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Goedkeuring penvoerder / consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 
nemen graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens 

het consortium de 
jaarrapportage  

X goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

In this project, Wageningen Economic Research will develop a solid, fact-based and standardised 
system to monitor progress on sustainability performance of all agro-products (mainly food and 
ornamentals) sold in the Netherlands. This system will be based on the globally applicable tools 
developed by The Sustainability Consortium (TSC). The system will be developed and tested in 
cooperation with a large group of participating companies under the umbrella of the Alliantie 
Verduurzaming Voedsel (AVV), GroentenFruit Huis and FloraHolland. Participating companies will 
gain insight in the current sustainability performance and the system enables them to prioritize the 
most relevant sustainability issues and improvement opportunities. By sharing these insights with 
supply chain partners, companies have a sound basis for discussing the development towards more 
sustainably produced products.  

 

 
Resultaten 

Wat is er aan de hand en Wat doet het project daaraan? 
De tuinbouw partijen (Flora Holland, Groenten Fruit Huis en Benefits of Nature) hebben besloten 
om geen toolkits uit te zetten maar om een LCA standaard voor tuinbouw te ontwikkelen. Omdat 
daar binnen project niet voldoende middelen voor zijn, is besloten om een nieuw voorstel in te 

dienen bij Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dat project is toegewezen en loopt de 

komende twee jaar (2018-2019). Een deel van de middelen vanuit het CIS agro project worden 
ook aangewend voor dit doel. 
Andere activiteiten lopen volgens planning 
 
Wat levert het project op? 
Er zijn toolkits (vragenlijsten) uitgezet voor 3 productcategorieën naar 12 leveranciers. Op basis 

daarvan zijn voor alle leveranciers verbeterplannen gemaakt en worden leveranciers begeleid bij 
de implementatie. Daarnaast zijn zowel procesmatige als inhoudelijke verbeteringen gemaakt 
rond de implementatie van de TSC toolkits die wereldwijd worden gebruikt. 
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Verder is de ontwikkeling ondersteund voor het vaststellen van duurzame inkoop criteria voor 
cateringdiensten door de overheid en is onderzocht of op basis van de ingevulde vragenlijsten 

gekomen kan worden tot een nationale monitoring van de duurzaamheid van voedsel. 
 

 
Wat is het effect hiervan? 
Tool voor partijen aan het eind van de keten (retail, catering, groothandel) om voor alle 
producten samen met de ketenpartners te kunnen werken aan continue verbetering van de 
duurzaamheid.  
Duurzamere agro producten ketens. 
 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

 -3 voor NL 
aangepaste toolkits 

-15 benchmark-
rapporten 
-Verbetering in deel 
van 128 toolkits 

 10 

 
 

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

• 3 toolkits voor aardappelproducten, tomatensoep en sinaasappelsap aangepast voor de 
Nederlandse situatie 

• 12 benchmarkrapporten voor leveranciers waarin de prestatie van de eigen 
productcategorie worden vergeleken met die van concurrenten en verbeteropties worden 

geïdentificeerd. 
• 3 benchmarkproducten waar de gemiddelde resultaten in de productcategorieën bewerkte 

aardappelproducten, tomatensoep en sinaasappelsap worden gepresenteerd. 
• Verbeteringen in een deel van de 128 toolkits (documenten met beschrijving van hotspots, 

indicatoren en verbeteropties van ongeveer 30-40 bladzijden) die wereldwijd worden 
gebruikt. 

 
Inleidingen/Workshops: 

• TSC conferentie in Washington (225 deelnemers) 
• TSC Europe conference in Kopenhagen (25 deelnemers) 
• TSC confab in Phoenix (25 deelnemer) 
• Bijeenkomst Alliantie Verduurzaming Voedsel + EZ  Wageningen (20 deelnemers) 
• Duurzame diervoeders bijeenkomst Alliantie Verduurzaming Voedsel/Meat NL Breukelen 

(40 deelnemers) 
• Bijeenkomst Duitse retailorganisatie HDE (Duitse CBL) voor alle aangesloten leden, Berlijn 

(15 deelnemers) 
• Bijeenkomst met alle leveranciers projectdeelnemers Utrecht (45 deelnemers) 
• Agri Food dag topsectoren Wageningen (30 deelnemers) 
• ISEAL joint stakeholder councel Zurich(30 deelnemers) 
• True Price symposium Wageningen (75 deelnemers) 

Het project is zichtbaar op KennisOnline via onderstaande link: 
https://www.wur.nl/nl/project/AF-16140-Continious-improvement-of-sustainabilityof-all-agro-products-1.htm 
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