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Zero food waste pakketten voor studenten
Wat houdt de klimaatdeal in?

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam gaat in samenwerking met de Erasmus Sustainability Hub
voedselpakketten uit reststromen aanbieden aan studenten. Elke week kunnen studenten zo’n pakket
met groente en fruit ontvangen in ruil voor 3 vrijwilligersuren per maand bij Stichting Zero Foodwaste.
Wat gaan we bereiken?

In het kader van onze andere deal ‘Rotterdam tegen Verspilling’ en in lijn met de ambitie om in 2030
voedselverspilling te halveren draagt deze activiteit bij aan het terugdringen van deze reststroom. De
voedselpakketten creëren bovendien bewustzijn bij studenten over het enorme voedselverspilling
probleem en door hen voor 3 uur per maand mee te laten werken binnen Stichting Zero Foodwaste
betrekken wij hen bij het meedenken over en het praktische bijdragen aan activiteiten die
voedselverspilling terugdringt. Bovendien doen studenten praktische werkervaring op door te werken met
ondernemers uit het M4H gebied en leren ze werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit project is tevens een manier om te laten zien hoe een nieuw soort economie eruit kan zien op hele
kleine schaal. Waar de waarde voor een product niet wordt uitgedrukt in geld maar in vrijwillige uren om
mee te werken aan een verdere oplossing van het probleem. Zo leggen we de focus op het sociale aspect
een community en niet het economische.
Bijkomend voordeel is dat studenten elke week een goede portie groente en fruit krijgen, waarmee we
ook een gezond eetpatroon stimuleren!
Wie is de trekker?
Stichting Zero Foodwaste Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

-

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam en pilot locaties
o Wekelijks leveren van voedselpakketten
o Administratie van student vrijwilligers
o Produceren van communicatie en promotiemateriaal
o Begeleiden van de student vrijwilligers
o Regelen van het distributiesysteem van de pakketten en de verpakking
Erasmus Sustainability Hub
o Communicatie en promotie op de campus
o Ontvangen van studenten en uitgeven van pakketten
o Informatievoorziening over project aan studenten
o Logistieke aspect van de distributie en opslag van de pakketten op de campus

Wat is het tijdspad?

Dit najaar:
- Kick-off project op 16 oktober met Wethouder Bonte
- Starten met een pilot van 20 voedselpakketten
- Ontwikkelen promotie en communicatiematerialen
- Opzetten distributiesysteem en logistiek
- Opzetten administratiesysteem student vrijwilligers
In 2020:
- Onderzoeken hoe we de pilot kunnen opschalen op basis van de eerste fase
- Een grotere opslaglocatie op de campus realiseren
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Wat is er nodig?

-

-

Budget om het project van de grond te krijgen en op te schalen, o.a.:
o Aankoop benodigde materialen
o Promotie en communicatie kosten
o Student coördinatie vanuit de Erasmus Sustainability Hub
o Vergoeding begeleiding van sociale werknemers Zero Foodwaste Rotterdam (externe
financiering wordt hiervoor gezocht, dit geldt voor de opstartfase)
Overige reeds benoemde voorwaarde om het grootschalige projectplan van stichting Zero Foodwaste
van de grond te krijgen (externe financiering wordt hiervoor ook gezocht en externe partijen worden
betrokken als sponsor).
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