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1. In het kort
De Duurzaameter 2016 is een onderzoek van TrueTasteVentures in samenwerking met
de Horecava onder horecaprofessionals met een mening over duurzaamheid in het outof-home kanaal. Het gaat om 500 professionals (vooral beslissers) uit het relatiebestand
van de Rai/Horecava.
TrueTasteVentures heeft de groep vragen voorgelegd over hun kennis, hun houding en
hun eigen handelen. Daarnaast is gevraagd naar trends in de sector. De verwachting is
dat de mensen die de vragenlijst ingevuld hebben een bovengemiddelde belangstelling
voor het onderwerp hebben. De Duurzaameter is daarmee geen een-op-een afspiegeling
van het denken en doen in het brede out-of-home kanaal, maar een peilstok van het
sentiment bij de voorlopers in de sector en daarmee een trendrapport.
Duurzaamheid leeft in de out-of-home sector. Daarbij is niet alleen het 'laaghangend
fruit' in beeld, zoals het terugdringen van voedselverspilling of zuinig zijn met water
omdat dit financieel voordeel oplevert. Ook onderwerpen als dierenwelzijn,
biodiversiteit (regenwoud, oude rassen) en transport worden belangrijk gevonden.
Ruim 80% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar meer gedaan te hebben aan
duurzaamheid; een groot deel pakt dit planmatig aan. Voedselverspilling is een continu
punt van aandacht, evenals het kiezen voor producten uit de eigen streek.
Het hebben van een directe link tussen horeca en boer is dé trend van 2016, gevolgd
door het koken zonder additieven en de inzet van diervriendelijker vlees. Minder vlees,
meer groenten en de opkomst van peulvruchten worden nauwelijks als trend gezien.
Misschien komt dit omdat men vindt dat hieraan inmiddels al genoeg aandacht wordt
besteed: vegetarische gerechten staan bij 80% van de bedrijven op de kaart.
Er is een aantal 'procesversnellers': meer aandacht in het horecaonderwijs en meer
kennis, en een beter aanbod bij de groothandels. De actieve vraag van de gast eindigt in
de middenmoot van parameters om de verduurzaming te versnellen.
Duurzaam denken en doen is zeker niet het exclusieve domein van de duurdere horeca.
Elk bedrijf kan er invulling aan geven, is de overheersende mening. In sommige sectoren
is er daarbij nog wel werk te doen. Twee derde van de deelnemers aan de Duurzaameter
vindt dat het eten en zorginstellingen en ziekenhuizen gezonder kan.
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2. Inleiding
Duurzamer eten definieert de Alliantie Verduurzaming Voedsel, waarin onder meer Veneca
en Koninklijke Horeca Nederland participeren, als eten waarbij tijdens de productie,
verwerking en distributie meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn, en sociale
aspecten dan wettelijk verplicht is.
In de horeca wordt de mate van duurzaamheid niet alleen bepaald door het voedsel dat
geserveerd wordt, maar ook door de bedrijfsvoering in bredere zin. Energie, afval,
voedselverspilling, reinigingsmiddelen, CO2-belasting, sociaal werkgeverschap en
duurzame relaties met leveranciers - duurzaam inkopen betekent dus nog niet
automatisch een duurzaam restaurant of een duurzame kantine.
Wat het nog eens gecompliceerder maakt is dat de diverse aspecten van duurzaamheid
zich niet laten optellen en vergelijken. Het zijn de bekende appels en peren. Wie bepaalt
of waterverbruik belangrijker is dan biodiversiteit, en groene energie belangrijker dan
dierenwelzijn? En dan is er nog de discussie of onderwerpen als gezondheid of
dierenwelzijn in essentie wel duurzaamheidsissues zijn.
Ondanks alle relativeringen: duurzaamheid is relevant in de voedingsmiddelensector en
in de horeca in het bijzonder. Zonder duurzaamheid gaan smaken verloren, wordt het
productaanbod eenvormiger, worden boomgaarden niet meer bevrucht door bijen,
hebben we geen schoon water meer voor ons bier, eet de gast uit zijn eigen moestuin
gezonder dan in het restaurant, en ga zo maar door. Duurzaamheid is een gezond
eigenbelang voor de sector.
En toch… Sinds Cas Spijkers in 1986 als oprichter en eerste voorzitter van Euro-Toques
Nederland de noodklok luidde over de steeds troostelozer producten van vaderlandse bodem
en de invloed van politiek, wetenschap en industrie op het voedsel, heeft de culinaire traditie
maar met moeite terrein kunnen heroveren. De acceptatie van de biologische landbouw
bijvoorbeeld is vooral op het conto van de retail te schrijven. Supermarkten, Albert Heijn
voorop, hebben de consument rijp gemaakt voor natuurlijk geproduceerde voeding waar een
ander prijskaartje aan hing dan de consument gewend was. Het marktaandeel 'duurzaam' in de
retail ligt op dit moment nog een factor twee hoger dan in de food service. De Monitor
Duurzaam Voedsel 2014 constateert wel een inhaalslag.
Met de Duurzaameter peilen we de intensiteit en de richting waarin de ontwikkelingen gaan.
We kijken naar de kennis van diverse aspecten duurzaamheid, de houding van de
horecaprofessionals t.a.v. verschillende duurzaamheidsissues en de concrete maatregelen die
reeds in het eigen bedrijf of de eigen organisatie zijn doorgevoerd. Tenslotte peilen we ook de
mening over de belangrijkste trends op het gebied van duurzaamheid in horeca en out of
home.
De Duurzaameter is een online vragenlijst die door bijna 500 professionals uit het
relatiebestand van de RAI/Horecava is ingevuld. De verwachting is dat de mensen die de
vragenlijst ingevuld hebben een bovengemiddelde belangstelling voor het onderwerp
hebben. De Duurzaameter is daarmee dus geen een-op-een afspiegeling van het denken
en doen in het brede out-of-home kanaal, maar een peilstok van het sentiment bij de
voorlopers in de sector.
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3. Bekendheid met duurzaamheid
Het eerste onderdeel van de peiling bestond uit een set vragen om kennis over
duurzaamheid in kaart te brengen. Voor de meeste horecaprofessionals beperkt
duurzaamheid zich niet tot óf de bedrijfsvoering óf de inkoop; 79% vindt dat beide
elementen eronder vallen.

Veel van de duurzaamheidsthema's vinden we terug in keurmerken. Keurmerken zijn
kwalificaties die een producent kan krijgen van een onafhankelijke partij als hij voldoet
aan de opgestelde criteria, die een bovenwettelijk karakter hebben. Keurmerken helpen
kopers kiezen en maken duurzaamheid meetbaar, wat niet wil zeggen dat er geen
producten zijn zonder keurmerk die ook duurzaam zijn.
We vroegen naar de bekendheid met de meest voorkomende keurmerken:
• Biologisch/EKO
• Fair trade /Max Havelaar
• Milieukeur
• Beter leven
• MSC
• ASC
• Demeter
• UTZ
• Rainforest Alliance
• Green key
• FSC
• Erkend Streekproduct
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4

Duurzaameter 2016

Keurmerken zijn goed bekend bij de horecaprofessionals. Het Fairtrade/Max Havelaar
keurmerk is het meest bekende keurmerk in de sector: bij 97%. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat fair trade koffie en thee inmiddels goed ingeburgerd zijn. Op
de tweede en derde plaats volgen Biologisch (EU/EKO) (96%) en Beter Leven (92%). De
volgorde van de lijst loopt min of meer parallel met de bekendheid van keurmerken
voor voeding onder consumenten. Opvallend is wel dat veel deelnemers het bij
consumenten relatief onbekende Erkend Streekproduct zeggen te kennen: 83%.
Dat het Demeter-keurmerk vrij onbekend is (32%) is geen verrassing. Het aanbod van
producten met dit keurmerk in de horeca is beperkt.
Duurzame vis is relatief onbekend. Van alle keurmerken is het ASC-keurmerk
(kweekvis) het minst bekend (30%), maar ook het al veel langer op de markt zijde MSCkeurmerk scoort relatief slecht. Een mogelijke verklaring hiervoor kan ook zijn dat het
ASC- en MSC-keurmerk vooral op verpakte producten te vinden zijn, en vis in de horeca
veelal vers van de groothandel wordt betrokken. Aan de andere kant: dit geldt tot op
zekere hoogte ook voor het Beter Leven keurmerk waarvan de bekendheid veel hoger is.
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4. Denken over duurzaamheid
Om een beeld te krijgen van de richting waarin duurzaamheid zich in horeca en out of
home ontwikkelt, is het van belang in kaart te brengen wat de professionals belangrijk
vinden. Van de volgende 13 duurzaamheidsissues peilden we op een schaal van vijf in
welke mate de horecaprofessionals hier belang aan hechten:
• Dierenwelzijn
• Milieubewust geteeld
• Beperking voedselverspilling
• Zuinig met water
• Gentechvrij
• Producten uit de streek
• Producten van het seizoen
• Eerlijke prijs voor de boer
• Respect voor tropisch regenwoud
• Gebruik van groene stroom
• Efficiënte logistiek
• Minder vlees/vis en meer groenten
• Oude rassen (fruit, vergeten groenten, etc.)
Beperking van voedselverspilling behaalde bij meer dan de helft van de deelnemers de
maximale score (heel belangrijk), gevolgd door dierenwelzijn, respect voor het
regenwoud en een eerlijke prijs voor de boer. Als we de issues inventariseren die
belangrijk tot heel belangrijk gevonden worden, doet de eerlijke prijs voor de boer het
zelfs het best.
Het onderwerp minder vlees/vis, meer groenten scoort laag, ondanks de ruime
maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. Gezien het feit dat dierenwelzijn veel
hoger op de ladder staat, lijken de horecaprofessionals eerder te kiezen voor duurzamer
vlees dan voor minder vlees.
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Er is verschil tussen de eigen mening en wat men verwacht dat in het algemeen de
duurzaamheidstrends voor dit jaar zullen zijn. Wij hebben tien (beginnende) trends
voorgelegd:
• Directe link tussen boer en horeca
• Beter vlees eten (scharrel, biologisch)
• Eten uit Nederland
• Kraanwater schenken
• Meer groenten eten
• Meer vis eten in plaats van vlees
• Minder vlees eten
• Peulvruchten
• Vrij van additieven (geen E-nummers, zoetstoffen)
• Anders
Een kwart vindt de directe link tussen boer en horeca de belangrijkste trend. Waarom
juist deze trend? Toonaangevende restaurants die daarvoor in de positie zijn, zorgen dat
zij zelf hun groenten verbouwen (De Kas, Vork & Mes, Bolenius, Villa Augustus) of
werken met vaste boeren en tuinders uit de streek (Librije, Echoput, Het Ambacht,
Natuurlijk). Een duurzame relatie, in combinatie met een eerlijke prijs voor de boer,
zorgt voor een betere kwaliteit van de ingrediënten in de keuken. En zorgt dat kwaliteit
boven kwantiteit gaat.
De zgn. ‘eiwittransitie’ (het vervangen van dierlijke eiwitten) slaat voorlopig niet aan in
de sector: meer groenten of peulvruchten ziet men (nog?) niet als trend. Ook de
duurzaamheidsaspecten van wilde vis (gezondheid, steeds duurzamer, dichtbij, lokale
economie) kunnen op bescheiden onthaal rekenen.
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5. Van draagvlak naar veranderingen
Draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen is één, een intentie omzetten naar
daadwerkelijke veranderingen is een ander verhaal. Welke factoren zijn de belangrijkste
versterkers van het verduurzamingsproces in de out-of-home markt?
Wij legden de volgende keuze voor:
• Meer ambassadeurs zoals sterrenchefs
• Meer aandacht in het horecaonderwijs
• Beter aanbod bij de groothandels
• Vragen en verzoeken van gasten
• Eisen van financiers aan bedrijven en instellingen
• Meer deskundigheid
• Gunstiger inkoopprijzen
• Eisen van de overheid
• Duurzame ingrediënten vermelden op menukaart
Duidelijk is dat de horecaprofessionals vinden dat er behoefte is aan meer kennis en aan
aandacht voor duurzaamheid in de opleidingen. Een actieve(re) rol van de groothandels
wordt daarna van belang geacht, gevolgd door lagere prijzen en vragende gasten.
Van de overheid en financiers gaat beperkt invloed uit. Het minst verwacht men van
protagonisten, zoals bekende chefs die zich voor verduurzaming uitspreken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Waarvan verwacht u de verandering? (in volgorde van belangrijkheid)
Meer aandacht in het horecaonderwijs
Meer deskundigheid
Beter aanbod bij de groothandels
Gunstiger inkoopprijzen
Vragen en verzoeken van gasten
Duurzame ingrediënten vermelden op menukaart
Eisen van de overheid
Eisen van financiers aan bedrijven en instellingen
Meer ambassadeurs zoals sterrenchefs

Wij legden de deelnemers aan de Duurzaameter een aantal aanvullende stellingen voor.
Voor alle bedrijven?
De respondenten vinden dat duurzaamheid zeker niet het exclusieve domein is van de
sterrenrestaurants, waar inkoopsprijs van ingrediënten een relatief beperkte rol speelt.
91% vindt dat ook 'gewone' restaurants prima met duurzaamheid aan de slag kunnen.
Gezond?
42% vindt daarbij dat duurzaam eten gezonder is voor de gast; 39% is het overigens
juist niet met deze stelling eens.
Twee derde van de horecaprofessionals vindt wel dat het eten in zorginstellingen
(inclusief ziekenhuizen) veel gezonder kan.
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Marge en prijs
Vegetarische gerechten zijn bij de meeste restaurants goedkoper dan gerechten met
vlees/vis. Vlees is immers het duurste element in een gerecht. Op sociale media wordt
toch met regelmaat de klacht geuit dat de marge op vegetarische gerechten
verhoudingsgewijs nog te hoog is. Het lijkt een punt van aandacht: 35% is het met de
stelling dat vegetarische gerechten verhoudingsgewijs te duur zijn, eens.
Promotie
In de horeca wordt vaak geklaagd over de stortvloed van actieweken, veelal door derden
bedacht. Toch vindt 65% een duurzame restaurantweek een goed idee; 18% is neutraal.
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6. Duurzaamheid in het eigen bedrijf
Om te kunnen beoordelen in hoeverre de deelnemers met hun visie vooruit lopen op de
realiteit in hun eigen bedrijf, hebben wij hen gevraagd een antwoord te geven op de
volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij gebruiken groene energie
Wij serveren standaard ook vegetarische gerechten
Wij gebruiken grondstoffen uit de eigen streek
Wij hebben een beleid op voedselverspilling
Wij serveren vlees met een Beter leven keurmerk
Wij hebben diverse waterbesparende maatregelen doorgevoerd
Wij stimuleren de consumptie van andere eiwitten
Onze apparatuur heeft een groen label
Wij gebruiken voornamelijk biologische ingrediënten
Wij gebruiken alleen vis met een keurmerk
Onze koffie heeft een fair trade keurmerk
Wij zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met duurzaamheid
Wij pakken verduurzaming planmatig aan
Duurzaamheid is onderdeel van de opleiding van onze mensen

© TrueTasteVentures 2016

10

Duurzaameter 2016

Bovenstaand overzicht geeft een gemiddelde score van de onderwerpen waar
ondernemers al (deels) mee bezig zijn. Per sector zijn er wel verschillen, die deels
voortvloeien uit hun specifieke karakter. Zo spreekt het voor zich dat voor een cateraar
die op locatie werkt het item 'groene energie' minder speelt dan voor een hotel of
congrescentrum. Een ander voorbeeld: planmatig werken op duurzaamheid aan de hand
van een geformuleerd beleid is meer iets voor grotere organisaties (zoals de zorg) dan
voor een klein restaurant.
Duidelijk is dat duurzaamheid een actueel thema is. Meer dan de helft antwoordt
bevestigend op de vraag of men het afgelopen jaar veel bewuster omgegaan is met
duurzaamheid; 28% antwoordt met 'enigszins'.
Opvallend is dat 21% van de 'overige horeca', waaronder hotels en congrescentra, nog
niet standaard vegetarische gerechten serveert.
In de catering valt het hoge percentage gebruik van grondstoffen uit eigen streek op:
ruim 86%. Ook op het gebied van het terugdringen van voedselverspilling loopt deze
sector voorop, gevolgd door de zorg. Bij de inzet van diervriendelijker vlees, is de zorg
dan weer een achterblijver. Dat heeft waarschijnlijk te maken met inkoopprijzen en
beperkte consumentenpull.
De 'eiwittransitie' komt ook in het eigen bedrijf nog niet van de grond. Minder dan de
helft van de bedrijven geeft aan daar iets aan te doen. Ook duurzame vis mag maar
beperkt op belangstelling rekenen.
Hieronder de top vijf van maatregelen (in %) die restaurants, cateraars, overige horeca
(hotels, congrescentra) en zorg al genomen hebben.
Restaurants (n=167)
1. Wij serveren standaard ook vegetarische gerechten
2. Wij gebruiken grondstoffen uit de eigen streek
3. Wij zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met duurzaamheid
4. Wij hebben een beleid op voedselverspilling
5. Wij pakken verduurzaming planmatig aan

94,6
86,2
85,6
79,7
75,4

Catering (n=60)
1. Wij serveren standaard ook vegetarische gerechten
2. Wij gebruiken grondstoffen uit de eigen streek
3. Wij hebben een beleid op voedselverspilling
4. Wij zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met duurzaamheid
5. Wij pakken verduurzaming planmatig aan

86,6
86,6
85,0
81,6
78,3

Overige horeca (n=132)
1. Wij serveren standaard ook vegetarische gerechten
2. Wij zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met duurzaamheid
3. Wij hebben diverse waterbesparende maatregelen doorgevoerd
4. Wij hebben een beleid op voedselverspilling
5. Wij gebruiken grondstoffen uit de eigen streek

77,3
75,0
72,7
71,9
70,5
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Zorg (n=32)*
1. Wij serveren standaard ook vegetarische gerechten
2. Wij gebruiken grondstoffen uit de eigen streek
3. Wij zijn het afgelopen jaar bewuster omgegaan met duurzaamheid
4. Wij hebben een beleid op voedselverspilling
5. Wij gebruiken alleen vis met een keurmerk
* Vanwege de beperkte omvang van de doelgroep zijn de percentages hier weggelaten.

Zoals ook in de inleiding is aangegeven, representeert de Duurzaameter de mening van
horecaprofessionals die een visie of een betrokkenheid op/bij duurzaamheid hebben.
De hierboven gepresenteerde cijfers zijn daarom niet representatief voor de kennis en
inspanningen van de sector als geheel. De cijfers geven echter wel duidelijk aan wat de
richting is waarin duurzaamheid in het out-of-home kanaal zich ontwikkelt, hoe dat
verschilt per deelsector, op welke terrein de ontwikkelingen crescendo gaan en op
welke terreinen nog weinig beweging zit.
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7. Conclusies, interpretaties en aanbevelingen
1. Duurzaamheid is een complex onderwerp. Voor de jonge mensen die nu opgeleid
worden, is er een beginnend aanbod aan kennis op het gebied van duurzaamheid.
Professionals verwachten veel van het onderwijs; verduurzaming start daar. Aan de
andere kant zijn er veelgehoorde klachten over het aanbod en kennisniveau van de
gediplomeerden.
Mensen die hun opleiding al geruime tijd achter de rug hebben en op dit moment op
leidinggevende posities zitten hebben waarschijnlijk een kennisachterstand. Het
nascholingsaanbod is beperkt, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Onderwijsinstellingen en particuliere initiatieven hebben hierin volop mogelijkheden.
2. Er is een flink verschil tussen wat maatschappelijk als wenselijk wordt gezien (bijv.
eiwittransitie, meer groenten) en wat de sector relevant vindt. De organisatie van een
dialoog om beide partijen bij elkaar te brengen is meer dan zinvol.
3. Een directe link tussen boer en horeca staat hoog op de wensenlijst in de sector. Toch
gaapt er een kloof tussen beide werelden. Hier staan vele interessante initiatieven
tegenover die proberen deze kloof te verkleinen. Dat vraagt in veel gevallen om
logistieke oplossingen. Maar ook een goed georganiseerde ‘matchmaking’ tussen
afnemers en producenten kan helpen om partijen elkaar beter te leren begrijpen en te
profiteren van elkaars kwaliteiten.
4. De groothandels wordt een belangrijke rol toegedicht in het proces van
verduurzaming. Kennelijk maken zij deze rol nu niet waar. Of anders gezegd: laten zij
kansen liggen. Het ontbreekt wellicht aan leiderschap waar dat in de retail veel
manifester is. Andere mogelijke verklaringen: duurzame producten zijn (te) duur, het
assortiment is te klein, en de informatievoorziening en 'opvoedende' rol die de
groothandels zouden kunnen spelen, wordt niet gepakt.
5. Bedrijven hebben behoefte aan individueel advies: waar sta ik, wat kan ik verbeteren,
hoe ga ik daar commercieel mee om, hoe vertel ik het mijn gasten. De initiatiefnemers
van de Duurzaameter ontwikkelen, in samenspraak met andere spelers, een op de
geschakeerde vraag aansluitend aanbod.
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Colofon:
De Duurzaameter is een initiatief van TrueTasteVentures ® in samenwerking met de
RAI/Horecava
Overnemen van gegevens is toegestaan onder vermelding van "Duurzaameter 2016,
TrueTasteVentures". Voor commercieel gebruik uitsluitend na schriftelijke
toestemming.
Redactie/contact:
Andre Brouwer, 06-22198089, andre@truetasteventures.nl
Met dank aan René de Bruin, Lasca ten Kate, Yvonne Schoordijk, Yvette Tabak, Carla
Granaada, Luuk Scholte
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