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3 Voeding en duurzaamheid ? 

? 



4 Van voeding naar systeem 

Duurzame voeding Duurzame voedingssysteem 



5 Definitie 

Een duurzaam voedingssysteem garandeert het recht op 
voeding, respecteert het principe van voedselsoevereiniteit, 
maakt het iedereen ter wereld mogelijk om tegen een redelijke 
prijs te beschikken over gezonde voeding in afdoende 
hoeveelheden, en zorgt ervoor dat de eindprijs van een product 
niet alleen een weergave is van het geheel aan 
productiekosten, maar daarnaast de externe sociale en 
ecologische kosten internaliseert. Er wordt gebruik gemaakt 
van grondstoffen en hulpbronnen (inclusief het werk en de 
natuurlijke hulpbronnen zoals de bodems, water en 
biodiversiteit) “at their rate of recovery” en de verschillende 
componenten van de voedingscultuur worden gerespecteerd. 
Alle schakels van de voedingsketen moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van een dergelijk duurzaam voedingssysteem. 
 
FRDO - 2010 



6 Duurzaamheidsverslag 
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Profit  - 6 uitdagingen 

bv. : Investeren de 
bedrijven genoeg?  

Sociaal - 4 uitdagingen 

bv.: Zijn de werknemers 
tevreden? 

Maatschappij 
4 uitdagingen 

bv. : Zijn de 
voedingsproducten 

veilig? 

Planet - 5 uitdagingen 

bv. : Stoot de 
voedingsindustrie 
minder CO2 uit? 

4 Domeinen – 19 uitdagingen – 39 indicatoren 



Deel 1 :     Economische uitdagingen 



9 Profit – 6  uitdagingen 

1. Zich aanpassen of wegkwijnen 
– Investeringen 
– R&D 

2. De KMO’s, de ruggengraat van onze welvaart 
3. Onze boterham verdienen 

– 20 % grondstoffen / 38 % arbeid 
– Netto rendement 

4. Belgische producten in de wereld 
– Aandeel export  
– Handelsbalans 

5. Een behoorlijk inkomen voor iedereen, ook voor de 
landbouwers 

6. De prijsvolatiliteit inperken en de beschikbaarheid van 
grondstoffen verzekeren 

 
 
 
 
 



10 Profit  : Zich aanpassen of wegkwijnen 

Investeringen lijden onder de crisis 

 



11 De KMO’s investeren meer dan grote bedrijven 

156   ondernemingen > 100 werknemers 



12 Hoe pakt de voedingsindustrie de uitdagingen aan ? 

De investeringen in 
R&D verhogen 

Wagralim en  Flanders’FOOD 
57 projecten 

Een gepast inkomen 
voor iedereen 

Code Goede praktijk voor rechtvaardige  
Relaties tussen de leveranciers en de 
kopers 



Deel 2 : Sociale uitdagingen 



14 People – 4 uitdagingen 

1. Kwaliteit van de arbeid 
– Ongevallen / ziekteverzuim 
– Vaste contracten 
– Anciënniteit 
– Uitzendkrachten 

2. De voedingsindustrie, een stabiele werknemers 
– Aantal / Mannen – vrouw / opleidingsniveau / leeftijd 

3. Werknemers, de drijvende kracht achter 
ontwikkeling 

– Opleidingen 

4. Respect voor de werknemers, ook buiten onze 
fabrieken en voorbij onze grenzen 

 



15 Sociaal : De voedingsindustrie, een stabiele werknemer 

Een werknemer op 6 werkt in de voedingsindustrie 



16 Sociaal – Werknemers, de drijvende kracht achter ontwikkeling 

IPV bereikt relatief meer laaggeschoolde medewerkers 

 



17 Hoe pakt de Belgische voedingsindustrie de sociale uitdagingen aan? 

Opleiding verhogen Opleidingcentum : IPV 
 

Werk geven Food@Work 
- imago sector verbeteren 
- contacten met scholen verhogen 
- verhoging stages in de sector 
- (Eco)-trophelia 



Deel 3 : Maatschappelijk uitdaging 



19 Maatschappij – 4 uitdagingen 

1. De voedselveiligheid garanderen, altijd en overal 
– Aantal terugroeping 
– Controles FAVV 

2. Goed eten, meer bewegen 
– Verandering samenstelling van product 
– Betere informatie 
– Een evenwichtige levenstijl promoten 

3. Communicatie, een belangrijke verantwoordelijkheid 
– Klachten bij de JEP 
– Controle van de FAVV 

4. Zitten er GGO’s in de Belgische voedingsmiddelen? 



20 Maatschappij : De voedselveiligheid garanderen, altijd en overal 

Onze voeding is veilig 



21 Maatschappij : Goed eten, meer bewegen 

Één onderneming op twee herziet de samenstelling van 
haar producten 

 



22 Hoe pakt de Belgische voedingsindustrie de maatschappelijke uitdagingen aan? 

Meer veilig voedsel 16 gidsen voor autocontrole 

Beter informeren Promotie van de GDA 

Producten aanpassen Convenant zout : - 10 % 

 
Evenwichtige 
levensstijl promoten 

Oprichting Happy Body 

Convenant Vlaanderen 

Fonds Voeding en welzijn : 70 projecten 

Eerlijke publiciteit Reclamecode voor voedingsmiddelen 
van de Belgische voedingsindustrie 



Deel 4 : Milieu-uitdagingen 



24 Planet : 5 uitdagingen 

1. Opwarming van de aarde voorkomen 
– CO2 emissies : - 36 % sinds 1990 
– Energie-efficientie : + 7,6 % sinds 2005 

2. Water: reserves en zuiverheid beschermen 
– Waterverbruik : - 5,3 % 
– Lozing van vervuilende stoffen: dalende trend 

3. Verspilling vermijden 
– 98 % van onze stromen worden nuttig benut 
– Voedselcyclus : veevoeding + bodemverbeteraars 

4. Verpakking, enkel het strikt noodzakelijke 
– 15,000 t minder verpakking in 10 jaar 
– Relatieve ontkoppeling tussen hoeveelheid verpakking en productie 
– 80 % wordt gerecycleerd 

5. Respect voor het milieu, in de hele keten 
 

 
 

 



25 Planet : Opwarming van de aarde voorkomen 

CO2 uitstoot gedaald met 36 % 



26 Planet :  Geen verspilling !  

Geen verspilling ! 

  

Voedingsindustrie 
 

20 à 25.000.000  ton 
voedingsproducten 

40.000 t (0,16%) 
in stortplaatsen 

Voedermiddelen,  
Bodemverbeteraars, 
Energieproductie, 
Grondstoffen voor andere producties,  
Recyclage van verpakkingen,… 



27 Hoe pakt de voedingsindustrie de milieu-uitdagingen aan? 

Minder CO2 en 
energie 

Convenanten en “accord de branche” 
176 ondernemingen 

Minder water Vademecum Rationele watergebruik in 
voedingsbedrijven 

De voedingscyclus 
afsluiten 

Kwaliteitssysteem voor dierlijke voeding - 
GMP 

Code goede praktijk van het gebruik van 
de bodemverbeteraars in de landbouw 

Minder verpakkingen Preventieplannen sinds 1997 

Recyclage Fost Plus en Val-I-Pac 



28 

Blijven produceren  

Voldoende 
medewerkers  

vinden 

Veilige   

en kwalitatieve  

voeding  

 

Minder verbruiken 

Minder verspillen 

Voedingscyclus sluiten 

Samenvattend – 1 uitdaging 

9 miljard mensen 
voeden 

Voldoende  
Kwaliteit 



29 Groeistrategie  

Starting Point :  
Sustainibility 



Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 

Naar een transformatie van het Vlaams 
landbouw- en voedingssysteem 



Praktische punten 

• Project van twee jaar 
– Van 1 juni 2013 tot 31 mei 2015 

• Project budget bedraagt 640.000 euro 
– Eigen inbreng : 140.000 euro 

• Keten partners : 60.000 euro 

• Action lab partners : 80.000 euro 

– Subsidies in het kader van ViA – Nieuw Industrieel Beleid : 
480.000 euro 

• Minister-President Peeters steunt initiatief 
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Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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Waar willen wij naartoe? 

Een snellere transformatie naar een 
duurzamer landbouw- en voedingssysteem 

– die door de actoren in de keten bepaald wordt 

– die een ketenperspectief heeft 

– die van de huidige initiatieven vertrekt 

– die met de stakeholders ontwikkeld wordt 

– die een belangrijke luik “communicatie” bevat 

– die voldoende ruimte van de overheid krijgt  

– die aan structurele veranderingen bijdraagt 

– die rekening houdt met de Europese en internationale context 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 



Wat is de structuur? 

  
  

Individuele 
schakels van de 
agro-voedings-

keten 

Ketenoverleg  
agro-voedingsketen 

Middenveld 
organisaties 

Platform duurzame ontwikkeling landbouw en 
voeding 

  

Stuurgroep Stakeholder dialoog   
Actoren Bemefa,  

Boerenbond, ABS, 
FEVIA Vlaanderen, 
Unizo,  
Comeos 

Bemefa,  
Boerenbond, ABS, 
FEVIA Vlaanderen, 
Unizo,  
Comeos 

Leden van transitie 
middenveld, werkgroep 
landbouw voeding 

6 vertegenwoordigers 
vanuit het ketenoverleg 
(Bemefa, ABS, BB, FEVIA 
Vlaanderen, Comeos en 
Unizo),  
2 vertegenwoordigers 
vanuit de NGO 
organisaties (Noord-Zuid 
en Milieu) 2 
vertegenwoordiger van 
de overheid 

Bredere groep van 
stakeholders die als 
klankbordgroep werkt 
voor het Platform 
duurzame ontwikkeling 

Rol - Nemen op hun 

niveau verdere 

initiatieven voor 

duurzame 

ontwikkeling  

- Zorgen voor 

afstemming 

binnen de keten 

- Werkt een 

overkoepelende 

strategie uit 

- Werkt een actieplan 

uit 

- Geeft input voor de 

overkoepelende 

strategie 

- Geeft input voor 

actieplan 

- Geeft sturing aan de 

overkoepelende 

strategie 

- Geeft sturing aan het 

actieplan 

- Organiseert het overleg 

met de stakeholders 

- Geeft advies over de 

overkoepelende 

strategie 

- Geeft advies over het 

actieplan 
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Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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Wat willen wij realiseren? 

Organisatie 
Systeem-analyse 

(met SWOT) 

Strategische Plan 

Actieplan 

Actie 

5 Action-lab 
(concrete keten-
overschrijdende 

projecten) 

Communicatie 

Communicatieplan 

Communicatie 

MEET-INSTRUMENT 

STAKEHOLDER-DIALOOG 

Uitvoerder ILVO 

Uitvoerder Res-Sense 

5 projectuitvoerders 

+/- 35 deelnemers 

Juni 2013 …….. Juni 2015 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 



Doelstelling project 

 

• Doelstelling project 
 

 Verduurzaming van de agrovoedingsketen via een effectieve 
realisatie van de transformatie door zelf het heft in handen te nemen 

 enerzijds via transformaties binnen het huidige regime en anderzijds 
via het meenemen van bepaalde niches 

 

 communicatie van de initiatieven en de stappen die gezet worden 

 

 

 

 

  

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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Aanpak project 

 

• Aanpak 
 

 Vertrekken vanuit lopende initiatieven 

 

 Opstellen van een SWOT analyse, een strategisch plan, vertaald in een 
concreet actieplan 

 

 Ontwikkeling van meetinstrumenten  

die de gemaakte keuzes inzake 

verduurzaming kunnen monitoren 

 

 Uitvoeren van 5 concrete action labs 

 
 

 

 

  

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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Van systeemanalyse naar actieplan 

B1. Inhoudelijke onderbouwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 Participatorisch traject Stakeholdersdialoog 

Systeemanalyse 

Transformatieconcept 

SWOT-analyse 

Strategisch plan 

Actieplan 

Institutionele org. 

Meetinstrumenten 

Action labs 

Indicatorenset 

Lopende projecten 
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A. Gestructureerde stakeholderdialoog 

• Belang stakeholderdialoog: 

– Kennis overdragen, circuleren en ontwikkelen binnen 
stakeholdergroep 
 

–  Bepalen van zoekrichting 
 

– Creatie van een breed maatschappelijk draagvlak  
 

– Input:  
• Ideeën omtrent transformatiestrategieën  

• Kritische blik  

• Expertise vanuit de agrovoedingsketen 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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A. Gestructureerde stakeholderdialoog 

• Wie  
o Stakeholderdialoog 

 Landbouwers 

 Toeleveranciers 

 Voedingsindustrie 

 Retail 

 NGO’s  

 Overheid 

 
o ILVO-Landbouw en maatschappij voor wetenschappelijke onderbouw en 

procesfacilitatie 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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A. Gestructureerde stakeholderdialoog 

• Verwachtingen stakeholders 

– 5 bijeenkomsten tijdens project van 2 jaar tijd 

 

– Input stakeholders:   
• Lancering project (4 juli 2013) 

• SWOT-analyse agrovoedingsketen (16 januari 2014) 

• Strategisch plan (26 juni 2014) 

• Actieplan 

• Afsluiting project  

 

– Open communicatie over tussentijdse resultaten 
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Van systeemanalyse naar actieplan 

B1. Inhoudelijke onderbouwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 Participatorisch traject Stakeholdersdialoog 

Systeemanalyse 

Transformatieconcept 

SWOT-analyse 

Strategisch plan 

Actieplan 

Institutionele org. 

Meetinstrumenten 

Action labs 

Indicatorenset 

Lopende projecten 
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B. Systeemanalyse  

Strategisch plan Actieplan 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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B. Systeemanalyse  

• Doel systeemanalyse  
– Beschrijving Vlaamse agrovoedingsketen o.b.v. bestaande 

studies, initiatieven, beleidsdocumenten 

• Volgens een integrale ketenbenadering 

• Rekening houdend met alle duurzaamheidsaspecten 
(economisch, ecologisch en sociaal) 

 

Identificatie van de prioritaire duurzaamheidsaspecten 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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1. Transformatieconcept 

• Transformatie naar een duurzame 
landbouw en voeding  

TRANSFORMATIE 
 

 

 
1. Motivatie en aansturing 
vanuit de actoren van de  
agrovoedingsketen die 
zichzelf willen 
heroriënteren 

2. Betrekken van 
alle actoren van de 
agrovoedingsketen 

 

 

 

3. Meenemen van 
beloftevolle 
kleinschalige, 
alternatieve 
initiatieven  
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1. Transformatieconcept 

Bestaand beleid  Transformatiebeleid Transitiebeleid 
Korte tijdshorizon (5 -10j) Middellange tijdshorizon 

(>10j) 
Lange tijdshorizon (25-50j) 

Facetbenadering Facet- en systeembenadering Integrale systeembenadering 

Systeemoptimalisatie, 
Incrementele verandering 

Systeemoptimalisatie en 
systeeminnovatie 

Duurzame systeeminnovaties 

Gangbare sturingsvormen Gangbare en nieuwe 
sturingsvormen 

Nieuwe sturingsvormen 

Complexiteit en onzekerheid 
zijn een probleem 

Erkenning Complexiteit en 
onzekerheid 

Complexiteit en onzekerheid 
vormen het uitgangspunt 

Reguliere beleidsarena’s Governance-arena’s Transitie-arena’s 
Lineaire kennisontwikkeling Lineaire kennisontwikkeling 

en participatieve co-creatie   
Al doende leren en al lerende 
doen 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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Project:  
1. Externe druk: 
• Globalisering 
• Verstedelijking 
• Vergrijzing 
• Klimaatsverandering 
• Schaarste natuurlijke 

hulpbronnen - …. 
2. Actoren agrovoedingsketen 
Toelevering - Landbouw 
Voedingsindustrie – Distributie - 
…. 
3. Niches – kleinschalige 
initiatieven 
Korte ketenproducten, 
Biologische landbouw  
CSA, … 

1. Transformatieconcept 

Druk op agrovoedingsketen Gematigd tot groot 

Kleinschalige initiatieven In symbiose met huidige agrovoedingsketen 

Huidige agrovoedingsketen Dynamisch stabiel 

Nieuwe agrovoedingsketen Getransformeerd oud regime met 
aanpassing basisarchitectuur 

46 



2. Uitvoering systeemanalyse 

• Systeemgrenzen  

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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2. Uitvoering systeemanalyse 

• Voorstelling agrovoedingsketen ingebed in sociaal en ecologisch systeem 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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2. Uitvoering systeemanalyse 

49 

Drijvende krachten 
 

Toestand Impact 
 

Druk 

Rapporten, beleidsdocumenten, bestaande projecten  

Reacties/ 
Initiatieven 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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2. Uitvoering systeemanalyse 

50 

Toelevering Primaire productie Voedingsindustrie Distributie  

Natuurlijke 
hulpbronnen 
en diensten  

Innovatieplatform Netwerken 
Samenwerking 

Kennis Vaardigheden 

Arbeid 

Financiële 
middelen 

Technologie 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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3. Identificatie duurzaamheidsuitdagingen 

Initiatief 1 

Initiatief 2 

Initiatief 3 

Initiatief n 

. 

. 

. 

Categorie 1 

Categorie 2 

Categorie x 

. 

. 

. 

Duurzaamheidsuitdaging 1 

Duurzaamheidsuitdaging y 

. 

. 

. 

Initiatief 4 
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3. Identificatie duurzaamheidsuitdagingen 

Acht hoofduitdagingen voor duurzame transformatie van de agrovoedingsketen:  

1. Nieuwe producten, productiewijzen, productieplaatsen, afzetmarkten, bedrijfsmodellen en 

ketenconfiguraties ontwikkelen 

2. Efficiëntie en veerkracht (aanpasbaarheid, absorptievermogen en risicobeheersing) van de 

agrovoedingsketen verhogen door optimalisatie van de bestaande productie en de ketenorganisatie, alsook 

de afstemming van de productie en afzet op de ecologische, economische en sociale draagkracht  

3. Reduceren van verliezen en ongewenste bijproducten en het valoriseren van nevenstromen en focussen 

op het sluiten van kringlopen 

4. Binnen de keten duurzame relaties, kennis- en informatie-uitwisseling en transparantie bevorderen 

5. Wederkerigheid tussen agrovoedingsketen en consument stimuleren via betrokkenheid consument  

6. Gebruik van schaarse hulpbronnen reduceren en gebruik van hernieuwbare hulpbronnen verhogen 

7. Inzetten op kenniscreatie en innovatie omtrent verduurzaming van de keten 

8. Focussen op het welzijn, opleiding en arbeidsomgeving van de werknemer om instroom van arbeid te 

stimuleren 
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4. SWOT-analyse  

• Duurzaamheidsuitdaging 1: Nieuwe producten, productiewijzen, 
productieplaatsen, afzetmarkten, bedrijfsmodellen en ketenconfiguraties 
ontwikkelen 

• Identificatie sleutelfactoren 

  

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
53 

http://onze/interneorgalgenleiding/secretariaat/logistiek/Logos/ABS.jpg


Van systeemanalyse naar actieplan 

B1. Inhoudelijke onderbouwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 Participatorisch traject Stakeholdersdialoog 

Systeemanalyse 

Transformatieconcept 

SWOT-analyse 

Strategisch plan 

Actieplan 

Institutionele org. 

Meetinstrumenten 

Action labs 

Indicatorenset 

Lopende projecten 

54 



C. Strategisch plan 

• Een strategisch plan bestaat uit drie 
onderdelen: 
– Waar staan we?  

• Systeemanalyse 

• SWOT-analyse van de duurzaamheidsuitdagingen 

– Waar willen we naartoe?  

• Visie  

– Hoe willen we dat bereiken ?  

• Sleutelfactoren  strategieën 

 
Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
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C. Strategisch plan 

• Visie:  
– Een duurzame landbouw en voeding:  

• Is veerkrachtig, dynamisch en gericht op lange termijn 
• Blinkt uit in diversiteit 
• Biedt ruimte voor innovatie en ondernemerschap 
• Bestaat uit zichtbare schakels, waartussen de relaties helder en respectvol zijn 

gekenmerkt door ‘partnerships’ 
• Verzekert ‘toegang’ tot voldoende voeding waardoor een gezond leven 

mogelijk is 
• Is internationaal rechtvaardig  
• Is efficiënt, niet schadelijk voor mens en milieu, respecteert het welzijn van 

dieren en gaat zuinig om met grondstoffen 
• Biedt ecologische, economische, culturele en sociale (-ethische) meerwaarde 
• Is economisch leefbaar voor alle actoren in het systeem, mede door het 

hanteren van een correcte prijst 
• Kent betekenis toe aan voeding 
• Bestaat uit consumenten die kiezen voor een gezonde levenswijze 
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C. Strategisch plan 
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C. Strategisch plan 
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Van systeemanalyse naar actieplan 

B1. Inhoudelijke onderbouwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. Proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 Participatorisch traject Stakeholdersdialoog 

Systeemanalyse 

Transformatieconcept 

SWOT-analyse 

Strategisch plan 

Actieplan 

Institutionele org. 

Meetinstrumenten 

Action labs 

Indicatorenset 

Lopende projecten 
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D. Action labs 
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• WAT? 

 
 Praktijkgericht project dat bijdraagt aan de verduurzaming 

van meerdere schakels in de keten met concreet resultaat 
binnen de 2 jaar 

 Binnen een van de 8 vooropgestelde thema’s 

 Gedeeltelijke financiering vanuit dit transformatie project 
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D. Action labs – 8 thema’s 

• Thema 1: Verminderen van het gebruik van geneesmiddelen (met inbegrip van antibiotica) in de 

dierlijke productie 

• Thema 2: Ontwikkeling van inputarme productieprocessen doorheen de keten 

• Thema 3: Ontwikkeling van slimme samenwerkingsverbanden op het vlak van energie, water, 

warmte, nevenstromen, productie, commercialisatie,… 

• Thema 4: Verbeteren van de logistiek tussen de verschillende schakels van de keten door 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van logistieke platformen voor het vermarkten van voedingsproducten in 
binnen en buitenland 

• Thema 5: Ontwikkelen van nieuwe producten op basis van bestaande en/of vergeten rassen, nieuwe 

rassen, lokale, streekgebonden producten al dan niet met specifieke gezondheidskenmerken 

• Thema 6: Ontwikkelen van gepaste marketingtools op basis van onderliggende borgingssystemen 

• Thema 7: Vraag gestuurd aanbod via de uitbouw van een Electronic Data Interchange (EDI) platform 

• Thema 8: Ontwikkeling van nieuwe productieplaatsen, methodes en vermarkting die rekening 

houden met de sterke verstedelijking van het Vlaamse Gewest 
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D. Action labs 

 
• Beoordelingscriteria 

– Voldoet aan één van de acht thema’s 
– Keten-overspannend  
– Verduurzaming van meerdere ketenschakels 
– Praktijkgericht  
– Impact 
– Aangestuurd vanuit de agrovoedingsketen 
– Niche aanwezig 
– Concreet resultaat binnen de 2 jaar 
– Transformatieconcept aanwezig 
– Financieel haalbaar 
– Praktisch haalbaar 
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D. Action labs 

• Keuze 
– Onafhankelijke jury samengesteld uit ambtenaren van 

het Agentschap Ondernemen en de Administratie voor 
Landbouw en Visserij 

 

– Eerste beoordeling van de jury werd voor commentaar 
voorgelegd aan de stuurgroep 

 

– De finale beslissing lag bij de jury 
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D. Action labs 
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Planning 

• Wat moet er nog gebeuren?  
– 26 juni Stakeholdermeeting  

– Opbouw strategisch plan  September 

– Van strategisch plan naar actieplan 

– Onderzoek ketenwerking   

– Onderzoek meetinstrumenten 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 
65 

http://onze/interneorgalgenleiding/secretariaat/logistiek/Logos/ABS.jpg


Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 

Bedankt voor uw aandacht 

Met medewerking van de werkgroep landbouw-voeding van transitie middenveld 

http://onze/interneorgalgenleiding/secretariaat/logistiek/Logos/ABS.jpg

