Samenvatting

Waarom Food Compass:
Stichting Food Compass zet zich in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en
paddenstoelen.

Activiteiten:
‐ Residu monitoringsprogramma
‐ Microbiologisch
onderzoeksprogramma
‐ Watermonitoring Global G.A.P.
‐ Kenniscentrum
‐ Onderzoeksprojecten
‐ Nieuwsbrieven en jaarlijkse
deelnemersbijeenkomst

Wat doet Food Compass:
Zij verzorgt een residu monitoringsprogramma waarin alle deelnemers en alle verschillende producten worden bemonsterd.
Jaarlijks worden ongeveer 1.800 monsters geanalyseerd.
Zij verzorgt een sectoraal microbiologisch onderzoeksprogramma om zowel individuele deelnemers als (inter)nationale
autoriteiten van data gebaseerde kennis te voorzien rond microbiologische risico´s op verse groenten & fruit. Binnen dit
programma worden ongeveer 1.400 monsters per jaar genomen en 7 verschillende analyses uitgevoerd.
Zij verzorgt een watermonitoringsprogramma voor teelt‐ en productiebedrijven om sectorale kennis op te bouwen over de
microbiologische kwaliteit van water en individuele bedrijven aan de GlobalG.A.P. eisen in dit kader te laten voldoen.
Zij initieert en/of werkt mee aan complexe onderzoeksprojecten zoals een wetenschappelijk gefundeerde methode om de
diverse cumulatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het menselijk lichaam in kaart te brengen. Ook
onderzoekt zij zaken als de regionale schaalbaarheid van waterkwaliteit kennis, en specifieke besmettingspaden van
humaan pathogenen op bepaalde groenten en fruit producten.

De organisatie bestaat uit:
Een bestuur
Een deskundigenpanel
Het bureau
Aantal deelnemers:
280 bedrijven
Food Compass is
Onafhankelijk
Servicegericht
Informatief
Professioneel

De stichting heeft naast kennis en data een groot netwerk dat onder andere bestaat uit groenten‐ en fruit‐
handelsbedrijven, de NVWA, het voedingscentrum, de gewasbeschermingsindustrie en diverse kennisinstellingen. Dit maakt
Food Compass het kenniscentrum op het gebied van voedselveiligheid van verse groenten & fruit, dat snel data en
gefundeerde kennis kan inbrengen op het moment dat bijvoorbeeld een incident plaatsvindt.
Aan Food Compass kunnen deelnemen:
Handelsbedrijven, importeurs en exporteurs, sorteer‐ en pakstations, groentesnijbedrijven, conservenbedrijven,
teeltbedrijven en telersverenigingen/afzetorganisaties. Daarnaast zijn telers aangesloten voor GlobalG.A.P.

Meer informatie:
www.foodcompass.nl
info@foodcompass.nl

