uitnodiging
masterclass
Di. 3 juni. 2014

Masters in
regionaal voedsel
Van voedselstrategie naar werk-in-uitvoering...

Beste deskundige, relatie, geïnteresseerde,
Graag nodigen wij u uit voor de Masterclass ‘Masters in regionaal voedsel’
op 3 juni 2014. Deze Masterclass wordt georganiseerd in het kader van het
KIGO traject ‘van voedselstrategie naar werk-in-uitvoering’.
Het doel van deze Masterclass is: kennisuitwisseling, visievorming en
netwerkopbouw, gericht op competentie ontwikkeling voor het vormgeven
van voedselstrategieën en het werken in nieuwe allianties. Deze Masterclass is bedoeld voor ondernemers, actoren in regionale voedselinitiatieven,
docenten en studenten.

Programma:
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00 - ...		

Inloop met koffie / thee
Centrale opening (door W. van der Heijden)
Plenaire presentatie door Willem & Drees
1e workshopronde
Gezamenlijke maaltijd
2e workshopronde
Plenaire terugkoppeling (lessons learned)		
Afsluiting en netwerkborrel

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor deze Masterclass bij CAH Vilentum via de
link www.cahvilentum.nl/regionaalvoedsel. In verband met de organisatie
stellen we opgave vóór 19 mei a.s. zeer op prijs.
Deelname aan deze Masterclass is kosteloos.

LOCATIE
De Masterclass vindt plaats bij CAH Vilentum, locatie Kenniscentrum
Agrofood en Ondernemen, De Drieslag 2, 8251 JZ Dronten
www.cahvilentum.nl
(zie bijlage 2 voor de routebeschrijving)

CONTACT
Voor vragen over de Masterclass kunt u zich wenden tot Siegrid van Dijk:
s.van.dijk@cahvilentum.nl
Wij zien uit naar uw aanmelding!
Met hartelijke groet,
Namens het KIGO Projectteam
‘van Voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering’

WORKSHOPS
Er worden 5 workshops gehouden in
2 rondes, zie onderstaande thema’s.
Bij aanmelding kunt u uw 1e, 2e en 3e
voorkeur aangeven met betrekking tot
de workshops. In de bijlage is een toelichting gegeven op het workshopaanbod.
1. Sociale cohesie:
Hoe betrek je de buurt bij
de dorpstuin/stadstuin.
(door Caroline Zeevat, Stadslandbouw
Schiebroek-Zuid)
2. Omgevingsbewust ondernemen:n:
Omgevingsbewustzijn, waardecreatie voor je omgeving, regionale
ontwikkeling en strategievorming
door ondernemers.
(door Ron Methorst, CAH Vilentum)
3. Allianties tussen onderwijs en 		
regionale voedselinitiatieven
Hoe onderwijs betrekken bij
het verder brengen van regionale
voedselinitiatieven.
(door Hans Hubers,
Gebiedscoöperatie O-gen)
4. Opschaling korte ketens:
Kansen, good practises en valkuilen
tbv opschaling korte ketens.
(door Koen Nouws Key, Food/Drink
Experience)
5. Kleinschaligheid als alternatief:
Hoe maak je kleinschaligheid rendabel,
hoe maak je biologisch geteelde
groenten betaalbaar, hoe beheer
je gezamenlijk grond, hoe maak je
een landschap renderend?
(Door Gert Jan Jansen, Hof van Twello)

BIJLAGE 1

Aanvullende
informatie over
de workshops/lezingen
Sociale cohesie:
Hoe betrek je de buurt bij de dorpstuin / stadstuin
(door Caroline Zeevat van Stadslandbouw Schiebroek-zuid)
Caroline Zeevat startte in 2011 met het Stadslandbouw
Schiebroek-zuid initiatief in Rotterdam voor en door bewoners
in opdracht van Vestia. Inmiddels zijn er 30 tuinen en zo’n
75 bewoners actief betrokken, is er een wijkrestaurant, een
ontmoetingsplein en eerste banen voor de bewoners vanuit
het project ontstaan. Hoe betrek je succesvol de buurt bij de
dorpstuin / stadstuin? Caroline beschouwt het project als
een kleine onderneming, maakte een concept met werkplan
en werkt vanuit doelstellingen, die elk jaar weer bijgesteld
worden. Tijdens de masterclass krijgen deelnemers de
gelegenheid aan een eigen initiatief te werken, zowel voor
het starten van een project als mogelijke groei met nieuwe
doelstellingen.

Omgevingsbewust ondernemen:
Omgevingsbewustzijn, regionale ontwikkeling en
strategievorming door ondernemers
(door Ron Methorst, CAH Vilentum)
Regionaal voedsel wordt veel genoemd als kans voor een vernieuwing in ons voedselsysteem. Agrarische bedrijven zijn de
basis van ons voedsel. De kansen die er zijn creëren voor hen
dus mogelijkheden. Tegelijk is het ook een stap in het onbekende. We hebben elkaar nodig als producent en consument.
We zoeken samen naar de wereld van de producent: wat maakt
nu dat voor hem die kans een kans blijft of realiteit kan worden?

Allianties tussen onderwijs en regionale
voedselinitiatieven
Hoe onderwijs betrekken bij het verder brengen van
regionale voedselinitiatieven
(door Hans Hubers, Gebiedscoöperatie O-gen)
In vele regio’s worden op lokale of regionale schaal initia
tieven ontplooid mbt voedsel. Aan de hand van twee voorbeelden / casussen (lokaal: Doesburger Eng te Ede met lijnen
naar Ede Hoofdstad van de Smaak en Voedsel Regio Food
Valley &regionaal: Vallei Boert Bewust), wordt ingegaan op
wat men verstaat onder een regionaal voedselinitiatief, wie
zijn de initiatiefnemers, waardoor ontstaat een dergelijk
initiatief? Centrale vraag hierbij wat de rol van onderwijs is /
kan zijn met betrekking tot deze initiatieven? En wat is de rol
van onderzoek hierbij? Een regionaal voedselinitiatief voor

het onderwijs is: leren en werken in de regio. Deze formule
wordt succesvoller wanneer er duurzame relaties tussen
onderwijspartners en regionale initiatieven zijn, dus verbindingen met vakgroepen, docententeams en lectoraten. Dat
betekent keuzes maken in het aanbod van beide kanten
(regio en onderwijs). We doen het coöperatief is het adagium.

Opschaling korte ketens:
Kansen, good practises en valkuilen
tbv opschaling korte ketens
(door Koen Nouws Key, Food & Drink Experience)
Korte ketens zijn enorm in opkomst, zeker als het gaat om
regionaal geproduceerd voedsel. Koen Nouws Keij zal tijdens
de workshop ingaan op de kansen in de markt en de uitdagingen
voor groene ondernemers; wat is de sleutel tot succes? Waar
moet je rekening mee houden bij het opstarten van zo´n korte
keten? Welke valkuilen bestaan er en welke tips & tricks zijn
handig om rekening mee te houden bij het opschalen van
deze keten? De theorie wordt behandeld met voorbeelden
van best practices; wat leren we uit en in de praktijk?

Kleinschaligheid als alternatief:
Hoe maak je kleinschaligheid rendabel, hoe maak je
biologisch geteelde groenten betaalbaar, hoe beheer je
gezamenlijk grond, hoe maak je een landschap renderend?
(door Gert Jan Jansen, Hof van Twell)
Centraal staat de vraag hoe je kleinschalige land en tuinbouw
rendabel kunt maken? Hof van Twello koos voor het Meente
beheermodel. Kennis en ervaring met praktische meente
vorming als economisch model wordt uitgelegd, waarbij
ingegaan wordt op zowel de teelt, distributie, en financiering.
Middels deze workshop krijgt u een (genuanceerd) idee
van begrippen als ecologische landbouw, streekproducten,
stadslandbouw en permacultuur. Daarbij krijgt u inzicht in de
waarde van een lokale kleinschalige economie als onderdeel
van een zich veel breder manifesterende Nieuwe Economie.
De inhouden die aan bod komen zijn nader uitgewerkt in het
recent gepubliceerde boek: Gert Jan Jansen. Kleinschaligheid
als alternatief. Nieuwe meentes in een nieuwe economie.
Hof van Twello / Jan van Arkel, 2014. Het boek is tijdens de
workshop te koop en nu al in de boekwinkel of bij Hof van
Twello te bestellen.

BIJLAGE 2

Route
beschrijving
Drieslag 2, 8251 JZ Dronten
(stenen gebouw naast de nieuwe glazen hogeschool)

Vanuit de richting Kampen:
- op Dronterringweg rotonde afslag business zone
‘Delta’ nemen (Rivierendreef)
- weg gaat over in Muntmeestersdreef
- op rotonde rechtdoor
- weg vervolgen tot volgende rotonde
- op rotonde links (Gildepenningdreef)
- eerste weg links nemen (De Drieslag)
- in de bocht vindt u aan uw linkerkant het gebouw
Drieslag United (naast de nieuwe hogeschool).
Vanuit de richting Emmeloord:
- op Dronterringweg rotonde afslag business zone
‘Delta’ nemen (Rivierendreef)
- weg gaat over in Muntmeestersdreef
- op rotonde rechtdoor
- weg vervolgen tot volgende rotonde
- op rotonde links (Gildepenningdreef)
- eerste weg links nemen (De Drieslag)
- in de bocht vindt u aan uw linkerkant het gebouw
Drieslag United (naast de nieuwe hogeschool).
Vanuit de richting Elburg:
- Elburgerweg afrijden
- op T-splitsing links
- eerste weg rechts (Dronterweg)
- op rotonde rechts (De West)
- op volgende rotonde links (Gildepenningdreef)
- over de brug rijden, vervolgens eerste afslag rechtsaf
(De Drieslag)
- in de bocht vindt u aan uw linkerkant het gebouw
Drieslag United (naast de nieuwe hogeschool).

Vanuit de richting Nijkerk/Harderwijk:
- Biddingringweg volgen
- afslag Dronten-Zuid (Dronterweg)
- op rotonde rechts (De West)
- op volgende rotonde links (Gildepenningdreef)
- over de brug rijden, vervolgens eerste afslag rechtsaf
(De Drieslag)
- in de bocht vindt u aan uw linkerkant het gebouw
Drieslag United (naast de nieuwe hogeschool).
Vanuit de richting Lelystad:
- afslag Dronten (rotonde/De West)
- op volgende rotonde links (Gildepenningdreef)
- over de brug rijden, vervolgens eerste afslag rechtsaf
(De Drieslag)
- in de bocht vindt u aan uw linkerkant het gebouw
Drieslag United (naast de nieuwe hogeschool).
Vanuit de richting Lelystad:
- Zie www.9292.nl voor de juiste trein- / buscombinatie.
Vanaf de bushalte nog 4 minuten lopen.

