
Circulaire kansen Food

Circulaire en duurzame kansen  - Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel. Rabobank stimuleert de duurzame productie van voedsel. Industriële, ambachtelijk en agrarische producenten houden bij die 
productie steeds meer rekening met het tegengaan van voedselverspilling, minder uitstoot van broeikasgassen, herstel van biodiversiteit en meer aandacht voor het welzijn van dier en mens. Ook supermark-
ten, speciaalzaken, foodservice maar ook de consument hebben hun verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de voedselketen. Rabobank ziet het realiseren van een circulair en duurzamer business-
model als een basisvoorwaarde voor een toekomstbestendige onderneming in food.    
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Verduurzaam inkoop
Als onderneming in food heb je de meeste impact door duurzamer 
in te kopen. Dit is complex, start daarom met één element, bijvoor-
beeld terugdringen van verspilling. En breid vervolgens je inkoopbe-
leid uit naar meer toetsingscriteria, zoals uitstoot van CO2 of impact 
op biodiversiteit. Vergeet niet: ‘be good and tell it’. 

Voorkom voedselverspilling
We verspillen nog altijd circa een derde van het voedsel dat we pro-
duceren. In het voorkomen van verspilling en beter gebruiken van 
reststromen zit de eerste winst. Onderzoek naar mogelijkheden van 
verwaarden van restromen kan tot een nieuwe business case leiden.

Van aanbod naar vraag gedreven
Het lijkt een open deur, maar niets is minder waar: zorg dat het voed-
sel dat je produceert aansluit bij de vraag. Kansen liggen er door in 
te spelen op consumententrends als gemak, service en beleving. En 
benut digitalisering om te voldoen aan de eisen van de markt naar 
transparante herkomst, productiemethodes en minder impact op 
milieu en klimaat. 

Verduurzaam vastgoed, transport en overige 
bedrijfsmiddelen
Kies bij het investeren in nieuwe fabrieken, winkels of andere type 
bedrijfsruimtes voor duurzame opties. Niet alleen bij de bouw, 
maar ook bij de inrichting en het energieverbruik. Denk ook na over 
de toekomst van het pand, welke onderdelen zijn geschikt voor 
hergebruik? En kun je bedrijfsmiddelen delen, zoals machines of het 
verduurzamen van logistieke stromen?  

Circulaire en duurzame verpakkingen
Dé uitdaging voor foodondernemers is circulair verpakken. Alle 
verpakkingsmaterialen, van karton tot plastic en glas, hebben duur-
zaamheids-issues. De oplossing zit daarom niet altijd in een ander 
soort verpakking, maar eerder in samenwerking. Samenwerken 
binnen de keten biedt kansen voor de juiste vorm van verpakkingen 
en een goed proces voor inzamelen, sorteren en recyclen.



Circulaire kansen Food

2

33

4

5

Verduurzaam inkoop
Circulair inkopen
Ga in gesprek met leveranciers over de benodigde grondstoffen. De productie van de producten en 
grondstoffen die je inkoopt, heeft nu eenmaal impact op klimaat, bodem, biodiversiteit of milieu. Welke 
stappen kan je gezamenlijk zetten om de impact van de productie van deze grondstoffen te beperken? 
Welke ambitie streef je na als foodondernemer en is dit ook economisch haalbaar voor alle betrokken 
schakels in de keten? 

Vervang dierlijke eiwitten
Het vervangen van dierlijke eiwitten kan om meerdere strategische redenen interessant zijn. De 
consument is gevoelig voor producten en diëten met minder vlees, denk aan de groei van het aantal 
flexitariërs. Kansen liggen er in het creëren van alternatieve eiwitbronnen. Dit zijn andere bronnen dan 
vlees in voedings- en voedermiddelen zoals lupine, bietenloof, koolzaad, eendenkroos, erwten, etc.. 

Meer informatie of ondersteuning op verduurzaming van inkoop? Zie onze partners:
- MVO Nederland
- Agrifood.futureproof.community, het matchmaking platform van MVO Nederland
- Green Protein Alliance, vereniging voor eiwittransitie 

Voorkom voedselverspilling
Grip op grondstoffen en reststromen
Het voorkomen van verspilling begint bij het beter managen van de stromen van grondstoffen, 
halffabricaten en eindproducten in het bedrijf. Denk aan basale zaken als slimmer inkopen, maximaal 
verwerken en zo min mogelijk weg gooien. Het digitaliseren van je processen helpt, omdat het inzicht 
geeft in de juiste data. Maar de bedrijfscultuur is nog belangrijker. Want voorkomen van verspilling 
begint bij bewuste medewerkers. Als voedsel uiteindelijk écht niet meer voor menselijke consumptie 
geschikt is, onderzoek dan hoe je deze reststromen alsnog kan verwaarden. Denk aan het toepassen 
van restmaterialen in bouwmaterialen of chemie of het winnen van bestanddelen uit biomassa voor 
cosmetica of veevoer. 

Water zuiveren
Bij afvalwater denk je niet direct aan grondstoffen, maar dit is wel degelijk het geval. Met behulp van 
zuiveringstechnologie kun je een waterkringloop in het bedrijf realiseren. Een eventueel overschot aan 
gezuiverd water is een interessante grondstof voor omliggende producenten of telers. Samenwerken 
met waterschappen ligt voor de hand. Deze instituten zitten midden in een transitie van waterzuiveraar 
naar grondstoffenfabriek, via de winning van allerlei nutriënten uit het afvalwater. 

Zie voor meer inspiratie en ondersteuning onze partners
- Voucherregeling - Samen Tegen Voedselverspilling
- Keep Food Simple
- Nieuwe businesskansen door optimale inzet van groene grondstoffen (bom.nl)
Of sluit aan bij een van onze regionale Food Forward tracks of challenges: 
De Food Waste Challenge liet zien dat Nederlandse restaurants en hotels jaarlijks 61 miljoen kilo voed-
selverspilling kunnen vermijden en daarmee 582 miljoen euro besparen.

Van aanbod naar vraag gedreven
Radicale transparantie
Een groeiende groep consumenten wil weten waar zijn eten vandaan komt, hoe het geproduceerd 
is, wat er aan toegevoegd is of uitgehaald, hoe het dier behandeld is, wat de impact op het milieu is, 
leefomgeving en klimaat. Werk samen met je ketenpartners aan inzicht in je productiemethodes en 
de impact op bodem, biodiversiteit en klimaat. De juiste data en de vertaling daarvan is cruciaal, dus 
digitalisering van je businessmodel is een basisvoorwaarde. 

Voor het financieren van innovatie en digitalisering, is er de Rabo lening met EIF InnovFin. 

Voor ondersteuning bij digitalisering van je businessmodel, zie onze partners: 
- Digitale Werkplaatsen
- https://www.futurestorearnhem.nl/innovaties

Kortere Ketens
Consumententrends, zoals meer gemak en service, in combinatie met vergaande digitalisering, veranderen de 
keten radicaal. Ketens worden korter via toenemende samenwerking en ketenintegratie. Wie geen waarde toevoegt 
binnen de afzetketen, valt af. Voor retailers en foodservice bieden kortere ketens meer grip op hun inkoop én 
mogelijk een hogere toegevoegde waarde voor de consument. Voor producenten bieden kortere ketens meer 
verbinding met hun consument. Weg van anonimiteit en afhankelijkheid, naar meer wederkerigheid in de keten. 
Onze partner Taskforce Korte Keten biedt kennis en ondersteuning  door te onderzoeken hoe kortere ketens kun-
nen bijdragen aan een duurzamer verdienmodel. 
Benieuwd naar onze visie op Korte Ketens, luister de podcast of lees het document: “De kansen van Korte Ketens”.

Verduurzaam vastgoed, transport en overige 
bedrijfsmiddelen
Verduurzaam vastgoed
Zorg voor energiezuinige panden. Neem energiebesparende maatregelen voor CO2-reductie en kostenbesparing. 
Maar denk ook aan modulair en flexibel bouwen en het circulair inrichten. En vergeet niet de rol van de leefbaarheid 
en gezondheid van een pand; zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem, een gezond binnenklimaat en voldo-
ende groen in en om het gebouw. Kijk op Rabo Electric meer info over de aanschaf van elektrisch voertuigen. 
Voorbeeld: Gulpener bouwde het meest duurzame brouwhuis van Europa.

De online tool raboduurzaamvastgoed.nl biedt inzicht in de concrete stappen die je kunt nemen. Daarnaast werkt 
Rabobank samen met Stichting Energieke Regio voor onafhankelijk advies over en begeleiding bij het ‘verdienen 
aan verduurzamen’. 

Verduurzamen transport en logistiek 
De meest duurzame kilometer is de kilometer die je niet rijdt. Verduurzamen begint met het optimaliseren van de 
logistieke bewegingen, liefst samen met andere partijen in de bevoorradingsketen. Denk ook aan transportmiddel-
en met een lagere uitstoot zoals binnenvaart in plaats van wegtransport of een emissieloos transportmiddel. 

Circulaire en duurzame verpakkingen
Plastic
Er is geen verpakkingsmateriaal dat zo ter discussie staat als plastic. Het is na gebruik moeizaam te recyclen en 
het belandt vaak in het milieu (‘plastic soup’). De productie van plastic is zo goedkoop, dat recyclen je nauwelijks 
financieel voordeel oplevert. Daar komt bij dat veel types plastic verpakkingen moeilijk te recyclen zijn door de 
specifieke eigenschappen en vorm. Bovendien is onze huidige bevoorradingsketen niet ingericht op het gebruik 
van gerecycled plastic. Ondertussen is plastic vaak onmisbaar in de foodketen vanwege de lange houdbaarheid die 
het biedt aan producten, de makkelijke bewerkbaarheid en het lichte gewicht, wat weer gunstig is bij transport. Wil 
je duurzaam verpakken? Onderzoek dan welke duurzame alternatieven er zijn of hoe je plastic zo optimaal mogelijk 
ontwerpt en hergebruikt. Het vraagt commitment binnen de hele keten om een betere infrastructuur voor redesign, 
recycling en hergebruik te realiseren. Samenwerken is cruciaal. 

Verdere ondersteuning:  Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Voorbeeld: Fonkels maakt duurzame meeneemverpakkingen voor de horeca.

Meer info? Benader de Rabo Circulair Ondernemen Desk 
via circulair.ondernemen@rabobank.nl
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https://www.mvonederland.nl/netwerk-agrifood/
https://agrifood.futureproof.community/
http://greenproteinalliance.nl/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling/
https://keepfoodsimple.nl/
https://www.bom.nl/samen-innoveren/projecten/nieuwe-businesskansen-door-optimale-inzet-van-groene-grondstoffen
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/foodforward/index.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200113-rabobank-forse-vermindering-voedselverspilling-in-horeca-mogelijk.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/zakelijke-lening-met-innovatiekorting/
https://www.mkbdigitalworkspace.nl/   
https://www.mkbdigitalworkspace.nl/   
https://taskforcekorteketen.nl/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/podcast-korte-ketens.html
file:///C:/Users/in60seconds/Downloads/Rabobank-Kanskaarten_Agrifood_V02%20mf(1).pdf
https://raboelectric.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/regio-limburg/gulpener/
http://raboduurzaamvastgoed.nl/
https://energiekeregio.nl/
https://kidv.nl/ 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/raboenco/laat-je-inspireren/de-verbinders/voedsel-steeds-vaker-in-duurzame-verpakking/
https://www.futurestorearnhem.nl/innovaties
https://www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaatsen/



