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THE SUSTAINABLE FOOD ROUTE
Samen Realistisch en Pragmatisch op weg



Het doel is niet maximaal 
scoren, maar dat je weet 
waar je staat, wat bij je 

past, wat je moet doen en 
dat  

je gaat bewegen



THE SUSTAINABLE FOOD ROUTE

De kosten van niks doen 
De vraag die vaak omhoog komt bij de combinatie van foodservice en duurzaamheid; wat levert het ons 
op? Zelden gaat het over wat de kosten zijn als we niets doen. Denk aan het risico dat jouw doelgroep of 
potentiële medewerkers zich van je af bewegen, je concurrentievoordeel verliest of überhaupt dat je jouw 
licentie om te mogen opereren verliest door wijzigingen in wet- en regelgeving. Hoe ga je straks om met 
margeverlies door stijgende grondstofprijzen of met de steeds transparantere wereld die jouw merk 
kwetsbaarder maakt, als je niet anticipeert? 

Een holistische en pragmatische route 
Het is niet meer de vraag of, maar hoe we moeten verduurzamen. Duurzaamheid kan zoveel omvattend 
zijn, dat we door de bomen het bos niet meer zien. Soms zien we alleen maar de tegenstrijdige belangen 
tussen ons moraal, de investering en de behoefte. Hoe kan je jouw F&B concept op een business 
verantwoorde, concrete en praktische manier verduurzamen? 

Als F&B Conceptontwikkelaars zijn we gewend om visies en creativiteit concreet te maken. Met deze 
achtergrond en ervaring kunnen we daarom duurzame en business verantwoorde F&B visies en 
strategieën ontwikkelen en doorvertalen. We creëren de juiste balans tussen een positieve impact op de 
planeet, de behoefte van de doelgroep en marge behoudende of bevorderende oplossingen. Dit wordt 
pragmatisch doorvertaald naar de processen, recepturen en communicatie. 

Conceptional en We Design Food bieden de juiste handvatten om je Food & Beverage te 
verduurzamen. Samen maken we een stappenplan en creëren we een passende ’Sustainable Food 
Roadmap’ , zodat je realistisch en pragmatisch kunt navigeren naar de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de toekomst. Kom in beweging en samen starten we direct de reis! 

Een initiatief van Conceptional & We Design Food



THE SUSTAINABLE FOOD ROUTE 
Welke stappen bieden we

            

            

Awareness Quickscan Visie & Strategie

Rapportage scan huidige 
status Plan met visie, strategie 

en roadmap

Doorlopend 2 tot 4 weken 6 tot 8 weken n.t.b

• Visie brand 
• Beleid en strategie 
• Inzicht stakeholders en behoefte 
• Recepturen 
• Productie proces 
• Ondersteunend proces 
• Kennis en personeel 
• Communicatie 
• Data vastlegging

• Visie / ambitie P,Q,€ 
• Strategie (pijlers) 
• Priority compass 
• Conceptuele richtingen 
• Sustainability Food Roadmap

• Inspiratie sessie 
• Up-to date ontwikkelingen

• O.a: 
• Recepturen 
• Sourcing 
• Packaging 
• Pricing (Business Case) 
• Waste 
• Reststromen 
• Organisatie en systemen 
• Communicatie
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0-meting SKU’s

Rapportage scan huidige 
status

3 tot 4 weken 

• SKU lijst 0 meting per concept o.b.v. 
nutriscore, eco score, Co2 uitstoot 
en land en water verbruik. 

03 Implementatie05



Wat we doen in het kort 

Het is een holistische en voornamelijk pragmatische route 

• We maken het meetbaar en doen een eerste nulmeting. 

• We maken inzichtelijk wat de houding, verwachtingen en 

verwacht gedrag zijn van alle stakeholders, inclusief zaken 

als prijsstrategie. Dit doen doen we voor de eindgebruiker, 

medewerker, opdrachtgever en overige stakeholders. 

• We geven inzicht in hoe de (relevante) markt zich 

ontwikkeld m.b.t. het thema duurzaamheid (spelers, 

overheid, concurrenten). 

• We duiden welke regeldruk van toepassing is, dan wel 

wordt. 

• We schrijven hier beleid op. 

• We vertalen dit beleid naar SMART doelstellingen op het 

gebied van receptuur / menu en productie/keuken-proces. 

• We vertalen dit naar impact op de organisatie, systemen 

(data-vastlegging dashboards, rapportage, processen en 

recepturen. 

• We ondersteunen in de juiste communicatie-strategie 

zowel intern als extern. Zorgen voor transparantie, de juiste 

tone of voice en touchpoints (o.a. design, materialen, 

shortcopy).



Stap 1: Awareness 

Stap 1 is het creëren van draagvlak door bewustwording. Tijdens een 

inspiratiesessie word je als organisatie o.a. meegenomen in de 

maatschappelijke beweging en verandering t.o.v. duurzaamheid. Er 

wordt uitgelegd wat er werkelijk aan de hand is en wat duurzaamheid 

eigenlijk inhoudt. We laten zien hoe de aanpak per doelgroep kan 

verschillen en aan welke knoppen je kan draaien m.b.t. food en 

duurzaamheid. Dit is gelijk een start van The Sustainable Food Route 

om te sparren over waar het merk of concept nu staat en waar je wilt 

dat het staat. Stap 4: Visie & Strategie 

We stellen een duurzaamheidsvisie en -strategie op, o.b.v. de uitkomsten 

van stap 1, 2 en 3 die past de doelgroep, het merk  en  de (financiële) 

haalbaarheid. D.m.v. een priority compass wordt bepaald aan welke 

concrete duurzaamheid knoppen er als eerste wordt gedraaid en welke 

de meest positieve impact hebben op de planeet,  de business en 

aansluiten op de behoefte. Er wordt  o.a. gekeken naar de quick wins 

(hoge impact, hoge behoefte en marge bevorderend), quick balance 

(hoge impact, lage behoefte, maar wel marge bevorderend) en long 

term (lage behoefte en niet marge vervorderend). Naast het proces en de 

organisatie, bepalen we tevens de pricing strategie, de conceptuele 

richtingen en een communicatie strategie. Alle facetten worden vertaald 

naar concrete stappen in The Sustainable Food Roadmap. Dit zal het 

kompas worden om pragmatisch te gaan navigeren naar de gezette 

duurzaamheidsdoelstellingen.

Stap 2: Quickscan 

Na het creëren van bewustwording, wordt er een scan gemaakt van de 

huidige situatie van het concept. We verdiepten ons in de huidige visie, 

de merkwaarden en de doelgroep om te zorgen dat er in de 

vervolgstappen passende oplossingen komen. We maken inzichtelijk 

wat de houding, verwachtingen en (verwacht) gedrag zijn van alle 

stakeholders inclusief zaken als prijsstrategie. Hier gaat het om de 

eindgebruiker, de medewerker, de opdrachtgever en overige 

stakeholders. We maken een pragmatische scan van in hoeverre alle 

mogelijke stappen van duurzaamheid al worden gedaan en in 

hoeverre dit ook in zijn geheel is doorvertaald in de organisatie. Dus 

zijn de doelstellingen concreet? Worden ze gemeten? Voldoen ze 

wettelijk? Sluit het aan op de behoefte van de doelgroep? In hoeverre is 

het doorvertaald naar de recepturen, het productie proces, het 

ondersteunend proces, de kennis van het personeel, passende 

communicatie en data vastlegging. Tevens wordt er een eerste menu 

scan gemaakt op basis van de thema’s Klimaat, Mens & Dier, 

Biodiversiteit en Circulariteit. 

Stap 5: Implementatie 

Als de doelen, kaderes en route zijn uitgestippeld, kan de implementatie 

fase van start gaan. The Sustainable Food Route zal worden verankerd in 

het F&B concept. Denk hierbij aan recepturen, sourcing, packaging, 

pricing, waste, reststromen, organisatie & systemen en communicatie.

Stap 3: 0-meting SKU’s 

Na een scan van de algehele huidige situatie, wordt er een 0-meting 

uitgevoerd van alle SKU’s van het concept om de duurzaamheidsscore 

inzichtelijk te maken. Dus hoe is de score op de Eco-score, CO2 

uitstoot, Land en Water verbruik en Nutri Score. Dit in totalen, per SKU 

en receptuur. Dit zijn gelijke sterke kpi’s om de ambitie te bepalen en 

transparant te communiceren. Tevens is er de mogelijkheid om dit 

direct met de consument te delen. 



Reoewein Niesten 
Founder and CEO Conceptional 

J a r e n l a n g e e r v a r i n g o p g e d a a n i n 

internationale F&B bedrijven en creëerde zo 

gaandeweg zijn eigen visie op branding en 

conceptontwikkeling. Hij was jarenlang 

verantwoordelijk voor conceptontwikkeling en 

marketing bij HMSHost Europa, Midden-

Oosten en Afrika, en werkte met veel 

internationale en nationale concepten. 

Reoewein combineert een ondernemende 

manier van denken met openstaan voor 

veranderingen en creativiteit, waardoor hij 

flexibel in kan spelen op voortdurende 

marktveranderingen en de behoefte en 

wensen van klanten. Sterke (internationale) 

banden met Real Estate Community door 

uitgevoerde en lopende placemaking 

projecten. 

Contact :  reoewein@conceptional.nl

www.conceptional.nl/en

Contact : jeanne@conceptional.nl Contact :  Louis@wedesignfood.nl

Jeanne Dinkgreve 
Senior Concept Developer  

Bedient vele nationale en internationale 

klanten bij Conceptional en coördineerde het 

project portfolio. Expertise varieert van 

conceptontwikkeling tot internationale 

placemaking projecten. Beide in haar rol als 

visie & strategie specialist met speciale 

aandacht voor duurzaamheid. Jeanne heeft 

ve e l s u cce s vo l l e n i e u we co n ce p t e n 

ontwikkelt. Ze combineert haar sterke 

analytische en conceptuele vaardigheden 

met onderliggende zakelijke kennis. Met 

a n d e r e wo o r d e n b e l i c h a a m t z i j d e 

kernwaarden van Conceptional waar we 

creëren met zowel het hoofd als het hart. 

Louis Meisen 
Partner and Food Concept Strategist 

Ervaren Projectmanager en Food Concept 

Strategist met absolute drijfveer lekker en 

waarachtig eten. Ervaring in het ontwikkelen 

van food-concepten met impact. Eten, smaak 

en een culinaire beleving zijn fluïde, en 

hebben een strategie nodig om te excelleren. 

M i s s i e ?  Z o n a t u u r l i j k m o g e l i j k e e n 

foodconcept laten aansluiten bij de wensen 

van de gast en dit ook daadwerkelijk mogelijk 

maken en implementeren. Gelooft heilig in 

de kracht van echt goede duurzame 

grondstoffen. 

Contact :  Remy@wedesignfood.nl

Remy Cornet 
Jr. Concept Developer and Project Manager 

Bij Remy zit creativiteit in zijn bloed. Niets is te 

gek. Met als missie: alles kan anders, als je er 

maar als team in gelooft en het daadwerkelijk 

meerwaarde creëert.  Competenties variëren 

v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t t o t 

conceptontwikkeling. Remy werkt met zijn 

kritische, creatieve en open blik aan succesvolle 

food-concepten, waar hij altijd het beste 

resultaat wilt behalen voor opdrachtgevers. 

Door zijn flexibiliteit en enthousiasme heeft hij 

altijd energie voor nieuwe, uiteenlopende 

projecten die impact maken.

https://wedesignfood.nl/
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