


Hutten

Kengetallen (2015)
 Opgericht in 1929
 Aandeelhouder is Bob Hutten.
 Er werken ruim 1400 samenwerkers
 ± 11.000 opdrachten per jaar ± 11.000 opdrachten per jaar
 Omzet > € 80 miljoen
 Nettowinst > € 2 miljoen
 Bedrijfscatering op ruim 180 locaties
 Evenementencatering ( 12 locaties exclusief)
 Zorgcatering
 Multiservices & Hospitality diensten
 Food Service
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Op ieder moment van buitengewone betekenis zijn voor elkaar
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Aanleiding

* Hutten wil van betekenis zijn…………

Stretchen in het geluk van de ander

Shared Value 

- Beter eten congres 2011

- Resultaat 2015 : Voedselverspilling daalt niet 

22-11-2016



Voedselverspilling in Nederland :

 Consument: € 2,5 miljard per jaar

 Keten (producenten, telers, versnijders, Retail): € 2,5 miljard  per jaar

 Totaal:  €5 miljard - 2 miljoen ton
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Voedselverspilling Mondiaal :

Jaarlijks 1,3 miljard ton = 1/3 van de voedselproductie

4%3% 2%Groenten en fruit
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Wortel en knollen
Granen
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Oliezaden
Vis



Strategische keuzes van Hutten
Verantwoording nemen in de problematiek van de voedselverspilling ( 
MVO)

 Full time Waste Coördinator Full time Waste Coördinator
 Pilot project met Plus supermarkten
 De Verspillingsfabriek
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De Verspillingsfabriek

 Reststromen van telers, tuinders, veilingen, ‘versnijders’ en producenten

 Hoogwaardige soepen, ragouts, sauzen, en maaltijdcomponenten

- Barstensvol 

- OverLekker ( Plus)

 Productie met inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt Productie met inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

 Push & pull assortiment

 Houdbaarheid

a) vers  12 dagen

b) vers houdbaar  30 dagen

c) lang houdbaar  tot 1 jaar

 Geen conserveringsmiddelen, geen onnatuurlijke e-nummers

 Voedsel bedoeld als menselijk voedsel herbestemd als menselijk voedsel
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De Verspillingsfabriek
Samenwerken met:
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De Verspillingsfabriek
Businessmodel

Retail
Zorg- en 

overheids-
instellingen

Foodservice Etc.Afzet Ladder van Moerman
 Preventie
 Humane voeding 
 Componenten humane 

voeding 
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De Verspillingsfabriek

Producenten Telers Versnijders DistributeursAanvoer

voeding 
 Toepassing diervoeding
 Grondstof voor industrie
 Verwerking tot meststof
 Toepassing duurzame 

energie
 Verbranden
 Storten



De Verspillingsfabriek
Partners
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De Verspillingsfabriek
Doelstelling

Binnen twee jaar staat er een onderneming die in staat is om kostendekkend
topkwaliteit producten te maken uit reststromen met inzet van mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt.

Daarna groei van de omzet met 15% per jaar.

Door ambachtelijk te werken met zo min mogelijk additieven en met een hele hoge
smaakwaardering en voedingswaarde zal maximaal onderscheidend vermogen
gecreëerd worden.
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Barstensvol
Bartsensvol staat voor de rest! 

Stoer dat je kiest voor Barstensvol! Met onze enorme ambitie om voedselverspilling
in Nederland aanzienlijk te verminderen doen we geen concessies aan de smaak.
Onze huisgemaakte producten zijn vers en ambachtelijk bereid.
Eerlijke producten, barstensvol goede ingrediënten. Stuk voor stuk top van smaak! Als
basis worden geredde producten en reststromen gebruikt. Prima producten en vaak ookbasis worden geredde producten en reststromen gebruikt. Prima producten en vaak ook
nog eens supergezond. Zo help jij voedselverspilling binnen de totale keten te
verminderen.

Wie je ook helpt zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden
begeleid door onze top chefs en samen lachen ze heel wat af in de keuken. Bartsensvol
staat op voor de rest en met veel energie en innovatieve slagkracht onderscheiden we
ons van de rest. We maken ons sterk voor de restgroep en lopen op de troepen vooruit.
Bartsensvol staat voor de rest!
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Barstensvol
Bartsensvol staat voor de rest! 
570ML
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Barstensvol
Bartsensvol staat voor de rest! 

1000ML

2000ML

3000ML
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De Verspillingsfabriek
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De locatie
THREE-SIXTY

De locatie op de Huygensweg te Veghel draagt de naam THREE-SIXTY. Dit wordt
hét centrum op het gebied van foodinnovatie. Diverse initiatieven zullen hier
gehuisvest zijn.

THREE-SIXTY
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THREE-SIXTY

De 
Verspillingsfabriek

Kennis en 
expertise centrum Foodsquad Verspilde talenten



Ambitie & belofte
Ambitie We worden hét verspillingslab van Europa en starten in deze regio (Brabant)

Onder-
scheidend

- Onze ambitie + plan om hét centrum te worden

- Ons netwerk met de beste specialistenscheidend
vermogen - We bieden oplossingen (niet enkel analyse en advies) die leiden tot 

business (complete innovatie funnel) 

Belofte aan 
klant

- Voor minstens 25% van uw reststromen vinden wij een oplossing 

om het te voorkomen (preventief)

- Voor minstens 20% van uw reststromen vinden wij oplossingen 

om het hoger te verwaarden (curatief)



Wat is het VerspillingsLab dan precies? 
Doelgroepen

Primair

Verwerkers

Verspillingslab

Market
ing

Design ICT Logis
-tiek

Sociale 
innovatie Techno

-logie

WUR HAS

Multidisciplinair kennisnetwerk
1

3

Retail

Horeca

Catering

Oplossingen die leiden tot business
2

Oplossingen
Voorkomen Verwaarden



Talent in 2020

360 is de hotspot tegen talent waste.
In 2020 is het volgende bereikt:

• Portaal met Talent waste oplossingen.
• Denktank Verspilde Talenten is de partij voor arbeidcreatie en -adoptie.
• Minstens 50 oplossingen die substantieel bijdragen (vb: Kentalis).
• Minstens 25 bedrijven ontstaan uit de denktank.
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• Minstens 25 bedrijven ontstaan uit de denktank.
• Actief dienstencentrum.
• Hospitality academy op gebied van talentexploitatie en voorbereiding arbeidsmarkt.
• Proeftuinen en stageplekken.
• Lectoraat Verspild talent.

Talent



• Lectoraat business-creatie. (Avans, UT)
• Senior Board of talent professionals.
• Community van 350 bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden.
• Toegang tot kapitaal.
• Ondernemersacademie voor begeleiding start-ups en scale-ups.
• Pressurecookers.
• Test en ontwikkel faciliteiten.
• Toegang tot experimenteer geld.
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• Toegang tot experimenteer geld.
• Expositieruimte Thema en Best Practices. 
• Cross-over met food waste.
• Brabants beste in tegengaan verspilling talent.
• 360 is de hotspot op gebied van verspild talent.

Talent



360 is de hotspot tegen verspilling van food en talent.
In 2020 is het volgende bereikt.

360 als facilitator:

• Ruimte voor ondernemingen.
• Ruimte voor ontmoeten.
• Ruimte voor studenten.
• Ruimte om te werken.
• Ruimte voor hospitality.
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• Ruimte voor hospitality.
• Ruimte voor ontvangst. 
• Ruimte voor individu, groepen.
• Ruimte voor congresseren.
• Ruimte voor te parkeren.
• Ruimte voor creatie .
• Ruimte voor de campusorgansiatie/ BOM/ Provincie als verbinder.

Facilitat
or



Facilitator voor Food waste:

• Taskforce.
• Projectorganisatie.
• Netwerk en community.
• Expositie thema/Best Practices/conservering.
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• Expositie thema/Best Practices/conservering.
• Studentenruimtes
• Senior board of foodprofessionals ruimte.
• Test en ontwikkel faciliteiten.

Food



Facilitator voor Talent waste:

• Taskforce.
• Projectorganisatie.
• Netwerk en community.
• Expositie thema/Best Practices
• Studentenruimtes.
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• Studentenruimtes.
• Senior board of talentprofessionals ruimte.

Talent
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