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KOMOSIE ORGANISEERT EEN LEREND NETWERK VOOR SOCIALE (ECONOMIE) ORGANISATIES EN
LOKALE BESTUREN DIE SOCIAAL AAN DE SLAG ZIJN/WORDEN MET VOEDSELOVERSCHOTTEN
WANNEER?
Het volgend Lerend Netwerk ‘Sociaal aan de slag met voedseloverschotten’ is gepland op
maandag 10 september '18, 13u30 – 16u30 te Gent (stationsplein St-Pieters).
Vanaf 13u00: onthaal en opfrissing over het gebruik van ons intranet Rotonde.

THEMA’S / AGENDA
1) Hoe lokale sociale voedselondersteuningsorganisaties en OCMW’s samenbrengen om
hun (goede) praktijkervaringen uit te wisselen en hoe zij meer ‘empowerend’ kunnen
werken. Praktijkgetuigenis van W13 gevolgd door groepsdiscussie & uitwisseling.
W13 brengt de OCMW-medewerkers en vrijwilligers van de voedselverdeelorganisaties in
Zuid-West-Vl. samen in meerdere lokale lerende netwerken. Ze wisselden uit o.a. hoe hun
werking meer emancipatorisch kunnen organiseren. En verzamelden ‘bottom up’ een hele
(inspiratie) waslijst met drempels/thema’s waarover die organisaties graag lokaal willen
uitwisselen. Arnout Vercruysse, coördinator Food-Act 13, haalt er de meest opvallende
thema’s uit en vertelt wat enkele bereikte resultaten zijn.
Dit bouwt verder op vorig Lerend Netwerk (van 2 februari ’18) waar we uitwisselden hoe we
lokale organisaties beter kunnen ondersteunen om meer in te zetten op hun hoofdactiviteiten
én tegelijk gebruik te maken van voedseloverschottenen? We wisselen op dit Lerend Netwerk
goede praktijkvoorbeelden uit over dit thema.
2)
Goede
praktijkvoorbeelden
over
de
inzameling
van
overschotten
bij
supermarktketens, rekening houdende met actuele ontwikkelingen zoals:
a. meer supermarkten schenken onverkochte voedingswaren, maar volgen eigen beleid;
b. sommige supermarkten zijn bereid om hun voedseloverschotten zelf in te vriezen;
c. op federaal niveau (POD MI) werken we aan een gemeenschappelijk ‘charter’ tussen
de ketens en de sector van de voedselhulp. We horen graag jullie feedback!;
d. de rol die (het groeiend aantal) sociale distributieplatformen hierin kunnen opnemen?
e. verwachte impact van de oproep Nationale Loterij om de voedselhulpsector logistiek
beter uit te rusten om o.a. de koudeketen te respecteren?

HOE INSCHRIJVEN?
Je schrijft in door te klikken op ‘inschrijven’ tegen 3 september.

WAAR?
Locatie: Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
stationsplein St-Pieters, rode gevel ongeveer tegenover het station).
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VOOR WIE?
De doelgroep voor dit lerend netwerk zijn alle sociale initiatieven (sociale economie
organisaties,

bedrijven,

lokale

besturen

of

OCMW’s,

welzijnsorganisaties

of

armoedeverenigingen) die reeds sociaal aan de slag zijn met voedseloverschotten (als sociaal
restaurant, sociale kruidenier, voedselbedeelpunt, voedselbank …) en degenen die er
interesse in hebben. Zowel jarenlang actieven als pas gestartte initiatieven zijn welkom.
Voor geïnteresseerde initiatieven die nog niet gestart of startende zijn, organiseren we ook
een infosessie ‘Welkom in de sector Sociaal aan de slag met voedseloverschotten’
op di 11 september 9u30 (te Vormingplus aan station Antwerp-Berchem). Meer info:
www.komosie.be/voedselverlies > Welkom in de sector. Klik hier om hiervoor in te schrijven.

WAAROM DEELNEMEN?
(Sociaal) aan de slag gaan met voedseloverschotten zit duidelijk in de belangstelling. Vele
initiatieven

zoals

sociale

restaurants, sociale kruideniers

of

voedselbanken

en

–

bedeelpunten weten al jarenlang deze sociale- en milieu meerwaarde te combineren in de
schoot van armoedeorganisaties, OCMW’s, welzijns- en sociale economie organisaties. Veel
initiatieven zijn startende of in de pipeline. Een heel aantal van deze actoren combineren
hun sociale activiteiten rond voedselverlies met de creatie van jobs in de sociale economie.
Om deze ervaren sociale initiatieven te ondersteunen organiseert KOMOSIE een lerend
netwerk. Doel is expertise en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en op te bouwen
en gezamenlijke samenwerking of standpunten te bereiken.

MEER INFO
Meer info over de rol en opdrachten van KOMOSIE: kijk op www.komosie.be/voedselverlies
Meer info over de Foodsavers, kijk op www.foodsavers.be
Of contacteer de projectmedewerkers Foodsavers:
Etienne Rubens
Caroo Torfs
etienne.rubens@komosie.be
caroo.torfs@komosie.be
tel. 03 281 03 30
tel. 03 281 03 30
gsm: 0484 247 361
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