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april - juli 2022



HOE
VOEDEN WE
DE WERELD

IN 2050?
De wereld van voedsel verandert continu – en
in een steeds hoger tempo. Als brand-,
account-, of supply chain manager ben je een
belangrijke schakel in het voedselsysteem. Je
staat er middenin. Dat betekent dat jij ook
diegene bent die het verschil kan maken.
Bijvoorbeeld door de juiste vragen te stellen.

In april 2022 lanceert Food Hub ‘Expeditie
Voedselsysteem', waarbij je, samen met 15
tot 20 (jonge) professionals, een reis
maakt van boer tot bord. 

Door zelf de praktijk te ervaren leer je
abstracte termen, zoals biodiversiteit en
circulariteit, beter begrijpen in vijf
programmadagen.

Zo ontdek je verbanden tussen jouw werk en
actuele thema's zoals stikstofproblematiek,
boerenprotesten en klimaatverandering. Met
deze basis, kan jij het verschil maken in het
voeden van de wereld in 2050.

Nieuwsgierige professionals, we kennen
geen leeftijdslimiet
Werkzaam bij een bedrijf met 200+
medewerkers
Je wil het voedselsysteem beter
begrijpen 
Je wil bewuste keuzes maken in je
dagelijkse werkzaamheden 

Voor wie?

Ervaringen die leiden tot een onderbouwd
begrip van de verbanden binnen het
voedselsysteem 
Kennis van de meest recente
ontwikkelingen in de voedseltransitie 
Concrete handreikingen zodat je de
ervaring morgen kan toepassen in jouw
baan
Toegang tot een gecureerde literatuurlijst
ter ondersteuning van de praktijkervaring
Professionele en persoonlijke ontwikkeling 
Netwerk van gelijkgestemden én spelers
uit de hele voedselketen 
Certificaat van deelname, ter afronding van
het traject 

Wat bieden we?

"Nu ik de
uitdagingen van
een boer beter

begrijp kan ik ook
betere keuzes

maken in mijn werk
bij Tony's

Chocolonely"

Bibianne Roetert 
Marketing Manager

RESULTAAT

VOOR WIE?



DAG 1 KENNISMAKING       >> DAG 2 DE TRANSITIETHEORIE & INNOVATIE         >> DAG 3 DIERLIJK

DUIK SAMEN
IN DE

COMPLEXITEIT

Samen Leren

De groep bestaat uit 15 tot 20 personen,
gelijkgestemden waarmee je een hechte groep
vormt. Wij creëren een veilige leeromgeving
waarin je met elkaar in gesprek kunt gaan over de
inhoud en ervaringen kunt delen uit je eigen
werksituatie. We besteden veel aandacht aan de
persoonlijke drijfveren en mogelijkheden van
deelnemers.

We bezoeken interessante voorbeelden uit de
praktijk en duiken in recente trends en
ontwikkelingen met inspirerende gastdocenten.
Eigenzinnige wetenschappers, innovatieve
ondernemers en vernieuwende koks geven je,
soms letterlijk, een kijkje in hun keuken. Samen
met de andere deelnemers gaan jullie een
antwoord vinden op de vraag: “Hoe voeden we
de wereld in 2050?”

We starten op een
boerderij met een
bijzonder verhaal. Hier
gaan we elkaar goed 
 leren kennen en
bouwen aan onderlinge
openheid met behulp
van een ervaren coach.
We sluiten de dag af
met een feestelijk diner. 

De theorie van de voedseltransitie helpt ons om
de context te verkennen voor de reis die we gaan
maken. We verdiepen ons in de geschiedenis van
het huidige voedselsysteem en leren we meer
over wat 'het systeem' nu eigenlijk is en met
welke dynamieken we rekening moeten houden.
We gaan langs bij startende en ervaren
ondernemers om te leren van hun visie op de
toekomst van voedsel. 

We duiken in de wereld
van dieren door bij
veehouders en de
slachterij langs te gaan.
Ook bekijken we de
verschillen tussen een
biologisch (dynamische)
en gangbare veehouder.
Wat zou werken op
lange termijn? 

DATA

DAG 1 - zaterdag 9 april
DAG 2 - zondag 10 april
DAG 3 - vrijdag 20 mei
DAG 4 - vrijdag 24 juni
DAG 5 - vrijdag 8 juli



>> DAG 4 PLANTAARDIG          >> DAG 5 HOE STARTEN WE DE TOEKOMST?           >> JOUW TOEKOMST

KOPPEL
THEORIE AAN

PRAKTIJK

Investering

De investering voor Expeditie
Voedselsysteem bedraagt € 3250,-. inclusief
lesstof, goed eten en drinken en borrel.
Vervoer op eigen kosten. De investering in
tijd is, naast de trajectdagen, ongeveer een
halve dag per keer aan voorbereiding.

Een gezonde bodem is van
levensbelang. Deze dag
leren we van een gangbare
akkerbouwer hoe hij zijn
grond gezond houdt en
vertelt een wetenschapper
welk effect intensieve
landbouw heeft op lange
termijn. Welke innovaties
vinden hier nu al plaats? 

Op deze afsluitende dag staat centraal hoe jij
de kennis uit de keten weer mee kunt nemen
naar je eigen (werk)realiteit. We geven je
tools om concreet aan de slag te gaan,
spreken intenties uit en delen ervaringen. 

De reis houdt niet op na
het programma. Je hebt
je netwerk vergroot en
we hebben je een
heleboel kennis,
literatuur en ervaringen
mee gegeven. Welke
stap zet jij hierna als
voedselveranderaar? 

Commitment

Het programma* bestaat uit vijf volledige
dagen. We hechten veel waarde aan de
gezamenlijke groepsontwikkeling en
verwachten daarom actieve deelname aan de
dagen. Als je nu al weet bepaalde sessies te
zullen missen, dan heeft aanmelden geen zin
en raden we aan om je volgend jaar in te
schrijven.
*Het bovenstaand programma geeft een indicatie, wijzigingen zijn
voorbehouden



MEER WETEN

Ben je op zoek naar deze training voor een
incompany traject? Of wil je in gesprek met
één van onze experts over de
ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw
organisatie? We helpen je graag. 

Stuur een mailtje naar Heleen via
heleen@foodhub.nl. 

Wil je meer weten over Expeditie
Voedselsysteem? Op 22 februari organiseren
we een online informatiesessie van 18:00-
19:00, waarin je vragen kunt stellen over de
opbouw en verwachtingen van het programma.
Meld je aan op foodhub.nl. 

Maatwerk 
voor je organisatie



Food Hub maakt vernieuwend onderwijs voor mensen in de
voedselsector, geeft trainingen, voert maatschappelijke
communicatie en bouwt aan een netwerk van veranderaars die
samen werken aan een beter voedsel-systeem. 

Wil je deelnemen aan Expeditie Voedselsysteem en de kennis en
handvatten krijgen om het voedselsysteem te veranderen? 

Meld je dan uiterlijk 1 maart 2022 aan via 
foodhub.nl/expeditie-voedselsysteem

https://foodhub.nl/programma/het-voedselketen-traject/

