazaken het charter kunnen ondertekenen, een 

checklist kunnen downloaden en belangrijke cijfers kunnen raadplegen. Waar de website nog niet 

over beschikt zijn concrete tools en berekeningen om voedselafval te reduceren. Daarom creëer ik 

een app om aan alle wensen van een horecazaak te voldoen. 

Of je nu gezond of ongezond leeft, iedereen heeft voedsel nodig. Natuurlijk is er naast voedsel ook 

de voedselresten, maar bruikbare resten weggooien kan voorkomen worden. In een Vlaams 

huishouden is het eenvoudig om voedselafval te reduceren. Een menuplan opstellen, op regelmatige 

tijdstippen boodschappen doen en voedselrestjes verwerken in nieuwe gerechten zijn voorbeelden 

van oplossingen. In de horeca wordt het moeilijker. Er moet rekening gehouden worden met de 

voedselhygiëne, wetten en regels om als voedingsdienst te mogen voldoen. De app kan hierbij 

helpen om meer structuur te creëren en oplossingen aan te bieden op vlak van voedselafval.  

Talking food waste is een applicatie die geen privégegevens nodig heeft. Dit wil dus zeggen dat er 

geen registratie of aanmelding moet gebeuren. Iedereen kan de app raadplegen, voor eender welke 

doeleinden. De applicatie is beschikbaar voor Windows, iOS en Android en heeft een responsive 

design. Dit betekent dat de applicatie zich aanpast aan het scherm waarmee de bezoeker de 

applicatie bekijkt.  

De applicatie kan ook in vorm van een website bestaan, maar in tegenstelling tot een website kan de 

app offline gebruikt worden. Horecabedrijven blijven vernieuwen en in een groot aantal zaken zien 

we reeds dat er gewerkt wordt met iPads of iPhones om bestellingen in te tikken. Talking food waste 
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zal dus altijd dicht bij de hand zijn indien er nog iets moet gecontroleerd worden vanop de werkvloer 

of in de keuken om snel een amuse te maken dat bestaat uit de keukenresten.  

De naam Talking food waste staat voor de communicatie tussen de applicatie en de bezoeker. Het 

hoofddoel van de app is informatie en tips overbrengen naar de gebruiker over voedselafval en 

concrete oplossingen om als horecazaak dit te gaan reduceren. De letterlijke vertaling is ‘praten over 

voedselafval’. De titel is bewust een Engelse vertaling om ervoor te zorgen dat elke werknemer deze 

app kan gebruiken, want uit een onderzoek blijkt dat 34,80 % van de aantal loontrekkenden in de 

horecasector van niet-Belgische afkomst zijn (Vlaanderen is Werk, 2013).  

Het logo bestaat uit de naam, samen met een uitpuilende 

vuilnisemmer. Het hoofdkleur is groen om de gebruiker onbewust te 

sensibiliseren om wat groener te gaan nadenken. De kleur groen 

wordt ook automatisch geassocieerd met ecologie.  

 

 

4.1.2 Structuur van de app 

Wanneer de applicatie opent, verschijnt het logo van Talking food waste. Met een klik op de knop 

start gaat de app een introductie openen voor eerste gebruikers. Hier worden enkele feiten over 

voedselafval aangehaald om de persoon ervan te overtuigen dat oplossingen nodig zijn om de 

voedselafvalberg te verminderen.  

Introductie 

In 2014 telde Vlaanderen 2 000 000 ton voedselverlies waarvan 8 % of 166 000 ton afkomstig was uit 

de voedingsdiensten. Een totale kostprijs voor de Vlaamse voedselverliezen is 250 000 euro. Per 

persoon gooien we ongeveer 350 kg voedselafval rechtstreeks in de vuilnisbak wat een pak hoger ligt 

dan het Europese gemiddelde van 179 kg per persoon. Samen met Noord-Amerika kunnen we ons de 

twee grootste voedselverspillers noemen van de wereld. 

Wat kunnen we definiëren als voedselverlies? Het is een overschot van eten dat na een paar dagen 

wordt weggegooid, maar ook voedselresten die bij de bereiding vrijkomen en toch nog 

consumeerbaar zijn. Wat we niet tot de categorie voedselverlies mogen benoemen zijn eierschalen, 

pitten, schelpen, … 

 

Figuur 2: logo app (eigen ontwerp, 2016). 
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Een derde van het voedsel gaan onnodig de vuilnisbak in. Het wordt eerst geproduceerd, daarna 

verhandeld en aangekocht om dan vaak niet efficiënt gebruikt te worden. Het kost niet alleen veel 

geld voor de voedingsindustrie, maar ook voor de horecazaak en de klanten. Als er rekening 

gehouden wordt met de verwerking van het afval en de belastingen kost een ton weggegooid 

voedsel ongeveer 2000 euro.  

Daarnaast is het ook een deuk in het imago van de horecazaak. Volgens een onderzoek van World 

Menu Report maakt 84 % van de consumenten zich zorgen over wat er gebeurt met afval na een 

restaurantbezoek. (Unilever, 2014). Het niet of nauwelijks hanteren van een correct 

voedselafvalbeheer kan consumenten kosten. Naast een economisch verlies zorgt het ook voor een 

ecologisch verlies. Voor de productie van ongebruikt voedsel worden veel natuurlijke hulpbronnen 

nodeloos verspilt.  

Met een beter beheer kunnen de mensen die afhangen van voedselbanken extra geholpen worden. 

In Brussel alleen zijn er ongeveer 200 000 mensen afhankelijk. Er moet dus dringend iets gedaan 

worden aan het grootschalige probleem, want wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt kan het idee 

mogelijk worden om beter te voorkomen dan te genezen.  

 

Figuur 3: grafiek van voedselverlies per capita (FAO, 2011). 

Om de gebruiker extra aan te spreken, zal de app bij de introductie een pop-up scherm laten 

verschijnen bij de start van de keuzelijst.  

‘Voedsel weggooien = geld weggooien. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden door goed te 

beseffen wat u in de vuilbak smijt en ga na of het product nog bruikbaar is.’  

  

0

100

200

300

400

Europa Noord-Amerika Azië Afrika Noord-Afrika, West-
en Centraal-Azië

Zuid- en Zuidoost
Azië

Zuid-Amerika

kg
/j

aa
r

Voedselverlies per capita

Consument Voedselproductie



  

Talking food waste 20 

 

Keuzelijst 

Talking food waste is meer dan alleen feiten over de huidige cijfers van voedselafval aanhalen. 

Gebruikers kunnen tips rond voedselafvalbeheer raadplegen, van tips bij het aankopen tot bij het 

recycleren van voedselafval. Daarna worden enkele belangrijke voedselveiligheidsregels opgesomd. 

De app beschikt ook over twee tools om aan menu-engineering te doen en om een yield-test te 

kunnen uitvoeren. Als gevolg van de yield-test kunnen geïnteresseerden de gerechten met 

overschotjes inkijken.  

1 Tips 

2 Voedselveiligheidsregels 

3 Menu-engineering 

4 De yield-test 

5 Gerechten met overschotjes 

4.1.3 Tips 

De tips worden met de gebruiker meegedeeld om inspiratie te geven om beter met voedselverlies 

om te gaan. De tips zijn verdeeld in 7 categorieën. In ieder onderdeel van de voedselketen in uw 

horecazaak kunnen deze tips gehanteerd worden.  

Tips bij het aankopen 

 Laat u niet verleiden door “aanlokkelijke” aanbiedingen van leveranciers 

Vaak komen leveranciers langs met interessante aanbiedingen of voorwaarden. Het lijkt 

aanlokkelijk, maar maak eerst een grondige berekening voordat je toehapt.  

 Controleer steeds de huidige voorraad vooraleer je gaat aankopen 

Wanneer de huidige voorraad correct wordt bijgehouden en er gebeurt een correcte 

forecasting, dan is het mogelijk om de juiste hoeveelheid aan te kopen. Zorg ervoor dat je per 

product gaat kijken naar de snelheid van het verbruik alvorens bij te bestellen.  

 Stel een lijst op met de verwachte bezetting voor de aankomende periode 

Wanneer er aan een goede forecasting gedaan wordt, zal de voorraad goed afgestemd zijn op 

de bezetting. Te hoge verwachtingen zorgen voor een opstapeling van producten en te lage 

verwachtingen zorgt voor een tekort.  

 Vlees en vis kan ook geportioneerd worden aangekocht  

Bekijk of het interessant is voor uw werkomgeving om vlees en vis geportioneerd aan te kopen. 

Het is ook mogelijk om groente voorgesneden aan te kopen. Probeer waar mogelijk over te 

stappen naar convenience food, maar maak steeds een eigen kwaliteitsafweging.  
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 Zoek lokale producten op en vergeet de vergeten groenten niet 

Lokale producten staan gelijk aan een korte keten en een minder milieubezwarende productie. 

U vermindert ook op beschadigingen van de bestelling en is er de kans om een band op te 

bouwen met de leverancier. Dit kan tot financiële meevallers leiden.  

 Spreid uw aankopen over een paar dagen in de week  

Doe zo vaak mogelijk boodschappen, want zo blijft de voorraad beperkt en is het aanbod 

gemakkelijk aan te passen aan de vraag. 

 Wees voorzichtig bij het uitpakken van producten 

Kneuzingen en beschadigingen van bijvoorbeeld groenten en fruit zorgen voor een vroegtijdig 

bederf.  

 Controleer steeds de levering 

Iedereen maakt wel eens een fout, maar controleer steeds de verpakkingen en de 

houdbaarheidsdata. Wanneer de verpakkingen luchtledig waren en door het transport 

beschadigd zijn moet het product terug meegegeven worden met de leverancier.  

 Teel eventueel uw eigen kruiden in een stadstuin.  

Indien er plaats en tijd over is, kunnen kruiden zelf geteeld worden. Werk eventueel samen met 

scholen om de praktijk in uw zaak te laten doorgaan, een win-winsituatie.  

Tips bij het opstellen van de menukaart 

 Evalueer regelmatig de menukaart 

Gebruik de tool menu-engineering om de menukaart te optimaliseren. Vul op regelmatige 

tijdstip de tool in en ga na welke aanpassingen er nog doorgevoerd kunnen worden. Houd ook 

rekening met de seizoensproducten, bied ze enkel aan tijdens het bijpassend seizoen.  

 Voorzie een gecontroleerde, eenvoudige menukaart 

Een eenvoudige en kleine menukaart wijst op een uitstekende kwaliteit van de gerechten. Bied 

een kleine, maar goed doordachte keuze aan om een grote doelgroep aan te spreken.  

 Houd rekening met grote honger, kleine honger 

Niet iedereen eet dezelfde portie, maar betalen meestal wel dezelfde prijs. Met een keuze in 

grote honger en kleine honger aan een verschillende prijs zullen de gasten zelf bepalen welke 

portie ze hadden gewenst.  

 Zorg voor een duidelijke omschrijving van een gerecht 

Vermeld op de menukaart de belangrijke ingrediënten van een gerecht. Zo vermijd u dat de gast 

een gerecht niet lust en terug stuurt naar de keuken.  
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Tips bij de bereiding 

 Schat uw keukenpersoneel goed in op vlak van opleiding 

Bij de aanwerving van nieuw keukenpersoneel is het nodig om te toetsen naar de kennis van de 

persoon. Is hij in staat om vlees en vis op de meest milieubewuste manier te versnijden? 

Daarnaast is het ook mogelijk om het keukenpersoneel een opleiding aan te bieden rond 

voedselresten. Zo zal elke medewerker in staat zijn om voedselrestjes te verwerken.  

 Stem het menu af op uw voorraad 

Werk met een aangepaste menu of lunch naar gelang de voorraad. Gebruik creativiteit om met 

bijna vervallen producten een daglunch klaar te maken.  

 Probeer alles van een product te verwerken 

Niet alle producten zijn voor volledige consumptie geschikt, maar vooral groenten en fruit zijn 

volledig verwerkbaar. Bijvoorbeeld bij asperges: eerst schillen en daarna stomen voor asperges à 

la Flamande, nadien de schillen gebruiken om een smaakvolle bouillon voor aspergesoep te 

maken en als laatste de gekookte schillen laten drogen tot poeder om gerechten te garneren.  

 Voorzie een goede mise-en-place 

Wanneer er op voorhand een goede mise-en-place wordt gemaakt, kan er voldoende aandacht 

worden besteed aan het afmeten van de juiste hoeveelheden en is het mogelijk om creatief om 

te gaan met de voedselresten. Op het moment dat de mise-en-place niet voldoende is, zal er 

onnauwkeurig omgegaan worden met voedsel en ontstaat er een voedselverlies.  

 Gebruik het juiste materiaal 

Het lijkt een kleine tip, maar er is een groot verschil tussen keukenmaterialen. Kies daarom voor 

het beste, want een aardappel te dik schillen kan op termijn een grote voedselverspilling 

veroorzaken.  

Tips bij buffetten  

 Maak gebruik van kleine borden aan het buffet 

Door kleine borden of enkel borden op de tafel te plaatsen, zullen gasten geneigd zijn kleinere 

porties te eten.  

 Laat de gast zelf opscheppen 

De gast zelf weet als geen ander welke portie hij zal opeten.  

 Let het brood op het einde van het buffet 

Mensen nemen altijd een te grote hoeveelheid brood om die vervolgens niet op te eten. 

Wanneer het brood aan het einde ligt, zal dat ertoe leiden dat de klant zich niet van een te grote 

hoeveelheid voorziet.  
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Tips bij dranken 

 Bied het personeel extra opleidingen aan 

Bij bier tappen kan heel wat bier verloren gaan. Zorg voor opgeleid personeel of bied zelf een 

cursus tappen aan, want correct tapen vermindert het bierverlies.  

 Zorg voor een gedetailleerde bereiding van cocktail 

Stel een cocktail draaiboek op om ervoor te zorgen dat elke barmedewerker de juiste maten 

hanteert. Zo kan de F&B manager gemakkelijker forecasten hoeveel porties drank uit een fles 

gehaald kan worden. Daarnaast worden ook steeds de juiste garnituren gebruikt, want wanneer 

het niet bij het drankje past, laten de gasten de garnituur heel vaak liggen.  

 Houd vast aan het barmaatje 

Van sterke drank wordt 5 cl per portie geserveerd. Gebruik het barmaatje om er zeker van te 

zijn dat de juiste hoeveelheid gebruikt wordt.  

 Voorzie geen grote hoeveelheden drank 

Grote thermossen koffie en flessen water zorgen voor een grote drankverspilling.  Hanteer 

kleine flesjes water en een koffieautomaat om koffie in de gewenste hoeveelheid te maken.  

Tips bij het recycleren van voedselafval 

 Werk per afvalstroom met een ander kleur 

Om recyclage eenvoudiger te maken, kunnen verschillende gekleurde vuilnisbakken zeker 

helpen. We gaan vaak afval associëren met een kleur en wanneer de mogelijkheid er is om het 

afval snel en correct te recycleren zal het ook sneller gedaan worden.  

 Maak een onderscheid tussen gft en restafval 

Restafval wordt verbrand en omgezet in energie, maar gft-afval kan dienen als compost om 

terug groenten op te kweken. Zoek naar een goede manier om gft van restafval te scheiden.  

 Installeer een composthoop 

Bij gft-afval kan er gekozen worden tussen het gft-afval te transporteren naar een 

compostverwerkingsbedrijf of zelf compost maken en te verkopen. Het enige wat dan nodig is, 

is voldoende ruimte en een compostvat of compostbak.   
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Tips bij het stockeren 

 Controleer de levering 

Voer altijd een controle uit bij een levering. Ga na of de producten in perfecte staat zijn, bekijk 

de verpakkingen en controleer de houdbaarheidsdata.  

 Meet de temperatuur 

Voldoet de temperatuur aan de wetgeving? Plaats een thermometer in elke stock om voldoende 

interne controles uit te voeren.  

 First in, First out 

Berg uw producten altijd zodanig op, dat de producten met de verst verwijderde 

houdbaarheidsdatum zich achteraan bevinden en die met de dichtstbijzijnde vooraan, ongeacht 

hun plaats van bewaring (droog, koel of diepgevroren). Dat betekent weliswaar dat u regelmatig 

de vervaldatum en ook de rangschikking van de producten moet controleren, maar maakt dat u 

geen vervallen levensmiddelen hoeft weg te gooien. 

 Codeer de producten 

Maak gebruik van gekleurde voedsel labels bij bereide gerechten, diepgevroren of gekoelde 

producten. Schrijf er steeds een uiterste gebruiksdatum bij.  

 Gebruik de checklist “Opslag en ontvangst goederen” van Guidea 

Bij een levering is het aan te raden om de checklist steeds in te vullen. Dit kan dienen als interne 

controle (zie bijlage 6). 

4.1.4 Voedselveiligheidsregels 

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste facetten in een horecazaak. Het is noodzakelijk om de 

risico’s van voedsel te beperken voor de gezondheid van de consument te garanderen. De overheid is 

verantwoordelijk om de voedselketen te beschermen, maar vooral te controleren en dat uit zich in 

de verplichting om een autocontrole in te stellen, gebaseerd op de HACCP principes. Het is belangrijk 

om een uitgebreide kennis te hebben over de wetgeving om de voedselverliezen te kunnen 

beperken. In de app wordt er doorverwezen naar de HACCP gids.   
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4.1.5 Menu-engineering 

Menu-engineering is een tool om te weten wat de prestaties van de gerechten op de menukaart zijn. 

Een gerecht dat vaak verkocht wordt, is niet altijd het winstpaardje. Met behulp van menu-

engineering is er de mogelijkheid om de winstmarges te verbeteren op een eenvoudige manier.  

Gerechten die geen grote populariteit met zich mee brengen zullen niet snel verkocht worden en een 

groot voedselverlies creëren.  

De twee grote factoren om te bepalen of een menu-item winstgevend is, zijn populariteit en 

rentabiliteit. De populariteit wordt berekend aan de hand van de menu mix en de rentabiliteit met 

de contributiemarge. De tool is verdeeld in drie stappen.  

Stap 1: de populariteit bepalen ( = MM)  

De eerste stap is de populariteit bepalen aan de hand van de menu mix. De menu mix is om aan te 

tonen hoe het gerecht scoort ten opzichte van het totaal aantal verkochte gerechten. De menukaart 

wordt geëvalueerd per gerecht waarvan de menu mix kan worden berekend met een aanpasbare 

tijdsperiode. Het aantal verkochte gerechten van gerecht A wordt bijvoorbeeld voor een week 

bijgehouden. Daarnaast kan de menukaart ook verdeeld worden in categorieën van voorgerechten, 

hoofdgerechten, enz. Om nu een gemiddelde menu mix te berekenen moet 100 % gedeeld worden 

door het aantal gerechten van de categorie. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met 70 %, omdat 

een menu-item geclassificeerd wordt als een populair gerecht wanneer het 70 % meetelt in de menu 

mix. Dit is een vast percentage.  

AMM % = 
100 % 

x 70 % 
Aantal gerechten categorie A 

 

MM % = 

Aantal verkocht gerecht A 

x 100 % Totaal aantal verkochte gerechten categorie 
A 

 

Als het MM % groter is dan het AMM %, dan wordt het gerecht gezien als populair en zal het vallen 

onder de hoge MM categorie. Als het MM % kleiner is dan het AMM %, dan wordt het gerecht gezien 

als onpopulair en zal het vallen onder de lage MM categorie.   
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Een voorbeeld van de categorie hoofdgerechten, gemeten op een week: 

AMM % = 
100 % 

x 70 % = 14 % 
5 hoofdgerechten 

Een menu-item van de categorie hoofdgerechten met 5 items wordt populair wanneer de verkoop 

ervan 14 % of meer van de totale verkoop uitmaakt.  

MM % = 
47 

x 100 % = 43,12 % 
109 

Hier is hoofdgerecht A duidelijk populair, aangezien het MM % groter is dan het AMM %. 

Hoofdgerecht A telt dus mee voor 43,12 % van de totaal aantal verkochte hoofdgerechten in een 

week.  

Om de volledige categorie hoofdgerechten te berekenen, moet elk hoofdgerecht apart worden 

berekend.  

Stap 2: de contributiemarge bepalen (=CM) 

Om de rentabiliteit te bepalen van een menu-item is er nood aan enkele basisgegevens: 

- Aantal verkochte items 
- Verkoopprijs 
- Foodcost 
- Aantal items 

Eerst wordt er een gemiddelde contributiemarge bepaald door de totale contributiemarge van de 

categorie te delen door het aantal verkochte menu-items van de categorie. Daarna wordt de 

contributiemarge van elk menu-item individueel vergeleken met het gemiddelde.  

Vaak wordt de fout gemaakt dat de winstgevendheid wordt berekend aan de hand van de foodcost. 

Het is beter om met behulp van de contributiemarge de winstgevendheid te berekenen omdat er 

hier rekening wordt gehouden met de verkoopprijs.  

ACM  = 
Totale CM categorie A 

Aantal gerechten categorie A 

 

CM  = Verkoopprijs gerecht A – foodcost gerecht A 

 

Als de contributiemarge hoger ligt dan de gemiddelde contributiemarge, wordt het gerecht gezien 

als winstgevend en valt het onder de hoge CM categorie. Wanneer de contributiemarge lager ligt dan 

de gemiddelde contributiemarge valt het onder de lage CM categorie.  
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Een voorbeeld van de categorie hoofdgerechten, gemeten op een week:  

ACM  = 
€ 2071,00 

= € 19,00 
109 

 

CM  = € 30,00 – € 6,95 = € 23,05 

Hoofdgerecht A heeft een contributiemarge van € 23,05 en zit dus boven het gemiddelde. 

Hoofdgerecht A behoort tot de hoge CM categorie.  

Stap 3: menu-items evalueren 

In de volgende stap wordt de volledige categorie weergegeven, samen met de berekende cijfers. Bij 

het invullen van de cijfers zal het gerecht automatisch tot een categorie worden toegewezen om dan 

uiteindelijk tot een classificatie te komen.  

Een voorbeeld van een menu-engineering sheet voor de categorie hoofdgerechten is te vinden in 

bijlage 7. Talking food waste geeft de mogelijkheid om aan menu-engineering te doen zonder veel 

tijd kwijt te spelen aan berekeningen. Enkel de witte cellen op de sheet moeten worden ingevuld 

door de gebruiker en de applicatie doet de rest. Wanneer de gebruiker blijft drukken op een 

gekleurde cel, zal de formule tevoorschijn komen voor wanneer de persoon meer informatie wenst.  

Formules  

MM %  # items verkocht / totaal items verkocht 

CM per item VP per item – FC per item 

Menu cost # items verkocht  x  FC per item 

Menu revenu # items verkocht x  VP per item 

Menu CM Menu revenu – menu cost 

CM categorie CM per item < average CM = LAAG 

CM per item > average CM = HOOG 

MM categorie MM %  < average MM = LAAG 

MM %  > average MM = HOOG 
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Stap 4: classificatie menu-items 

Na de evaluatie van de menu-items met behulp van de populariteit en de rentabiliteit is het mogelijk 

om de gerechten op te delen in 4 categorieën.  

CM categorie MM categorie Menu-classificatie 

Laag Laag Dog 

Laag Hoog Plough horse 

Hoog Laag Puzzle 

Hoog Hoog Star 

Tabel 4: menu-classificatie (www.unileverfoodsolutions.com, 2016). 

 

Stap 5: menu-items optimaliseren 

Na de classificatie van de gerechten is het mogelijk om de menukaart te optimaliseren met enkele 

tips per classificatie.  

Dog 

Wanneer een gerecht tot de classificatie “dog” hoort, is het aangeraden om het item van de 

menukaart te verwijderen.  Het zorgt alvast niet voor een verhoging van de winstgevendheid en zal 

ook niet gemist worden op de menukaart. Daarnaast zorgt het gerecht voor een groot voedselverlies, 

aangezien de voorraad steeds is aangepast aan het gerecht. Wanneer een manager overtuigd is van 

het gerecht, kan er eventueel aan suggestive selling gedaan worden. Indien dit werkt, kan een 

prijsverhoging de volgende stap zijn.  

 

 

Figuur 4: classificatie menu-items (eigen ontwerp, 2016). 
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Plough horse 

Dit item is minder rendabel, maar hebben wel een grote populariteit. Daarom zou het gerecht zeker 

op de menukaart moeten blijven staan, maar kunnen lichte aanpassingen gedaan worden.  

- De prijs kan verhoogd worden indien de gasten zeker voor het gerecht blijven kiezen of 

wanneer de onderneming de enige is onder de concurrentie met het item.  

- Kleinere porties kunnen zorgen voor een daling van de foodcost en zorgt er voor dat de 

contributiemarge zal verhogen. De zaak moet er wel voor zorgen dat de gast de kleinere 

portie nauwelijks zal opmerken.  

- Een plough horse kan ook verplaatst worden op de menukaart. Wanneer het op een minder 

zichtbare plaats staat zullen trouwe gasten die voor dit menu-item langskomen het gerecht 

blijven bestellen. Zo is het mogelijk om puzzels een betere plaats te geven.  

- Het gerecht aanpassen is ook mogelijk om het daarna aan een hogere prijs te kunnen 

verkopen. Een duurder ingrediënt kan vervangen worden om daarna het gerecht toch 

duurder te maken.  

 

Puzzle 

Een puzzelgerecht is niet populair en worden weinig besteld, maar dragen wel sterk bij aan de 

winstgevendheid. Aan de hand van suggestive selling is het mogelijk om het menu-item te laten 

aanprijzen door het personeel. Daarnaast kan het ook deel uitmaken van een vaste menu met 

gerechten die populairder zijn. Een andere naam geven aan het gerecht of eventueel de presentatie 

aanpakken kan bij de puzzels wonderen doen. Wat ook kan helpen is de portie vergroten of extra 

ingrediënten toevoegen om de populariteit te verhogen. De contributiemarge kan hierdoor verlagen, 

maar door het item meer te verkopen kan het gecompenseerd worden. Door de prijs ietsje te 

verlagen kan dit iets losmaken bij de consumenten om het gerecht toch eens te proberen. 

 

Star 

De echte uitblinkers zijn de stars. De zaak hoeft bijna niets met deze gerechten te doen, behalve ze 

extra in de verf zetten op de kaart. Het is wel belangrijk om de kwaliteit te behouden door middel 

van extra controle op de recepturen. Om nog een extra duwtje te geven kan er voorzichtig 

gemanipuleerd worden met een hogere prijs en/of een kleinere portie. Daarvoor moet het gerecht 

eerst getest worden op prijselasticiteit. Deze elasticiteit toont de verandering in de vraag wanneer de 

prijs met een bepaald bedrag wordt verhoogd of omgekeerd. 
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4.1.6 De yield-test 

De yield-test helpt het keukenpersoneel om een beter inzicht te krijgen in producten zoals vlees en 

vis die meestal ‘vuil’ binnenkomen. Ze staan ook gelijk aan grondstoffen met een dergerlijk hoog 

afvalpercentage. Na het schoonmaken en portioneren is er een gewichtsverlies van het bruikbare 

product en wordt de inkoopprijs per kg ook duurder. Het is dus belangrijk om rekening te houden 

met deze categorie van producten en met behulp van de yield-test is het mogelijk om een duidelijk 

beeld te scheppen van de uiteindelijke inkoopprijs.  

Met de app Talking food waste is het mogelijk om de yield-test uit te voeren aan de hand van een 

invulsheet. De gebruiker vult de niet-gekleurde vakjes in en de applicatie doet de rest. Een voorbeeld 

van de yield-test:  

Product:  Tournedos Inkoopprijs per kg € 7,50 

Aangekocht gewicht (kg): 2 kg Gewicht per portie (gram) 180 gram 

 

 Gewicht % van het 
aangekochte 

gewicht 

Kostprijs per 
serveerbare kg 

Cost factor 

Eetbare portie 1,4 kg 70 % € 10,71 1,43 

Verlies tijdens bereiden en 
koken 

0,6 kg 30 % 

Aangekocht gewicht 2 kg 100 % 

 

De yield van de tournedos is hier 70 %. De kost per serveerbare kg is € 10,71. (inkoopprijs per 

kg/yield %). Om te weten hoeveel er moet worden aangekocht moet de aantal benodigde porties 

vermenigvuldigd worden met de eetbare portie en delen door het yield percentage. Bijvoorbeeld: ik 

heb 50 porties nodig van 180 gram, dan heb ik werkelijk 12,86 kg nodig. De kostenfactor is een 

constante die kan gebruikt worden om de kost per serveerbare kg te bepalen wanneer de 

aankoopprijzen veranderen. De factor wordt berekend door de kost per serveerbare kg te delen door 

de aankoopprijs per kg.   
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4.1.7 Gerechten met overschotjes 

Bij de aanpak van voedselverspilling moeten we de grondstoffen die aanwezig zijn in het voedsel zo 

efficiënt mogelijk benutten. Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats voedselverspilling 

moeten vermijden. De volgende stappen zijn, in volgorde van belangrijkheid:  

- Voedsel gebruiken voor menselijke voeding, bv. via voedselbanken.  

- Voedsel herwerken voor menselijke voeding.  

- Voedsel gebruiken als dierenvoeding (aan de kippen geven, als veevoeder gebruiken).  

- Voedsel verwerken tot meststof.  

- Voedsel gebruiken als energiebron.  

- Voedsel verbranden zonder energieopwekking. 

- Voedsel storten (verboden in Vlaanderen).  

Voor de consument betekent dat het beter is om de restjes zelf op te eten dan ze aan de kippen te 

geven. Op die manier gebruik je de voedingsstoffen die erin zitten het meest efficiënt. Kippen 

kunnen immers ook leven van voedsel waar minder energie en grondstoffen voor nodig waren.  

Onderstaande grafiek toont wat we het meest verspillen:  

 

Grafiek 9: categorieën voedselverspilling (www.nietgenoeg.be,  2016). 
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Uit een onderzoek blijkt ook dat 25 % van de voedselverspilling bestaat uit ongeopende 

verpakkingen, waarvan 21 % nog niet over datum. Het is belangrijk om de begrippen ‘tenminste 

houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’ goed te beheersen, ook in de horeca worden de twee begrippen 

nog vaak door elkaar gehaald.  

Te gebruiken tot (TGT) TGT staat op de producten die snel bederven, zoals vis en vlees, 

voorgesneden groenten of verse sappen. TGT moet je letterlijk nemen: 

wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is eet je het best niet 

meer op.  

Tenminste houdbaar 

tot (THT) 

Ongekoelde producten zoals rijst en conserven, maar ook op gekoelde 

producten zoals zuivel en banket vinden we vaak de term THT terug. De 

datum is op te vatten als een kwaliteitsgarantie op vlak van kleur, geur 

en smaak, maar het product is na de verstreken datum nog zeker te 

eten. Sommige producten zijn nog jaren perfect eetbaar. Het is 

belangrijk om hier gebruik te maken van de zintuigen: ruikt en proef het 

nog normaal?  

 

Om in te spelen op de bovenstaande grafiek beschikt de app Talking food waste over verschillende 

gerechten om voedselresten te verwerken. De ingrediënten bevatten geen afmetingen, omdat koken 

met restjes meestal gebeurd met overschotten van een variabele hoeveelheid. De recepten zijn 

opgesteld met beschikbare overschotten in hotel Dukes’ Palace.  
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Beenhammousse met een coulis van kerstomaat 

Ingrediënten Bereiding 

Beenham Gebruik de zijkanten van de beenham en hak in fijne stukjes. Voeg de 

ham samen met de gelatine en halfopgeklopte room toe in de 

thermomix en laat het mengsel 3 minuten draaien. Doe het 

hammengsel in een spuitzak en bewaar koel.  

Snij de kerstomaatjes in vier en doe ze samen met de basilicum, 

olijfolie, suiker, peper en zout in de maatbeker en laat het mengsel 15 

minuten sudderen op 100 °C. Duw de coulis door een puntzeef en laat 

het mengsel nogmaals 20 seconden sudderen.  

 

Vul een glaasje met tomatencoulis, spuit het hammengsel in het glas en 

werk met een blaadje basilicum.  

Kerstomaten 

Room 

Gelatine 

Basilicum 

Peper en zout 

olijfolie 

Suiker 

 

 

Tip: wanneer kerstomaatjes deel uitmaken van een ontbijtbuffet, gebruik ze voor een coulis. Met extra kruiding 

en een beetje suiker zorgt het voor een fris en zomers aperitiefhapje.  

 

Toast met feta en komkommersalade 

Ingrediënten Bereiding 

Oud brood Halveer het brood horizontaal en snij het in rechthoekige stukken. 

Besprenkel ze met olijfolie en laat 5 minuten kleuren in de oven. 

Halveer de knoflook en wrijf er het warme brood mee in. 

Pel en snipper de rode ui. Snij de komkommer in julienne en meng met 

de rode ui. Voeg platte peterselie en 2 eetlepels olijfolie toe, breng op 

smaak met citroensap, suiker en zeezout 

Verkruimel de feta. Verdeel het komkommermengsel over het brood en 

bestrooi met verkruimelde feta. Werk af met platte peterselie en 

serveer. 

Feta 

Olijfolie 

Knoflook 

Komkommer 

Citroensap 

Rode ui 

Platte peterselie 

 

 

Tip: de schijfjes komkommer van het ontbijtbuffet zijn perfect verwerkbaar voor een hapje. Gebruik toastbrood 

van het ontbijt om een krokante hap te creëren.  
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Gebakken aardappelrondjes 

Ingrediënten Bereiding 

Gekookte bloemige 
aardappelen 

Bak het spek krokant in de olie en laat uitlekken op keukenpapier. Kook 

aardappelen en pureer. Rasp de kaas en meng het samen met de spek 

onder de puree. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 

Vorm met de hand rondjes van 5 cm doorsnede en 2 cm dik. Haal ze 

door de bloem en bak langs beide kanten goudgeel.  

 

Serveer 4 stuks samen met een sausje van zure room, gemengd met 

citroensap, bieslook en munt.  

Resten kaas 

Spek  

Bloem 

Nootmuskaat 

Zout 

Peper 

arachideolie 

Tip: verschillende kazen van het ontbijt zijn lekker met aardappelen en spek. Het is een winters hapje, maar 

met een dipsaus van zure room kan het ook in de zomer. De zure room kan ook een restje zijn van het ontbijt.  

 

Bananencake 

Ingrediënten Bereiding 

Overrijpe bananen Prak de bananen met een vork, meng met de eieren, rozijnen en bloem. 

Beboter een cakevorm en giet het mengsel in de bakvorm. Laat 45 

minuten bakken in een oven van 180 °C.  

 

Snijd de bananencake in kleine porties en serveer het bij de 

verwenkoffie of als extra koekje. Heb je heel veel bananen over? 

Gebruik de cake voor een coffeebreak tijdens een seminarie.  

Zelfrijzende bloem 

Eieren 

Rozijnen 

Boter 

 

 

Afval van asperges 

Ingrediënten Bereiding 

Asperges Laat de aspergeschillen meekoken in een bouillon. De bouillon kan 

gebruikt worden voor een aspergesoepje met restjes beenham.  

 

Mix de gekookte aspergeschillen met de thermomix en giet de massa 

over een bakplaat uit. Laat de massa 12 uur drogen in een warmtekast 

en gebruik het overgebleven poeder als garnituur bij aspergegerechten.  



  

Talking food waste 35 

 

4.2 Toepassingen op hotel Dukes’ Palace  

Voor mijn stageplaats ben ik op zoek gegaan naar nieuwe, creatieve manieren om een beter 

voedselafvalbeheer te hanteren. Research heeft mij geleid naar lokale projecten en diensten die mij 

graag verder hielpen. Slechts een paar projecten worden vandaag uitgevoerd, de overige ideeën zijn 

toekomstplannen.  

4.2.1 Deelnemen aan de toekomst van Brugge 

De toekomst van Brugge is een open 

partnerschap van de stad Brugge waar 

iedereen ideeën kan delen en 

toekomstplannen kan uitwerken om een 

groener Brugge te creëren. Het is ook een 

interessante manier om samen met andere 

ondernemers en organisaties te netwerken. 

Daarnaast wordt er ook jaarlijks het festival 

“Heerlijk Brugge” georganiseerd om een bewustmaking te ontwikkelen bij de Bruggeling rond 

duurzame voeding. Als het enige 5-sterrenhotel te Brugge zou het interessant zijn om deel te nemen 

aan het festival. Een keukenmedewerker kan samen met een zaalmedewerker vrijwillig deelnemen 

en een hapje creëren met de voedselresten van het moment. Via de applicatie Talking food waste 

zijn enkele ideeën raad te plegen en is het 

mogelijk om iets milieubewust te serveren.  

Hotel Dukes’ Palace staat bij de Bruggelingen 

reeds bekend voor de grote, rustige 

binnentuin. Daarnaast zou het een troef zijn 

om de ecologische lunch “Ecoduke” te 

promoten op het festival.  

4.2.2 Samenwerking met VOKO Brugge 

VOKO Brugge staat voor voedsel collectief. Samen met lokale landbouwers willen ze werk maken van 

lokaal geteeld voedsel om aan een faire prijs te verkopen zonder de milieubelastende voedselketen 

te doorlopen, of anders gezegd: de kortste weg creëren van land naar klant. Groenten en fruit 

worden momenteel geleverd door ’t Ambrozijn, een biobedrijf uit Waardamme, dicht bij Brugge. 

Daarnaast wordt er ook zuivel geleverd door Peter De Grande die zuivel inkoopt bij verschillende 

Figuur 5: logo Heerlijk (www.brugge.be, 2016). 

Figuur 6: festival Heerlijk Brugge (www.hln.be, 2016). 
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producenten uit Noord-West-Vlaanderen. Samen vormen ze een groep mensen die een deel van de 

voedselketen in eigen handen neemt.  

VOKO Brugge was aanwezig op het Food Smart Cities project om enkele toekomstplannen voor te 

stellen. Wat mij erg aansprak was het idee rond groenten en fruit ophalen bij plaatselijke 

horecazaken om daarmee varkens te kweken. ’t Ambrozijn uit Waardamme, een van de leveranciers 

voor groenten en fruit, is momenteel bezig met een proefproject rond Duroc-varkens, een ouder ras 

van het Amerikaans varken. Het biobedrijf wil smaakvoller vlees kweken met behulp van groenten, 

fruit en brood. Wanneer Dukes’ Palace het groenten- en fruitafval zou scheiden van het restafval zou 

het biobedrijf zelf alles komen ophalen om daarmee de Duroc-varkens te voederen. Het is van de 

wet ten strengste verboden om keukenafval te gebruiken als voedsel voor voedselproducerende 

dieren, maar groenten- en fruitafval zou wel een optie zijn. Let wel op dat uien en prei niet geschikt is 

voor het Duroc-varken, aangezien deze groenten hun slijmvliezen verbranden.  

Natuurlijk zijn er enkele regels om voedselafval te mogen hergebruiken als dierenvoeding. Het 

organisch afval moet gerecycleerd worden van het restafval en moeten daarna gevaloriseerd worden 

als dierenvoeding. Vanwege het verbod van de EU op het vervoederen van dierlijke eiwitten aan 

voedselproducerende dieren, worden de dierlijke vetten enkel gebruikt voor de veevoeding. De 

ingezamelde restproducten worden door het bedrijf Cominbel verwerkt tot essentiële grondstoffen 

voor veevoeders.  

Daarnaast is het interessant om als hotel deels mee te doen aan de korte keten. Het is een troef om 

met de lokale producenten samen te werken en lekkere, milieuvriendelijke gerechten te creëren. ’t 

Ambrozijn zou bij het ophalen van groenten- en fruitafval ook groentepakketten kunnen leveren aan 

een marktconforme prijs. Momenteel zijn er pakketten beschikbaar voor de gezinnen. Een 

samenstelling van 9 soorten groenten voor 6 personen kost € 24,00. Voor het hotel zou dit te duur 

uitvallen, maar voor een sporadische afname van een bepaalde groentesoort in ruil voor groenten- 

en fruitafval mits een kleine toeslag is ’t Ambrozijn bereid mee te werken aan dit milieuvriendelijk 

toekomstplan.  

4.2.3 Samenwerking met Kopjezwam 

Net zoals VOKO Brugge was ook Kopjezwam aanwezig op de projectdag van Food Smart Cities. Het is 

een collectief van 4 personen en werken momenteel onder de vorm van een vereniging. Hun doel is 

om een lekker product te kweken op afval. Met behulp van koffiegruis en bierbostel kweken ze 

oesterzwammen om daarna aan een marktconforme prijs te verkopen. Ze wonnen met de 

Klimaatwedstrijd van Brugge € 2500,00 om te investeren in materiaal voor de kweekruimtes en een 
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bakfiets om het koffiegruis op te gaan halen bij Brugse horecazaken. Ik heb contact opgenomen met 

Martijn Decoster om de werking beter te begrijpen. Kopjezwam vraagt om de koffiegruis apart te 

bewaren in een emmer waar het warme koffiegruis eerst moet afkoelen. Na de afkoeling moet het 

koffiegruis overgegoten worden in een kweekemmer dat wordt geleverd door Kopjezwam. Per portie 

koffiegruis is er een theezakje met zwambroed nodig dat moet worden toegevoegd. Wanneer de 

emmer vol is haalt Kopjezwam het koffiegruis op en 6 tot 8 

weken later worden de oesterzwammen geoogst. 

In het hotel is er dagelijks een verbruik van ongeveer 40 

liter koffie per dag. Het hotel gebruikt Douwe Egberts, 

waarmee 6 liter koffie gelijk staat aan 1 kg gemalen koffie. 

Per dag is er een verbruik van 6,67 kg koffie, na het 

afkoelen van het koffiegruis beweert Kopjezwam een 

overblijfsel te hebben van 6 kg. Met dit gewicht is het 

mogelijk om 800 gram oesterzwammen te kweken.  

4.2.4 Oplossingen voor de huidige recyclage 

Het hotel beschikt over een grote tuin waar een afgesloten park is voorzien om alle afval te 

recycleren. De afvalzak van restafval, papier en karton en glas bestaan uit 5 m³. De afvalzak van GFT 

is slechts de helft. Het restafval wordt niet gerecycleerd, wat ervoor zorgt dat de GFT niet apart 

wordt gehouden.  

Het bedrijf Suez haalt het afval op waarvan het restafval gerecycleerd wordt tot nieuwe energie. Suez 

zet dit om in elektriciteit en gebruikt dit deels zelf en de rest verkopen ze via het openbare net. Per 

jaar wordt er een vermogen geproduceerd dat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 

70 000 gezinnen. De restjes die overblijven na verbranding (zogeheten slakken) zijn deels bruikbaar 

voor de aanleg van wegen (Milieucentraal, 2015). 

  

Figuur 7: oesterzwammen op koffiegruis 

(www.kopjezwam.be, 2016). 
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Wanneer we organisch afval scheiden van het restafval kunnen we gaan composteren. Het is 

belangrijk om te weten wat wel en wat niet bij het organisch afval mag.  

Groente-, fruit- en tuinafval Restafval 

- aardappel- en fruitschillen 
- groenteafval 
- koffiedik en papieren koffiefilters 
- doppen van noten 
- theebladeren en papieren theezakjes 
- papier van de keukenrol 
- snijbloemen en kamerplanten (zonder 

aarde) 
- versnipperd snoeihout 
- haagscheersel 
- grasmaaisel, bladeren en onkruid 
- zagemeel en schaafkrullen van 

onbehandeld hout 

- gekookte etensresten 
- saus, vet en olie 
- grof snoeihout, takken en boomwortels 
- luiers 
- aarde en zand 
- plastics en bioplastics 
- mosselschelpen 
- beentjes, brood en broodbeleg 

Tabel 5: sorteren restafval (www.IVAGO.be, 2016). 

Eco-cycle is een bedrijf dat compostvaten 

van 900 liter ter beschikking stelt voor € 

170,00. Omdat het hotel momenteel 

nauwelijks recycleert zou 900 liter reeds een 

goed begin zijn, maar indien Dukes’ Palace 

er werkelijk gebruik van maakt, is er plaats 

genoeg om minimum 5 compostvaten te 

plaatsen.  Een andere optie is om zelf 

compostbakken in elkaar te knutselen van  

IVAGO (zie bijlage 8). 5 compostbakken 

vormen samen 5 m³, wat nu de inhoud is van 

een afvalzak. De prijs bedraagt € 65,00 per compostbak en € 44,00 voor aanbouwmodules. Wanneer 

we 5 compostbakken zullen installeren komt het op een totaalbedrag van € 501,00 (5 x € 65,00 + 4 x 

€ 44,00). Daarna kan de compost door biobedrijf ’t Ambrozijn of Debree uit Maldegem opgehaald 

worden. ’t Ambrozijn komt gratis, Debree met betaling. Bij Debree dient de compost voor een 

tweede leven als grondverbeteraar, biofilter, bodembedekker en biobrandstof terwijl ’t Ambrozijn de 

compost gebruikt om te valoriseren als dierenvoeding.  

 

 

Figuur 8: compostbak (www.vzwdorp.eu, 2015). 

http://www.vzwdorp.eu/
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Om bij het begin af aan te recycleren, raad ik het hotel aan 

om gebruik te maken van nieuwe vuilnisbakken. Momenteel 

wordt organisch afval en restafval niet gesorteerd en belandt 

alle afval in de verbrandingsoven. Een 3-in-1 vuilnisbak zou 

een duwtje in de rug moeten geven. Zo is het mogelijk om 

brood, restafval en organisch afval te scheiden.  

Elke verdeling heeft een inhoud van 32 liter, wat voldoende is 

om tijdens elke shift alles te sorteren. Het is aangeraden om na 

elke shift het afval naar de afvalopslagplaats te verplaatsen om 

kruisbesmetting te voorkomen. De kostprijs bedraagt € 64,75 exclusief btw. (Amazon, 2016). 

4.2.5 Suggestielunch EcoDukes’ 

Om de lokale producenten te steunen en meer Brugse inwoners aan te spreken, kan Dukes’ Palace in 

de toekomst een suggestielunch aanbieden. Drie maal per week, op maandag, dinsdag en donderdag 

creëert de chef een nieuwe suggestielunch dat bestaat uit voedseloverschotten en lokale producten 

zoals de oesterzwammen van Kopjezwam en het varkensvlees van ’t Ambrozijn. De gekozen dagen 

zijn de minst winstgevende dagen op vlak van de middagservice. Het bevat geen afval, maar 

voedseloverschotten die nog steeds consumeerbaar zijn. De lunch bestaat uit een voorgerecht, 

hoofgerecht en een koffie of thee. De kostprijs van de lunch bedraagt € 20,00. (de foto’s zijn ook te 

vinden in bijlage 9). De technische fiches van de lunch is te vinden in bijlage 10.  

Zomer Winter 

  

Figuur 10: lunch Ecodukes' (eigen ontwerp, 2016). 

Figuur 9: 3-delige vuilnisbak 

(Songmics, 2015). 
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4.2.6 Smoothie van de week  

Bij de levering van groenten en fruit wordt vaak niet gelet op een zachte handeling. In een  

vijfterrenhotel is het niet gepast om gekneusde fruitsoorten op het ontbijt te leggen en daarom is er 

tijdens de zomer een smoothie van de week. De kostprijs is € 8,00 en de ingrediënten veranderen 

samen met de voorraad van fruitoverschotten.  

 

Figuur 11: smoothie van de maand (eigen ontwerp, 2016). 

De smoothie is gemaakt van watermeloen, aardbei en sinaasappelsap. Tijdens de zomermaanden is 

er regelmatig een seminarie waar er tijdens de coffeebreak vaak watermeloen geserveerd wordt. Er 

keren altijd stukjes terug en samen met gekneusde aardbeien en een restje van het sinaasappelsap 

uit het ontbijt is de smoothie snel klaar. Er kan ook nog magere yoghurt met een nabije 

houdbaarheidsdatum toegevoegd worden.  

 

 

 

 

  



  

Talking food waste 41 

 

 Besluit 

Voedselverlies is een collectief probleem dat snel moet worden aangepakt. Een derde van alle 

geproduceerde voedsel gaat tijdens de voedselketen ergens verloren en in de Vlaamse horecasector 

gaat 166 000 ton rechtstreeks naar de vuilnisbak. Dat zijn veel verloren couverts. Tijdens de research 

en de literatuurstudie heb ik voedselverlies kunnen onderscheiden van voedselafval om daarna de 

specifieke wetgeving te kunnen raadplegen. Voedselverlies hangt nauw samen met voedselveiligheid 

aangezien verlies een oorzaak is van het niet correct naleven van de wetgeving. Daarom is het 

noodzakelijk om als horecaonderneming op regelmatige basis interne controles uit te voeren, 

gebaseerd op de principes van HACCP.  

Een van de belangrijkste oorzaken van voedselverlies bij de diensten met een out-of-home 

consumptie is portionering. Geen enkele zaak wil de gast laten vertrekken met honger, maar door 

iedereen dezelfde portie aan te bieden wordt er gemiddeld 180 gram bordresten per dag 

weggegooid. Ook de vraag verkeerd inschatten en een product fout bereiden kan leiden tot een 

grootschalig voedselverlies in een horecazaak. Voedsel weggooien = geld weggooien. De 

horecasector moet proberen te beseffen wat er in de vuilbak wordt gegooid en kan 

voedselverspilling met allerhande manieren vermijden. 

Samen met No Food To Waste is de bedoeling om tegen 2025 de voedselverliezen in de Vlaamse 

horecazaken te verminderen met 30 %. Naast reeds verschenen checklists, tips en websites vol 

informatie werd alles gebundeld in de nieuwe applicatie Talking food waste. Via de tool menu-

engineering worden gerechten met behulp van populariteit en rendabiliteit in vier verschillende 

classificaties onderverdeeld. Bij een puzzelgerecht kan een andere naam of een nieuwe presentatie 

wonderen doen, terwijl de dogs beter van de menukaart worden verwijderd.  

Bij een yield-test wordt de werkelijke kostprijs opeens groter, doordat er rekening gehouden wordt 

met verlies tijdens het bereiden of koken. Om de extra kostprijs te compenseren en om een product 

zo volledig mogelijk te verwerken zijn er gerechten beschikbaar die hoofdzakelijk bestaan uit 

voedselresten. Uit onderzoek blijkt dat vooral brood en fruit worden verspild. Een toast met feta en 

komkommersalade als amuse of een bananencake als extra voor de verwenkoffie zullen zeker 

gesmaakt worden.  

Bij de toepassingen op hotel Dukes’ Palace is de samenwerking met lokale producenten van groot 

belang. ‘t Ambrozijn en Kopjezwam leveren producten zoals Duroc-vlees, oesterzwammen en 

vergeten groenten toe om dan zelf terug te kunnen profiteren van de compost. Ook nieuwe 
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vuilnisbakken kunnen een groot verschil maken in de sortering van voedselafval en op de markt 

komen met een heerlijke suggestielunch zullen Bruggelingen zeker en vast bekoren.  

Veel ingrediënten van het plan klinken nog nieuw in de oren, maar alle componenten zullen 

aanwezig zijn in de app Talking food waste van achter naar voren.  
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 Samenvatting in een vreemde taal 

La perte alimentaire est un problème social qu’on doit vite aborder. Un tier de toute la nourriture 

produite  se perd quelque part dans la chaîne alimentaire et dans le secteur HORECA Flamand 

166000 tonne va toute de suite dans la poubelle. 

Pendant mon stage j’ai remarqué combien de nourriture va dans la poubelle. A côté des restants non 

utilisables, aussi beaucoup de nourriture non touchée vont dans la poubelle. C’est aussi à cause des 

règles de sécurité sévère et les causes internes. 

C’est pour ça que c’est nécessaire de créer une meilleure gestion des déchets alimentaires et 

d’ensemble réduire les déchets alimentaires. 

En association avec HORECA Flandre la nouvelle application Talking food waste commence à 

contacter d’une manière vite et efficace les services de restauration. Le nom indique la 

communication entre l’application et le visiteur. Le but principal de cette app est d’informer et 

donner les conseils aux utilisateurs dont les déchets alimentaires et des solutions concrètes dans les 

commerces HORECA pour réduire ceci. 

Une meilleure gestion des déchets alimentaires est non seulement mieux pour l’environnement, 

mais aussi pour les frais et les coûts salariés ou autrement dit : que des bénéfices. 

Talking food waste est plus que des faits des chiffres récents des déchets alimentaires. Les 

utilisateurs peuvent consulter les conseils concernant la gestion des déchets alimentaires, des 

conseils des achats jusqu’à recycler les déchets alimentaires. Il y a également quelques règles de 

sécurité alimentaires qui y sont énumérés. L’App a deux outils pour  faire ‘menu-engineering’ et  faire 

‘yield test’. En conséquence de ce ‘yield test ‘, les intéressés peuvent consulter les repas avec les 

restants. 

Le principe de menu-engineering est de diviser la carte de menu en catégories. Grace à la rentabilité 

et la popularité c’est possible de diviser en 4 différentes classifications de menu : stars, plough 

horses, puzzles et dogs. Pour chaque classification il y a quelques conseils efficaces et les adaptations 

sont disponibles. 

A côté de l’application j’ai aussi écris quelques idées pour ma place de stage, hotel Dukes’ Palace, 

afin d’y adapter une meilleure gestion de déchets alimentaires. Après des recherches j’ai trouvé des 

projets locaux et des services qui pouvaient m’aider. Seulement, aujourd’hui il n’y a que quelques 

projets qui se réalisent. Les autres idées sont applicables pour le futur. Hotel Dukes’ Palace pourra 
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participer au futur de Bruges, une agence ouverte qui travaille à une ville plus verte. C’est aussi une 

bonne manière de travailler avec les partenaires locaux et d’inviter les habitants Brugeois dans 

l’hôtel. Participé au festival ‘Heerlijk Brugge’ est une bonne commercialisation de nouveau lunch de 

suggestion ‘EcoDukes’, avec des repas fait de restants. Grâce aux contacts avec Food Lab, la 

connaissance de VOKO Bruges et ‘t Ambrozijn, cette nouvelle suggestion est devenu réalisable. Ils 

font un bon traitement du compost et essayeront dans le futur de livrer de la viande de porc de 

Duroc. Aussi des pleurotes et le marc de café sont une combinaison parfait et créative contre le 

déchet. Le marc de café utilisé et refroidit sont pendant 6 semaines dans un seau avec les pleurotes. 

La collective ‘Kopjezwam’ récupère le marc de café dans les commerce d’HORECA Brugeois et y 

retourne après 6 semaines avec des pleurotes. Le produit honnête en combinaison avec la viande de 

porc Duroc monte le lunch d’ ‘EcoDukes’ à un niveau plus élevé. 

Une meilleure gestion de déchet alimentaire dans les commerces HORECA n’arrive pas trop tôt. C’est 

un premier pas de réduire les grosses pertes alimentaires dans la monde et gràçe à l’application 

Talking food waste qui réunit tous les informations utiles, donne la facilité aux services alimentaires 

et aux consommateurs. Ensemble on peut faire plus et mieux.  
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Bijlage 1 Capaciteit meeting rooms 

Room m² THEATER SCHOOL U-VORM COCKTAIL DINER CABARET RAADZAAL 

ERASMUS 263 240 140 80 - 160 100 80 

ERASMUS 1 131,5 120 65 40 - 85 50 40 

ERASMUS 2 131,5 120 65 40 - 85 50 40 

HANS MEMLING 43 - - - - 16 - 14 

JAN  VAN EYCK 43 35 24 15 45 20 20 20 

GUIDO GEZELLE 1 36 - - - 40 20 - - 

GUIDO GEZELLE 2 40 35 24 15 40 20 20 14 

RAADZAAL 35 - - - - 12 - 12 

GERARD DAVID 125 90 50 38 - - 36 38 

FOYER 72 - - - 75 - - - 

MANUSCRIPT  193 - - - - 90 - - 

MANUSCRIPT 1 122 - - - - 55 - - 

MANUSCRIPT 2 71 - - - - 35 - - 

TERRAS KASTEEL 103 - - - 120 - - - 

TERRAS ABDIJ 83 - - - 90 - - - 

 

  



 

Bijlage 2 Hygiëne-eisen FAVV 

 



 

  



 

 

 

  



 

Bijlage 3 E-mail met VOKO Brugge 

8 april 2016 

 

Beste mijnheer Pauwels,  

Naar aanleiding van ons telefoongesprek wou ik u nog enkele vragen stellen in verband met VOKO 
Brugge en het Food Smart Cities project.  

Tijdens de project dag werd u geïnterviewd over wat de toekomstideeën zijn van VOKO Brugge. U 
sprak over voedselresten van restaurants en hotels die opgehaald konden worden om daarmee 
varkens te kweken. Hoe ziet u dit idee concreet?  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Julie Vande Ginste 

12 april 2016 

 

Beste Julie,  

Wij waren inderdaad aanwezig op de project dag van Food Smart Cities. De ideeën die we toen 
voorgelegd hebben zijn nog absoluut niet omgevormd tot een concreet plan. VOKO Brugge houdt 
zich momenteel bezig met voedselpakketten samen te stellen met lokaal geteeld voedsel, maar 
natuurlijk zou het idee van voedselresten gebruiken om varkens te kweken een mooi toekomstplan 
zijn voor de Brugse samenleving. Concreet hebben wij dus nog niet echt een plan, maar ik kan u 
alvast een voorbeeld geven: ’t Ambrozijntje uit Waardamme is een biologische boerderij die sinds 
kort ook over 3 Duroc varkentjes beschikt. Momenteel worden de varkens gevoed met broodresten 
van een lokale bakkerij, maar uit onderzoek blijkt dat groenten en fruit voor een betere smaak van 
vlees zorgt. Eigenlijk zouden we 2x per week restafval gaan ophalen naar Brugse hotels en 
restaurants, maar natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat het afval mag gerecycleerd worden in 
dierenvoeding. Dit wil zeggen dat etensresten en voedselafval eerst geschikt gemaakt moeten 
worden om als dierenvoeding te kunnen doorgaan. Het zou dus inderdaad mogelijk zijn als de hotels 
en restaurants ook willen meewerken om voordien te recycleren wat wel en niet als dierenvoeding 
kan doorgaan.  

Indien je nog meer vragen hebt, mag je mij altijd contacteren via e-mail of mijn telefoonnummer: 
0473 65 56 31.  

Mvg,  

Bram Pauwels  



 

Bijlage 4 Factuur Suez 

 

 

 

 



 

Bijlage 5 Analyse enquête 

Horeca Ieper heeft een enquête op hun website geplaatst om voedselverlies te ondervragen bij 

horecabedrijven. Een eigen enquête opstarten zou niet het gewenste resultaat geven, omdat ik een 

onderzoek doe naar horecabedrijven en niet naar de consument. Ik heb de 10 meest relevante 

vragen geanalyseerd. In totaal waren er reeds 75 inzendingen 

Vraag 1: tot welke deelsector van de horeca behoort uw zaak?  

De drie meeste deelsectoren die hebben meegedaan aan de enquête zijn eetgelegenheden met 

volledige en beperkte bediening en drinkgelegenheden. Hotels zijn in de minderheid, omdat zij 

minder ecologisch denken en de kost van voedselverlies niet zo zwaar doorweegt als bij de kleine 

zelfstandigen. Vooral de frituren, broodjeszaken, kebabs en fastfoodketens zijn geïnteresseerd in het 

invullen van de enquête en waarschijnlijk ook nieuwsgierig naar eventuele oplossingen en ideeën.  

Vraag 2: hoeveel loontrekkende werknemers (in aantal koppen) werken er in uw 

horecaonderneming? (eventuele interims, studenten en extra’s NIET meegerekend)?  

Het aantal gemiddelde werknemers is het hoogst bij hotels, zij beschikken over mee werkkracht en 

zo zelf geen idee hebben van het werkelijke voedselverlies. Bij de kleine zelfstandigen valt het verlies 

meer op, omdat de eigenaars zelf alle facetten van de onderneming doorlopen.  

Vraag 3: hoeveel maaltijden serveert u gemiddeld per dag?  

Om verder te gaan op eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening, serveren zij gemiddeld 

tussen de 1 en 50 maaltijden per dag. Volgens een studie van OVAM blijkt dat het gemiddelde van 

bordresten in de horeca 120 gram is. Dat maakt 6 kg bordrestenafval per dag. In een eetgelegenheid 

met beperkte bediening zal dit gewicht lager liggen aangezien er zich hier veel take-away voordoet, 

maar ook al laat de consument geen etensresten in de horecazaak achter, dan zal het ergens anders 

weggegooid worden.  

Vraag 4: wat sorteert u in uw zaak?  

Uit de grafiek is af te lezen dat alle deelgenomen horecazaken glas sorteert. In geen enkele 

horecazaak wordt er niets gesorteerd. Het valt mij wel op dat er heel weinig horecazaken PMD 

sorteert, wat toch zeker verboden is in de restafvalzak. PMD kan een nieuwe bestemming vinden in 

tapijten en fleece, maar wanneer alles bij het restafval wordt gegooid, vliegt alles in de 

verbrandingsoven.  

 

 



 

Vraag 5: sorteert u het voedselafval van uw zaak?  

Bijna 100 % antwoordde op deze vraag nee. Er wordt nauwelijks een onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende soorten voedselafval. De volgende vraag zal mij kunnen uitleggen waarom.  

Vraag 6: waarom zamelt u het voedselafval van uw zaak NIET selectief in?  

Uit de grafiek blijkt dat de voornaamste reden de kostprijs is. Daarnaast is er ook dat de ophaling van 

voedselafval te weinig gebeurt. Wanneer de ophaling van voedselafval meer zou gebeuren kan het 

ervoor zorgen dat 19 % van de 75 horecazaken toch het voedselafval wil sorteren. Daarnaast is 

tijdsgebrek ook een minpunt.  

Vraag 7: wat zou u kunnen motiveren om het voedselafval van uw zaak WEL selectie in te zamelen?  

Wanneer er een aparte ophaling gebeurt van het voedselafval, zouden 49 horecazaken wel selectief 

gaan inzamelen. Dit kan tot stand komen met een nieuwe overeenkomst tussen beide handelaars.  

Vraag 8: hoe wordt uw restafval opgehaald? 

de meerderheid maakt gebruik van een 1100 liter container, 19 bedrijven gebruiken zakken, volgens 

mij voornamelijk horecabedrijven met beperkte bediening en er is ook een groep overige. Dan denk 

ik eventueel aan eigenaars die een eigen composthoop of een afvalput met zakken van 5 m³ hebben, 

zoals in Dukes’ Palace.  

Vraag 9: hoe vaak wordt dit restafval opgehaald?  

Restafval wordt bij de meeste bedrijven eenmaal per week opgehaald. Uit vorige vragen is er wel 

vraag naar een frequentere ophaling op vlak van voedselafval. Dit zou kunnen helpen aan het 

reduceren van voedselverlies door andere doeleinden in te stellen.  

Vraag 10: hoeveel % van het gewicht van uw restafval is volgens u voedselafval?  

24 ondernemingen denken dat ongeveer 61-80 % van het restafval, voedselafval is. Dan lijkt het 

volgens mij zeker geen slecht idee om een overeenkomst te maken met de afvalophaaldienst om ook 

voedselafval te sorteren en te laten ophalen. In de casestudie geef ik de optie om een 3-in-1 

vuilnisbak te hanteren om gemakkelijker voedselafval te recycleren.  

Vraag 11: in welke provincie ligt uw zaak?  

Deze vraag was voor mij niet relevant. Het is een enquête vanuit horeca Ieper, een West-Vlaamse 

stad. Wanneer de enquête vanuit een grotere instelling zou verzonden worden, kan deze vraag wel 

relevantie hebben om te onderzoeken welke provincie het meest let op voedselverlies. Dan kan er 

onderzocht worden of er te weinig informatie werd verstrekt van de stad/provincie zelf aan de 

ondernemers.  

 



 

Bijlage 6 Checklist ontvangst en opslag van goederen - Guidea 



 

Bijlage 7 Menu-engineering sheet 

 

Gemeten categorie: hoofdgerechten Startdatum: 

Einddatum: 

 1 maart 2016 

   31 maart 2016 

 

Code 

# items 

verkocht MM % 
FC per 
item 

VP per item CM per item Menu cost Menu revenu Menu CM 
CM 

categorie 
MM 

categorie 

HG 1 416 38 % € 5,82 € 32,00 € 26,18 € 2 421,12 € 13 312,00 € 10 890,88 HOOG HOOG 

HG 2 68 6 % € 2,74 € 22,00 € 19,26 € 186,32 € 1 496,00 € 1 309,68 LAAG LAAG 

HG 3 281 26 % € 6,95 € 30,00 € 23,05 € 1 952,95 € 8 430,00 € 6 477,05 LAAG HOOG 

HG 4 246 23 % € 4,11 € 28,00 € 23,89 € 1 011,06 € 6 888,00 € 5 876,94 HOOG HOOG 

HG 5 82 8 % € 3,14 € 27,50 € 24,36 € 257,48 € 2 255,00 € 1 997,52 HOOG LAAG 

Totaal HG 1093 100 %  € 5 828,93 € 32 381,00 € 26 552,07 

 

Average CM: € 23,58 
  

Average MM: 14 % 

 



 

Bijlage 8 Instructies compostbak 

 

 



 

Bijlage 9 Lunch  EcoDukes’ 

 
 
 



 

Bijlage 10 Technische fiches lunch 

Zomer 

 

  



 

Winter 

 

 


