Transitie in AgriFood
Verken het voedsellandschap,
krijg grip op de verandering en
maak zelf de versnelling

Als voedselprofessional heb je te maken met een continu veranderend
voedselsysteem waarbinnen jij en je organisatie zich moeten blijven ontwikkelen. Dit
vraagt om een dieper inzicht in de dynamiek, belangen en innovaties die het
voedselsysteem vormgeven. Je ziet het om je heen gebeuren, leest het in de krant,
merkt het bij collega’s, maar krijg je er ook daadwerkelijk grip op? Wij geven je een
overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen. We geven je tools
en handvaten om nieuwe kennis te vertalen naar jouw praktijk. Hierin krijg je
persoonlijke begeleiding van coaches die op dit moment impact maken op ons
voedselsysteem.
DOEL : Het doel van de Food Hub opleiding Voedseltransitie in AgriFood, is het vergroten
van je kennis en het versterken van je innovatiekracht als food professional in jouw
organisatie. Je ontwikkelt een vernieuwd en breder perspectief op het voedsellandschap
waar binnen je opereert en krijgt meer inzicht in je eigen rol, je waarden en overtuigingen.
Ook krijg je meer zicht op de fases van de transitie en de verschillende actoren die hierin een
rol hebben. Waar sta jij, waar staat jouw organisatie en welke innovaties moeten er plaats
vinden om de boot niet te missen. Jouw nieuwe manier van waarnemen en handelen wordt
zichtbaar in een vergrote visie en door de aangereikte tools en handvaten uit dit programma
kun je daadwerkelijk aan de slag gaan.
DOELGROEP : De opleiding Voedseltransitie in AgriFood, is bedoeld voor
voedselprofessionals, afkomstig uit klein, midden en grote bedrijven en organisaties uit de
hele voedselketen, van boer tot bord. Twijfel je of dit programma bij je past? Mail dan
hello@thefoodhub.org voor een belafspraak.
MEEDOEN : Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.thefoodhub.org/inschrijven ,
voor andere vragen kun je altijd contact opnemen via hello@thefoodhub.nl

PROGRAMMA (nog onder voorbehoud)

Sprekers o.a.: Arthur Nijhuis (Rechtstreex),
Kees Aarts (Protix) Anne Bruinsma

Module 1 - De Voedseltransitie
(3 dagdelen, 12-13 jan)

(Hackwerk), Geert van Wersch (Brandt en

• Wat is jouw voedselvisie

( C o m m o n l a n d ) , B e a t r i j s Vo o r n e m a n

• De transitietheorie

Levie), Julie Cook (FRISKA), Willem Ferwerda
(Reframing Studio), André Knol (Innomics)

• Welke factoren bepalen de transitie
Sprekers o.a.: John Grin (DRIFT, UvA), Joris
Lohman (Food Hub, Slow Food), Beatrijs
Voorneman (Reframing Studio)

Module 2 - Het voedsellandschap
(4 dagdelen, 15-16 feb)
• Op bezoek bij de boer
• Verken de handel en industrie
• Wat ligt er op het bord
Sprekers o.a.: Edwin en Elly Michelsen
(Varkenshouders), Floor Uiterhoeve (FNLI),
Jasper Sturtewagen (Ahold), Teun van de
Keuken (Keuringsdienst van Waarde)

Module 3 - Radicale vernieuwing
(4 dagdelen, 16-17 maart)
• Ontmoet radicale voedselondernemers
• Werksessie: Van voedselvisie naar concept
• Pressure Cooker: Food Startup in één dag.
• Lean Startup methode toegepast op
voedsel en landbouw

Module 4 - Maak zelf de transitie
(3 dagdelen, avond 20-21 april)
• Workshop Pitch perfect
• Feedbacksessie met panel met experts
• Presentaties, van voedselvisie naar eigen
transitie
Sprekers o.a.: Linda Vermaat (Twentiefour),
David Klingen (Ghee Easy), Manon Klein
(Stichting DOEN)

Tijdens de vier modules loopt een
coachingstraject met een coach uit het
Food Hub netwerk. Deze kijkt persoonlijk
met je mee naar hoe jij algemene
transitielessen vertaalt naar jouw context

VERWACHTING
- Na het doorlopen van de opleiding ben je in staat de actuele ontwikkelingen in de
voedselsector te duiden en er op de handelen.
- Je werkt niet alleen aan het verhogen van kennis over de huidige stand van zaken in het
voedselsysteem: je komt ook in contact met innovaties en ondernemers die het toekomstige
systeem vorm geven.
- Je gaat met je poten in de modder: het ontwikkelen van een visie doe je door te leren, te
ervaren en te delen.
- Je wordt continu uitgedaagd om deze analyse te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
- Je krijgt handvatten en tools aangereikt om in eigen context vorm te geven aan het
toekomstige voedselsysteem.
- Deelnemers leren van elkaar, van experts, topsprekers, innovators en ondernemers uit alle
schakels van de keten.
- Als deelnemer word je onderdeel van een interdisciplinair netwerk dat ook lang na de het
volgen van deze opleiding waardevol zal blijken.

ACHTERGROND FOOD HUB
Food Hub maakt opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. In
opdracht of op eigen initiatief, en altijd samen met een groot netwerk van veranderaars en
koplopers uit alle schakels van de voedselketen, van boer tot beleidsmaker, van retailer tot
ondernemer. Wij helpen bedrijven, overheden, sectoren en professionals om de veranderende
wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden
van innovatie- en veranderingstrajecten.
Al onze programma’s zijn gebouwd vanuit een interdisciplinaire kijk op voedsel. Problemen en
uitdagingen binnen één sector kunnen alleen opgelost worden door alle schakels van de keten
hierbij te betrekken. Zo creëren we nieuwe oplossingen en innovaties die door het
ondernemende netwerk direct in praktijk kunnen worden gebracht. Een visie op de toekomst van
voedsel ontwikkel je namelijk niet alleen.

Te vaak monden visie- en strategieontwikkelingsprojecten uit in een paar sessies waarin een
beperkt aantal mensen aan een tafel zit met laptops, geeltjes en slappe koffie. Wij ontwikkelen
visie- en strategietrajecten met de poten in de modder, het ontwikkelen van een visie doe je door
te leren, te ervaren en te delen.
Een veranderend voedselsysteem vraagt om nieuwe vormen van ondernemerschap. Boeren zijn
niet alleen meer voedselproducent, maar ook sociaal ondernemer, marketeer en
productontwikkelaar. Voedselondernemers gericht op de stadse consument worden alleen
succesvol als ze begrijpen wat er gebeurt op het platteland. Wij bieden startende en bestaande
ondernemers een groot palet aan tools, kennis, expertise en een internationaal netwerk om een
succesvolle ‘nieuwe voedselondernemer’ te worden. Met dank aan ons uitgebreide, internationale
netwerk van ‘koplopers’, ondernemers maar ook professionals binnen bestaande organisaties die
vooroplopen in de transitie naar een ander voedselsysteem, kunnen wij inschatten welke
innovaties zinvol en schaalbaar zijn op welke plek. We helpen bedrijven en overheden
ontwikkelingsruimte te scheppen voor deze koplopers. Daarnaast helpen we die zelfde koplopers
met het aanscherpen van de strategie en verbinden ze aan ons netwerk
Food Hub gelooft dat, om succesvol te zijn als professional, bedrijf of organisatie in deze fase van
de voedseltransitie, het van belang is om:
1. te begrijpen welke ontwikkelingen er plaats vinden op paradigma-niveau,
2. koplopers zowel binnen- als buiten grote organisaties te identificeren om van te leren en mee
samen te werken,
3. samenwerking te faciliteren tussen koplopers actief binnen niches, en professionals, bedrijven
en overheden actief binnen het systeem.
De opleiding Voedseltransitie in AgriFood beantwoordt aan deze drie doelstellingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voertaal:
Voor wie:
Soort:
Data:
Tijd:

Nederlands
Voedselprofessionals uit klein, midden en grote bedrijven of organisaties.
Opleidingsprogramma van Food Hub
12-13 jan, 15-16 feb, 16-17 mrt, 20-21 apr
tussen 10:00 en 17:00, alleen op 12 januari en 20 april geen dag maar avondsessie
van 19:00 tot 22:00
Locatie:
Diverse boerderijen, boten, fabrieken en andere relevante plekken
Plaats:
Door heel Nederland
Overnachting: Optioneel via ons te reserveren
Prijs:
Prijs is per persoon, inclusief lesstof, eten en drinken. Vervoer is op eigen kosten.
– excl. (21%) BTW: €1995,– incl. (21%) BTW: €2413,95
Note:
Naast individuele aanmelding is het ook mogelijk om als organisatie of bedrijf
meerdere plekken te reserveren.

INSPIRATIE VOOR DE FOOD TRANSITIE ACADEMIE
- Het boek ‘Food Practices in Transition, Changing Food Consumption, Retail and Production in
the Age of Reflexive Modernism” van Gert Spaargaren, Peter Oosterveer en Anne Loeber.
- De transitietheorie, ontwikkeld door onder andere John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, Frank
Geels en Derk Loorbach. Meer weten over transities, zie het Dutch Research Institute for
Transitions (DRIFT) en het internationale Sustainability Transitions Research Network (STRN).
- Het netwerk van de Youth Food Movement Academie
- De Lean Start Up methode, gehanteerd door André Knol, Innomics
- De Reframing methode van designbureau Reframing Studio

