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Korte omschrijving inhoud  The goal of this project is the development and 

application of a standardised sustainability prioritisation 

and improvement  system, targeted to the Dutch food 

supply chain, in which leading tools are integrated and 

by means of which progress can be measured. The core 

of the system is a globally standardised tool so that the 

important import and export flows in the Netherlands 

can be fully integrated. The system will be made 

applicable for both Sustainable Food Alliance (AVV – 

Alliantie Verduurzaming Voedsel) on a sectoral level and 

all companies involved in the Dutch supply chain, to 

create a management cycle of continuous improvement 

in sustainability. 

 

 

 

Highlights 

De voor de Nederlandse context aangepaste TSC toolkits zijn in het project gebruikt 

voor de productcategorieën rundvlees, tafeldruiven, brood en een aantal andere 

verwerkte producten met graan als hoofdbestanddeel en mango/avocado. Naast de 

projectpartners zijn er ongeveer 25 leveranciers betrokken geweest bij het invullen van 

de vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten en de bijbehorende groeps- en 

bilateraal meetings hebben de sterke en zwakke duurzaamheidspunten in de ketens 

geïdentificeerd en hebben geleid tot  toegespitste discussies over mogelijke 

verbeterpunten door alle betrokken ketenpartijen. Verder zijn de lessen die zijn geleerd 

rond de toolkits voorgedragen als verbeteringen voor het wereldwijde TSC systeem.  

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ invited 

lectures 

1 3 (4e in 

voorbereiding) 

3+ 7+ 

 

Daarnaast zijn 4 verschillende spreadsheettools opgeleverd en is input geleverd om 

ongeveer 50 wereldwijd beschikbare tools te verbeteren (zie hieronder) 



 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare 

website  

 

Artikelen 

Onder andere:  

 

The Sustainability Consortium: theory of change and first result Boone, J.A. (2016) 

In: Sustainable value chains for sustainable food systems. - FAO, Workshop of the 

FAO/UNEP Programme on Sustainable Food Systems, Rome, 2016-06-08/2016-06-09 - 

p. 333 - 335.  

 

Wageningen World (juni 2016); De duurzame keuze. P. 16-19 

 

Lebensmittelzeitung (3-6-2016) Grunes Werkzeug p 28-29 

 

Nyheter (18-3-2016) Miljoarbete far skjuts av nytt digitalt verktyg  P7 

 

Opgeleverde rapporten 

 Opportunities to improve your grain based products supply chain 

 Opportunities to improve your beef supply chain 

 Opportunities to improve your table grapes supply chain 

 Opportunities to improve your stone fruit supply chain (in voorbereiding) 

 

Inleidingen workshops 

Onder andere: 

 Vlees en groenten/fruittafel Alliantie Verduurzaming Voedsel (50 deelnemers met 

name bedrijfsleven) 

 Disclosing sustainability conference Wageningen UR (100 deelnemers) 

 Food Policy event (ongeveer 150 deelnemers vooral bedrijfsleven) 

 FAO Sustainable Food Systems (ongeveer 100 deelnemers) 

 Eurocommerce meeting (ongeveer 15 deelnemers) 

 TSC fall conference (ongeveer 25 deelnemers) 

 TSC spring conference (250 deelnemers) 

 

Opgeleverde tools: 

 Grain based toolkit 

 Beef toolkit 

 Table grapes toolkit 

 Stone fruit toolkit 

 Input voor verbeteringen van bijna alle TSC tools in de food beverage and 

agriculture categorie  

www.sustainabilityconsortium.org/product-sustainability-toolkits/ 

 

 

TSC toolkits worden inmiddels door meer dan 3500 bedrijven gebruikt voor producten die 

een omzet vertegenwoordigen van naar schatting meer dan 1000 miljard Euro! Dat is 

meer dan 30 keer de totale Nederlandse retail omzet. Dit succes wordt natuurlijk maar 

voor een klein deel veroorzaakt door dit project. Naast dit project is er voor meer dan 30 

miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van de toolkits.  

http://edepot.wur.nl/401096
http://www.sustainabilityconsortium.org/product-sustainability-toolkits/

