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Highlights 

Het tweede jaar van FUSIONS is gekenmerkt door het opleveren van een aantal 

belangrijke projectresultaten op de thema’s meetmethodologie, innovatieve projecten en 

beleidsaanbevelingen EU28: 

 

- Methodologie: opleveren van diverse resultaten waaronder: 

* FUSIONS Definitional framework for food waste (ook als executive summary) 

* Review of (food)waste reporting methdoology and practice 

* review of EUROSTAT’s  reporting method and statistics 

* Standard approach on quantitative techniques” 

 

- Innovatieve projecten: oplevering van diverse resultaten waaronder: 

* Paper  “How can social innovation help reduce food waste?” 

* Paper “Feasibility study selection criteria” 

* Paper “Stimulating social innovation through policy measures” 

* Selectie, projectplannen en uitvoering van 7 innovatieve projecten:  

# Surplus Food (Denemarken, Communiqué and Stop Wasting Food) 

# Cr-EAT-ive Schools (Griekenland, Anatoliki Development Agency of Thessaloniki) 

# Advancing Social Supermarkets (Europa, BOKU University en BIO by Deloitte) 

# Food Service Surplus Solution (Hongarije, Hungary Foodbank Association) 

# Order-Cook-Pay (Zweden, SIK) 

# Disco BôCô (Frankrijk, Global Feedback) 

# Gleaning Network EU (Europa, Global Feedback) 

* doorontwikkeling van het Food Surplus Network als opschalingsmogelijkheid doorheen 

Europa voor sociale ondernemers op het gebied van voorkomen voedselverspilling 

* doorontwikkeling van FoodBattle concept (DLO) om in Europa te implementeren via 



het FUSIONS multi-stakeholder platform. 

 

- Beleidsaanbevelingen: Oplevering van onderstaand resultaat. 

* paper “Drivers of current food waste generation, threats of future increase and 

opportunities for reduction” 

 

Het multi-stakeholderplatform heeft 5 bijeenkomsten gehad, waaronder 4 regionale 

bijeenkomsten (in Athene, Londen, Stockholm en Düsseldorf) en 1 Europese (in 

Brussel), waarbij diverse Members (organisaties, lid van Platform) acte de presence 

hebben gegeven en/of over hun innovatieve projecten hebben gepresenteerd om 

discussie en leerervaringen te delen. 

 

Daarnaast zijn er 3 nieuwsbrieven uitgebracht, zijn er 50+ presentaties geweest vanuit 

het consortium over het FUSIONS project in diverse maatschappelijke en private gremia 

geweest, is er een actieve online communicatie (via Facebook, Twitter, LinkedIn) 

opgebouwd.  

 

Documenten en verdere informatie over deze resultaten zijn ook te vinden/downloaden 

op de projectwebsite www.eu-fusions.org . 

 

 

 

http://www.eu-fusions.org/

