Reglement

Food Waste Awards 2022: wat en waarom?!

Wil jij …
●

de krantenkoppen halen als winnaar van de Food Waste Awards 2022?

●

horen wat de vakjury over jouw inspanningen te zeggen heeft?

●

de geschiedenis ingaan als inspiratiebron voor de Belgische voedselketen en
daarbuiten?

●

een leuke tijd te beleven op het Food Waste Fest 2022?

Geef jouw initiatief tegen voedselverspillingdan de welverdiende aandacht door deel
te nemen aan de Food Waste Awards 2022! We zijn al toe aan de 5e editie, kan je het
geloven? De Food Waste Awards worden te snel groot, dus maken we deze editie
extra speciaal. Er zijn nieuwe categorieën, een geldprijs, en in lijn met het thema van
het Food Waste Fest: Measure what you treasure, hebben we een zwak voor
metingen van voedselverspilling.
De winnaars van de Food Waste Awards worden bekend gemaakt en gevierd op het
Food Waste Fest 2022, op 12 mei in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel om
16.00 uur in de aanwezigheid van Minister Zuhal Demir. Alle finalisten worden
verzocht aanwezig te zijn.

Wie kan met wat deelnemen? - vóór 13/4
Dit zijn de categorieën van 2022:
●

**NIEUW** Award for Voedingsbedrijven: alle bedrijven die grondstoffen
verwerken tot voor een verkoopbaar levensmiddel en daarbij opmerkelijke
inspanningen leveren om voedselverspilling tegen te gaan.

●

Award for Lokale besturen (gemeenten & steden): projecten tegen
voedselverspilling die door een gemeente of stad worden opgestart. Denk aan
een bewustwordingscampagne rond huishoudelijke voedselverspilling, een

meting van de afvalverwerking, ondersteuning van de zorgsector of scholen
om minder te verspillen, ...
●

Food Waste Award for Changemakers, powered by Delhaize:
voedselverspillingsprojecten van een organisatie waarvan het verminderen
van voedselverspilling (een deel van) hun missie is. Zij bieden een innovatieve
oplossing die de voedselsector ondersteunt om minder te verspillen. Denk aan
de Voedselbanken, Foresightee, Too Good To Go, ...
**NIEUW**: Dit jaar kunnen Changemakers in deze categorie twee titels
winnen: de publiekswinnaar en/of de Delhaize-winnaar.
Delhaize-winnaar: Als blijk van steun reikt Delhaize een geldprijs van 5000
euro uit aan een kandidaat van hun keuze. Alle projecten die in aanmerking
komen voor de Award voor changemakers maken kans op de geldprijs.
Opgelet: de winnaar van de juryronde en de publieksstemming is niet
noodzakelijk de winnaar van de geldprijs. Delhaize zal dezelfde maatstaven
hanteren om de winnaar te kiezen, en zal het meeste gewicht toekennen aan
innovatie, sociale impact en reproduceerbaarheid.

Wie komt in aanmerking?
Organisaties

met

een

impactvol

project

gericht

op het verminderen van

voedselverspilling dat loopt in België (Wallonië, Brussel en Vlaanderen). Het
ingediende project moet al in werking zijn, louter ideeën komen niet in
aanmerking. De voorgestelde oplossing moet ervoor zorgen dat het voedsel in de
menselijke voedselketen blijft. Oplossingen zoals compostering, hernieuwbare
energie, enzovoort komen niet in aanmerking.
Als winnaar van een van de vorige Food Waste Awards (2017-18'-19'-20'), kun je
opnieuw meedingen met een nieuw project.
Als kandidaat of finalist die in de voorgaande jaren niet won, kun je opnieuw
meedingen met hetzelfde project.

De Jury
De jury bestaat uit deskundigen op het gebied van de vermindering van
voedselverspilling. Het jurypanel wordt op de website bekendgemaakt. Alle
aanvragen die op tijd zijn ingediend en een volledig dossier bevatten, worden aan de
jury voorgelegd. De jury zal drie finalisten nomineren voor elk van de hierboven
vermelde categorieën. De jury beoordeelt de kandidaat dossiers aan de hand van
de volgende selectiecriteria:
-

Impact (50%):
●

Kwantitatieve impact (20%): in welke mate zorgt het project voor
minder voedselverspilling;

●

Sociale impact (15%): hoe creëert het project bewustzijn over de
problematiek van voedselverspilling, zowel binnen de organisatie als bij
het publiek van het project;

●

Duurzame impact (15%): hoe creëert het project een blijvende,
duurzame, positieve impact;

-

Meten (15%): in welke mate heeft de organisatie zicht op de voedselverspilling
cijfers voor, tijdens (en na) het project;

-

Innovatie (20%): in welke mate is het project innovatief en origineel;

-

Repliceerbaarheid (15%): hoe gemakkelijk kan het project worden herhaald
en opgeschaald.

De finalisten worden uiterlijk op 22 april bekendgemaakt, zodat zij enkele dagen de
tijd hebben om zich voor te bereiden op de stemming van het publiek.

Publieke stemming: 28/4 - 11/5
Het grote publiek bepaalt via een online stemming per categorie welke van de drie
finalisten de voedselverspilling prijs het meest verdient. De publieksstemming
begint op 28 april 20.00 uur en eindigt op 11 mei, 20.00 uur. Dit is jouw moment
om te schitteren! FoodWIN stelt een communicatiepakket ter beschikking waarmee
je volgers, vrienden en vijanden kan overtuigen om te stemmen. Elke persoon kan
één stem per categorie uitbrengen.

De eindscore
De eindscore wordt berekend met het volgende gewicht:
-

Score van de jury: 50%;

-

Score van de publieksstemming: 50%.

De score van de jury wordt berekend zoals hierboven beschreven, de score van de
publieksstemmen wordt berekend aan de hand van het aantal stemmen dat de
winnaar kreeg, gedeeld door het totale aantal stemmen in zijn categorie.

De uitreikingsceremonie: 12/5
Het moment waar iedereen op heeft gewacht: de prijsuitreiking! Oefen alvast met
het inhouden van je adem voor dit moment: uit alle categorieën worden de winnaars
bekendgemaakt en in het zonnetje gezet. Van elke finalist moet minstens één
vertegenwoordiger aanwezig zijn om hun Food Waste Award 2022 in ontvangst
te nemen.

De ultieme voedselverspilling held: 12/5
De winnaars van de drie categorieën worden uitgedaagd om hun project te
presenteren tijdens een pitch van 2 minuten. Het publiek kiest de "Ultimate Food
Waste Hero" op basis van deze drie pitches.

Hoe kun je meedoen?
●

Zorg ervoor dat jouw organisatie en project voldoen aan de voorwaarden voor
deelname zoals hierboven vermeld.

●

Vul het registratieformulier online in op de website, ten laatste op 13 april, 12
uur CEST.

Richtlijnen communicatie
De wedstrijd verloopt in 4 fasen: de nominatie, de juryronde, de publieksstemming
en de prijsuitreiking. Alle kandidaten mogen in al hun communicatie het label
"Kandidaat Food Waste Awards 2022" gebruiken. Na de juryronde kunnen de
finalisten hun label veranderen in "Finalist Food Waste Awards 2022" en de
uiteindelijke winnaars in "Winnaar Food Waste Awards 2022".

Kostprijs
●

Inschrijven voor de Food Waste Awards is volledig gratis. Het bijwonen van de
Food Waste Awards Ceremonie op het Food Waste Fest 2022 is ook gratis.

Belangrijke links
-

Inschrijfformulier Food Waste Awards
Website Food Waste Fest 2022

