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1. Organisatiestructuur en partners 
De 17 Westhoekgemeenten richtten eind 2017 de Dienstverlenende Vereniging Westhoek op. Sinds eind 2018 is deze organisatiestructuur met 

rechtspersoonlijkheid operationeel. De 17 lokale besturen krijgen ook in 2020-2025 van de Vlaamse Overheid de expliciete regietaak inzake sociale 

economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek staat in voor indiening van het leaderdossier en stelt bij goedkeuring ervan personeel aan voor de uitvoering 

van het leaderproject. 
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2. Stuurgroep 
Om het leaderproject Foodsavers Westhoek financieel, inhoudelijk en op vlak van personeel op te volgen, te begeleiden en te ondersteunen, wordt een 
stuurgroep opgericht. De stuurgroep engageert zich om: 
 
- de uitvoering van de projectdoelstellingen op te volgen, te evalueren en bij te sturen/aan te vullen; 
- mee te helpen zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht worden door de deelnemende partners; 
- advies te geven over bepaalde zaken die zich opdringen in het kader van het project. 

 

2.1. Samenstelling 
De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende partners:  
 
- afgevaardigde uit de participerende lokale besturen; 
- afgevaardigde uit de participerende maatwerkbedrijven; 
- de projectmedewerker;   
- de regionale coördinator welzijn/regisseur Sociale Economie van DVV Westhoek. 

 
De stuurgroep kan deskundigen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen en adviezen te geven.  

3. Personeel 
1 VTE projectmedewerker Foodsavers Westhoek ter uitvoering van het project;   

Het personeel wordt ondersteund en aangestuurd door een stuurgroep (zie hierboven). In de dagelijkse werking wordt de projectmedewerker aangestuurd 

door de regionale welzijnscoördinator/regisseur sociale economie van DVV Westhoek. 
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4. Werkingsgebied 
17 gemeenten (groen) binnen de administratieve arrondissementen van Diksmuide, Ieper (excl. Wervik) en Veurne. 

Deze regioafbakening valt ook samen met de Regierol Sociale Economie Westhoek. 

 Aantal inwoners 2021  

 

Alveringem 4 992 
De Panne 11 123 
Diksmuide 16 735 
Koksijde 21 869 
Nieuwpoort 11 620 
Veurne 12 096 
Koekelare 8 767 
Kortemark 12 695 
Heuvelland 7 911 
Houthulst 10 206 
Ieper 35 027 
Langemark-Poelkapelle 8 074 
Lo-Reninge 3 269 
Mesen 1 048 
Poperinge 19 721 
Vleteren 3 638 
Zonnebeke 12 510 
 
TOTAAL 

 
201 301 
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5. Doelstellingen, acties, programmatie 

5.1.  Strategische doelstelling 
 

Het distributieplatform Foodsavers Westhoek realiseert een positieve maatschappelijke, economische en ecologische impact op diverse 

domeinen, verzamelt op een efficiëntere en grotere schaal voedseloverschotten en stelt deze ter beschikking aan de lokale 

(voedsel)hulpinitiatieven die zich richten naar mensen in armoede. 

 

5.2. Operationele doelstellingen en acties 
De operationele doelstellingen van Foodsavers Westhoek, worden gelinkt aan de Sustainable Development Goals ( DG’s).  

 

5.2.1. Duurzaamheid en ecologie 

Operationele doelstelling Foodsavers Westhoek SDG 
 

 
De vele tonnen eetbare voedseloverschotten bij voedingsbedrijven, lokale handel 
en retail en landbouwers, maximaal naar menselijke consumptie kanaliseren en op 
deze manier economische, sociale, duurzame en ecologische voordelen genereren.  

11.6. Nadelige milieu-impact van steden 
reduceren door bijzondere aandacht te 
besteden aan gemeentelijk en ander 

afvalbeheer 
 
 

12.3. Voedselverspilling verminderen 
en voedselverlies reduceren,  
 
12.5. Afvalproductie beperken via 
preventie, vermindering, recyclage en 
hergebruik 
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12.6. Bedrijven aanmoedigen om duurzame praktijken aan 
te nemen 
 

13.2. Maatregelen inzake 
klimaatverandering integreren in 
beleidslijnen, strategieën en planning 
 
 
 

   

ACTIE(S) TIMING INDICATOR(EN) 
1) Lokale sociale (voedselhulp)organisaties 

ontlasten op vlak van logistieke inzameling 
door middel van een gecoördineerde aanpak 
inzake ophalen en herverdelen van 
(voedsel)overschotten tot bij de mensen in 
armoede. 
 

Gedurende de volledige projectperiode Aantal jaarlijks herverdeelde voedseloverschotten (ton/jaar) 
45 ton/jaar* 
 

Jaarlijkse CO2-eq reductie (= # ton/jaar x 2,27) 
- 102,15 CO2-eq reductie/ jaar 

 
*registratiesysteem laat toe om daarin onderscheid te maken 
tussen overschotten opgehaald bij retail of bij landbouw. 
 

2) Actief op zoek gaan naar schenkers in de ruime 
‘v edingssect  ’ in de Westhoek door het 
project zoveel als mogelijk bekend te maken en 
hun sociaal maatschappelijke rol te duiden. 
 

Gedurende de volledige projectperiode Participerende schenkers doorheen projectperiode 

3) In samenwerking met de belangenverenigingen 
van landbouwers, de mogelijkheden verkennen 
om voedseloverschotten uit landbouw in te 
zetten voor voedselhulp (vb. gleaning = 
overschotten van het veld rapen of reeds 
geoogste voedseloverschotten schenken) 
 

Gedurende de volledige projectperiode Aantal actief betrokken landbouwers 
- 3 

 
Aantal indirect betrokken landbouwers 

- 50 

4) Uitbreiden van Foodsavers Westhoek naar 
andere geïnteresseerde gemeenten en 
verkennen of er een 2de depot dient opgericht 
te worden: 

Najaar 2021: voorstellingsmomenten bij 
geïnteresseerde partners 
 
2022: verkennen opstart 2de depot 

Voorstellingsmomenten bij geïnteresseerde partners. 
 
Nieuwe lokale besturen/ lokale sociale (voedsel)hulporganisaties 
die toetreden 
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- Voorstellingsmomenten van de werking bij 
verschillende lokale besturen/ lokale sociale 
(voedselhulporganisaties) 

-  Bij voldoende interesse tot participatie de 
opstart van een 2de depot realiseren 
 

- 5 

 

5.2.2. Armoedebestrijding 

Operationele doelstelling Foodsavers Westhoek 
 

SDG 

 
Een sterke samenwerking creëren tussen de deelnemende publieke en private 
partners om zo ondersteuning te bieden aan lokale sociale 
(voedsel)hulporganisaties in de Westhoek zodat meer mensen in armoede beter 
toegang krijgen tot kwaliteitsvolle, evenwichtige voeding. 
 

2.1. Einde aan honger voor armen en 
mensen in kwetsbare situaties, met 
inbegrip van kinderen, en toegang tot 
veilig, voedzaam en voldoende voedsel. 
 

10.1. Inkomstentoename van de 
onderste 40% van de bevolking.  
 
10.2. Sociale, economische en politieke 
inclusie van iedereen mogelijk maken. 
 
 

 
 
 

   

ACTIE(S) TIMING INDICATOR(EN) 
1) Voorstellen van het project bij lokale sociale 

(voedsel)hulporganisaties uit de Westhoek die 
nog niet betrokken zijn en de mogelijkheden 
tot samenwerking verkennen.  
 

Gedurende de volledige projectperiode Aantal unieke personen in armoede die kunnen genieten van de 
verbeterde voorzieningen dankzij het project 

- 2500 
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2) Onderlinge ervaringsuitwisseling en 
samenwerking stimuleren tussen lokale sociale 
(voedsel)hulp organisaties uit de Westhoek. 
Hiervoor worden jaarlijks thematische 
netwerkmomenten georganiseerd voor de 
vrijwilligers van lokale sociale en 
voedselhulporganisaties. 
Vb. de rol van een vrijwilliger in een 
voedselhulporganisatie; omgaan met cliënten 
van een andere origine en hun noden aan 
specifieke voeding (cfr. Halal); educatief aspect 
toevoegen aan de voedselbedeling zodat 
cliënten de waarde/gebruik van voeding leren 
kennen, FAVV,…  
 

Elk werkjaar worden min. 2 
netwerkevenementen georganiseerd 

Netwerkevenementen en aantal deelnemers: 
- 4 

- 4 x 20 personen = 80 

3) Blijvend de armoedeproblematiek aankaarten 
door de nood aan voedselhulp en de 
meerwaarde van een sociaal 
distributieplatform bekend te maken (vb. 
artikels stads- of gemeentekrantjes, publicaties 
     ciale media, … ) 

Gedurende de volledige projectperiode Aantal publicaties 
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5.2.3. Sociale tewerkstelling voor kansengroepen 

 

Operationele doelstelling Foodsavers Westhoek SDG  
 

 
Sociale tewerkstellingskansen creëren door de transport- en logistieke taken 
verbonden aan het operationele distributieplatform, zoveel als mogelijk te laten 
uitvoeren door leerwerknemers en hen te begeleiden in hun traject naar werk. 
 

8.2. Tot meer economische 
productiviteit komen, ook door de 
klemtoon te leggen op sectoren met 
een hoge toegevoegde waarde en 
arbeidsintensieve sectoren (transport, 
logistiek)  
 

8.5. Volledige en productieve tewerkstelling en waardig 
werk voor alle vrouwen en mannen 
 

   

ACTIE(S) TIMING INDICATOR(EN) 
1) Tijdelijke tewerkstellingskansen creëren binnen 

het project voor leerwerknemers. 
Gedurende de volledige projectperiode Aantal tijdelijke jobs 

- 4 (leerwerknemers) 
Aantal duurzame jobs 

- 1 (projectmedewerker distributieplatform) 
 

2) Coaching van de leerwerknemers bij het 
vervullen van hun taken, dit in samenwerking 
met de werkcoaches van DVV Westhoek. 
 

Gedurende de volledige projectperiode Aantal coachingstrajecten   

3) Inzetten op doorstroom van de 
leerwerknemers in de sociale economie of het 
normaal economisch circuit. 
 

 Doorstroom naar werk  
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5.3. Programmaplanning 
 

Tijdspad Leader 
2021-2023            

                

WJ 1 WJ 2 

juli-sept 
okt-
dec 

jan-
maart 

april-jun juli-sept okt-dec jan-maart april-jun 

Instapmoment voor voedselhulporganisaties 

                Instapmoment voor voedselhulporganisaties 

Organisatie van netwerkevenementen 

Schenkers retail zoeken                               

    Landbouwers contacteren                 

              Experiment 'gleaning'         

                      Schenkers landbouw zoeken 

  Doorstroom leerwerknemer - opstart nieuw tewerkstellingstraject 

    

  Doorstroom leerwerknemer - opstart nieuw tewerkstellingstraject 

  Doorstroom leerwerknemer - opstart nieuw tewerkstellingstraject 

 
 


