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Er zijn per saldo 
reductie cijfers 
gerealiseerd 
variërend tussen de 
50% en de 94% bij 
de verschillende 
testlocaties. 

Het onderzoek is gestart op initiatief van Burgers’ Zoo en uitgevoerd onder leiding van Q-Point BV. 
Samen met het IT bedrijf Nostradamus is een model ontwikkeld om tot een bruikbare voorspelling te 

komen voor de bestedingen per dag in de testlocaties bij Burgers’ Zoo en de Apenheul. Het ontwikkelde 
programma is een mini ERP dat in de praktijk de volgende werkzaamheden bij de horeca plaatsen 

ondersteunt: receptenbeheer, leveranciersbeheer, plannen van de mise en place, dervingregistratie, 
voorraadbeheer,  voorspelling van het aantal bezoekers en de consumptie per bezoeker van de 

restaurants. 

 
Zet uw focus op vermindering van voedselverspilling in uw bedrijfsproces! Reductie van 
voedselverspilling met direct verbetering bedrijfsresultaat op een klantvriendelijke wijze.  
 

 

Middels een onderzoek van ruim 2 jaar is het  
gelukt om een accuraat voorspelprogramma te 
ontwikkelen voor het reduceren van 
voedselverspilling in de horeca. Het 
ontwikkelde programma is in de praktijk getest 
en heeft aangetoond dat de vermindering van 
voedselverspilling in horeca mogelijk is en op 
een relatief eenvoudige wijze tot een 
verbazingwekkende verbeteringen kan leiden.  
 

Q-Point nodigt u van harte uit voor een introductie van het voorspelprogramma en de behaalde 
resultaten.  
 

Wanneer:   
Tijd:             
Waar:  
Aanmelden: 
 
 
 
Programma: 
13.00 uur        
13.30 uur  
13.40 uur 
14.00 uur  
 
14.55 uur 
 
15.15uur 
15.45 uur 
17.00 uur 
18.00 uur 

Woensdag 16 december 2015 
Van 13.00 tot  17.30 uur 
Koninklijke Burgers' Zoo te Arnhem 
U kunt zich kosteloos aanmelden via de 
aanmeldknop onderaan deze mail. U ontvangt 
daarna een bevestiging.  
 
 
Ontvangst  
Welkom door de heer Tom den Hertog, partner Q-Point BV 
Ervaringen Burgers’ Zoo – de heer Alex van Hooff, directeur Burgers’ Zoo 
Resultaat van onderzoek SBIR en mogelijkheden voor horeca – de heer Sebastiaan 
Hetterschijt, senior adviseur Q-Point BV 
ORFI-food ingredients contributes to a better life – de heer Rien Vervoort, voedingsfysioloog 
en nutritionist, directeur ORFI-food b.v. 
Break met innovatieve hapjes, verzorgd door ORFI-food 
Praktijkvoorbeeld Burgers’ Zoo  
Netwerkborrel 
Einde 

 


