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KOMOSIE?
Projecten van KOMOSIE

Op tal van plaatsen in België ontstaan 
sociale distributieplatformen (DP)*

* = actieve DP én in onderzoeksfase
o.b.v. nu gekende initiatiefnemers. 
In Vlaanderen: 5 actief, 2 in voorbereiding, 
4 geïnteresseerd. Meer info: 
www.foodsavers.be/distributieplatformen

http://www.foodsavers.be/distributieplatformen


Breed draagvlak voor DP bij overheid, 
sociale sector en voedingsbedrijven

• Initiatiefnemers  = voornamelijk lokale overheden 
– steden en gemeenten + IG-samenwerkingsverbanden
– of middenveldorganisaties of SE - ondernemingen –
= sterke dynamiek ‘van onderuit’

• Veiling en supermarkten, alsook Federatie van Voedselbanken 
willen met DP samenwerken

• Ketenplatform Voedselverlies (= Vlaamse overheid, COMEOS, FEVIA, 
Boerenbond…) steunt groei van DP



DP creëren tewerkstelling + doorstroming

• DP bieden competentieversterkend traject voor 
werkervaringsklanten i.f.v. doorstroming naar bedrijven (in 
voeding, logistiek, haven …)



Van start…

In 2017 waren er 5 actieve distributieplatformen (3 gestart in 
2017): FoodACT-Kortrijk, Depot Margo-Limburg, VoedSaam-
Waasland, Foodsavers Gent en ODC-Antwerpen stad:

 519 ton onverkochte voedingsproducten verzameld en 
herverdeeld = 1.300 ton CO2 

 Herverdeeld aan 136 sociale organisaties (34.000 mensen in 
armoede)

 Bijna 94% van de verzamelde overschotten zijn verse 
producten

 Actief in 22% van de Vlaamse gemeenten waar 24% van de 
bevolking woont

 Ze boden (voor kortere of langere periode) werk aan 40 
personen uit kansengroepen



DPs realiseren maatschappelijke én een 
economische impact

1. creatie van sociale tewerkstelling,… 

2. voedselondersteuning, 

3. gezonde voeding stimuleren

4. milieu: minder voedselverspilling

5. economisch-fin. meerwaarde voor 
schenkende bedrijven 



• Systematisch en occasionele
schenkingen integreren

• Publiceren of directe modules
• Beheer van stock en lotfunctie
• Ophalingen of leveringen
• End to end BTW check
• Interface met externe logistiek / TWOL
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DP

Online reserveren

Directe ophalingen/leveringen

Publicatie/beschikbaar op 
Schenkingsbeurs

www.schenkingsbeurs.be handige tool ter 
ondersteuning van DP

http://www.schenkingsbeurs.be/
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Restjesfabriek

• Doel: Verliesstromen uit de landbouw en 
voedingssector verwerken tot lekkere 
voedingsproducten met behulp van sociale economie

• sociale tewerkstelling creëren
• Waar mogelijk ook verbetering van 

de kwaliteit van de voedselhulp 
(bv. soep – FEAD)

• www.komosie.be/ko/themas/foodsavers/de-
restjesfabriek_173.aspx

• 3 projectpartners :

Met de steun van

http://www.komosie.be/ko/themas/foodsavers/de-restjesfabriek_173.aspx


Restjesfabriek

• Toolbox ontwikkeld in functie van opschaling

Restjesfabrieken 



Meerdere Restjesfabrieken 

VTM-nieuws 22/11/’17

• Uitdaging: 
– Promotie & opschaling 

resultaten 

– Verder actieonderzoek 
voor optimaliseren en 
uitbreiding 
productengamma –
vervolgproject in kader van 
Vlaanderen Circulair

– Collectieve ondersteuning

https://nieuws.vtm.be/binnenland/te-veel-eten-verspild-dit-kan-je-eraan-doen


Aanbesteding POD MI - verse soep

Opportuniteit!: Aanbesteding door de POD MI 
voor ‘soep o.b.v. groente-overschotten’ 
voorbehouden voor sociale economie

- Doel: aanbod verse voeding in de door Europa 
aangeboden voedselhulp

- Inzameling > productie
> transport naar 9 centra 
over heel België



Distributieplatformen en Restjesfabrieken 
zijn goeie match

RF zoeken continue en grootschalige aanvoer

– DP als centrale hub die overschotten en 
nevenstromen kunnen inzamelen

– DP zijn op zoek naar hoogwaardige 
valorisatiemogelijkheden van hun ingezamelde v-
producten    herverdeling

 restjesfabrieken



Oproep

Tot samenwerking om:

- Ervoor te zorgen dat voedselreststromen zoveel als 
mogelijk voor menselijke consumptie worden gebruikt

- Waar dit niet kan, deze stromen gebruiken in 
toepassingen die uitbouw van circulaire bio-economie 
ondersteunen



Dank voor uw aandacht ! 

Voor al uw vragen, tips en opmerkingen … 
caroo.torfs@komosie.be

info@foodsavers.be

www.foodsavers.be
tel. 03 281 03 30

mailto:caroo.torfs@komosie.be
mailto:info@foodsavers.be
http://www.foodsavers.be/

