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Doelstelling

Bedrijfsleven en beleidsmakers zijn overtuigd van het belang, nut en noodzaak van
Ketenkennis en Agrologistiek. Er wordt echter nog onvoldoende aandacht aan besteed in het
curriculum van de (groene) opleidingen. Er bestaat een grote vraag naar gekwalificeerde
werknemers vanuit het bedrijfsleven met een goed zicht op het gebied van ketens en
agrologistiek. Het aanbod vanuit het onderwijs sluit hier niet op aan, noch in aantallen als in
kennisniveau. Huidige ontwikkelingen, trends en innovaties in de keten versterken de roep
om aandacht voor deze mismatch.
Voedselzekerheid vraagt om nieuwe en duurzame productiemethodes. Lokale productie en
vermarkting stellen nieuwe eisen aan de logistiek, maar ook aan efficiëntie. Een derde van
het voedsel dat in de wereld geproduceerd wordt, gaat door inefficiënties in de keten verloren
voordat het een consument bereikt. De groeiende wereldbevolking en verstedelijking
vergroten de urgentie om logistieke knelpunten in de keten op te lossen. Agrologistiek is een
essentieel onderdeel van efficiënte ketens . Agrologistiek biedt oplossingen voor het
wereldvoedselvraagstuk. Agrifoodketens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
verbeteren van de voedselzekerheid in opkomende economieën. Op het noordelijke halfrond
en in Westerse markten vindt veel verlies plaats aan het eind van de keten, op het zuidelijk
halfrond en bij opkomende markten vooral aan het begin van de keten.
Het netwerk Ketens & Agrologistiek heeft tot doel te zorgen dat het onderwijs up-to-date is,
ketens en agrologistiek een duurzame plaats hebben binnen het curriculum. In samenwerking
met de regio worden er samenhangende activiteiten uitgevoerd op het gebied van
ketengericht handelen, waarbij agrologistiek een speciaal focusterrein is die leiden tot
actuele leerarrangementen en casuïstiek voor het onderwijs van (v)mb en hbo.
Subdoelen:
• Masterclasses Ketens en Agrologistiek;
• Leerarrangementen op de hot topicgebieden Maatschappelijk verantwoorde ketens, Localfor-local, Beperken Voedselverspilling versus Voedselzekerheid en Kansrijke ketens;
• Stevig en duurzaam netwerk

Werkwijze

Het doel van het netwerk is “zorgen dat de juiste informatie over ketengericht- en
agrologistiek handelen beschikbaar is (of wordt ontwikkeld) voor de juiste doelgroep op het
juiste moment”. Dit staat centraal bij alle activiteiten. Er worden voor docenten uit (v)mbo en
hbo drie masterclasses uitgevoerd waarbij onderzoekskennis wordt vertaald naar praktische
kennis voor onderwijs. Er worden voor ondernemers, docenten en werkenden vier
roundtables uitgevoerd rond hot topics. Roundtables waar de doelgroep ervaart dat het ertoe
doet bij dit netwerk aangesloten te zijn (“What’s in it for me”). De roundtables zullen
regionaal en themagewijs georganiseerd worden. Communicatie naar de achterban,
beroepspraktijk en onderwijs, vindt plaats door middel van een nieuwsbrief Ketens en
Agrologistiek
Trekker van het Netwerk is Inholland. Andere betrokken onderwijsinstellingen zijn
Wageningen UR, Citaverde College en CAH Vilentum.
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