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Deze workshop is een onderdeel van een onderzoek in opdracht van het Ministerie
van LNV over de Nederlandse positie in het EU kennisnetwerk rondom duurzame
voedselsystemen (project Food System Network, BO-43-113-016/BO-43-001.01021).

Food Systems Network

Veronderstelling
NL/LNV kan kansrijker en effectiever opereren in het EU K&I landschap ‘voedsel’
Opgave
Kansrijke(r) posities innemen in dat landschap: als LNV/SKI danwel op verzoek van LNV/SKI
SKI / Sjaak Mesu
3 februari 2022

2

Vanuit deze posities bijdragen aan de volgende doelen:


optimaal beïnvloeden van EU
onderzoekkaders waarbinnen onderzoek
wordt uitgevoerd dat goed aansluit bij
de meerjarige missiegedreven
innovatieprogramma’s (MMIP’s) van LNV



tijdig op de hoogte zijn van kansrijke EU
K&I samenwerkingsverbanden



tijdig kennis benutten dat in EU (landen)
wordt ontwikkeld



tijdig bijdragen aan vernieuwing
kennisinfrastructuur



tijdig met innovatieve concepten komen,
die helpen bij het ‘framen’ van een

voedselsysteem in lijn met NL
mogelijkheden (praktijk en beleid)
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Voorziene handelingsperspectieven

o

Huidige WUR/SKI inzet in …..
continueren; méér interactie en
duidelijke terugkoppeling

o

‘Nieuw’ inzetten op ……; nagaan hoe
rond te zetten; uitkomsten van inzet
…..

o

Nadrukkelijker inzetten op …….. ;
uitkomsten van inzet …..

o

Verder verkennen van gewenste en
kansrijke betrokkenheid bij…….

o

Beter zicht krijgen op inbreng van
andere NL partijen in EU gremia, en de
mogelijkheid om daarmee te koppelen
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Europese kennisnetwerken voor verduurzaming van
voedselsystemen:
Nederlandse posities in een veranderend speelveld

1. Fors belang van EU kennisprogrammering en
innovatiepolitiek voor transitie van het
Nederlandse voedselsysteem.
2. Wat is het Europese krachtenveld: kennis- en
innovatie (K&I) beleid en opkomend EU
voedselbeleid?
3. Hoe en waar vanuit Nederland proactief invloed
uitoefenen op K&I beleid en op die manier
“meesturen”?

Samenleving

Overheid
Kennisinstellingen

Bedrijfsleven

Resultaten uit BO Project Food System Network i.o.v. Ministerie van LNV.
Thom Achterbosch, Marc-Jeroen Bogaardt, 3 februari 2022
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Methode: krachtenveldanalyse

Analyse documenten en websites

Interviews met experts

 F2F strategie, Green Deal
 Visie Kringlooplandbouw
 MMIP Landbouw, water, voedsel
 Horizon Europe werkprogramma

 Peter Jongebloed, WUR
 Henk Westhoek, DG SANTE
 Willem Lageweg & Joost de

cluster 6

 Register EU-werkgroepen

Jong, Transitiecoalitie Voedsel

 Karen Fabbri, DG RTD
 Eric van Sommeren, PV Brussel
+ inzicht uit lopende netwerken
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Levels of decision-making

1. Policy-setting

2. Policy-shaping

3. Formal contribution from expertgroups

Levels of decision-making

3. Formal contribution from expertgroups

4. Informal contribution from expert groups and knowledge networks
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Veranderend landschap van werkgroepen en netwerkorganisaties

 Werkgroep eigenschappen

verschillen
● Permanent of tijdelijk
● Formeel (niv 3) of informeel (4)
● Doel of mandaat wijzigt
● Samenstelling wijzigt

 Netwerken heroriënteren zich

 Voorbeelden

● Advisory Group Food Chain and
Animal and Plant Health =>
AG Sustainable Food Systems

● SCAR Strategic Working Food

Systems op zoek naar hun niche,
o.a. EU Partnership
Sustainable Food Systems.

● Nieuwe kennisnetwerken

FOODforce (WUR, INRAE, DIL,
etc.), COMFOCUS/FNH-RI, ...
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Doorwerking van kennis in K&I- en voedselbeleid
(illustraties van de pijlen in de kaart)

JRC policy lab on a
legislative framework
sustainable food system

Science Advice for
Policy by European
Academies report

(o.a. K. Poppe, S. Bush)

(o.a. K. Termeer, J. Candel)

Fit4Food2030 Think
Tank policy brief on R&I
in support of the Farm
to Fork strategy
(o.a. T. Achterbosch)
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Aanbeveling: stuur mee
Anticipeer op en participeer in
een vroeg stadium in agendaen beleids-vormende
trajecten in de EU die kaders
stellen voor de Nederlandse
voedselsysteemtransitie.
Bouw daarin voort op de inzet
van sleutelfiguren in
adviesgroepen en
kennisnetwerken.
Stuur mee. Mis de boot niet.
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Hartelijk dank voor uw
aandacht!

Thom Achterbosch,
Marc-Jeroen Bogaardt
Wageningen Economic Research
thom.achterbosch@wur.nl /
+3170 3358194

To explore
the potential
of nature to
improve the
quality of life

European

Candidate HE Partnership:
Safe and Sustainable Food
Systems for People, Planet and
Climate
30% EU cofunding for food systems R&I, Themes:
•
•
•
•

Change the way we eat
Change the way we process and supply food
Change the way we connect to food systems
Change the way we govern the food systems

Decision-making: mid-2022, verzoek NL bijdrage WP23/24
Actie WUR & LNV: schrijfgroep (level 4) under SCAR Food
(level 3)
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