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Doelstelling

Gezond, veilig, en duurzaam geproduceerd voedsel: dat is het eindproduct waar de topsector
Agro & Food naar streeft. Om tot die gezondere producten en duurzame processen te
komen, zijn (technologische) innovaties nodig. Daarnaast is het essentieel om een gezonde
leefstijl en duurzame consumptie in de maatschappij te stimuleren. Om deze ambities waar te
maken, werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan het vergroten,
verspreiden en toepassen van nieuwe kennis op voedingsgebied. Dat kan alleen met
voldoende goed opgeleide mensen die in de voedingssector willen werken. Om de tekorten
aan mbo- en hbo-opgeleid personeel op te vangen, zal de instroom in food-gerelateerde
opleidingen de komende jaren flink moeten toenemen.
Het programma Voeding en gezondheid wil bijdragen aan hoogwaardig en innovatief
onderwijs in voeding en gezondheid dat snel en flexibel reageert op actuele
omgevingsvragen. Om dit te bereiken zijn drie hoofddoelen geformuleerd:
• Een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt in de Food-sector, door de (zij-)instroom en
doorstroom van leerlingen en studenten uit het groen onderwijs te vergroten;
• Kennis en innovatie binnen het onderwijs sterker laten aansturen door vragen van bedrijven,
instellingen en publieke doelgroepen;
• Bewustwording van burgers stimuleren op het gebied van gezonde voeding en duurzame
consumptie.

Werkwijze

Voor de uitvoering van projecten rond Voeding en Gezondheid richt het programma zich
nadrukkelijk op de regio. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij regionale foodnetwerken, waarin
MKB-voedingsmiddelenbedrijven samen met onderzoek en onderwijs werken aan innovatie.
Of bij vragen van kenniswerkplaatsen waar samen met regionale partners een regionale
voedselstrategie uitgewerkt wordt.
Daarnaast organiseert het programma een speerpuntdag om vijf geselecteerde thema’s uit te
diepen: voedselveiligheid, verduurzaming voedselproductie, innovatie, food & zorg en
biologische producten. Om nieuwe thema’s te verkennen, stelt het programma budget
beschikbaar voor zogeheten pilots. Zo’n vooronderzoek kan vervolgens uitmonden in een
concreet project.
Penvoerder CAH Dronten werkt samen met Wageningen UR-FBR (Food & Biobased
Research), Wageningen University, de hogescholen Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch,
INHOLLAND, de aoc’s Citaverde College, Clusius College, AOC Oost, Groenhorstcollege, en
met kenniscentrum Aequor.
De onderwijs- en kennisinstellingen werken samen met de volgende partijen: Food &
Nutrition Delta, Voedingscentrum, productschappen, FNLI (Federatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie), GGD, Syntens, (Z)LTO en regionale foodnetwerken.
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