
Duurzame & kostenbesparende horeca



Greendish - de speelfilm

https://www.youtube.com/watch?v=mlXV8qRf_eI&list=UU_lQKlkFWfT3rrWSyY04a3w&index=2&ab_channel=Greendish


Onze Missie

Wij dragen mondiaal bij aan het vergroten van het welzijn van
mens, dier en planeet door

Samen met voedselaanbieders gezonde én duurzame voeding voor 
iedereen overal beschikbaar te maken.



Duurzame en gezonde voeding voor iedereen overal beschikbaar maken

1000+ 

Locaties verduurzaamd



2020 2025 2030 2050

naar een duurzaam en gezond voedselaanbod in 2050
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Stap voor stap

Greendish 

2050 Guidelines

55% CO2 

Reductie

25% CO2 

Reductie 







Voedselverspilling in Nederland



Voedselverspilling in euro’s

Voedselverspilling is een directe kostenpost voor horecaondernemers. Een kilo verspild voedsel kost 

gemiddeld €7. Een middelgroot restaurant kan 4.000 tot 5.000 kilo voedsel per jaar besparen. Omgerekend kan 

dit neerkomen op een besparing van €28.000 tot €35.000 per jaar!

Maar dit zijn natuurlijk alleen nog maar de inkoopkosten. Hiernaast ben je ook kosten kwijt aan:

1. Het laten ophalen van gft-afval (gemiddeld €0,20 per kilo)
2. Het onnodig koelen van het eten in koelkast/diepvries
3. Het onnodig opwarmen van het eten
4. De uren die besteed zijn aan de bereiding
De daadwerkelijke kosten van weggegooid voedsel liggen dus nog veel hoger dan enkel de inkoopkosten.



Greendish in 
de horeca

• 1 op 1 ondersteuning: vooral
voor grote bedrijven/ketens

• Projecten met gemeenten of 
provincies: voor álle
horecabedrijven

• Intensief

• YourChoice

• Adviesgesprek



Transitieprogramma’s Amsterdam

Alkmaar (2x)

Almere (2x)

Barendrecht

Ede

Hoeksche Waard

Leeuwarden

Lelystad

Katwijk

Nijkerk

Nissewaard

Purmerend

Rhenen

Ridderkerk

Rotterdam (3x)

Veenendaal

Wageningen

Provincie Gelderland

21 gemeentelijke en 

1 provinciaal transitieprogramma



Van der Valk



Domino’s



YourChoice: 1 gerecht 
campagne 



Horeca gemeente 
Amsterdam

• Gemiddeld een hogere verkoop van YourChoice gerechten tijdens de campagne. 

• Marge per gerecht gestegen na aanpassingen van de gerechten naar een
YourChoice gerecht!

• Er staan nu zo’n 9% meer vegetarische gerechten op de kaart, waarbinnen het 
aandeel volledig plantaardige (veganistische) gerechten ook flink is gestegen. 

• Door aan de slag te gaan met de samenstelling op het bord (portiegrootte) ligt er 
nu per gerecht gemiddeld zo’n 8 gram minder vlees (-4%) en 12 gram meer
groente (+12%) op het bord. 

• Dit heeft gemiddeld per gerecht gezorgd voor een besparing van 3% CO2-eq 
uitstoot, 14% waterverbruik en 4% landgebruik. 

• Bij de deelnemers van het intensieve traject wordt hiermee per jaar 105 autoritjes
van Maastricht naar Amsterdam aan CO2-eq uitstoot, 7.769 douchebeurten aan 
water en 325 parkeerplaatsen aan grondoppervlak bespaard. 



Horeca gemeente Nissewaard



Horeca gemeente Purmerend



Horeca gemeente Leeuwarden



Toolbox met praktische toolsTeam: meer kennis over 
gezonde en duurzame voeding 
binnen het team

Business case: ontdek hoe 
gezond, duurzaam en winst 
hand in hand gaan

Advies en ondersteuning bij 
het gezonder en duurzamer 
maken van het aanbod

Relatie met de buurt:  de buurt
in je horecazaak met een goed 
verhaal

Netwerk:  netwerk en leren van 
overige deelnemers: wat werkt 
wel/niet

Een bijdrage leveren aan de 
gezondheid van bewoners en 
een duurzaam voedselsysteem

Publiciteit:  laat uw 
gasten/klanten zien wat u doet

Toekomstbestendig 
ondernemerschap en MVO 
doelstelling halen 

Wat levert het op voor de horecaondernemer



Q&A



Hoe krijgen wij dit
hier voor elkaar?

• Verzamel een groep enthousiaste
ondernemers

• Maak kenbaar aan de gemeente dat
jullie dit graag oppakken, maar daar
geld vanuit de gemeente voor nodig
hebben

• Breng de gemeente in contact met 
Greendish: zij bespreken samen de 
mogelijkheden

• Wie weet leidt dit tot een gaaf
project in deze regio!



Trek in impact?

zoe@greendish.com

+31 6 83 96 71 34

www.gelderlandvanmorgen.nl


