
ImpACT 
Tilburg University heeft als motto ‘Understanding society’. 
Om onze complexe samenleving verder te brengen is kennis 
en innovatie nodig, zowel sociaal als technologisch, en  
gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van 
kennisinstellingen, maar ook van de samenleving en haar 
burgers. Tilburg University ziet het als haar verantwoorde-
lijkheid om daar een bijdrage aan te leveren. We willen de 
maatschappij niet alleen begrijpen, maar er ook impact op 
hebben.  
 
Het Impactprogramma van Tilburg University brengt  
belanghebbenden bij elkaar rondom maatschappelijke 
kwesties die ertoe doen. Zo wordt het mogelijk om samen 
te werken aan duurzame oplossingen met daadwerkelijke 
impact op ons leven. De oplossingen zijn gedragen door 
wetenschappelijke kennis en staan tegelijkertijd met twee 
voeten in de praktijk. 
 
Creating value from Data  
Digitalisering en data vormen een twee-eenheid. Een  
aanzienlijk deel van ons gedrag wordt dagelijks in grote 
hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar  
te koppelen zijn. Tilburg University streeft niet alleen naar 
nieuwe, betere data science-technieken, maar ook naar 
transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het  
gebruik van data. Daarvoor combineren we expertise op 
algoritmisch vlak met juridische en ethische kennis, maar 
ook met kennis van domeinen als financiën, economie, 
logistiek, arbeidsmarkt en Human Resources. Binnen ons 
motto understanding society, zetten we data science boven-
dien in voor maatschappelijke doeleinden.  
 
Partners 
Het lab is met diverse partijen in gesprek om samen te 
werken. Idealiter werken we samen met een aantal vaste 
partners uit verschillende sectoren die ideeën, budget  
en menskracht brengen. Denk aan de overheid, een fonds, 
bedrijven uit de logistiek, het Wereldvoedselprogramma 
en de universiteit van Wageningen. Zij hebben kennis  
van gewassen, wij weten waar de hulp nodig is of waar 
mogelijkheden liggen. Dat willen we combineren. 
 
Contact 
Stichting Universiteitsfonds Tilburg 
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg 
Tel: +31 13 466 8701 
 
Email: universiteitsfonds@tilburguniversity.edu 
Bank: NL60ABNA0492704287 (o.v.v. Zero Hunger Lab) 
 

www.tilburguniversity.edu/universiteitsfonds
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Samen voedselketens optimaliseren  
om een einde aan honger te maken



Iedere 4 seconden sterft er iemand als gevolg van 
honger. Met behulp van DataScience kunnen  
we dit wereldwijde en urgente probleem helpen 
oplossen. Tilburg University wil haar expertise en 
kracht bundelen en het Data Science for Zero 
Hunger Lab oprichten om samen met partners 
een wereld met duurzaam en gezond voedsel voor 
iedereen te realiseren. 
 
Een wiskundig model kan op basis van de beschikbare 
data en slimme formules (algoritmes), uitrekenen  
wat de beste manier is om voor een bepaald gebied de 
voedselhulp te organiseren. Een dergelijk model  
beoor deelt impliciet miljoenen scenario's; meer dan 
ons menselijk brein kan bevatten. De impact van zo’n  
methode is groot: hoe beter we de voedselhulp  
organiseren, hoe meer mensen we kunnen voeden met 
het beperkte budget dat beschikbaar is. 
Die impact en de interesse vanuit de internationale 
gemeenschap (overheden, ngo's, onderzoeksinstituten 
en het Wereldvoedselprogramma) leidde tot het idee om 
de volgende stap te zetten. Binnen een Zero Hunger Lab 
wil Tilburg University onderzoeken hoe de wiskundige 
modellen nog beter kunnen: welke factoren kunnen we 
nog meer meenemen en hoe? 
 
 
Behaald resultaat 
In september 2018 rapporteerde de Verenigde Naties 
dat het aantal mensen in de wereld met honger voor 
het derde opeenvolgende jaar is gestegen. Volgens het 
rapport van de VN waren er in 2017 821 miljoen mensen 
ondervoed in de wereld. Door de inzet van onze 
slimme modellen konden we bijvoorbeeld in Syrië met 
hetzelfde budget 20% meer mensen voeden, oftewel 
1 miljoen mensen extra die door WFP worden geholpen!  

Ook bij de andere grote operaties zoals Jemen, Somalië 
en Mali vinden we verbeteringen van 15-20%. 
 
Optimaliseren voedselhulp 
In het Zero Hunger Lab kijken we naar het optimaliseren 
en toevoegen van factoren die van invloed zijn op de 
supply chain van voedselhulp. Zo wordt het model nog 
nauwkeuriger. We willen bijvoorbeeld de invloed van  
onzekerheid onderzoeken. Onzekerheid over prijzen,  
hoeveelheid voedsel, capaciteit en omstandigheden.  
 

Verder zou het mooi zijn als we zoveel mogelijk locaal  
geproduceerd voedsel gaan gebruiken maar welke  
gewassen zijn dat dan? En natuurlijk moeten ook deze 
grote supply chains zo weinig mogelijk CO2 uitstoten. 
Momenteel richten we onze modellen per maand in, 
in de toekomst willen we dit per week of zelfs per dag 
doen. Dit kunnen we ook verwerken in onze wiskun-
dige modellen. Door nieuwe modellen te ontwikkelen 
kunnen er betere keuzes gemaakt worden op tactisch, 
operationeel en strategisch niveau. 
 
Met wie 
Professor Hein Fleuren maakt zich al jaren hard voor 
de inzet van supply chain optimalisatie modellen bij 
het Wereldvoedselprogramma. Hij startte al eerder  
een succesvol project met een aantal masterstudenten 
waaronder Koen Peters. Het team boekte enorme  

resultaten met het wiskundig model, dat in software 
genaamd Optimus is gegoten. Peters werkt nu als  
medewerker bij het Wereldvoedselprogramma in Rome 
en is als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg  
University. Zijn methode wordt toegepast in Jemen, Mali 
en Irak. Professor Dick den Hertog is ook betrokken als 
hoogleraar Business Analyse. 
Het Zero Hunger lab gaat onder de Jheronimus Academy 
of Data Science (JADS) vallen. JADS is een samenwerking 
in onderwijs en onderzoek tussen de TU Eindhoven en 
Tilburg University op het gebied van data science. 
 
Waarom juist Tilburg University? 
Tilburg University beschikt over een netwerk, een 
samen  werking met het Wereldvoedselprogramma, de 
onderzoekfaciliteiten en over ambitieuze data science 
studenten. Dit project sluit naadloos aan bij het 
programma Data Science for the Social Good dat sinds 
2015 is gestart op Tilburg University. Tilburg University 
investeert in Data Science met nieuwe onderwijs- 
programma’s, deelname in de Jheronimus Academy 
for Data Science (JADS) in Den Bosch, onderzoek, en 
het bouwen van een Data Science ecosysteem met 
bedrijven en organisaties in de provincie Noord-Brabant. 
Bovendien past het bij onze maatschappelijke ambities: 
Tilburg University daagt wetenschappers uit om te  
werken aan maatschappelijke projecten die een verschil 
maken. 
 
Award 
Koen Peters en Hein Fleuren hebben de ‘jury award’ 
voor de Best Humanitarian Innovation 2018 van de 
Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI)  
gewonnen, voor hun bijdrage aan de reductie van  
honger in de wereld. 
 
Wat kunt u doen? 
Honger de wereld uit helpen kunnen we niet alleen.  
We nodigen u uit om samen met ons het Zero Hunger 
Lab te steunen tijdens de opstartfase van dit project. 
Het Zero Hunger Lab heeft de ambitie om na 5 jaar  
zelf voorzienend te zijn. Voor de opstartfase van het 
Zero Hunger Lab is maar liefst 1,2 miljoen euro nodig. 
We benaderen fondsen, bedrijven en particulieren om 
ons te steunen. Als particulier kunt u vanaf 2.500 euro 
per jaar gericht geven aan dit project. Ook voor bedrijven 
en fondsen zijn er mogelijkheden om te participeren in  
dit project, denk bijvoorbeeld aan een partnerschap. 

Voor het bespreken van deze mogelijkheden  
kunt u contact opnemen met Perry Heijne 
(p.heijne@tilburguniversity.edu). 
 
In ruil voor donaties…  
Ziet u wat de impact is van ons onderzoek. We nodigen 
u graag uit om (op eigen kosten) te komen kijken op 
plekken waar de inzet van data science voedselhulp  
bevordert (we zijn hier wel afhankelijk van anderen).  
En op speciaal georganiseerde momenten kunt u met 
betrokken partijen kennis maken. 
 
Toekomstperspectief?  
Het doel is om een toonaangevend lab te worden,  
qua wetenschappelijke kennis én qua impact op het 
honger  probleem. In de toekomst willen we voedselhulp 
nog verder optimaliseren. Zo gaan we bijvoorbeeld 
naar India waar honderd miljoen mensen onder de 
armoede grens leven. Er loopt een project waarbij deze 
mensen in ruil voor een paar cent per maand een  
bepaalde hoeveelheid voedsel krijgen. Door het project 
efficiënter in te richten, kunnen we veel meer mensen 
helpen.   

Stel, er is sprake van een hongersnood 

door droogte, een humanitaire crisis 

vanwege een oorlog of ergens is een 

aardbeving geweest. Hoe zorg je ervoor 

dat de getroffen mensen beschikken 

over voldoende voedsel? En hoe help 

je zoveel mensen als mogelijk met be-

perkte inzet van mensen en middelen? 

Een enorme hoeveelheid factoren spelen 

daarbij een rol; denk aan veiligheid,  

locatie, werking van lokale agrarische 

productie en markten, infrastructuur, 

vervoer, faciliteiten in de beschikbare 

haven. Hoe houd je rekening met al 

deze factoren? Hoe kies je het beste 

scenario? Het antwoord: door de inzet 

van wiskundige modellen, oftewel data 

science. 

............................................. 

Samen voedselhulp 
beter organiseren  
om een einde aan honger 
te maken. 
.............................................

# creating value frfrf om data

Professor Hein Fleuren: 
“Honger oplossen met behulp 
van wiskundige modellen.” 
.................................................................... 
 
“Iedereen kent de foto’s van verhongerende 
kinderen. Bij het Wereldvoedselprogramma 
in Rome hangen ze aan de muur. Als 
hobby   fotograaf raken deze foto’s mij, in het 
bijzonder eentje van een Jezidisch meisje in 
Syrië. Ik kan haar persoonlijk niet helpen, 
maar via supply chain optimalisatie wel  
vele kinderen zoals zij. Ik heb met mijn werk 
voor commerciële bedrijven al veel geld  
bespaard. Hoe mooi is het om met mijn 
eigen vak, iets te kunnen doen voor de 
mensheid. We kunnen eindeloos verder met 
deze weten schap en onze modellen blijven 
aanpassen en verbeteren. Op die manier 
doen we niet alleen het wetenschappelijke 
onderzoek, maar brengen we het daadwer-
kelijk in de praktijk. En maken we impact. 
Zo kan ik op mijn eigen manier de wereld 
een beetje beter maken.” 

 

Meer weten over dit project?  
Neem contact op met Stichting Universiteitsfonds Tilburg.  
Via e-mail universiteitsfonds@tilburguniversity.edu of telefoon 
013-4668701. 

project   
Zero Hunger Lab  

815M 
people, most 

of them farming  
families, suffer  
from hunger 

 
The current 

system is outstripping 
the planet’s resources 

and we are not  
feeding ourselves in  

a healthy way

25% of  
global land  

is highly degraded  
and 80% of terrestrial 

biodiversity loss 
is related to food  

systems 

2B people 
are deficient 

in critical  
micronutrients

Around 
2B adults are  
overweight  

of whom  
600M 

are obese 

The world’s 
population is  

projected to reach 
9.8B people by 2050 
with billions moving to 

resourceintensive  
diets 

Greenhouse 
gas emissions 

(GHG) from  
agriculture, forestry 
and fisheries could 
increase by 30% 

until 2050 

1/3 of food 
produced is lost  

or wasted between  
farm and plate,  

with the total loss  
valued around 
USD1.2T

 Only  
3 crops 

account for more  
than 50% of  
plant-based  

calories  
for humans 




