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Als student is het niet altijd makkelijk om een duurzame maaltijd te vinden op de cateringlocaties van de 
Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Hoewel er altijd een vegetarische maaltijd aanwezig is, 
is het aanbod en de variatie beperkt. Het is dikwijls niet duidelijk waar het eten dat aangeboden wordt 
vandaan komt. Na afloop van het eten, is het niet altijd mogelijk om afval te scheiden. En mocht er voed-
sel overblijven, dan kan dat alleen weggegooid worden. Dit is jammer, omdat studenten zich steeds be-
wuster zijn van de impact van hun voedselkeuzes. Op een aantal andere hogescholen en universiteiten, 
zowel binnen als buiten Nederland, is het wel al mogelijk om duurzamer te eten.
                Als studenten van de HvA en de UvA willen wij dat de catering op de hogeschool en de universiteit 
duurzamer wordt. Om deze reden hebben wij samen met adviesbureau Food Cabinet deze visie op duur-
zame catering geschreven. De visie erkent dat de hogeschool en de universiteit niet over de financiële 
middelen beschikken om de catering zo duurzaam te maken als studenten, maar ook de HvA en de UvA 
zelf, misschien zouden willen. Toch bewijst deze visie dat een zeer duurzame catering een realistisch 
doel is. In dit document worden een aantal vlakken genoemd waarop de HvA en de UvA met betrekking 
tot duurzaamheid snelle slagen kunnen behalen. 
 Om breed draagvlak te creëren voor deze visie en de wensen en behoeftes van studenten en 
medewerkers te inventariseren, hebben we in samenwerking met Food Cabinet in april 2013 een onder-
zoek onder 1440 studenten en werknemers uitgevoerd naar hun wensen voor een duurzame catering. 
De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van deze visie. Voor de verdere uitwerking van de visie  
zijn verschillende experts geraadpleegd: Kasper de Lange van het onderzoeksprogramma CleanTech 
(HvA), Freek Morren, HvA docent diëtiek en Elles Baaijens van Bureau communicatie en externe relaties. 
Uiteindelijk heeft Louise Fresco naar de visie in zijn geheel gekeken en haar lof uitgesproken over de 
volledigheid van het document en de zorgvuldigheid waarmee is het opgesteld. De feedback van deze 
experts heeft geholpen om dit document inhoudelijk kloppend en zinvol te maken. Waarvoor onze dank 
aan hen.
 Deze visie biedt de HvA en de UvA handvatten om direct met de verduurzaming van de cate-
ring aan de slag te gaan. Door op de drie geselecteerde prioriteitsgebieden verduurzaming in te zetten 
kiezen de Hogeschool en de Universiteit voor een toonaangevende en aantrekkelijke catering die zij aan 
studiekiezers, studenten en werknemers bieden.

Namens de studenten van Students for Sustainability Amsterdam,

Jesse Hettema (voorzitter),

Steven de Grauw (secretaris),

 

2

VOORWOORD



Dit document presenteert de visie op duurzame catering van de HvA en de UvA. Het zet uiteen 
waarom de hogeschool en de universiteit voor verduurzaming van hun faciliteiten kiezen en wat voor 
rol duurzame catering binnen de HvA en de UvA moet spelen. Allereerst schetsen wij de context en 
aanleiding waarbinnen deze visie  tot stand is gebracht. We laten zien dat het verduurzamen van de 
catering vraagt om het maken van keuzes. Dit document biedt de HvA en de UvA handvatten bij het 
maken van deze keuzes. Tenslotte geeft deze visie aan waartoe verduurzaming van de catering binnen 
de hogeschool en de universiteit moet leiden. 

In de bijlage van dit document presenteren wij een strategie om de verduurzaming van de catering 
binnen de HvA en de UvA succesvol in gang te zetten.
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INLEIDING



De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam maken zich hard voor de verduurzaming van 
hun catering. Zij doen dit aan de hand van hun visie op duurzame catering die als volgt kan 
worden samengevat:

Duurzaam voedsel is essentieel voor een sociaal en ecologisch verantwoorde samenleving. Een groeiend 
aantal burgers, organisaties en overheden heeft dit door en maakt zich hard voor het verduurzamen 
van voedselproductie en –consumptie. Hogescholen en universiteiten wereldwijd realiseren zich dat zij 
naast het onderschrijven van het belang van duurzaamheid in hun onderwijs en onderzoek ook in de 
catering niet om het thema duurzaam voedsel heen kunnen. 

De HvA en de UvA grijpen de verduurzaming van hun catering niet alleen aan om met de maatschappelijke 
trend mee te gaan, maar ook omdat zij, bijvoorbeeld, kansen zien om door middel van een duurzame 
catering te innoveren, studiekiezers te trekken en de gezondheid en werkprestaties van studenten en 
werknemers te verbeteren. 

Duurzaamheid is een breed begrip en met betrekking tot voedsel heeft het betrekking op zaken als 
water- en energieverbruik, impact op biodiversiteit, dierenwelzijn en broeikasgasuitstoot. De HvA en 
de UvA verduurzamen de catering daarom vanuit het besef dat er trade-offs bestaan - verschillende 
duurzaamheidsaspecten kunnen onverenigbaar zijn. De HvA en de UvA kiezen ervoor om - overeenkomstig 
met de ambitite die zij hebben uitgesproken om hun CO2 uitstoot in 2025 met 40% verminderd te 
hebben t.o.v. 2005 - voornamelijk in te zetten op het omlaag brengen van broeikasgasuitstoot. Om deze 
ambitie aan te laten sluiten op de wensen voor een duurzame catering van studenten en werknemers, 
welke zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door SFSA en Food Cabinet onder 1440 studenten en 
werknemers, is ervoor gekozen drie speerpunten te benoemen. Deze speerpunten hebben niet alleen de 
hoogste prioriteit onder studenten en werknemers, maar bieden ook de mogelijkheid een aantal snelle 
slagen te maken. De speerpunten zijn:

1. DE CATERING BIEDT GEZOND VOEDSEL AAN
 a. Minder vlees en minder zuivel consumeren is gezond en ook duurzaam omdat het broeikas  
      gasuitstoot omlaag brengt.
 b. De catering biedt allereerst een groot aantal plantaardige opties aan. De keuze voor meer      
                      groente en fruit wordt aantrekkelijker en makkelijker gemaakt.
 c. Daarnaast wordt er in plaats van producten op basis van vlees en zuivel meer producten op              
                      basis van vis en ei aangeboden.
 d. Het maken van gezonde keuzes wordt in de catering gestimuleerd.

2. DE CATERING VERWERKT AFVAL OP EEN DUURZAME MANIER
 a. Het goed scheiden van afval en het verkleinen van afvalstromen zorgt voor minder   
       broeikasgasuitstoot 
 b. De catering gebruikt daarom weinig verpakkingsmateriaal
 c. Studenten en werknemers kunnen hun afval overal scheiden, met name op de cateringlocaties
      wordt daar goed over gecommuniceerd
 d. Reststromen worden waar mogelijk hergebruikt

3. DE CATERING VERSPILT GEEN VOEDSEL
 a. Voedselverspilling brengt veel onnodige broeikasgasuitstoot met zich mee
 b. De hoeveelheid restvoedsel wordt daarom geminimaliseerd
 c. Voor eventueel overgebleven voedsel zijn alternatieve bestemmingen gevonden om rest  
      voedsel niet te verspillen
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MANAGEMENT SAMENVATTING



Om bovengenoemde speerpunten ter verwezenlijken moeten de HvA en de UvA strategisch te werk 
gaan. Met name positionering van de catering, transparantie, eigenaarschap van en interactie met 
studenten en werknemers en de houdbaarheid van de cateringfaciliteiten zijn cruciaal voor de succes-
volle implementatie van deze visie.

Deze visie sluit af door samen te vatten welke principes centraal staan in de verduurzaming van de 
catering. Dit deel schetst een beeld van hoe duurzame catering er op de HvA en de UvA uitziet en pleit 
ervoor dat de hogeschool en de universiteit concrete doelstellingen voor zichzelf stellen om tot deze 
situatie te komen.
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In maart 2013 hebben de HvA, de UvA, SFSA en Eurest de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de 
catering op de HvA en de UvA aanbiedt te verduurzamen. Om deze ambitie waar te maken hebben 
deze partijen het Duurzame Catering Project in gang gezet. Food Cabinet is als onafhankelijke partij 
betrokken om het project tot een succes te maken. Om de verduurzaming van de catering aan te laten 
sluiten op de wensen van studenten en werknemers van de HvA en de UvA is het Duurzame Catering 
Project van start gegaan met een grootschalig onderzoek naar voorkeuren m.b.t. duurzaamheid in de 
catering1. Van 1440 studenten en werknemers zijn de prioriteiten in kaart gebracht. Deze prioriteiten 
vormen de basis van de in dit document uitgewerkte visie. De definitie van duurzaam voedsel die in deze 
visie wordt gehanteerd is beschreven in de sectie prioriteiten en aandachtspunten (blz. 8).

WAAROM DUURZAME CATERING?
Een groeiend aantal burgers, organisaties en overheden heeft door dat duurzaam voedsel essentieel 
is voor een sociaal en ecologisch verantwoorde samenleving. Met name consumenten willen steeds 
beter weten waar hun voedsel vandaan komt en wat de impact van hun voedsel op het milieu en de 
maatschappij is. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in de opkomst van lokale landbouwmarkten en de  
toenemende populariteit van keurmerken als biologisch en Fairtrade.

Het is logisch dat instituten als de HvA en de UvA, onderwijsinstellingen die midden in de maatschappij 
staan, een dergelijke ontwikkeling oppakken. Zij doen dit in hun onderwijs en onderzoek. Zo is 
Louise Fresco, een van Nederlands meest gerenommeerde autoriteiten op het gebied van duurzame 
voedselproductie, universiteitshoogleraar aan de UvA en heeft de HvA binnen het onderzoeksprogramma 
CleanTech onderzoek gedaan naar Sustainable Systems for Food. Er is echter ook een praktische kant 
aan duurzaam voedsel die de hogeschool en de universiteit niet naast zich neer mogen leggen. 
Zij hebben namelijk invloed op het soort voedsel dat dagelijks gepresenteerd wordt aan studenten 
en werknemers.

DUURZAME CATERING WERELDWIJD
Hogescholen en universiteiten wereldwijd realiseren zich dat zij ook in de kantine niet om het thema 
duurzaam voedsel heen kunnen. In Groot-Brittanië, bijvoorbeeld, heeft een groot aantal universiteiten 
zich door het opstellen van richtlijnen expliciet vastgelegd aan het verduurzamen van de catering. 
Zo hebben Newcastle2, Bristol3, Durham4 en St. Andrews5 actief beleid gevormd om de catering 
te verduurzamen. De London School of Economics6 neemt zich zelfs voor een menu dat voor 70% 
vegetarisch is en voor 40% uit seizoensgroenten en –fruit bestaat aan te bieden. In de VS leggen 
veel universiteiten, waaronder Harvard7, zich toe op het verminderen van afval en CO2 uitstoot. Ook 
universiteiten dichter bij huis verduurzamen de catering. De Universiteit Gent8 en de Universiteit 
Antwerpen9 hebben bijvoorbeeld een wekelijkse veggiedag.

DUURZAME CATERING IN NEDERLAND
In Nederland lijken universiteiten en hogescholen minder ver te zijn in deze ontwikkeling. De Universiteit 
Utrecht serveert bijna uitsluitend Fairtrade koffie, biologisch brood en biologische zuivel, maar hanteert 
anderzijds geen richtlijnen m.b.t. duurzame catering. De Radboud Universiteit Nijmegen10 stelt zichzelf 
tot doel biologische catering te stimuleren, maar let niet op andere duurzaamheidsaspecten van de 
catering. Op de Universiteit Twente en een aantal hogescholen zet cateraar Sodexo zich in om een 
voorloper in duurzame catering te zijn door middel van het door hun opgestelde Better Tomorrow 
Plan11 te volgen. Dit houdt in dat de cateraar rekening houdt met gezondheid, lokale ontwikkeling en 
het milieu. Ook Eurest werkt in principe volgens duurzame richtlijnen die haar moederbedrijf compass-
group heeft opgesteld12. Desalniettemin is het onduidelijk hoe dit duurzame beleid zich naar het aanbod 
va Eurest vertaalt. Doordat het bij veel instellingen onduidelijk is wat duurzaam voedsel exact inhoudt 
lijkt er bij de meerderheid van hogescholen en universiteiten in Nederland nog geen sprake te zijn van 
een substantiële verduurzaming van de catering.
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CONTEXT EN AANLEIDING



Door het Duurzame Catering Project te starten hebben de HvA en de UvA laten zien dat zij de 
wereldwijde ontwikkeling naar duurzame catering tijdig oppakken. Het is echter belangrijk dat de 
HvA en de UvA op dit gebied niet slechts de maatschappelijke ontwikkeling volgen. Er zijn voor de 
hogeschool en de universiteit namelijk goede redenen om op het gebied van duurzame catering een 
leidende rol te nemen. 

KANSEN
Allereerst biedt verduurzaming van de catering een kans om de catering beter te doen aansluiten op de 
wensen van studenten en werknemers. Ten tweede draagt het verduurzamen van de catering bij aan 
de maatschappelijke voorbeeldrol die onderwijsinstellingen als de HvA en de UvA hebben. Ten derde 
biedt het verduurzamen van de catering een kans om te innoveren; zowel studenten als onderzoekers 
kunnen de verduurzaming van de catering aangrijpen voor het uitvoeren van onderzoek of het in de 
praktijk brengen van vernieuwende ideeën. Ten vierde kan duurzame bedrijfsvoering in de catering met 
een goede PR aantrekkingskracht uitoefenen op studiekiezers. Tenslotte kan de verduurzaming van de 
catering bijdragen aan de gezondheid, concentratie- en werkprestaties van studenten en werknemers.

TRADE-OFFS
Het zal echter niet mogelijk zijn om elk aspect van de catering te verduurzamen zonder daarvoor 
andere zaken op te offeren. Om de catering te verduurzamen zullen er trade-offs m.b.t. prijs, kosten, 
assortiment en voorradigheid gemaakt moeten worden. Deze visie erkent dat met name prijs van 
groot belang is voor de HvA en de UvA – zij achten het belangrijk hun studenten en werknemers een 
betaalbare maaltijd aan te kunnen bieden. Daar staat echter tegenover dat het in de huidige situatie 
moeilijk is aan duurzaam voedsel te komen voor hen die wel bereid zijn meer te betalen. Daarnaast 
hebben onderwijsinstellingen tot op zekere hoogte een voorbeeldfunctie te vervullen en zouden zij 
duurzaam gedrag moeten stimuleren. Dit is mogelijk door in ieder geval een aanzienlijk deel van het 
voedsel dat wordt aangeboden in de catering te verduurzamen. In het kader hieronder staat uitgelegd 
dat er ook binnen verduurzaming van de catering nog trade-offs bestaan.
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DUURZAME CATERING OP DE HvA EN DE UvA

Welke trade-offs bestaan binnen verduurzaming?
‘Duurzaamheid’ is een dermate breed begrip dat het niet altijd eenvoudig is te beslissen welke 
verandering wat betreft duurzaamheid de beste keuze is. Zo is vis vaak een gezondere voedselkeuze 
dan vlees maar is vis vaak ook overbevist en dus een slechtere keuze dan vlees wat betreft 
biodiversiteitsaspecten. Hoewel biologisch geproduceerd voedsel veel duurzame aspecten heeft, 
zoals minder grond- en watervervuiling , kan biologisch geproduceerd soms ook betekenen dat 
de productie een hogere CO2 uitstoot met zich meebrengt. In deze situaties is het dus nodig om 
weloverwogen keuzes te maken gebaseerd op vooraf gestelde doelstellingen. Dit betekent dat als je 
doelstelling CO2 reductie behelst je niet bij automatisch bij biologisch uitkomt. Zet je in op minder 
gebruik van pesticiden kom je daar wel op uit. De in deze visie omschreven prioriteiten voor het 
verduurzamen van de catering bieden handvatten voor de HvA en de UvA om de keuzes die zij maken 
te laten aansluiten op de wensen van studenten en werknemers.

AJAX-SPELERS KRIJGEN SPORT-
VOEDING MEE NAAR HUIS



DUURZAME CATERING OP DE HvA EN DE UvA
Het mag duidelijk zijn dat hogescholen en universiteiten in Nederland, waaronder de HvA en de UvA, nog 
een grote slag kunnen maken in de verduurzaming van hun catering. Hierbij zal snel worden gedacht aan 
het vergroten van het aandeel biologisch en Fairtrade in het assortiment, maar andere aspecten van de 
catering behoeven ook aandacht. Duurzame catering betekent namelijk ook een vermindering van afval, 
een zuinige energie- en waterhuishouding, weinig voedselverspilling en gezonde en tevreden studenten 
en werknemers. Dit laatste is belangrijk omdat het aangeeft dat verduurzaming van de catering 
allereerst gebaseerd moet zijn op de wensen van studenten en werknemers. Een inventarisatie van die 
wensen is al gemaakt door Food Cabinet en SFSA. Zij hebben onder 1440 studenten en werknemers 
onderzoek verricht om hun voorkeuren m.b.t. duurzame catering in kaart te brengen. De conclusies van 
dit onderzoek vormen de basis van deze visie. 
 
De volgende sectie laat zien wat duurzame catering concreet betekent. Het presenteert op welke 
vlakken de HvA en de UvA verduurzaming in de catering allereerst moeten inzetten. 

8



Zoals hierboven aangegeven is de mate van duurzaamheid in de catering niet alleen af te lezen aan de 
hoeveelheden biologisch, Fairtrade en MSC-gecertificeerd in het assortiment. Aspecten als voedselpro-
ductie, transport, bedrijfsvoering en afvalverwerking zijn minstens even belangrijke indicatoren. Deze 
visie hanteert de definitie zoals geformuleerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel13 voor het begrip 
‘duurzaam voedsel’:

‘De continue inspanningen van ondernemingen actief in de productie, verwerking, distributie, bereiding en 
verstrekking van voedsel, gericht op het doorvoeren van verbeteringen in het productieproces van voedsel, 
op het terrein van het verminderen van milieubelasting en afval, vergroten van dierenwelzijn en verbeteren 
van arbeidsomstandigheden, binnen een economische haalbare context.’

Op basis van deze definitie zijn de volgende hieronder in willekeurige volgorde gepresenteerde speer-
punten, gedefinieerd door Platform Verduurzaming Voedsel (nu Alliantie Verduurzaming Voedsel) en 
aangescherpt door Wageningen RU14, van bijzonder belang in het verduurzamen van de catering:

 Vermindering van watergebruik en reductie in uitstoot van schadelijke stoffen in water.
 Matiging van energieverbruik en vergroten aandeel duurzame energie.
 Vermindering van uitstoot van schadelijke gassen.
 Verbetering van transportlogistiek.
 Verbetering van gebruik van reststromen en vermindering van voedselverspilling.
 Vermindering van verkoop van producten die het milieu en de biodiversiteit grote schade   

 toebrengen.
 Verbetering van werkomstandigheden op alle niveaus van productie en distributie.
 Levering van een bijdrage aan de leefomstandigheden van producenten.
 Verbetering van leefomstandigheden van de dieren die gebruikt worden voor voedselproductie.

Veel van de hierboven genoemde speerpunten zijn gerelateerd aan het productaanbod. Verschillende 
type producten hebben namelijk verschillende impacts op het milieu en de maatschappij. Zo is het 
voor het onderhouden van een dieet dat vlees bevat veel meer water, land en energie nodig dan voor 
een dieet op basis van slechts zuivel en plantaardig voedsel15. Daarnaast stoot vee veel broeikasgassen 
uit, kan veeteelt een grote invloed op biodiversiteit hebben en bestaan er in de vleesindustrie veel 
dieronvriendelijke praktijken. Hoewel duurzame catering dus niet alleen om voedsel maar ook om 
productie, transport en afvalverwerking draait, kan een keuze voor duurzaam voedsel meehelpen om 
veel speerpunten te realiseren.

Het bewerkstelligen van de hierboven genoemde speerpunten zal leiden tot een duurzame catering. 
Voorop in deze visie staat echter dat het verduurzamen van de catering op de HvA en de UvA allereerst 
moet aansluiten bij de wensen van studenten en werknemers. Om deze reden zullen drie thema’s die 
verschillende speerpunten omvatten prioriteit worden gegeven. Deze visie stelt dat er op deze priori-
teitsgebieden snelle winsten zijn te behalen. In relatie tot deze thema’s zullen veranderingen worden 
gemaakt die bewezen duurzamer zijn als ook concepten worden getest die kunnen bijdragen aan de 
verduurzaming van de catering van de HvA en de UvA. 

Dit betekent niet dat aan andere duurzame zaken geen aandacht besteed hoeft te worden worden; 
aan de overige speerpunten kan gelijktijdig worden gewerkt. Op den duur zullen deze overige speer-
punten gelijkwaardig geïntegreerd moeten zijn in het beleid en de bedrijfsvoering van de HvA, de UvA 
en de cateraar als de punten die binnen de prioriteitsthema’s vallen. 
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PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN



De drie prioriteitsgebieden die uit onderzoek onder studenten en werknemers naar voren komen zijn de 
volgende:

GEZONDHEID
Ten eerste willen studenten en werknemers dat het voedsel dat zij in de cateringfaciliteiten eten 
gezond is. Dit is niet vreemd aangezien het consumeren van gezond voedsel geassocieerd wordt met 
verbeterde concentratie en verbeterde werkprestaties. Bij gezond voedsel zal men snel denken aan 
voedsel dat minder suiker, vet en zout bevat. Hoewel deze visie onderkent dat dit belangrijke aspecten 
van gezond voedsel zijn, stelt deze visie dat om een duurzamere catering te verwezenlijken er vooral 
ingezet kan worden op een hogere groente- en fruitconsumptie. Volgens de Gezondheidsraad bestaat 
gezond en duurzaam voedsel bijvoorbeeld met name uit bonen, groente en fruit en juist minder uit 
voedsel dat een hoge impact op het milieu heeft en ook relatief slecht voor de gezondheid is, zoals 
vlees en zuivelproducten16. Een gezonde en duurzame mensa biedt dus meer plantaardige opties aan. 
Door minder dierlijke eiwitten in het assortiment aan te bieden wordt er aan verschillende speerpunten 
binnen duurzame catering gewerkt: een vermindering van water- en energieverbruik in de landbouw, een 
vermindering van broeikasgasuitstoot, een verlaging van de belasting op het milieu en de biodiversiteit 
in het algemeen en natuurlijk een vermindering van dierenleed. Daarnaast is het verstandig om in plaats 
van voedsel op basis van vlees en zuivel meer voedsel op basis van vis en ei in het assortiment op te 
nemen. Het incidenteel consumeren van producten op basis van vis of ei draagt namelijk bij aan de 
gezondheid van studenten en werknemers. Ook moet er worden gekeken of promotie en zaken als 
bijmenging een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de consumptie van vlees en zuivel. De 
catering kan worden ingericht op een manier die studenten en werknemers stimuleert gezonde keuzes 
te maken door bijvoorbeeld de traditionele snackafdeling een minder prominente plek te geven dan een 
saladebar. 
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PRIORITEITEN

In opdracht van de New York Times ontwikkelde reclamebureau Victor & Spoils een campagne om broccoli te promoten



AFVALVERWERKING
Ten tweede willen studenten en werknemers dat de afvalverwerking in de catering verduurzaamd wordt. 
Het Landelijk Afvalbeheerplan stelt dat afval zo veel mogelijk voorkomen en anders gescheiden ter 
voorbereiding van hergebruik moet worden17. Allereerst zullen plastic verpakkingen en ander onnodig 
materiaalverbruik in de catering dus verminderd moeten worden. Daarnaast moeten de HvA en de UvA 
het mogelijk maken om afval in de cateringlocaties te scheiden. Door materialen beter te hergebruiken 
worden water- en energieverbruik geminderd. Daarnaast biedt goede afvalscheiding een kans om 
reststromen optimaal te benutten en mogelijke financiële besparingen te realiseren.

VOEDSELVERSPILLING
Ten derde willen studenten en werknemers dat voedselverspilling in de catering wordt verminderd. De 
Rijksoverheid schat dat er in Nederland per jaar ongeveer €4,6 miljard aan voedsel wordt weggegooid, 
wat niet alleen een verspilling van geld maar ook van energie en water is18. Er moeten alternatieve 
bestemmingen zoals een voedselbank gevonden worden voor het voedsel dat aan het einde van de 
dag vaak overblijft zodat de HvA en de UvA ook op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid 
kunnen tonen. Daarnaast moet er gekeken worden of de hoeveelheid voedsel die overblijft gereduceerd 
kan worden door bijvoorbeeld bepaalde producten aan het einde van de dag niet meer te bereiden.
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Het verduurzamen van de catering aan de hand van voorgenoemde speerpunten kan niet op zichzelf 
staan. De volgende belangrijke punten verdienen aandacht in het verduurzamingproces:

POSITIONERING
Traditioneel gezien onderscheidt de catering op de HvA en de UvA zich van zijn omgeving door het 
hanteren van lage prijzen. Een kwalitatief en duurzaam aanbod gaat echter niet altijd samen met 
goedkoop. Het is dus beter als de catering zich profileert als een plek waar studenten en werknemers 
er zeker van zijn dat ze een gezonde en duurzame maaltijd kunnen krijgen. Dit natuurlijk wel voor een 
relatief lage prijs.

TRANSPARANTIE
In de mensa moet het voor studenten en werknemers gemakkelijk zijn om uit te zoeken wat ze eten. Bij 
elk gerecht en elke snack staan bijvoorbeeld bordjes waarop de ingrediënten en herkomst van het eten 
staan aangegeven. Er moet worden nagedacht over en geëxperimenteerd met manieren om studenten 
en werknemers bewust te maken van de impact die hun voedselkeuzes op het milieu en de maatschappij 
hebben. Hier is een rol weggelegd voor de kennis en expertise van opleidingen als communicatie en 
marketing. De cateraarmedewerkers zijn goed op de hoogte van waar het eten dat zij serveren vandaan 
komt. Op een hoger niveau moet de cateraar zijn verantwoordelijkheid tonen en aan de HvA en de UvA 
kunnen laten zien hoe het voedsel dat zij aanbieden geproduceerd, verwerkt en getransporteerd wordt. 
Ook moet de cateraar aan zijn gemaakte afspraken gehouden kunnen worden.

EIGENAARSCHAP
Om de verduurzaming van de catering te optimaliseren is het nodig dat studenten en werknemers 
geënthousiasmeerd worden om mee te denken over veranderingen in hun mensa. Zij hebben bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om ideeën voor maaltijden aan te dragen bij de cateraar. Dit geldt natuurlijk ook voor 
de cateraarmedewerkers zelf; zij voelen eigenaarschap over hun werkplek en zijn trots op het voedsel 
dat zij presenteren.

INTERACTIE
Deze visie stelt dat de catering op de HvA en de UvA niet los mag staan van het thema duurzaam 
voedsel zoals dat wordt belicht in het onderwijs en onderzoek. Daarom moet het voor studenten 
mogelijk zijn om zich actief met duurzame catering bezig te houden. Zij kunnen zich bijvoorbeeld 
aansluiten bij onderzoeksgroepen die aan duurzaam voedsel projecten werken. Tenslotte moeten 
studenten de mogelijkheid hebben om hun afstudeerprojecten of stages aan het verduurzamen van de 
catering te koppelen. Hierbij moet met name gedacht worden aan studenten uit onderwijsgebieden als 
communicatie, marketing, milieu- en voedingswetenschappen en techniek.

HOUDBAARHEID VOORZIENINGEN
Een belangrijk aspect van duurzaamheid is houdbaarheid. Dit betekent dat de veranderingen die in de 
catering worden aangebracht er toe moeten leiden dat de catering in zijn nieuwe vorm lang mee kan 
gaan. Dit is met name belangrijk voor nieuwbouwlocaties, waar goed nagedacht moet worden hoe er 
voorkomen kan worden dat de catering na een aantal jaar weer omgegooid moet worden. Concreet 
betekent dit dat electriciteit, watertoe- en afvoer, ventilatie en dergelijke zaken slim ingericht worden 
zodat de mogelijkheid behouden wordt om flexibel met cateringvoorzieningen om te gaan. Door deze 
flexibiliteit te waarborgen zal het in de toekomst mogelijk zijn voor de cateraar om te experimenteren met 
cateringconcepten en studenten en werknemers blijvend aan zich te binden als klant. Op deze manier 
leidt de verduurzaming tot een lang houdbare relatie tussen de cateraar en studenten en werknemers. 
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Uiteindelijk moet het realiseren van bovengenoemde thema’s er toe leiden dat de catering op de 
HvA en de UvA significant duurzamer is. Hoe zich dit zal uiten wordt beschreven in deze sectie.

CIRCULAIR DENKEN
Uit dit document zijn een aantal principes m.b.t. duurzame catering te herleiden. Zo streeft deze visie 
ernaar dat de HvA en de UvA een stap richting circulair denken maken. Dit uit zich in dat de voorgenoemde 
speerpunten moeten leiden tot een catering waarbij voedselproductie, voedselconsumptie en 
afvalverwerking in balans met elkaar zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in de catering afval en 
voedselverspilling verminderd worden en dat afval en restvoedsel een nieuwe bestemming krijgen. Het 
is nodig dat de hogeschool en de universiteit blijven kijken op welke manieren zij veranderingen in de 
richting van een circulaire economie kunnen maken. 

VOORBEELDFUNCTIE
Daarnaast staat in deze visie centraal dat de hogeschool en de universiteit een voorbeeldfunctie in relatie 
tot duurzame catering hebben. Als onderwijs- en onderzoeksinstituten worden zij namelijk geacht voorop 
te lopen in maatschappelijke ontwikkelingen. Het verduurzamen van de catering biedt de HvA en de UvA 
een kans om niet alleen in hun onderwijs en onderzoek maar ook in de praktijk toonaangevend te zijn op 
dit onderwerp. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in de catering studenten en werknemers in staat 
zijn en worden gestimuleerd om gezonder en duurzamer te eten. Het is belangrijk dat de hogeschool en 
de universiteit ontwikkelingen op het gebied van duurzame catering blijven volgen en oppakken. 

Deze principes zullen zich op een aantal hele concrete manieren uiten wanneer de catering is verduurzaamd. 
Het kader hieronder omschrijft hoe studenten en werknemers duurzaamheid in de catering zullen 
ervaren wanneer de HvA en de UvA deze visie hebben onderschreven en geoperationaliseerd. 
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Hoe ziet duurzame catering er op de Hva en de uva uit?
Zodra deze visie is geïmplementeerd is het voor alle studenten en werknemers duidelijk dat zij 
duurzame keuzes in de catering kunnen maken. Zij hebben de vrijheid om voor duurzaam te kiezen 
waar zij dat willen maar worden ook aangemoedigd om duurzaam te handelen doordat de catering 
duurzaam gedrag faciliteert. De inhoud van deze visie is bekend onder studenten en medewerkers 
en zij zien deze inhoud naar de praktijk vertaald op hun cateringlocatie. Duurzame veranderingen 
binnen de thema’s gezondheid, afvalverwerking en voedselverspilling zijn met name zichtbaar voor 
studenten en werknemers. 

Allereerst is de keuzevrijheid van studenten en werknemers vegroot door het aanbieden van een 
groter plantaardig aanbod. De kwailiteit van de aangeboden plantaardige opties is dermate hoog 
dat studenten en werknemers verleid worden om voor een gezonde en duurzame optie te kiezen. 
Daarnaast heeft de cateraar concepten als ‘Meatless Mondays’ en ‘Bijmenging’ ontwikkeld die 
studenten en werknemers er toe aanzetten om minder dierlijke eiwitten te consumeren. Boven 
alles staat dat het voor studenten en werknemers makkelijk is om gezond en duurzaam te eten. Het 
plantaardige aanbod wordt gewaarborgd door in de top 20 van vaste producten meer gezonde en 
duurzame opties op te nemen.

Ten tweede worden studenten en werknemers gestimuleerd om duurzaam te handelen doordat zij 
op elke cateringlocatie afval gescheiden weg kunnen gooien. Vanzelfsprekend wordt afval ook in 
de keuken goed gescheiden weggegooid. Het gesorteerde afval wordt door de afvalverwerker zo 
veel mogelijk voorbereid voor hergebruik. Vanzelfsprekend beperkt goede afvalverwerking zich niet 
tot de cateringlocaties maar strekt zij zich uit tot bijvoorbeeld collegezalen. Het wordt studenten 
en werknemers ook makkelijk gemaakt om hun afval te verminderen doordat de verkoop van 
verpakkingsmateriaal is teruggebracht. Zo worden plastic flesjes water niet verkocht maar zijn er 
wel waterpunten bij alle cateringlocaties.

Ten derde worden studenten en werknemers er bewust van gemaakt dat zij op andere vlakken, 
zoals op het thema voedselverspilling, duurzaam kunnen handelen. Zij worden gestimuleerd minder 
te verspillen doordat de portionering in de catering flexibeler is en beter aansluit op hun vraag. 
Ook moet de cateraar bijvoorbeeld doggybags voorradig hebben zodat studenten en medewerkers 
voedsel dat zij niet opkrijgen mee kunnen nemen. Het is belangrijk dat ook zij die gebruik 
maken van banqueting zich bewust zijn van voedselverspilling en dat zij door, bijvoorbeeld, een 
feedbacksysteem gestimuleerd worden om niet onnodig veel voedsel te bestellen. Als laatste is er 
een creatieve nieuwe bestemming, zoals een voedselbankinitiatief, gevonden voor het voedsel dat 
toch nog overblijft in de catering.

Doordat de catering verduurzaamd is, zijn de cateringlocaties ook meer aantrekkelijk voor studenten 
en werkgevers geworden. Zij kunnen namelijk bewuste en goed geïnformeerde keuzes maken en 
zelf ook invloed uitoefenen op hun catering. De catering, met name op nieuwbouwlocaties, is met een 
vooruitziend oog ingericht zodat hij ook in de toekomst op de wensen van studenten en werknemers 
zal aansluiten. Concreet betekent dit dat er goed nagedacht moet worden over elektriciteit, water 
en ventilatiefaciliteiten. Door hier vroegtijdig over na te denken blijft ruimte voor experimenteren 
met cateringconcepten behouden, waardoor de catering op de HvA en de UvA aantrekkelijk is en 
blijft voor studenten en medewerkers.
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WEDERZIJDSE VERSTERKING
Belangrijk is ook om te realiseren dat de in deze visie genoemde prioriteiten en andere thema’s niet op 
zichzelf staan en dat hun realisaties elkaar wederzijds versterken. Door als hogeschool en universiteit 
dicht bij de voedselproductie voor de catering te staan kan de CO2-voetafdruk van deze instellingen 
omlaag worden gehaald. Door meer gezonde plantaardige opties te serveren wordt er indirect ook 
iets aan dierenwelzijn gedaan. Door het implementeren van een efficiënt afvalverwerkingsysteem kan 
water- en energieverbruik van bijvoorbeeld afwassen ook naar beneden worden gebracht. Om één 
heel praktisch voorbeeld te geven: door het stoppen met de verkoop van plastic flesjes water, wordt er 
verduurzaamd op het gebied van water, energie, transport en afval. 

DOELSTELLINGEN
Staatssecretaris Dijksma onderschrijft het belang van de circulaire economie in onze voedselvoorziening19. 
Zij heeft op landelijk niveau actiepunten opgesteld m.b.t. voedselvertrouwen, verduurzaming van 
voedselproductie, het terugdringen van voedselverspilling en voedselzekerheid. De HvA en de UvA 
zullen ook dergelijke doelstellingen op moeten stellen voor de thema’s die zij belangrijk achten om hun 
ambities op het gebied van duurzame catering concreet te maken.
De hogeschool en de universiteit kunnen hierbij denken aan de volgende soort zaken:

1. De HvA en de UvA stellen zich in hun Energy Efficiency Plan als doel afvalscheiding te optimaliseren20.
Deze ambitie sluit direct aan bij het Duurzame Catering Project. Deze doelstelling zou als 
kostenbesparing bij de afvalverwerker vastgelegd kunnen worden.

2. De HvA en de UvA hebben zich tot doel gesteld om hun CO2 uitstoot in 2025 40% verminderd te hebben 
t.o.v. 200521. Door concrete doelen voor vermindering van voedseltransport voor zichzelf te stellen, kan 
het verduurzamen van de catering bijdragen aan het behalen van dit streven. Er kan een vermindering 
in CO2 worden vastgesteld die gehaald moet worden.

3. De HvA en de UvA hebben de ambitie om op het REC en in Science Park stadstuinen in te richten die 
kunnen bijdragen aan warmte- en koeltebehoud van gebouwen op die plekken22. Deze ambitie gaat 
goed samen met een doelstelling om een deel van de ingrediënten die door de cateraar worden gebruikt 
lokaal te verbouwen. De HvA en de UvA kunnen zich een minimaal percentage groente stellen dat in 
2025 op bepaalde locaties voor de catering geproduceerd moet worden.

4. De HvA en de UvA zetten zich in om de inkoop in hun bedrijfsvoering te verduurzamen23. Dit houdt 
in dat zij zich voornemen bij de inkoop van producten te letten op duurzame en sociale aspecten van 
productie. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van kinderarbeid of milieuvervuiling. Voor de catering 
kan dit betekenen dat in 2025 er minimale percentages worden gesteld voor het aandeel gecertificeerde 
producten. Het is hier echter wel belangrijk dat er per product wordt gekeken waar certificatie kan 
bijdragen aan verduurzaming van de catering.

1.

2.

3.

4.



WAT MOET ER GEBEUREN OM TOT EEN DUURZAME CATERING TE KOMEN?
Om de in deze visie beschreven duurzame catering realiteit te laten worden moeten een aantal stappen 
ondernomen worden. Die stappen worden in deze strategie beschreven.

COMMITTEREN AAN VISIE
Als eerste moeten de HvA en de UvA deze visie onderschrijven en zich committeren aan het realiseren 
van de in dit document beschreven ambities. Wanneer dit gedaan is, is het noodzakelijk dat de HvA en 
de UvA concrete doelstellingen voor duurzame catering die zij zichzelf willen stellen op papier zetten. 

NULMETINGEN
Om een concrete invulling aan dergelijke doelstellingen te geven is het belangrijk dat er na het 
onderschrijven van de visie een nulmeting m.b.t. de in dit document genoemde thema’s plaatsvindt. 
Voorbeelden van vragen die beantwoord moeten worden zijn: hoe groot zijn de op dit moment 
ongesorteerde afvalstromen?; hoe veel voedsel wordt er door de catering weggegooid?; welk aandeel 
van het voedselaanbod kan op dit moment als gezond omschreven worden? Op basis van de antwoorden 
op deze vragen kunnen de door de HvA en de UvA gezette doelstellingen worden geoperationaliseerd.

EXPERIMENTEN OP NIEUWBOUWLOCATIES
De in deze visie omschreven ambities zullen om te beginnen worden getest en aangescherpt op twee 
locaties: Leeuwenburg en het REC. De nieuwbouw op deze locaties biedt namelijk de kans om de visie 
op experimentele schaal in de praktijk te brengen. 

Als eerste zal een nieuw afvalsysteem waarbij scheiding mogelijk is in de mensa op de locatie Leeuwenburg 
geïmplementeerd worden. Bekeken zal worden of studenten en werknemers op de juiste manier hun 
afval scheiden. Op deze manier wordt het duidelijk of er milieuwinsten of kostenverminderingen te 
behalen zijn door middel van het introduceren van afvalscheiding in de mensa’s. Tegelijkertijd met het 
monitoren van afvalscheiding op Leeuwenburg zal er onderzocht worden op welke manier studenten 
en werknemers extra gemotiveerd kunnen worden om hun afval te scheiden. De resultaten van dit 
onderzoek zullen bepalen op welke manier afvalscheiding vervolgens op het REC wordt opgezet.

Op het REC zullen ook de andere hoofdprioriteiten van de ambities worden gerealiseerd. Wat betreft 
het thema gezondheid zal er bij de cateraar op worden aangedrongen meer plantaardige en andere 
duurzame, gezonde opties in het assortiment op te nemen. Daarnaast zullen de nieuwe cateringlocaties 
op het REC zo worden ingericht dat het kiezen van een gezonde maaltijd gestimuleerd wordt. Ook zal de 
cateraar gevraagd worden te kijken of zij producten met minder verpakking kan verkopen. Wat betreft 
het thema voedselverspilling zal er op het REC gekeken worden hoe de hoeveelheden restvoedsel 
verminderd kunnen worden. Daarnaast zal er gekeken worden of een alternatieve bestemming voor 
restvoedsel gevonden kan worden. Opnieuw zal het in de praktijk brengen van de visie op het REC 
gebruikt worden om de ambities van de HvA en de UvA verder aan te scherpen. Op deze manier kunnen 
de uiteindelijke ambities die worden aangenomen over de gehele hogeschool en universiteit uitgerold 
worden. 

KANS TOT EXPERIMENTEREN
Het in de praktijk brengen van de drie prioriteitsgebieden moet studenten en onderzoekers de kans 
bieden om te experimenteren met duurzame catering. Dit betekent dat zij voorstellen kunnen doen die 
op de locaties Leeuwenburg en REC uitgevoerd worden. Succesvolle initiatieven kunnen geïncorporeerd 
worden in de ambities en doelstellingen voor duurzame catering. Op deze manier bieden de HvA en de 
UvA de mogelijkheid  om kennis van binnen de instituten te koppelen aan de praktijk. Food Cabinet kan 
eventueel ondersteuning bieden bij deze experimenten. Om het beoogde interactieve karakter van de 
catering te waarborgen is het de bedoeling dat ook nadat de projecten op Leeuwenburg en het REC zijn 
afgerond, studenten en onderzoekers de mogelijkheid om te experimenteren behouden. 
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AANBESTEDINGSTRAJECT CATERAAR
De duurzame visie en de hierboven omschreven ambities hebben consequenties voor het 
aanbestedingstraject van de catering. De uitkomsten van de experimenten op Leeuwenburg en het REC 
en de opgezette doelstellingen moeten dienen als basis voor de criteria voor een nieuwe cateraar in 
2016. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of cateraars genoeg ervaring hebben met het bereiden van 
plantaardige opties. Als de catering eenmaal weer aan een cateraar is uitbesteed moeten de HvA en 
de UvA controleren of de duurzame beloftes die de cateraar heeft gedaan ook waargemaakt worden. 
Indien dit niet het geval is moeten hier consequenties aan verbonden kunnen worden. 
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