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Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-16201 

Titel Trusted Source, een betrouwbare, digitale bron voor informatie 
over voedselproducten 

Thema Consument en Maatschappij 

Uitvoerende kennisinstelling(en) WFBR en WEcR 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Jan Top, jan.top@wur.nl  

Penvoerder (namens private 

partijen) 

Murk Boerstra  
FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie  
e-mailadres: mboerstra@fnli.nl 

Contactpersoon overheid Erwin Maathuis 

Werkelijke startdatum 01-04-2017 

Werkelijke einddatum 01-04-2022 

 
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 
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan? 
Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan? 

Aan de  andere kant willen consumenten kunnen kiezen voor gezonde, veilige en betaalbare 

voedingsmiddelen die duurzaam en eerlijk geproduceerd worden. Aan de andere kant willen de 
ketenpartijen hun processen en producten voortdurend optimaliseren.  
Daarom er is behoefte aan betrouwbare informatie over product en proces door de keten heen. Dit 
het is een voorwaarde voor producent, leverancier en consument 
 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Ja, er is een nieuwe partij (Nevedi) bijgekomen in de loop van 
2017 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Ja, de start en opleverdatum zijn 3 maanden opgeschoven.  De 
einddatum is nu 1 april 2022 

Is er sprake van inhoudelijke 
knelpunten, geef een korte 
beschrijving 

Ja, het vinden van de bedrijven voor pilotprojecten blijkt 
lastiger te zijn dan verwacht. 

Is er sprake van afwijkingen van 
het ingezette budget/de 
begroting? Indien financiering uit 

WR-capaciteit: is er sprake van 
NAPRO? Zo ja geef een 
toelichting 

Ja, de publieke financiering in het geheel drie maanden 
opgeschoven.  
Nee, geen NAPRO 

Verwacht u een octrooi-
aanvraag vanuit deze PPS 

nee 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe 
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1. Pilotvormende gesprekken gevoerd met CBL, FNLI, ZLTO, GS1, Voedingscentrum, Nevedi, 
Agrifirm, Albron, SIM, Superunie, Jumbo, Albert Heijn, Metro Group, Aldi, Plukon, Vion, EZ & 

NVWA, EKO Holland, Questionmark, Sjoprz, Westfort, Chainpoint, Qray, VAA, Frugicom, 
GroentenFruitHuis, Vers Upstream Project, Dröge en van Drimmelen 

 
2. Voorgestelde pilots. Albron, Jumbo en SIM, Superunie SIM, Nevedi/Nijsen-Granico. Van de 

laatste pilot is duidelijk geworden dat deze niet doorgaat.  
 
3. Het project heeft aansluiting gevonden met het FresUpstream project en zal daar intensief 

mee samenwerken.  
 

4. Rapporten uit de werkpakketten, zie bijlage beneden 
 

 

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 

 Zie Bijlage beneden  Zie bijlage beneden 

 

Actuele samenvatting van het project voor de website Kennisonline  

With increasing awareness of and concerns about problems related to food quality and 
sustainability by many stakeholders, there is a growing need for traceability and quality assurance 

in agrifood chains. Although more and more data and information are being collected and shared 
by different parties for various purposes, the lack of reliable information on the quality and 
provenance of food products is still considered a major problem in food chains. This the one hand 
concerns consumers who may make unhealthy or unsustainable choices as they are not 
sufficiently or properly informed. On the other hand, producers along the food chain may incur 
costs and risks due to the lack of information due to suboptimal processes.  

 
The public private partnership (PPP) project Trusted Source aims to improve this situation by 
organizing specific information flows in selected supply chains. This is done through organizing 
pilots in which the technological and organisational design options for such new information flows 
are studied and tested. Moreover, the impact of the improved information flows for the consumer 
is made explicit. These pilots act as show cases for other parties, and trigger background research 
performed on technical and governance issues.  

 
Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o. 
Kennisonline) 
Deliverables (rapporten, workshop, website, mogelijk pilots enz.): 

- ‘Reis door de keten’1  
- WP2 Informatie Architectuur:  

o Inventarisatie van informatie voor ontsluiting van productherkomstinformatie aan 
de consument 

o Onderdelen van traceerbaarheid 
- WP3 Governance & Business: 

o Towards Pilots for PPS Trusted Source: Perspectives and inputs from Business 
models and Governance  

- WP4 Ecosysteem: 
o Herkomstinformatie product(groep)en (Nederland), een literatuurstudie 
o APP Herkomst varkensvlees, een theoretische verkenning 
o Transparantie in de varkensketen 

- WP5 Communicatie & Disseminatie 

o Trusted Source project website2 
o Project SharePoint site 

 
Link naar websites 
 

http://trustedsource.nl 
 

                                                      
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/01/reis-door-de-keten 
2 http:://trustedsource.nl 

http://trustedsource.nl/
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https://www.wur.nl/nl/project/Een-betrouwbare-digitale-bron-voor-informatie-over-

voedselproducten.htm 
 
http://topsectoragrifood.nl/project/trusted-source/ 

 
 
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Topsectoren/show/Een-betrouwbare-digitale-bron-
voor-informatie-over-voedselproducten.htm 
 

Akkoord: Hans van der Kolk (Topsectorsecretaris) 
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