V erspillingsfabriek V eghel wil probleem bij de bron op grote sc h aa l aanpakken:

“OPLOSSEN VAN
WERELDWIJDE
VOEDSELVERSPILLING
IS BUSINESS”
VEGHEL - Dat we wereldwijd te veel voedsel verspillen is algemeen bekend.
De sleutel tot de oplossing van dit probleem is echter tot dusver niet gevonden.
Omdat er nog teveel individueel en op te kleine schaal wordt geopereerd, vindt
Bob Hutten, (mede)initiatiefnemer van de Verspillingsfabriek en de Taskforce
Circular Economy in Food. Daarom gaat deze taskforce als eerste ter wereld het
voedselverspillingspobleem claimen.

VERSPILLING: DE CIJFERS
Jaarlijks gooien we in Nederland voor zo’n
2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel weg.
Dat is omgerekend ongeveer €340 per
huishouden. Producenten, tussenhandel,
horeca en supermarkten gooien eveneens
voor 2,5 miljard euro aan voedsel weg.
Wereldwijd wordt een derde van al het
geproduceerde voedsel verspild.
(Bron: Natuur & Milieu)
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Bob Hutten: “In feite wil ik dat iedereen zich
realiseert dat we het voedsel dat we produceren
met elkaar efficiënter gaan gebruiken.”
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maar nog mooier is het als deze reststromen
er helemaal niet meer zijn. En dus in feite de
Verspillingsfabriek weer kan worden gesloten.

V

orig jaar maart startte Bob Hutten, eigenaar
van Hutten Catering, de Verspillingsfabriek
in Veghel. Letterlijk een fabriek, die laat zien
dat ondergewaardeerd voedsel, zoals de kontjes
van tomaten, te kleine uitjes en aardappelen
en de steeltjes van champignons, wel degelijk
waarde hebben. Het initiatief is bedoeld om
met schaalgrootte daadwerkelijk het verschil te
kunnen maken, legt Hutten uit. Maar ook met het
idee ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Toch blijkt
er na een gesprek met de ambitieuze cateraar nog
veel meer achter de Verspillingsfabriek te zitten.
Want het verwerken van reststromen is mooi,

TASKFORCE
De Taskforce Circular Economy in Food is
een initiatief van Wageningen University
& Research, in samenwerking met het
ministerie van Economische Zaken en
de Alliantie Verduurzaming Voedsel.
Het initiatief bundelt initiatieven tegen
voedselverspilling en zet aan tot actie
om de ontwikkeling naar een circulaire
economie te versnellen. De taskforce
telt momenteel 25 leden uit de gehele
voedselketen, van MKB-bedrijven tot
multinationals, aangevuld met publieke en
maatschappelijke organisaties.
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R E S T S T R O M E N / Kortweg komt het er op neer
dat je ergens moet beginnen, legt Hutten uit. “De
fabriek heeft veel teweeg gebracht. Het besef dat
er belachelijk veel voedsel verspild wordt, nog
veel meer dan we denken, het voorbeeld dat dit
voedsel kwalitatief goed verwerkt kan worden,
maar ook dat het probleem nòg dieper moet
worden aangepakt.” En zo ontstond de Taskforce
Circular Economy in Food, dat voedselverspilling
wil voorkomen en reduceren, en internationaal
koploper wil worden in de verwaarding van
agrifood-reststromen. Hutten verzamelde, samen
met mede-initiatiefnemer Toine Timmermans van
Wageningen University & Research, de slimste en
meest innovatieve mensen in Nederland om dit te
bewerkstelligen. “Als eersten ter wereld gaan wij
het verspillingsprobleem claimen”, legt Hutten
uit. “Simpelweg omdat wij de eerste zijn die dit
collectief gaan aanpakken, en op grote schaal.”
M I S S I O N A R I S S E N / Een ambitieus plan dat
moed vergt. Toch ziet Hutten het als niet meer dan
een verantwoordelijkheid. “Het leven gaat over
wat jij met jouw talenten bijdraagt aan een beter
leven, en dat houdt in dat je soms problemen
moet aanpakken die groter zijn dan jijzelf. Ik
heb de talenten en de mogelijkheden en kies
er voor deze in te zetten in de aanpak van het
verspillingsprobleem.” Bovendien, juist een bedrijf
als Hutten Catering kan het antwoord geven op
deze problematiek, benadrukt hij. “Wij hebben
tenslotte de mogelijkheden, de achtergronden en
de kennis in huis.”

En niet alleen deze competenties, het netwerk
is eveneens aanwezig. Aan dat netwerk
begonnen Hutten en Timmermans als een soort
missionarissen hun verhaal te vertellen en hun
inzichten te delen, vertelt Hutten. “Gelukkig niet
als nieuwkomers en met al een aanwezig besef
van de noodzaak om het verspillingsprobleem aan
te pakken.” Hun verhaal raakte de juiste partijen
en de Verspillingsfabriek maakte het verhaal
vervolgens tastbaar. “Van hieruit zijn we nu aan
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“Het is een kwestie
van simpelweg
beginnen”
het doorgroeien”, gaat de ondernemer verder.
“Concreet door bedrijven aan te laten sluiten
en een denktank te installeren, maar ook door
te blijven laten zien dat er vooruitgang in zit en
dat het daadwerkelijk anders kàn.” Met vallen
en opstaan, geeft de ondernemer toe. “Want een
diepgeworteld (keten)systeem als dit gooi je niet
zomaar even omver.”
K E N N I S C E N T R U M / Toch is er desondanks
genoeg energie om de taskforce groot te maken
en is ook de wil om minder voedsel te verspillen
groot. Dat maakt dat Hutten durft te stellen dat
heel Nederland volgend jaar bekend is met de
taskforce, het doel en de noodzaak, en dat het
initiatief wordt erkend als hèt centrum op het
gebied van voedselverspilling in Europa.

“In 2020 moeten er honderd concrete oplossingen
op tafel liggen die wereldwijd beschikbaar
zijn”, vertelt Hutten. “Haalbaar, want ondanks
de omvang van de problematiek gaan we al
verschrikkelijk hard.” De ambitie van Hutten is
dat ieder foodbedrijf uiteindelijk een kansenkaart,
zoals hij het zelf noemt, in huis heeft. Die kaart
geeft duidelijk aan wat een bedrijf doet aan het
voorkomen van verspilling en de verspilling die
toch nog ontstaat, beter te verwerken. “In feite wil
ik dat iedereen zich realiseert dat dit gewoon niet
kan en dat we het voedsel dat we produceren met
elkaar efficiënter gaan gebruiken.”
P R I J S / Voedsel moet niet alleen beter, maar ook
duurder worden, benadrukt de ondernemer. “Als
consumenten zijn we gaan accepteren dat voedsel
steeds goedkoper is geworden. Als we meer voor
voedsel moeten betalen, zullen we minder snel
geneigd zijn het weg te gooien.”

De mindset van consumenten moet veranderen,
vindt hij. “Waardoor ze andere financiële
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keuzes gaan maken en voedsel weer als meest
elementair gaan beschouwen.” Om dit te
bewerkstellingen moeten alle betrokken koppen
bij elkaar worden gestoken, gaat hij verder. “Zodat
we alle systeemfouten in de keten kritisch tegen
het licht kunnen houden en weer helder krijgen
waar nu de verantwoordelijkheid ligt.”
Een enorme uitdaging, geeft de cateraar toe. Maar
wel een haalbare. “Bij dit soort vraagstukken
is het een kwestie van simpelweg beginnen, de
juiste partijen bij elkaar zoeken, samenwerken,
kennis delen en vooral: realiseren dat dit gewoon
business is. Met het oplossen van het wereldwijde
probleem van voedselverspilling creëer je niet
alleen een betere wereld, maar ook business
voor jezelf als bedrijf.” De bewustwording is er,
vertelt hij tot besluit. “Nu moeten we dit om gaan
zetten in daadkracht. En dat lukt alleen door een
vraagstuk op grote schaal aan te pakken, met
grote partijen. Exact waar wij als taskforce mee
bezig zijn.”
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