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Inleiding
Het onderwerp voedsel is steeds vaker negatief in het nieuws. Om het
consumentenvertrouwen te versterken moet de relatie producent-consument
anders moet worden ingericht. Gemeentes, ondernemers en burgers willen een actieve rol spelen in de
verduurzaming van de voedselketen, een gezonder voedingspatroon van inwoners, regionale
voedselzekerheid en een sterke lokale economie. Opvallend in veel lokale initiatieven is het gebrek aan
structurele samenwerking met groene onderwijsinstellingen. Herinrichten van regionale voedselallianties
in een speelveld met nieuwe stakeholders (burgers, zorginstellingen, scholen, lokale overheden en
regionale ondernemerscoöperaties) vereist nieuwe competenties.
In het project 'Van Voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering' werkt het groene onderwijs samen met
maatschappelijke partners aan goed opgeleide medewerkers, voorbereid om te werken in nieuwe
samenwerkingsvormen in de regionale voedselvoorziening.

'Van voedselstrategie naar Werk-InUitvoering' is een KIGO-project van het
GKC Programma Voeding en Gezondheid.
Doel van het project is het ondersteunen
van de ontwikkeling van nieuwe
competenties bij
leerlingen/studenten/docenten en andere
stakeholders, nodig voor het vormgeven
van regionale voedselstrategieën en het
werken in nieuwe allianties.
Van Voedselstrategie naar Werk-InUitvoering - tussenrapportage februari
2014

De 'proeftuinen'

Activiteiten
Publicaties

Het project speelt zich af in drie regio’s:
Gelderse Vallei/Eemland, Almere en
Groningen. Binnen elke regio zijn twee
geschikte Business Cases geselecteerd, in elke
case werken studenten, leerlingen en
docenten samen met betrokken stakeholders.
Door deelname aan het project doen alle
betrokkenen nieuwe kennis en vaardigheden
op en verleggen zij hun grenzen. De inzet
van studenten brengt de business cases in
een verdergevorderd stadium.
Competentiegroei speelt een belangrijke rol
binnen het project Voedselstrategie. Door
deze groei te meten, krijgt men belangrijke
informatie in handen. Informatie die kan
worden ingezet bij het ontwikkelen van
nieuwe lesmethodes en instrumenten voor
het (groene)onderwijs.
Amersfoort
Stadsboerderij Groningen
Buitenvaart
Doesburger Eng
Stadsakker Dronten en Almere
Agrarische Natuurvereniging Oost
Groningen

Buiten leren over voedsel; Het
smakelijke klaslokaal
Een kijkje in de keuken van Amersfoort
Voedsel als motor voor Duurzame
Gedurende het project worden artikelen
gepubliceerd en een symposium en enkele
klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Een
klankbordbijeenkomst heeft tot doel om
feedback op het projectverloop te geven.
Stakeholders krijgen hier de gelegenheid hun
eigen ervaringen en doelstellingen in te
brengen.
Presentaties Masterclass "Master in
regionaal voedsel"
Verslaglegging masterclass "Masters in
regionaal voedsel"
Presentatie 'Van Voedselstrategie naar
Werk-In-Uitvoering'
Voedsel als motor voor Duurzame
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling
Regionale voedselproductie en
duurzaamheid
Startbijeenkomst - criteria business cases
Business case - Amersfoort
Business case - Stadsboerderij Groningen
Business case - Buitenvaart
Business Case - Doesburger Eng
Business Case - Stadakker Dronten en
Almere
Business Case - Agrarische
Natuurvereniging Oost Groningen
Competentieset voedselstrategieën
Profielschets professional in regionale
voedstrategie
Evaluatieprotecol leeropbrengsten
Voedselstrategie

Een kijkje in de keuken van Amersfoort
Presentatie 'Regionaal voedsel en groen
onderwijs'
Rapport 'Regionale voedselproductie en
duurzaamheid'
Regionaal value chain development and
international education (studentpresentatie
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Meer informatie
Projectbeschrijving
Dossier Local for local
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1; Engels)
Regionaal value chain development and
international education (studentpresentatie
2; Engels)

Dossier Stadslandbouw
Boer en consument heffen de vork:
herverdeling van de voedselketen
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
stadslandbouw
Transitie naar duurzame regionale
voedselsystemen. Een analyse van de
samenwerking tussen drie gemeenten en
haar regionale partners
Voedsel voor de stad, een veldonderzoek
Praktijkkring duurzaam voedselbeleid
voor gemeenten
Nourishing networks, fourteen lessons
about creating sustainable food supply
chains
Vers van de boer; ervaringen met
organisaties en belevering van
zorginstellingen
How to feed Tilburg, Foodprint
Food consumption choices and climate
change (Engels)

Resultaten

Meer over 'regionaal voedsel'
In het voorjaar van 2015 zullen de volgende
resultaten behaald zijn:
● Nieuwe competentiesets ter ondersteuning
van regionale voedselvoorziening

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

● Nieuwe netwerkrelaties en een authentieke
leeromgeving voor leerlingen, studenten en
docenten

Voor meer informatie over het KIGOproject "Van voedselstrategie naar Werk-InUitvoering" kunt u contact opnemen met:

● Nieuwe methodes en instrumenten om de
competentieontwikkeling bij de doelgroepen
te ondersteunen

Willieanne van der Heijden
● Vakbladartikelen en een eindsymposium

Het project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Voeding en gezondheid
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

Laatste wijziging: 30 oktobber 2014

Over Groen Kennisnet

Servicedesk

Contact

Partners

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/voedselstrategie.aspx[1-4-2015 16:50:34]

Disclaimer

Cookies

RSS

Welkom: Jolink, Tineke

