CARVE Pilot:
Definiëren, meten &
verbeteren

Vermindering voedselverspilling door
definiëren, meten en verbeteren in de
kaasketen

Deze pilot maakt deel uit van het Topsector Agri & Food project CARVE (TKI-AF-14318)
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De aanpak
Om dit inzichtelijk te maken is een aanpak geformuleerd waarin de
volgende vier stappen zijn doorlopen:
1. In kaart brengen van productstromen op basis van een interactieve
workshop met lijnmanagers en experts uit de verschillende
bedrijfsonderdelen, en analyse van de beschikbare data;
2. Samen met betrokkenen vaststellen waar zich in het proces
reststromen voordoen (= hotspot analyse);
3. Op basis van de toegepaste definitie van voedselverspilling bepalen

integreren in hun bedrijfsvoering, organisatie en
supply chain.

Looptijd en Budget
1 jaar (januari 2015- december 2015)
€80.000,-

Bedrijfspartijen
• Royal A-ware

of de reststromen ook leiden tot voedselverspilling;
4. Op basis van expert knowledge en judgement, zowel intern als
extern de eigen organisatie, inventariseren van verbeterkansen
voor vermindering van voedselverspilling in de productieprocessen.

De resultaten

Meer informatie is ook te vinden op:

Binnen de pilot met Royal A-ware is een methodiek ontwikkeld om

http://www.nowastenetwork.nl/carve/

reststromen in kaart te brengen. Vervolgens wordt bepaald welk deel
van deze stromen onder voedselverspilling valt en welke mogelijkheden
er zijn om deze stromen op een alternatieve manier te verwaarden.
Deze voor Royal A-ware ontwikkelde methodiek kan in algemene vorm
ook in andere bedrijven worden toegepast.
De methodiek bevat een rekenmodel dat ondersteunend is bij de
bepaling van de omvang van uitvalstromen en voedselverspilling. De
verliezen worden per processtap en bestemming ingevuld waardoor
automatisch de hoeveelheid voedselverspilling bepaald wordt.
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