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 MEMORANDUM         
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OKTOBER 2018 

   
 
Voor het recht op gezonde voeding voor iedereen 
en het herbestemmen van voedselreststromen 
 

 

VoedSaam werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van: 

      
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.          
Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Duurzaam Energie-en Afvalbeheer Indaver, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 
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VOORWOORD 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 wil het sociaal 
distributieplatform VoedSaam vzw haar prioriteiten formuleren naar de politieke partijen 
toe. Daarbij staat het recht op gezonde voeding voor iedereen en het herbestemmen van 
voedselreststromen centraal. Deze reststromen worden opgespoord bij retail, veilingen, 
land-en tuinbouwers, daar opgehaald, gestockeerd in een depot en gedistribueerd naar 
verscheidene OCMW’s en vzw’s in het Waasland. Zij bezorgen deze voeding via hun eigen, 
specifiek ondersteuningsmodel aan gezinnen met een beperkt budget. 

VoedSaam vzw wil een constructieve partner zijn en blijven bij het uitvoeren van het 
beleidsplan van de gemeenten en steden met wie zij samenwerkt. Met een doelgroep van 
een 5000-tal personen en een partnerschap met vijf Wase OCMW’s en negen vzw’s verdient 
ze een stem in het hele maatschappelijke debat en in het welzijns-en duurzaamheidsbeleid 
in het bijzonder.  

Dit memorandum wil op basis van een terugblik op de werking sinds het ontstaan van 
VoedSaam vzw in 2016 en het daarmee samenhangende beleid de samenwerking evalueren. 
Deze terugblik biedt een goede basis om bestaande en nieuwe vragen en noden te 
formuleren, noden die zich vooral situeren op vlak van locatie, logistiek, mankracht en 
financiële middelen. Meteen biedt het de kans om de  voornemens voor de komende 
legislatuur vast te leggen. 

 

Wout De Meester, voorzitter 
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1. INLEIDING 
Sinds de oprichting van het voedseldistributieplatform in 2015 en de verzelfstandiging 
tot een vzw in 2016 draagt VoedSaam in belangrijke mate bij tot de hele logistieke 
organisatie van de voedselondersteuning die geboden wordt door partner-OCMW’s en -
vzw’s in het Waasland aan personen en/of gezinnen met een beperkt budget. Hiermee 
voert zij een taak uit die deel uitmaakt van het lokale armoedeplan van steden en 
gemeenten. Deze partners zijn: OCMW Stekene - Sint-Gillis-Waas – Temse -  Kruibeke -  
Sint-Niklaas en vzw Welzijnsschakels / De Springplank, Vlos, De Variant (Sint-Niklaas) – 
Cura Waas (Tielrode-Temse), De Toevlucht (Lokeren), B-Asiel/De Brug (Beveren), De Olijf 
(Stekene), Kansarmen Vlaanderen (Waasmunster). 

De aard van voedselondersteuning aangeboden door deze verschillende partners is zeer 
divers. Dit betekent voor VoedSaam vzw de noodzaak aan flexibiliteit, middelen en 
mankracht om in te spelen op de vragen en noden, inherent aan deze diversiteit. 

Bovendien speelt de sector van distributieplatforms, waartoe VoedSaam vzw behoort, in 
op maatschappelijke verwachtingen. Als maatschappij aanvaarden we niet langer dat 
niet-verkoopbare maar wel nog consumeerbare voeding vernietigd wordt om allerlei 
economische redenen. Personen/gezinnen in armoede moeten ook toegang kunnen 
krijgen tot diverse en gezonde voeding. Aan beide verwachtingen wordt een stuk 
tegemoetgekomen door VoedSaam vzw. 

Dit memorandum wil een inkijk bieden in de manier waarop wordt ingespeeld op deze 
maatschappelijke verwachtingen en wat daarbij aansluitend de noden zijn om deze 
werking te kunnen blijven verderzetten. Het wil de aanzet zijn tot een doorgedreven 
samenwerking met het lokale beleid. 
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2. IN OVERLEG… 
Een op onderlinge waardering gebaseerde duurzame relatie tussen mensen in armoede, 
OCMW, vzw, distributieplatform en beleid kan enkel vorm krijgen in overleg. Dit overleg 
kan vele vormen aannemen. VoedSaam vzw wil met open vizier het gesprek blijven 
aangaan met elke betrokkene in dit verhaal van duurzaamheid en welzijn. 

Tot nu toe organiseerde VoedSaam vzw op regelmatige basis overlegmomenten waarin 
aan de hand van lerende netwerken ervaringen worden uitgewisseld, kennis wordt 
overgedragen, bestaande werkwijzen worden in vraag gesteld en bijgestuurd. Ook de 
volgende jaren zullen deze bijeenkomsten een wezenlijk deel blijven uitmaken van de 
werking van dit distributieplatform. 

2.1 … met de OCMW’s  
Per trimester komen de betrokken OCMW’s samen in de projectstuurgroep van 
het distributieplatform. De praktische werking van toelevering en distributie van 
FEAD-producten wordt besproken. Met het verwerven van eigen vervoer kan 
VoedSaam vzw de mogelijkheid van aan-huis-levering aanbieden en op die 
manier hoopt ze nog meer OCMW’s over de streep te trekken in het verhaal van 
een gezamenlijke logistieke organisatie.  
Kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt nagedacht over de rol van 
een OCMW in het verhaal van voedselondersteuning en de werkwijze die hierbij 
wordt gehanteerd.  
VoedSaam vzw wil haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in het denkproces 
rond emancipatorische wegen in de ondersteuning van gezinnen in armoede, 
waarvan de voedselondersteuning slechts een deeltje uitmaakt. 
 

2.2 … met de vzw’s 
Driemaandelijks komen de partner-vzw’s samen onder het voorzitterschap van 
VoedSaam vzw. Naast de bespreking van praktische zaken in verband met ophaal 
en levering van voedselreststromen worden gesprekken gevoerd rond sociaal-
economische thema’s in het kader van die overschotten en de vertaling ervan 
binnen de eigen werking. Lerende netwerken rond voedselveiligheid en 
koudeketen maakten tot nu toe deel uit van dit vzw-overleg.  
VoedSaam vzw vangt hun signalen op en neemt ze verder mee in de  dagelijkse 
werking.  
De vzw’s zelf zijn vragende partij voor behoud van deze kwartaalbijeenkomsten. 
Netwerking blijft één van de basispijlers waarop hun (voort)bestaan gebaseerd is. 
De logistieke én inhoudelijke ondersteuning die VoedSaam vzw hen biedt wordt 
ten zeerste gewaardeerd.  
Ook hier wil VoedSaam vzw haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in het 
denkproces rond emancipatorische wegen in de ondersteuning van gezinnen in 
armoede, waarvan de voedselondersteuning slechts een deeltje uitmaakt. 
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2.3 … met àlle betrokken partners 

Stichtende partners van de vzw, Koepel van Milieuondernemers in de sociale 
economie (KOMOSIE), collega-distributieplatforms, financiële ondersteuners, 
vrijwilligers, partner-vzw’s en partner-OCMW’s, ….iedereen die op de een of 
andere manier betrokken is bij het verhaal van ons distributieplatform wordt 
halfjaarlijks uitgenodigd op een groot partneroverleg. Deze groep is ondertussen 
geëvolueerd en gegroeid met enkele nieuwe spelers, waardoor dit overleg ook 
dynamisch is en wisselend van samenstelling. Hier wordt een open dialoog 
gevoerd met actoren uit het middenveld, het beleid (via Interwaas en de 
OCMW’s), de wereld van de producenten en leveranciers (Boerenbond bv), de 
wereld van de mensen in armoede (ervaringsdeskundigen),… Er wordt gekeken 
naar mogelijkheden tot samenwerking met en structurele ondersteuning vanuit 
de steden en gemeenten. 
 
 

2.4 …met (nieuwe) leveranciers 
Blijvend op zoek gaan naar nieuw aanbod van voedselreststromen is essentieel 
voor het garanderen van een gevarieerde en gezonde voedselondersteuning. 
Voedsaam vzw is dan ook in regelmatig overleg met retail, land-en tuinbouwers, 
veilingen,…. om tot een samenwerkingsovereenkomst te kunnen overgaan.  
Deze leveranciers zijn zelf vragende partij om niet-verkoopbare maar wel nog 
consumeerbare producten te kunnen schenken via een kanaal dat een sociale 
herbestemming garandeert.  
 

VoedSaam vzw houdt eraan deze overlegmomenten te blijven organiseren. Ze bieden de 
mogelijkheid de noden van plaatselijke partners op te vangen en mee te nemen naar een 
mogelijk direct overleg met het plaatselijk beleid. Tegelijkertijd bieden deze bijeenkomsten 
steun en aanmoediging voor het verder proces van sociaal herbestemmen van 
voedselreststromen. 
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3. INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE 
VERWACHTINGEN 
 
3.1 Teveel voedselverspilling……. 

Wereldwijd gaat ongeveer een derde van alle geproduceerde voedsel verloren. In 
de EU gaat het jaarlijks om 173 kg per persoon, goed voor liefst 170 miljoen ton 
CO2-uitstoot. Dit is een hallucinant cijfer. Voedselverlies betekent niet alleen dat 
kostbare grondstoffen als water, grond en energie nodeloos verspild worden, het 
draagt ook bij tot de opwarming van het klimaat. 
In Vlaanderen werd in 2015 de Ketenroadmap Voedselverlies 2020 opgericht met 
als belangrijkste doelstelling tegen 2020 het Vlaams voedselverlies met 15% te 
verminderen. Stilaan worden winkelketens, veilingen en individuele telers zich 
meer en meer bewust van de omvang van dit probleem. Zij voelen de druk vanuit 
de maatschappij om dit tij te keren en willen hier zelf aan participeren. 
 

3.2 (Te)veel nood aan voedsel….. 
Op 18 januari 2018 kopte De Standaard: “ Belgische voedselbanken kennen 
recordaantal gebruikers”. 157 151 mensen klopten in 2017 bij hen aan voor 
voedselondersteuning. Een record waar men bezwaarlijk verheugd om kan zijn; 
een schrijnende realiteit die OCMW’s en vzw’s aan den lijve ondervinden. Steeds 
meer mensen stellen vast dat hun uitkering en/of (leef)loon niet meer toereikend 
is om in basisbehoeften te voorzien en zijn genoodzaakt een beroep te doen op 
een of andere vorm van voedselondersteuning. 
 

3.3 Vraag naar organisatie en ondersteuning….. 
Vertrekkende vanuit veel goede wil zijn vele vzw’s en OCMW’s reeds vele jaren in 
de weer om een antwoord te bieden op de beide aspecten hierboven vermeld. 
Maar algauw stootten zij op enkele facetten die dit werk bemoeilijken. In de 
gesprekken met Interwaas kwamen deze hindernissen algauw naar boven: 
beperkte stockeerruimte; beperkte infrastructuur; geen of slechts beperkte 
personeelsinzet; weinig of geen transportmiddelen;… 
Het bundelen van deze noden in één centrale logistieke organisatie drong zich op. 
Het distributieplatform VoedSaam vzw was geboren.  
 
VoedSaam vzw erkent enerzijds de grote overschotten aan voedsel, anderzijds de 
nood aan voedselondersteuning en de praktische organisatie ervan. Zij heeft deze 
aspecten verenigd in haar werking van een sociaal distributieplatform van 
voedselreststromen. Terwijl we verwachten dat het beleid nadenkt over 
structurele oplossingen voor de situatie van mensen in armoede is VoedSaam vzw 
ondertussen actief in de weer om deze voedselreststromen een nieuwe 
bestemming te geven aan mensen die er ook daadwerkelijk nood aan hebben. Op 
die manier biedt ze een antwoord op de dubbele verzuchting vanuit onze 
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hedendaagse maatschappij: bewuster omgaan met voeding en mensen in 
armoede die ondersteuning bieden die ze nodig hebben. 
 

3.4 Teveel verkeer…. 
Aanvullend op de maatschappelijke verzuchtingen hierboven beschreven is er nog 
een derde aspect dat in het kader hiervan meespeelt: mobiliteit. Op 11 januari 
2018 kopt Het Nieuwsblad: “ Vlaanderen wil structurele files weg in 2030”. Dat 
staat in het ontwerp van het Mobiliteitsplan dat de Vlaamse regering dit voorjaar 
zal goedkeuren. Minder verkeer op de weg is één van de facetten van dit plan. 
Een centrale logistieke organisatie die instaat voor gezamenlijke ophaal van 
voedselreststromen en distributie naar de verschillende partners toe, een zgn 
‘hub’, draagt bij tot dit verminderen van het wegverkeer. Een distributieplatform 
als VoedSaam vzw biedt dus ook op vlak van mobiliteit een antwoord op een 
maatschappelijke vraag. 
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4. WAARDERING GEVRAAGD 
Door in overleg te gaan met OCMW’s, vzw’s, leveranciers, … pikt Voedsaam vzw 
maatschappelijke verwachtingen op. Zij stelt alles in het werk om hierop gepast in te 
spelen. Door in te spelen op maatschappelijke verwachtingen toont ze haar waardering 
voor de vragen uit de samenleving. Op dezelfde manier vraagt VoedSaam vzw dezelfde 
blijken van waardering terug.  

4.1 Waardering voor de eigenheid van onze partners 
Vzw’s en OCMW’s hebben elk hun specifieke werking maar ook hun specifieke 
noden.  
Vzw’s draaien grotendeels op vrijwilligers. Met heel veel goede wil engageren zij 
zich om voedselondersteuning te organiseren maar als vzw kan je niet altijd 
constant op hun medewerking rekenen.                                                                    
Werklozen vinden in het vrijwilligerswerk een zinvolle invulling van hun vaak niet-
zelfgekozen vrijgekomen tijd. Zij worden echter (terecht) regelmatig opgeroepen 
voor herscholingstrajecten, sollicitaties,…waardoor zij plots van de ene op de 
andere dag niet meer beschikbaar zijn voor de vzw waaraan ze verbonden zijn.                                 
Gepensioneerde vrijwilligers zijn vaak zeer gedreven in hun engagement maar 
kampen vaak met beperkingen voor vrijwilligerstijd en -taak zoals hogere leeftijd, 
daaraan verbonden gezondheidsklachten maar ook bv de zorg voor kleinkinderen. 
Dit maakt dat men ook niet altijd op hen een beroep kan doen.                                   
Vrijwilligers zijn vaak geen gediplomeerde sociale werkers noch voedingsdeskun- 
digen. Men kan niet verwachten dat zij altijd die inzichten bezitten die nodig zijn 
in het uitvoeren van een degelijke ondersteuning naar mensen in armoede toe. 
Toch tonen zij de bereidheid om op vrijwilligersvergaderingen in lerende 
netwerken kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen. 
 
OCMW’s werken wél met betaald personeel maar hebben de 
voedselondersteuning niet als primaire opdracht. Het lukt hen niet vaak de 
voedselondersteuning op een professionele, emancipatorische  manier aan te 
pakken door gebrek aan tijd, aan logistieke infrastructuur, aan ruimte. 
 

4.2 Waardering voor het ondernemerschap van VoedSaam vzw 
VoedSaam vzw heeft één betaald personeelslid, een coördinator, en een tiental 
vrijwilligers. De coördinator krijgt de tijd van een fulltime tewerkstelling om de 
ondersteuning naar die vzw’s en OCMW’s toe professioneel uit te bouwen. 
VoedSaam vzw verdiept zich in alle wettelijke reglementeringen in verband met 
voedselveiligheid. Door het samenwerkingsverband met andere 
distributieplatforms wordt kennis opgedaan over de hele logistieke organisatie 
van een dergelijk platform. Ook het organiseren van lerende netwerken en 
overlegmomenten behoort tot het takenpakket van de coördinator. Dit alles zorgt 
ervoor dat vzw’s en OCMW’s een back-up hebben voor alle mogelijke noden, 
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vragen en problemen die zij ondervinden bij de organisatie van hun 
voedselondersteuningsconcept.                                                                                              
Bovendien is VoedSaam vzw recent gestart met een werkopdracht in het kader 
van een zgn Tijdelijke WerkErvaring (TWE) in samenwerking met het OCMW van 
St-Niklaas en VLOS, één van de partner-vzw’s. Deze vorm van sociale 
tewerkstelling biedt de organisatie zekerheid op een aantal werkuren per week 
die worden ingevuld waardoor de ondersteuning naar de ontvangende partners 
toe kan gegarandeerd blijven. VoedSaam vzw wil deze tewerkstellingsvorm in de 
toekomst graag nog uitgebreid zien. 
 

4.3 Waardering voor de opgebouwde expertise van VoedSaam vzw 
VoedSaam vzw heeft door haar werking een expertise opgebouwd van waaruit zij 
graag gehoord wordt door en deelneemt aan overlegmomenten met het beleid. 
Ze kan de brugfiguur zijn tussen de lokale werkingen en het lokale beleid om 
signalen op te vangen en door te geven, om beleidsaanbevelingen te formuleren, 
om niches op te sporen in het hele veld van het sociaal herbestemmen van 
voedselreststromen.  

Dit alles kan samengevat worden in het appèl  gericht aan de steden en gemeenten voor 
wie VoedSaam vzw reeds actief is en in de toekomst ook kan zijn om rekening te houden 
met de vraag naar financiële ondersteuning voor een dienstverlening die kadert in het 
armoedebestrijdingsplan. Elke samenleving heeft het recht op haar keuzes en 
prioriteiten. Men kan verwachten dat de eraan verbonden kosten correct vergoed 
worden. Dit vraagt actief overheidsingrijpen om deze werking structureel in stand te 
houden.  

Tot nu toe kreeg VoedSaam vzw middelen uit het Waas Fonds van Interwaas en 
projectwerkingen als LEADER, ESF en de provincie Oost-Vlaanderen. Kleinere 
subsidieprojecten (Be Planet, Koning Boudewijnstichting,…) en sponsoring droegen bij 
tot het kunnen uitvoeren van de vooropgestelde targets. Een structurele financiële 
ondersteuning is echter de enige zekerheid op het voortbestaan van het voedseldepot 
en haar werking. Enkel op deze manier kan zij garanderen dat de nood aan professionele 
logistieke ondersteuning bij het zware werk van vzw’s en OCMW’s die 
voedselondersteuning willen aanbieden, kan blijven gelenigd worden.                                                                                               
Het ondernemingsplan dat VoedSaam vzw liet opmaken door KOMOSIE berekent een 
bijdrage van de steden en gemeenten ter waarde van 0,20 euro per inwoner als 
noodzakelijke financiële input om de jaarkost voor het distributieplatform betaalbaar te 
houden. 
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5. ZEKERHEID BIEDEN 
Het sociaal herbestemmen van voedselreststromen kan blijvend gerealiseerd worden 
door het distributieplatform bestaanszekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. Dit 
begint met voldoende zekerheid over locatie, logistiek, mankracht én structurele 
financiële ondersteuning. 

5.1 Zekerheid over locatie 
Momenteel is het depot van VoedSaam vzw gevestigd in het magazijn van 
kringloopwinkel Den Azalee in Temse via een samenwerkingsovereenkomst tot 
2021. Door uitbreiding van activiteiten en ontvangers wordt dit depot stilaan 
goed gevuld, en op termijn misschien zelfs te klein. Er moet nagedacht worden 
over wat na 2021. 
 

5.2 Zekerheid over logistiek 
Het distributieplatform kan een meerwaarde betekenen voor steden en 
gemeenten wanneer de voedselreststromen aan huis kunnen worden geleverd. 
Bovendien kan het aanbod voedseloverschotten slechts verruimd worden 
wanneer verschillende leveranciers kunnen bezocht worden. Eigen transport is 
daarbij cruciaal. In afwachting van een eigen camionette betaalt VoedSaam vzw 
op dit moment nog steeds gehuurd transport. Dit is een enorme uitgavenpost in 
het geheel van de werkingskosten. Verschillende wegen om dit eigen vervoer te 
realiseren worden bewandeld; ook gemeenten en steden kunnen hierin 
participeren. 
 

5.3 Zekerheid over mankracht 
De gehele, huidige werking van VoedSaam vzw met ophaal, opslag, en distributie 
van producten, met organisatie van overlegmomenten met lerende netwerken, 
met overleg met collega-distributieplatforms, met overleg met het beleid, met 
het uitwerken van een netwerk, berust op één fulltime coördinator en een 8-tal 
vrijwilligers. Onlangs zijn er een paar werkuren TWE aan toegevoegd. Dit is echter 
ontoereikend om de gehele werking mét de ontwikkelingsplannen te blijven 
dragen. Uitbreiding van personeelsuren kan garanderen dat ook die gemeenten 
die nu geïnteresseerd zijn in maar nog steeds wachtende op een samenwerking 
met het distributieplatform ook in de toekomst kunnen bediend worden. 
 

5.4 Zekerheid over financiële ondersteuning 
In de gehele uitbouw van het platform is risicomanagement momenteel een 
inherente factor. Men kan maar doelen bereiken als initiatieven worden 
genomen, waarvoor  nadien erkenning kan komen. Het beleid heeft een 
belangrijke taak in het beheersen van deze risico’s. Investeren in VoedSaam vzw 
biedt een garantie op het uitvoeren van taken die anders door de steden en 
gemeenten zelf zouden moeten aangepakt worden. 
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6. SAMENGEVAT 
 

a. Logistieke ondersteuning 
VoedSaam vzw draagt in belangrijke mate bij tot de hele logistieke organisatie van de 
voedselondersteuning die geboden wordt door partner-OCMW’s en -vzw’s in het 
Waasland aan personen en/of gezinnen met een beperkt budget. Deze partners zijn:                                                                                                                                         
OCMW’s:  

Stekene - Sint-Gillis-Waas – Temse -  Kruibeke - Sint-Niklaas  

        VZW’s:                                               

Welzijnsschakels / De Springplank, VLOS, De Variant (Sint-Niklaas), Cura Waas 
(Tielrode-Temse), De Toevlucht (Lokeren), B-Asiel/De Brug (Beveren), De Olijf 
(Stekene), Kansarmen Vlaanderen (Waasmunster). 
 

b. Lerende netwerken 
VoedSaam vzw organiseert op regelmatige basis overlegmomenten waarin aan de 
hand van lerende netwerken ervaringen worden uitgewisseld, kennis wordt 
overgedragen, bestaande werkwijzen worden in vraag gesteld en bijgestuurd. Ook de 
volgende jaren zullen deze bijeenkomsten een wezenlijk deel blijven uitmaken van de 
werking van dit distributieplatform. 
 

c. Antwoord op maatschappelijke verzuchtingen. 
Dit distributieplatform beantwoordt aan enkele maatschappelijke verzuchtingen: 
bewuster omgaan met voedsel en voedselreststromen; mensen in armoede toegang 
geven tot gezonde en gevarieerde voeding en bijdragen tot het verminderen van het 
wegverkeer in het kader van een mobiliteitsplan. 
 
 

d. Nood aan structurele financiële ondersteuning 
Door in te spelen op maatschappelijke verwachtingen toont VoedSaam vzw haar 
waardering voor de vragen uit de samenleving. Op dezelfde manier vraagt zij 
dezelfde blijken van waardering terug. Elke samenleving heeft het recht op haar 
keuzes en prioriteiten. Men kan verwachten dat de eraan verbonden kosten correct 
vergoed worden. Het ondernemingsplan berekent dat enkel een financiële input van 
0,20 euro per inwoner door de gemeenten met wie VoedSaam vzw nu al samenwerkt 
én met wie ze in de toekomst een samenwerkingsverband wil opstarten, de jaarkost 
van VoedSaam vzw betaalbaar houdt en haar dienstverlening aan die gemeenten op 
die manier garandeert. 

Het sociaal herbestemmen van voedselreststromen kan blijvend gerealiseerd worden 
door het distributieplatform bestaanszekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. 
Dit begint met voldoende zekerheid over locatie, logistiek, mankracht én structurele 
financiële ondersteuning. 



 

 
13 

 

 

 

                  

 

 


