
WELKOM
Flavourwebinar#2

Logistiek: management en 
competenties:eenprofessionelewerk

- en leeromgeving creëren

Hou je smartphone bij de hand of
Zet een venster open op je PC met 

volgende website: 
www.slido.com



10 projectpartners 
Vlaanderen, Noord-Frankrijk en UK



Flavour - Opbouw

Voedseloverschotten
herverdelen

Professionalisering
Opschaling
Uitbreiding

distributieplatformen

Voedseloverschotten
verwerken

Houdbaarheid 
verlengen

Nieuwe producten 
ontwikkelen

Ondersteuning van 
(werkvloer)begeleide
rs om mensen ver van 

de arbeidsmarkt te 
betrekken in de 
ΨƴƛŜǳǿŜΩ ǎŜŎǘƻǊ

Business model ontwikkelen.
Aanpak van beleid tot verminderen van 

voedselverlies

Communicatie



WP3
Opleiding en coaching in de voedseloverschottensector

Jobs en werkervaring creëren via verwerking en herverdeling

Webinars- leerwerknemers begeleiden/opleiden in

#1 Voedselveiligheid

#2 Logistiek: management en competenties: een 
professionelewerk-Ŝƴ ƭŜŜǊƻƳƎŜǾƛƴƎ ŎǊŜšǊŜƴ

#3 Welzijn en gezondheid  - mei/juni 



Ook altijd al eensover het 
muurtjewillenkijkenΚΧ



Wat ligt er vandaag op 
het schap?

Werking Fairshare UK - Emiliy

Distributieplatform Gent - Kenny

Colruyt - Mounir

Leermiddelen ςInge & Remko



Hoe 
pakkenze
het aanin 

de UK?



Food moving through the 
system:

A simple guide from a 
Warehouse Manager 

Voedsel op weg door het systeem: een 
eenvoudige gids van een magazijn 

verantwoordelijke 



Goods In (aankomst voedsel)

ɻ For all food that arrives at FareSharewe 
complete a goods in sheet

Voor alle inkomend voedsel: ôbinnenkomende 
goederen documentõ ingevuld 

ɻ On our goods in sheets, every piece of 
information we collect is a legal requirement

Alle verzamelde info is wettelijk verplicht 

ɻ We have to keep our sheets for at least 2 years 
and present them at audit

info 2 jaar bijhouden ifv audit 



Goods In (aankomst voedsel)

ɻ Check with your local food safety authority 
what details are required

Check bij je lokale voedselagentschap wat de 
verplichtingen zijn 

ɻ Make sure your staff / volunteers understand 
why this is important and put processes in 
place to check paperwork. This provides 
opportunities to retrain staff and volunteers on 
the spot

Zorg dat je medewerkers het belang ervan 
begrijpen, voorzie processen om de documenten te 
controleren. = opleidingskansen op de werkvloer



Sorting food ðSorteren

ɻ Often the food we receive comes in as a mix of 
different products 
Ontvangen voedsel is vaak een mix 

ɻ We need to: 
ỏ Remove anything that is out of date or unsuitable

Á vervallen producten verwijderen
ỏ Separate chilled from ambient food

Á Gekoeld en niet gekoeld apart 
ỏ Group the same or similar types of food together for 

storage
Á Gelijke/gelijkaardige producten groeperen

ỏ Count the number of boxes, cases or packets
Á Aantal dozen, pakketten, é tellen 

ỏ Record the weight and date 
Á Gewicht en datum 

ỏ Input all of this information into the Stock 
Management System

Á Inputten


