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Betreft:  Intentieverklaring bijdrage “Let’s change the face of food waste” 

Initiatiefnemer:  IntelligentFood 

Aanvrager:  Albeda en Zadkine college Rotterdam 

 

Hierbij verklaar ik dat Albeda betrokken is geweest bij de totstandkoming van het project 

“Let’s change the face of food waste“ en de huidige propositie van harte ondersteun. 

Het project biedt enorme kansen voor een toekomstbestendige en duurzame inrichting 

van voedselketens, waarbij in samenhang tussen (semi)overheid en bedrijfspartijen 

belangrijke stappen worden gezet om Nederland maximaal duurzaam te verbeteren op 

de volgende vlakken: 

 

• SDG 4: Het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het 

bevorderen van levenslang leren voor iedereen 

• SDG 12: Het verzekeren van duurzame consumptie-, en productiepatronen, waarbij 

de nadruk ligt op het verminderen van voedselverlies en -verspilling 

• SDG 17: Het versterken van implementatiemiddelen en revitaliseren van 

partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Waarbij de nadruk ligt op SDG 17.7 

“Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen 

aanmoedigen en bevorderen” 

 

Namens Albeda spreek ik de hoop uit dat de beoordelingscommissie zal besluiten tot het 

toekennen van een substantiële financiële bijdrage voor de realisatie van de propositie. 

De directie verklaart hierbij dat Albeda de intentie heeft om actief te participeren in het 

project “Let’s change the face of food waste“ indien de aanvraag door de 

subsidieverstrekker gehonoreerd wordt. Ook zal Albeda de masterclasses, welke in dit 

project worden aangeboden, actief onder haar medewerkers en relaties promoten en 

adviseren deze te volgen.  De directie verklaart dat de benodigde capaciteit van Albeda 

hiervoor beschikbaar zal worden gesteld, en waar nodig financiering in natura zal worden 

verstrekt.  

 

Rotterdam,       datum: 15-09-2022   
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Onderstaande Masterclasses worden ontwikkeld met docenten van de Hogeschool 

Rotterdam en zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van deelnemende bedrijven. 

 
• Masterclass Voedselverlies en -verspilling theorie 

• Masterclass Voedselverspilling in de professionele keuken   

• Masterclass Circulaire economie 

• Masterclass Circulair supply chain 

• Masterclass Elimeneren van verspilling in processen 

• Masterclass Duurzame verpakkingen 

 




