


Samenwerken in de keten voor een 
betere toekomst!

Aziatische wijsheden voor 
organisaties en business modellen 

gebaseerd op natuurelementen

GUNG HO



ERIC HABRAKEN
“Ondernemen met impact”
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Per jaar is dat 
1,3 miljard ton aan: 

1/3
van alle voedselproductie 
wereldwijd wordt verspild



VOEDSELVERSPILLING
IN NEDERLAND

€5.000.000.000
in voedselketen 

& door consumenten









Enkele voorbeelden van reststromen

Koppen & konten
De tomaten worden in plakken gesneden. De plakken moeten voldoen aan een bepaalde diameter. Dit is de 
´core´ van de tomaat. De koppen en konten van de tomaat voldoen niet aan deze diameter en werden gebruikt 
als veevoer. De VF koopt deze koppen en konten op en maakt er soep van. 
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Gruis
De champignons worden in schijfjes gesneden. De schijven moeten voldoen aan een bepaalde diameter. 
De schijven worden gezeefgd en de schijven die te groot of te klein zijn, is gruis. De VF koopt dit gruis op 
en maakt er soep van. 

Uienblokjes
De reststroom uien ontstaat als restproduct bij het zeven van uien blokjes voor de shaslicks (de blokjes 
moeten een bepaald formaat hebben en aangezien een ui rond is zijn er veel stukjes die niet voldoen voor 
deze toepassing).

De hoeveelheid varieert met het weer……. veel BBQ is veel reststroom, waarbij dit varieert tussen de paar 
honderd tot een paar duizend kilo per week. 
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(VAK-)MEDIA AANDACHT DOOR DIVERSE AWARDS (CIRCULAR 
AWARD DUURZAME DINSDAG) 



MARKET
FOOD SERVICE VS FOOD RETAIL

FOOD SERVICE- corporate brand De Verspillingsfabriek 

FOOD RETAIL - private label of co-branding  



DOELGROEP
Gericht op het middensegment voor meer 
volume en impact.

Om duurzame voeding 
toegankelijk te maken



REFERENTIES



Ketensamenwerking in praktijk
Zakelijke relatie 
Basis; smaak, marktconforme prijs, afspraak is afspraak, flexibel en meedenkend in de business
Kennis; product, de branche en de trends 
Marktkansen; Zoek minder snel de verbinding bij de accounts die niet bij je passen
Accountmanagement; Begrijp de zakelijke situatie en contractuele status, voer geen nodeloze druk op. 
Wees op het juiste moment op de juiste plek
Ruimte & verantwoordelijkheid; inspiratie & kennis op doen via diverse kanalen en opleidingen volgen

Menselijke relatie 
Authentiek mogen en kunnen zijn
2x geven en 1x verstandig nemen 
Thematieken met impact oplossen, daar heb je verbinding voor nodig. – Hoger doel centraal stellen 
waardoor dat gezamenlijk ijkpunt is. 
Ruimte & verantwoordelijkheid krijgen om menselijke relatie te ontwikkelen (nieuw huis, geboorte, 
vakantie / stedenbezoek, verjaardag etc.)



Voorbeeld cases in praktijk
Albron & Sligro 
Supply chain van koelvers naar lang houdbaar
Met elkaar aan tafel en overkoepelend doel met elkaar benoemen 
Data delen, processen begrijpen en inzichten verkrijgen om te komen tot oplossingen

BackWerk 
Organisatie (franchise) en processen begrijpen en inzichtelijk hebben 
Vanuit basis assortiment doorontwikkelen, inspireren en uitbreiden waar de vraag zit

HMS Host / Schiphol 
Elkaars belangen en organisatie begrijpen en inzichtelijk hebben 
Overlap aan verantwoordelijkheden zonder vastlegging maar met einddoel 
(merk/concept/product en commercie)



SOUP & BAKERY STORE SCHIPHOL PLAZA



Video pitch ABN AMBRO



Ontwikkelingen “Soup & 
Bakery store by De 
Verspillingsfabriek”

• ABN Amro retail award ‘’ best newcomer” 
2019-2020

• Innovation Award – Schiphol Business Awards
2019 – 2020

• Van pilot naar definitief concept in 2020  
• Toekomst verdere uitrol formule naar high traffic locaties



De Coronacrisis - 2020
• De Verspillingsfabriek was op weg naar break-even in 2020

• In 4 jaar tijd 2,75 miljoen kilo groenten weten te redden! 

• 90% van de omzet was Foodservice en 10% Retail
• Omzetdaling Corona -> -70% (april – augustus)
• Afscheid nemen van samenwerkers -> -35% 

• Typische Corona stromen bovenop reguliere stromen; 
• Aardbeien, Aardappels, Oesterzwammen, Rood Fruit 
• Redenen; Geen export & Geen levering aan Foodservice / Horeca kanalen 

• Strategische keuzes; 
• Consumentpropositie eigen merk; Heel Veel Soeps & Krachtpatsers
• Online aanbod eigen website en partners in online kanalen 
• Verdere uitrol Soup & Bakery onderzoeken 
• Bestaande accounts laten terugkeren om samen met de keten meer impact te 

gaan creëren . 



WANT DAT IS WAT WE HOREN TE DOEN
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Smaak & kwaliteit
Premium kwaliteit soep en saus. Maximaal genieten 

met een gemak.

Transparant
Eerlijk over herkomst en declaratie. Van 

pure ingrediënten zonder onnodige 
toevoegingen.

GEZOND
Gemaakt van verse groenten (ipv
puree). Minder suiker en zout is 

nodig.

Sociaal ondernemerschap
We werken met samenwerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulariteit
Van verspilde groenten maken we weer 

soepen en sauzen.



HEEL VEEL SOEPS 570 ml
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KRACHTPATSERS
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https://www.youtube.com/watch?v=NkQwjT36nAA

Kom in actie voor jouw wereld

https://www.youtube.com/watch?v=NkQwjT36nAA



