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1. Inleiding
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Definitie van het Voedselsysteem

Het voedselsysteem is een term die als vanzelfsprekend wordt gebruikt in artikelen, boeken en manifesten over zaken welke samenhangen met voedselvoorziening en 
dan meestal samen met het bijvoeglijk naamwoord 'duurzaam'. Vanzelfsprekend is de term echter niet; auteurs kennen expliciet of impliciet uiteenlopende 
betekenissen toe. Onderzocht is of er een gemeenschappelijke kern is in de bestudeerde definities. 

De FAO heeft in 2018 de volgende definitie gelanceerd: voedselsystemen omvatten het gehele scala aan actoren en hun gerelateerde waardetoevoegende
activiteiten in de sfeer van productie, inzameling, bewerking, distributie, consumptie en verwijdering van restanten van voedselproducten welke afkomstig zijn uit 
landbouw, bosbouw en visserij alsmede de wijze waarop ze deel uitmaken van de economische, maatschappelijke en natuurlijke omgeving waarin ze zijn ingebed. Het 
voedselsysteem is samengesteld uit sub-systemen zoals een landbouwsysteem, een afvalverwerkingssysteem, een bevoorradingssysteem e.d. en het heeft interactie 
met andere belangrijke systemen zoals het energiesysteem, het handelssysteem en het gezondheidssysteem. Een structurele verandering in het voedselsysteem kan 
daarom zijn oorsprong vinden in een ander systeem.

Problemen van het dominante globale voedselsysteem staan centraal in de definitie van het Oxford Martin Programme on the Future of Food (2019): het 
voedselsysteem is een complex geheel van voedselgerelateerde activiteiten waaronder productie, bewerking, transport en consumptie. Dit systeem wordt geplaagd 
door problemen met betrekking tot zeggenschap, beheer en efficiëntie, duurzaamheid, afval, invloed van voedselvoorziening op de natuurlijke omgeving en de 
invloed op de gezondheid van individuen en de bevolking als geheel. Het Amsterdamse Metabolic (2017) definieert het voedselsysteem als het geheel van mensen, 
instituties, activiteiten, processen en infrastructuur wat betrekking heeft op de productie en consumptie van voedsel voor de bevolking in een gebied. Activiteiten 
welke betrekking hebben op het voedselsysteem betreffen meer in het bijzonder: telen, oogsten, verwerken, verpakken, verplaatsen, marketing, verkopen, koken, 
consumptie en het zorg dragen voor de verwijdering van de overblijfselen inclusief de benodigde hulpbronnen zoals grond, arbeidskracht, landbouwstoffen, water, 
machines, kennis en kapitaal alsmede de bijproducten van de voedselproductie zoals uitstoot van broeikasgassen, agrarisch afval en gemeentelijk afvalwater welke 
vrijkomen bij elke stap in deze keten van activiteiten. Het voedselsysteem omvat verder de politici, ambtenaren, docenten, onderzoekers en alle andere partijen welke 
het geheel beïnvloeden door middel van beleidsinterventies, regels of projecten. Op het hoogste, meest abstracte niveau omvat het voedselsysteem de 
referentiekaders, denksystemen en paradigmata welke de spelregels binnen het systeem beïnvloeden en zodoende op een onzichtbare manier het functioneren 
bepalen.

Het gebruik van de term voedselsysteem vestigt de aandacht op de samenhang tussen mensen, zaken en activiteiten achter en naast onze voedselvoorziening. Dit 
systeem maakt het mogelijk dat miljarden mensen dagelijks eten op tafel kunnen zetten maar er kleven ook grote problemen. Een groeiende groep mensen is op zoek 
naar een transformatie van het voedselsysteem in een meer duurzame, gezondere, transparantere en rechtvaardiger richting. De belangrijkste conclusie is dat er 
inderdaad achter de hier beschreven definities een gemeenschappelijke kern schuil gaat. Daarin spelen de volgende zaken een rol:

• het gaat over zowel mensen als dingen
• het gaat over processen en activiteiten
• het gaat over instituties 
• en bovenal gaat het om de samenhang tussen die elementen.

Tekst naar aanleiding van onderzoek door Arnold van der Valk;  Voedselsysteem 25-11-2019 in opdracht van Voedsel Verbindt



Voedselsysteem in transitie

Voedsel verbindt mensen, voedsel voedt mensen, voedsel verblijdt 

mensen, voedsel verrijkt de economie en voedsel heeft een nauwe 

relatie met de natuur en het milieu.

In Nederland is voldoende voedsel beschikbaar, er is een sterke 

agrarische keten en een internationaal toonaangevende 

levensmiddelenindustrie. Toch staat het huidige voedselsysteem 

onder druk door de sterk groeiende wereldbevolking, 

klimaatverandering, de invloed op de natuur, 

grondstoffenschaarste, de daling van de kwaliteit van de 

landbouwgrond, de druk op de ruimte, het huidige 

consumptiepatroon, het afnemende aantal personen dat wil 

werken in de voedselproductie en de afstand tussen consument en 

producent. Een omslag in het voedselsysteem is noodzakelijk.

Voedsel Verbindt is een nieuw regionaal samenwerkingsverband, 

dat zich hierop wil richten. Voedsel Verbindt zet zich in om, door 

verbinding van partijen uit het hele voedselsysteem, een robuust, 

duurzaam en gezond voedselsysteem te verwezenlijken ten 

behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en de 

omliggende agrarische gebieden in de provincies Flevoland en 

Noord-Holland.

Deze uitvoeringsagenda schetst op welke wijze Voedsel Verbindt, 

samen met haar partners, een robuust, duurzaam en gezond 

voedselsysteem gaat realiseren.

Definitie voedselsysteem

Een voedselsysteem is de verzameling van alle actoren en 
activiteiten verbonden met de productie, verwerking, distributie, 
bewerking, consumptie en reststroomverwerking van voedsel, 
evenals de socio-economische, ecologische en ruimtelijke 
uitkomsten van deze activiteiten. 
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Juist in de Metropoolregio Amsterdam en 
omliggende agrarische gebieden

De metropoolregio Amsterdam (MRA) met de omliggende 

agrarische productiegebieden vormen een belangrijke 

voedselregio in Nederland, zowel vanwege de diversiteit aan de 

kant van de productie en distributie als de samenstelling van de 

populatie en de bijdrage aan werkgelegenheid. 

De regio beschikt bovendien over onder meer over twee 

luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, 

twee Greenports, een grote landschappelijke variëteit en veel 

horeca en toerisme. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de 

Europese top vijf van economisch sterke regio’s.

Vanuit het perspectief van het voedselsysteem werken we met een 

verbreding van het MRA gebied door de volledige provincies 

Noord-Holland en Flevoland te betrekken. Hierdoor ontstaat een 

sterke vertegenwoordiging van de voedselketen, die noodzakelijk 

is bij de beschouwing van het voedselsysteem.
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Kenmerken van de regio
• Unieke kern van voedingsbedrijven midden in druk bevolkt 

gebied, van groot tot startups. 
• Grote diversiteit aan agrarische bedrijven, met wereldspelers 

in pootgoed en zaadveredeling in de provincies Flevoland en 
Noord-Holland.

• Een sterke visserijsector. 
• Een gunstige ligging bij zee- en luchthaven.
• Krachtig netwerk aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

van MBO tot WO gericht op Agri & Food.
• De MRA is de grootste afzetmarkt van Nederland.
• Door diverse demografische factoren is de MRA dé proeftuin 

voor nieuwe voedingsconcepten.
• Veel maatschappelijke initiatieven rondom voeding.



De noodzaak van verandering in de regio

De toenemende verstedelijking 

Sociale ongelijkheid en armoede

De ecologische voetafdruk

De vele verkeersbewegingen

Afval en voedselverspilling

Klimaatverandering

Grondstoffenschaarste, afname bodemkwaliteit en 
biodiversiteit

Werkgelegenheid

Gezondheid

Toenemende aandacht voor een gezond en duurzaam 
voedselsysteem bij consumenten, media en publieke organisaties
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2. Voedsel Verbindt



Visie

Voedsel Verbindt wil hét knooppunt zijn in het speelveld van Agri & Food in de 

Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Voedsel 

Verbindt geeft vanuit een brede vertegenwoordiging van burgerinitiatieven, 

NGO’s, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden, richting en 

ondersteuning aan initiatieven en projecten. 

Voedsel Verbindt: missie en visie

Missie

Voedsel Verbindt is een samenwerkingsverband dat zich richt op een beter 

voedselsysteem door structuur aan te brengen in het regionale voedsellandschap, 

door initiatieven te verbinden, krachten te bundelen, kennis te delen en 

samenwerking en innovatie te stimuleren en faciliteren.
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Deze toonaangevende leefbare regio waar Voedsel Verbindt naar 

streeft, kenmerkt zich door:

• Voldoende gezonde voeding.

• Burgers met een gezonder consumptiepatroon.

• Een sterkere verbinding tussen platteland en stad.

• Nieuw talent in de voedselindustrie.

• Een florerende economie voor zowel grote als kleine 

voedselverwerkende bedrijven.

• Schone voedselstromen.

• Hergebruik van afvalstromen.

Wereldwijd toonaangevend op het gebied van 
duurzaamheid, circulariteit en gezondheid

Ambitie

In 2030 is het voedselsysteem in de regio wereldwijd toonaangevend 
op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en het leveren van een 
positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. De data, 
kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de 
innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, 
voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie.



Een goed functionerend, circulair en 
duurzaam regionaal voedselsysteem in 
de metropoolregio Amsterdam en 
omliggende agrarische gebieden is 
belangrijk voor klimaat, landschap, 
economie én gezondheid van alle 
inwoners. Er zijn reeds vele partijen 
actief op dit vlak. Interactie is de sleutel 
voor een systeemverandering. Door 
verbinding tussen deze partijen en 
projecten ontstaat langzaam maar 
zeker zicht op het geheel van het 
complexe voedselsysteem en worden 
nieuwe perspectieven en kansen 
gecreëerd door kennis te delen en 
thematische en/of geografische 
focusgebieden te verruimen.

In de regio is ontzettend veel kennis, 
energie en ervaring beschikbaar bij 
bedrijven, overheden, burger-
initiatieven, NGO’s, scholen en 
kennisinstellingen. Al die elementen 
verbinden we beter met elkaar, we 
inspireren en motiveren, waardoor we 
ontwikkelingen versnellen én kansrijke 
initiatieven en innovaties op gang 
brengen.

Voedsel Verbindt: waarom, hoe en wat?

Het samenwerkingsverband Voedsel 
Verbindt biedt onder meer inzicht in 
relevante ontwikkelingen, projecten en 
partijen in de MRA en omliggende 
agrarische gebieden. Zo is Voedsel 
Verbindt een laagdrempelige plek van 
uitwisseling van relevante kennis en 
ervaringen. Voedsel Verbindt biedt 
overzicht, agendeert, activeert, 
faciliteert en verbindt. Met als resultaat 
een leefbare en gezonde regio voor 
iedereen!

Waarom? Hoe? Wat?
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Voedsel Verbindt biedt overzicht, agendeert, 
activeert, faciliteert en verbindt

• In de regio zijn vele partijen aanwezig die vanuit eigen kennis, 

ervaring en ambitie werken aan de optimalisatie van het 

voedselsysteem. Deze partijen zijn niet altijd goed in beeld, 

weten elkaar soms onvoldoende te vinden en kennis, ervaring 

en netwerken worden regelmatig nog onvoldoende gedeeld. 

Voedsel verbindt biedt inzicht in bestaande initiatieven en 

vergroot daarmee de bestaande kennisdeling in de regio. 

• Ondanks dat er al veel partijen actief zijn, staat voedsel of de 

optimalisatie van het voedselsysteem, bij veel relevante 

partijen nog onvoldoende op de agenda. Voedsel Verbindt 

zet zich actief in om het belang van werken aan 

maatschappelijke uitdagingen vanuit een voedselperspectief 

te benadrukken.

• Gerichte samenwerking is noodzakelijk om stappen te maken. 
Voedsel Verbindt legt proactief kruisverbanden, activeert het 
netwerk door relevante informatie en kennis te delen en 
netwerkbijeenkomsten te organiseren.

• Voedsel Verbindt wil nadrukkelijke uitgaan van het bestaande 
netwerk van partijen, initiatieven en projecten en dit 
ondersteunen door hen een podium te bieden, door kennis en 
contacten aan te dragen en door, waar mogelijk, te 
ondersteunen bij het werven van fondsen voor gezamenlijke 
projecten.

• Een systeemverandering kan alleen worden bewerkstelligd 
door samenwerking  van verschillende actoren. Voedsel 
Verbindt zal actief partijen verbinden.

Het draait om het versnellen en versterken van ontwikkelingen ten behoeve van een beter voedselsysteem:
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Voedsellandschappen: 
voedsel uit eigen regio

Talent boeien en binden 
voor de voedsel-economie

Leren van 
eigen data

Onze circulaire 
voedsel-economie

Gezond eten 
is gezond leven

Slimmere voedselstromen, 
schoner transport

3. Organisatie



Om invulling te geven aan de inzet op de zes invalshoeken wordt 
gebruik gemaakt van partners van Voedsel Verbindt. Waarbij 
eenieder vanuit zijn/haar eigen rol een bijdrage levert. Beoogd is 
om per invalshoek twee contactpersonen/clustercoördinatoren te 
verbinden die energie steken in het verkrijgen van inzicht in het 
netwerk, het activeren van het netwerk en kennisdeling. Door 
slimme samenwerking wordt maximaal resultaat bereikt van ieders 
inzet.

De werkwijze van Voedsel Verbindt wordt financieel ondersteund 
door een bijdrage vanuit Platform Economie van de MRA en 
partners als de provincies oord-Holland en Flevoland, Rabobank 
Amsterdam, LTO Noord en enkele gemeenten uit de provincies.

Dagelijks bestuur Voedsel Verbindt

Organisatie Voedsel Verbindt

Voedsel Verbindt is een stichting met een compact dagelijks bestuur 
en een brede stuurgroep, waarin burgerinitiatieven, bedrijven, 
onderwijs, onderzoek en overheid vertegenwoordigd zijn.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor:
• De lange- en kortetermijnvisie en de strategie.
• De voortgang op de focusgebieden of wel invalshoeken.
• Het stopzetten (met reden) dan wel uitbreiden van 

invalshoeken.
• De opzet van het programma, na opdracht aan 

programmamanager tot de ontwikkeling van het programma.
• Het aanreiken van eigen kennis en netwerk. 
• Inzet voor lobby/agendering.

De organisatie Voedsel Verbindt beoogd vanaf december 2019 te 
bestaan uit een programmamanager (1,0 fte) en een 
communicatieadviseur (0,5 fte), indien mogelijk periodiek 
aangevuld met een subsidieadviseur (uurbasis). Zij vormen een 
knooppunt in het speelveld van het Voedselnetwerk binnen de MRA 
en omliggende agrarische gebieden en hebben samen een 
netwerk-, alliantie-, aanjaag- en profileringsfunctie. 
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Gerry Kouwenhoven

Hogeschool Inholland
Irene Mommers

BeBright

Nico Verduin

LTO Noord



Stuurgroep Voedsel Verbindt
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Sigrid Wertheim
Aeres Hogeschool
Leren van eigen data

Dick van Damme
Hogeschool van Amsterdam
Slimmere voedselstromen

Angeline Kierkels
Meerlanden Holding
Circulaire voedseleconomie

Ilse Zaal
Provincie Noord-Holland
Voorzitter van de stuurgroep

Jan-Nico Appelman
Provincie Flevoland
Circulaire voedseleconomie

Jeroen Noot
Greenport NHN
Voedsellandschappen

Arnold van der Valk
FoodCouncil MRA
Algemeen

Anne Luz Pijnenburg
SFYN
Algemeen

Vacature
Gezond eten is gezond leven
GGD Amsterdam

Kees de Jonge
Rabobank
Algemeen

Feike van der Leij
Hogeschool Inholland
Gezond eten is gezond 
leven

Roelie Bosch
Wethouder Almere

Hans Krieger
Gemeente Zaanstad
Talent binden en boeien

Jos Dings
Gemeente Beemster



Uitvoering Voedsel Verbindt
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Erna Steenhuis

Greenport NHN

Annette de Vries

Anmec

P

Talent binden en boeien

Gezond eten is 

gezond leven

Voedsellandschappen
Circulaire voedseleconomie

Slimmere voedselstromen

Leren van 

eigen data

Annelie Lekkerkerker

LTO Noord

Melika Levelt

Hogeschool van 

Amsterdam

Diny Weener

Provincie Flevoland

Wies de Jong

Gemeente Amsterdam

Programmamanager, 

Carlo Verhart
?

Marcel Verra

Gemeente Zaanstad

Nancy Boterblom

Clusius College

?
Communicatie adviseur

Stageplaats/ leerwerkplaats

? Subsidie adviseur

Willy van den Broek 

AMS

Mara van der Kleij

Gemeente Amsterdam

Hans van Bragt

BDVC & FoodCube

Marten Nijhuis

Provincie Flevoland



Samenwerkende partijen Voedsel Verbindt

Onderwijs 
en kennis

Netwerken 
en 

organisaties

Bedrijven

NGO’s en 
Food 

initiatieven

De 
consument

Overheden
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4. Activiteiten



Activiteiten Voedsel Verbindt 2020-2023

Positionering en organisatie. Voedsel Verbindt zet zich in op het 
verstevigen van de eigen organisatie en haar positionering, naast 
die van het netwerk. Onder andere door het aanstellen van een 
programmamanager en het opstellen en uitvoeren van een 
programma en een communicatieplan. 

Overzicht bieden. Voedsel verbindt verzorgt op de website 
www.voedselverbindt.nl een overzicht van bestaande initiatieven 
en informatie over ontwikkelingen. De programmamanager 
verzamelt nieuwe informatie over initiatieven via betrokkenen bij 
Voedsel Verbindt en bronnen buiten het netwerk en maakt deze 
steeds inzichtelijk. De programmamanager en clustercoördinatoren 
kunnen benaderd worden met vragen over het netwerk.

Agenderen. De betrokkenen bij Voedsel Verbindt zetten zich actief 

in om het belang van werken aan maatschappelijke uitdagingen 

vanuit een voedselperspectief te benadrukken binnen de regio, 

gericht tijdens gesprekken, bijeenkomsten en presentaties.

Verbinden. Voedsel Verbindt zal actief partijen verbinden door 
netwerkbijeenkomsten en individuele contacten te leggen. 
Daarnaast wordt samenwerking gezocht met organisaties in de 
regio als Amsterdam Economic Board en de Greenports.

Activeren. Vanuit Voedsel Verbindt worden netwerkbijeenkomsten 
en evenementen als ‘challenges’ en/of hackathons, 
georganiseerd om kennis te delen, te inspireren en te motiveren. 
Vanuit het geheel, maar vooral ook per invalshoek. Daarnaast 
wordt gewerkt aan enkele concrete projecten per invalshoek, dit 
gaat in eerste instantie om het opschalen van bestaande 
initiatieven.

Faciliteren. Voedsel Verbindt wil middels de website een platform  
bieden aan bestaande initiatieven en projecten. Daarnaast zetten 

de programmamanager en de clustercoördinatoren zich in om 
actief kennis en contacten aan te dragen. Voedsel Verbindt zal, 
waar mogelijk, ondersteunen bij het werven van fondsen voor 
gezamenlijke projecten. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de 
programmamanager.
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Voedsel Verbindt richt zich op de transitie van het voedselsysteem. Dit is een grootse ambitie in de complexiteit van een systeem met vele 
actoren, belangen en subsystemen. Voedsel Verbindt realiseert zich dat vanwege de complexiteit gestart moet worden met kleine stappen 
om zo toe te werken naar steeds groter worden ringen van verandering in de vijver van het voedselsysteem. Voedsel Verbindt is er van 
overtuigd dat dit alleen kan door de verschillende actoren te betrekken en te werken vanuit de ‘coalitie van de bereidwillige’ en bestaande 
energie. Voedsel Verbindt zet zich actief in om het netwerk en de energie in de regio steeds te vergroten.



Voedsellandschappen: 
voedsel uit eigen regio

Talent boeien en binden 
voor de voedsel-economie

Leren van 
eigen data

Onze circulaire 
voedsel-economie

Gezond eten 
is gezond leven

Slimmere voedselstromen, 
schoner transport

5. Zes thema’s



Een robuust, 

duurzaam en 

gezond 

voedselsysteem

Om hoofd te bieden aan de complexiteit van de transitie van het 
voedselsysteem is ervoor gekozen te werken vanuit zes 
invalshoeken.

Onze circulaire voedseleconomie. Overgebleven brood naar de 
voedselbank en sinaasappelschillen als grondstof voor zeep. In een 
circulaire voedseleconomie zetten we grondstoffen maximaal in 
en kiezen we voor hergebruik.

Gezond eten is gezond leven. Gezond en duurzaam eten is 
belangrijk. Voor onze eigen gezondheid, maar ook voor het 
klimaat en de optimale benutting van schaarse grondstoffen.

Slimmere voedselstromen, schoner transport. Om onze regio 
leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een logistieke 
systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking 
bereiken.

Voedsellandschappen, voedsel uit eigen regio. Vervuilende 
voedselstromen beperken. Daarvoor moeten we boeren en 
consumenten beter en vaker met elkaar in contact brengen.

Talent boeien en binden voor de voedseleconomie. Digitalisering 
en automatisering veranderen elke baan in de voedseleconomie. 
Passende scholing, bijscholing en loopbaanplanning zijn essentieel.

Leer en profiteer van data. Data binnen het netwerk beter delen en 
benutten. Dat versnelt de ontwikkeling van een robuust en 
duurzaam regionaal voedselsysteem. 

Zes thema’s voor een duurzaam, regionaal 
en circulair voedselsysteem
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Onze circulaire voedseleconomie

In een circulaire voedseleconomie zetten we grondstoffen 
maximaal in, kiezen we vaker voor hergebruik, proberen we zo 
hoog mogelijk te verwaarden en voorkomen we zoveel mogelijk 
voedselverspilling. 

Organische stromen behoren in volume tot de grootste stromen in 
de regio en de verspilling in de keten is nog groot. Vanuit deze 
invalshoek zal vanuit een verkenning aandacht worden besteed 
aan:
• Het verkleinen van deze stromen. Bijvoorbeeld door activiteiten 

te ontwikkelen gericht op voedselverspilling en door in te zetten 
op eiwittransitie waardoor minder (grote) veevoerstromen 
gerealiseerd kunnen worden.

• Een hogere verwaarding van grondstoffen.
• Ketensamenwerking.
• Duurzaam verpakken.

Resultaten:
• Kennisdeling over de ontwikkeling van circulaire projecten.
• Vermindering vervoersbewegingen in de regio.
• Realisatie samenwerkingen tussen verschillende (publieke) 

partijen.
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Doelen:
• In 2025 is de regio koploper op het gebied van slimme 

oplossingen voor het behoud van grondstoffen en op het 
gebied van kringlooplandbouw.

• In 2030 is er 50% minder voedselverspilling in de regio, de 
Sustainabel Development Goals (SDG) volgend.



Onze circulaire voedseleconomie
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden
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Ambitie:
In een circulaire voedseleconomie zetten we grondstoffen maximaal in, kiezen we vaker voor hergebruik, proberen we zo mogelijk te verwaarden en voorkomen we 
zoveel mogelijk voedselverspilling (reduceer en hergebruik).

Doelen: 
• In 2025 is de regio koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen en op het gebied van kringlooplandbouw.
• In 2030 is er 50% minder voedselverspilling in de regio, de SDG’s volgend.

Goede voorbeelden: 
De koplopersgroep ‘Haarlem Circulaire Restaurants’ bestaat uit horecazaken die iedere dag te maken hebben met voedselverspilling, afval en verpakkingsmateriaal. 
Dat kan anders! Om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen is het nodig om samen te werken. Deze koplopersgroep, bestaande uit 23 Haarlemse restaurants, is een 
initiatief van de gemeente Haarlem, HORECA NL, Provincie Noord-Holland, CREM, Dutch Cuisine, Spaarnelanden en het programma Vang Buitenshuis van 
Rijkswaterstaat. Het doel van de koplopersgroep is elkaar inspireren, kennis delen, naar gemeenschappelijke kansen en oplossingen zoeken. De deelnemers aan de 
koplopersgroep bepalen grotendeels zelf de agenda. De koplopersgroep bouwt voort op de positieve ervaringen met de koplopersgroep circulaire hotels in 
Amsterdam.

Activiteiten 2020:
1. Netwerkanalyse: in kaart brengen van de voedselstromen en hieruit acties formuleren in concrete activiteiten en resultaten
2. De samenwerkingen verkennen met platform ‘Samen tegen voedselverspilling’
3. Het faciliteren van de koplopersgroepen horeca: hoogwaardige verwaarding van reststromen, inzichten delen met partijen en overheden
4. Verbinden met het EU Netwerk RUMORE
5. Stimuleren van productie en consumptie van plantaardige eiwitten, o.a. in samenwerking met programma Growing Green Proteins in Flevoland

Wij verbinden de agenda’s van de betrokken gemeentes en provincies vanuit hun landbouw- en circulaire beleid.



Gezond eten is gezond leven

Kiezen voor gezond voedsel is in het dagelijks leven niet zo eenvoudig. In de regio 
zijn prachtige projecten die hier iets aan willen en kunnen doen. Om deze projecten 
te versterken moeten we verschillende schaalniveaus en vele actoren betrekken en 
kennis delen. Zodat we sneller en effectiever de stap kunnen maken naar een 
gezonder en duurzamer voedselpatroon.

De focus ligt op het zichtbaar maken in concrete pilots hoe we de impact van 
voedsel op gezondheid in de regio kunnen versterken. Daarbij gaat het om het 
samenspel tussen: de kwaliteit van voedselproductie, voedselaanbod, 
voedselkeuzes en het effect op de gezondheid van onze bevolking. Wij zien hierbij 
een sterke verbinding met duurzaamheid. Willen we dat beïnvloeden, dan moeten 
we verschillende schaalniveaus en vele actoren betrekken. Dat is bij uitstek het 
speelveld van Voedsel Verbindt.

Binnen deze invalshoek richten wij ons vooral op:
• Gezonde (regionale) voeding en jongeren.
• Gezonde (regionale) voeding in zorginstellingen en pre-zorg
• Gezondheid als criterium in voedselgerelateerde aanbestedingen.

Resultaten:
• Inzicht in de effecten van gezonde voeding.
• Inzicht in de mogelijkheden om voedselomgeving en voedselaanbod gezonder 

te maken
• Wijzing (stapsgewijs) in aanbestedingsregels in de regio.
• Vergroot bewustzijn van het belang van gezonde voeding.
• Verbinding producent en consument.

Pag. 24

Ambitie: Vanuit voeding een bijdrage leveren aan de 
ambitie van de regio dat in 2025 de bewoners in de 
regio twee extra gezonde levensjaren hebben.



Gezond eten is gezond leven
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden
Ambitie: 

Vanuit voeding een bijdrage leveren aan de ambitie van de regio dat in 2025 de bewoners in de regio twee jaar langer gezond en vitaal blijven. Door 
het eten van gezond voedsel, met meer fruit, groente, plantaardige eiwitten en onbewerkte producten te stimuleren.

Doelen: 

• Inwoners van de MRA worden op school en op het werk, maar ook in de winkel en in hun vrijetijdsbesteding uitgedaagd om meer groenten en fruit 
en plantaardige eiwitten te eten. 

• In 2025 is in overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen een aanbod van gezonde voeding de norm.

• Kennis, technologie en ondernemerschap uit de MRA-regio wordt meer benut voor een betaalbaar, duurzaam en gezond voedselaanbod in 
bovengenoemde instellingen.

Goede voorbeelden: 

• Startups vanuit Jong Ondernemen programma Inholland maken duurzame en gezonde producten (ProFiber; ReBread; Bonborange etc.)

• Suiker- en zoutverlaging en vezelverbetering samen met industrie in Food Innovation Academy Amsterdam (FICA)

• Bewezen resultaat van gezondere voeding bij pilots zorginstellingen als Dijklanderziekenhuis, Omring, jeugdzorg (Greenport cs)

• Brede uitrol van voedseleducatieprogramma’s in onderwijs en opvang (Jong Leren Eten  i.s.m. GGD’s, JOGG, LTO, Voedingscentrum)

Activiteiten 2020:

1. Bij elkaar brengen van data en kennis vanuit pilots: samen met (zorg)instellingen de mogelijkheden onderzoeken hoe een gezonde maaltijd  
geproduceerd en geconsumeerd kan worden: van kinderdagverblijf tot het verzorgingstehuis. Benoemen van knel- en actiepunten zoals 
aanbestedingsregels, businesscases maar ook sociale componenten. Mogelijk uitzetten van nieuwe projecten.

2. Ontwikkelen van een lectoraat Food for Happy Ageing i.s.m. NH Food: Voedingsconcepten zodanig veranderen dat gezondheid van de burger 
wordt bevorderd, de duurzaamheid van de voedselketen verbetert en oud worden op een gelukkige wijze beleefd kan worden. Denk aan
smaakbeleving, technologische innovaties en ontwikkelingen als personalised food.

3. GGD’s van Amsterdam en Almere, JOGG, gemeenten en voedingscentrum onderzoeken de randvoorwaarden voor het gezonder maken van 
voedselomgeving > uitzetten van nieuwe pilots en onderzoek.
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Slimmere voedselstromen, schoner transport

Op het gebied van de voedsel bestaan veel ambities: de voedselvoorziening 
moet meer circulair worden, minder verspilling is een issue, misschien moeten 
regionaal nieuwe voedsellandschap-pen ontstaan. Al deze thema’s zijn alleen 
te realiseren als ook de logistiek betaalbaar en goed is geregeld: schoon, 
veilig, met weinig overlast voor gebruikers van de stad en het regionale 
wegennet. 

Daarbij is Agri & Food een grote en sterk groeiende categorie 
goederenvervoer in Nederland en zorgt voor relatief veel CO₂ -uitstoot. 

Tegelijkertijd groeit de MRA en neemt de druk op de stad toe door meer 
inwoners, meer economische activiteiten en meer toeristen. Logistiek is 
noodzakelijk om het leven in de stad mogelijk te houden, je kunt het zien als de 
bloedsomloop van de stad. Aan de ene kant moet het wel schoner (minder 
CO₂ , fijnstof) en slimmer (bundelen, meer vervoeren met minder 

vervoersbewegingen). Maar ook moet er in de stad ruimte gecreëerd worden 
voor logistiek, zodat de logistiek niet te duur wordt. Voedsel Verbindt kan 
partijen verbinden, urgentie agenderen en met gerichte prikkels partijen 
helpen de goede kant op te bewegen. 

Resultaten:
• Bredere kennisdeling.
• Sterke projectaanvragen.
• Beter beeld van lopende relevante onderzoeken en verkregen inzichten.
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Ambitie: In 2030 ligt de logistieke sector in de Agri & Food op 
schema om de doelstellingen van Parijs te halen, terwijl de MRA 
zowel in de regio als in de steden goed bereikbaar en een 
aantrekkelijk woon- en werkgebied blijft. Logistieke efficiëntie is een 
vanzelfsprekend onderdeel geworden van de overwegingen van 
een aanzienlijk deel van de professionele food-spelers in de MRA.



Duurzame voedselstromen, schoner transport
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden
Ambitie: 

Logistiek heeft grote invloed op duurzaamheid (CO2-uitstoot, verkeersveiligheid, leefbaarheid) van stad en regio maar is óók essentieel voor de (lokale) economie: de 
beschikbaarheid van goederen en toegang tot nieuwe markten zijn cruciaal voor het slagen van nieuwe en duurzame producten en businessmodellen. In een duurzaam 
voedselsysteem is logistiek daarom een integraal onderdeel van de overwegingen van voedselspelers en beleidsmakers in de MRA. Een meer circulair en regionaal 
voedselsysteem kan alleen duurzaam worden gemaakt als ook de logistiek in orde is. Dat is geen eenvoudige opgave want de vraag naar logistiek stijgt terwijl de 
beschikbare ruimte afneemt. Daarom zijn nieuwe logistieke oplossingen in de foodsector nodig. De ambitie van dit cluster is dat de logistiek in de Agri & Food in 2030 als 
onderdeel van de verduurzaming van het gehele voedselsysteem op schema ligt om de doelstellingen van Parijs te halen. Logistieke overwegingen zijn een 
vanzelfsprekend onderdeel geworden in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Doelen:

• Er is een oplossing gevonden en geïmplementeerd voor fijnmazige laatste kilometer levering van (regionale) voedselproducten waardoor deze betaalbaar én 
duurzaam is geworden.

• In elke schakel in de keten van boer tot bord vormt logistiek geen belemmering – door te hoge kosten of milieu-impact – meer voor het sluiten van kringlopen, 
hergebruik van reststromen en tegengaan van voedselverspilling. En kunnen ketenpartijen maatschappelijk en economisch verantwoord blijven opereren.

• In de ruimtelijke planning en herstructurering van stedelijk gebied – van haven tot woonwijk – wordt rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor duurzame 
voedselvoorziening.

Goede voorbeelden: 

Logistiek Zuidas: in het kader van Beter Benutten heeft de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Hello Zuidas de logistiek van de horeca op de Zuidas in kaart 
gebracht. In 2020 krijgt het project een vervolg: samen met enkele horecaondernemers wordt gekeken hoe de belevering duurzamer kan en wordt hier een pilot voor 
gestart. 

Activiteiten 2020:

1. Onderzoek + pilots horecalogistiek Zuidas, De Hallen e.a. gebieden in Amsterdam: vinden en testen van nieuwe logistieke concepten voor duurzaam beleveren horeca.

2. Verkenning project (logistieke) business case voor levering in korte ketens naar Amsterdam + mogelijk start van project om dit te realiseren. 

3. Projectindiening en indien gehonoreerd start ervan: efficiëntere organisatie vers-logistiek Voedselbank waardoor minder verlies in de keten en gezondere voeding voor 
gebruikers. 27



Voedsellandschappen, voedsel uit eigen regio

De Metropoolregio Amsterdam kent met de omliggende agrarische gebieden een rijk 
landschap, dat een prachtige uitgangspositie biedt voor een robuust, duurzaam en 
gezond voedselsysteem in de MRA. Al generaties lang voeden wij de steden en wij 
hebben de ambitie dit nog generaties lang te doen.

Het thema voedsellandschappen wil een bijdrage leveren vanuit twee speerpunten:

1. Verbinding stad en platteland, ontsluiten van kennis:

• Bewustwording bij de consument over het regionale voedsellandschap (aanbod en 
productie). 

• Bewustwording bij de  producent over de voedselbehoeften van regio en het 
vergroten van de afzet in eigen regio.

2. Verduurzaming: een vitaal landschap van hoge kwaliteit, met biodiversiteit en meer 
gesloten kringlopen, rekening houdend met de druk op de ruimte en een goed 
verdienmodel voor de boer.

Vanuit een werkgroep Voedsellandschappen wordt verdere invulling en uitvoering van 
de uitvoeringsagenda georganiseerd. Ten behoeve van inzicht en het bepalen van het 
startpunt wordt zowel bestaand als nieuw onderzoek gebruikt.

Voedsel Verbindt wil graag ambassadeur zijn van de vele bestaande prachtige 
initiatieven, om daarmee anderen te inspireren. Bijvoorbeeld: Boert Bewust, Rabo AZ 
Food Tour, De Lelystadse boer.

Resultaten:
• Bewustwording regionale voedsellandschap bij consument.
• Bewustwording voedselbehoeften bij producenten.
• Meer consumptie van regionaal geproduceerd voedsel.
• Meer aandacht en inzet voor de transitie in de landbouw.
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Ambitie: In 2022 is zowel de waardering voor het 
landschap, de boeren en hun met zorg en passie 
gemaakte producten, als de consumptie van regionaal 
geproduceerde producten (+20%), gestegen. 



Voedsellandschappen, Voedsel uit eigen regio
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden

Ambitie:

In 2022 is zowel de waardering voor het landschap, de boeren en hun met zorg en passie gemaakte producten, als de consumptie van regionaal 
geproduceerde producten (+20%), gestegen. Hiervoor is nodig dat zowel de producenten als de consumenten een ontwikkeling hebben gemaakt in de 
duurzaamheidstransitie en/of kringlooplandbouw.

Om binnen de MRA en het omliggende agrarische gebied een rijk landschap te behouden en vanuit het ommeland de stad blijvend te kunnen voeden,  is 
een robuust, duurzaam en gezond voedselsysteem noodzakelijk.  Al generaties lang voeden wij de stad en hebben de ambitie dit nog generaties lang te 
blijven doen. De uitgangspunten van kringlooplandbouw zijn de basis (geen voorwaarde).

Doelen:

• Verbinding stad en platteland, waarmee we de kennis ontsluiten: Bewustwording bij de consument over het regionale voedsellandschap (aanbod en 
productie). Het visuele aspect van het landschap komt voort uit onze consumptie. 

• Bewustwording bij de  producent over de voedselbehoeften van regio en vergroten van de afzet in eigen regio. 

• Komen tot verdere verduurzaming van de landbouw en daarmee doorbraken te stimuleren naar bijvoorbeeld kringlooplandbouw/meer circulaire 
landbouw

Goede voorbeelden:

De masterclass ‘Inkoop catering en stimuleren korte keten’ heeft ons geleerd hoe de catering op locaties kan worden ingezet om regionaal consumeren -en 
daarmee tevens duurzaam de lokale economie- te stimuleren. Veel hangt samen met de wijze waarop wij als beleidsmedewerkers de beleidsambities 
vertalen in samenwerking met de facility managers en contractinkopers. Het maken van een inkoopcontract voor duurzame catering is één ding, maar kan 
ook bijdragen aan de regionale impuls voor regionale economie en bijdragen aan de verduurzaming van de agrarische sector. Tijdens de Masterclass werden 
we geïnspireerd door goede voorbeelden, ontvingen we tips, is er kennis uitgewisseld en werd een voorbeeldtekst voor een inkoopcontract 2.0 opgesteld.

Activiteiten 2020:

1. Versterken boer-burger verbinding (oprichten agrarisch netwerk; conceptstore verbinding platteland-stad; Boert Bewust)

2. Korte keten samenwerking (Taskforce korte keten; B2B samenwerking; data analyse korte keten regionale beleving 

3. Plantaardige eiwitten (veldproeven voor nieuwe teelt plantaardige eiwitten, challenges)

4. Educatie (RABO AZ Food tour; studiegroepen, masterclasses) 29



Talent binden en boeien voor de voedseleconomie

Digitalisering en automatisering veranderen elke baan in onze 
voedseleconomie. Bovendien heeft de transitie naar een duurzaam, gezond 
en eerlijk voedselsysteem gevolgen voor onze arbeidsmarkt. 

Hoe leiden we talent op voor de banen van morgen? Welke kennis en 
vaardigheden heeft nieuw en zittend talent nodig? Hoe zorgen we ervoor 
dat jongeren of zij-instromers een baan in de voedselverwerkende industrie 
of de kas overwegen? Passende scholing, bijscholing en een leven lang 
ontwikkelen zijn. Alleen dan kunnen we de vele openstaande vacatures 
invullen en ervoor zorgen dat jongeren én huidige medewerkers kiezen voor 
een lange en veelzijdige loopbaan in de sector. 

Het programma Talent binden en boeien is randvoorwaardelijk voor een 
succesvolle voedseleconomie in de MRA. De andere thema’s kunnen 
daardoor als input dienen voor het Talentprogramma. 

Resultaten:
• Verbinding onderwijs en bedrijfsleven.
• Praktijkervaring voor studenten in Agri & Food.
• Kennisontwikkeling studenten en bedrijven.
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Ambitie: In 2025 is de regio Noord-Holland & Flevoland de 
meest succesvolle regio op het gebied van benutten, 
behouden en aantrekken van talent voor de food -en 
maakindustrie en agrarische sector.



Talent binden en boeien voor de voedseleconomie
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden
Ambitie: 

In 2025 is de regio Noord-Holland & Flevoland de meest succesvolle regio op het gebied van benutten, behouden en aantrekken van talent voor de Agri & Food 
sector. Wij streven naar een transformatie van ons voedselsysteem, met een specifieke focus op de rol van onderwijs, onderzoek en innovatie

Doelen: 
• Binden van leerlingen en studenten binnen het groene onderwijs zodat zij ook voor de groene arbeidsmarkt kiezen na de opleiding

• Boeien van leerlingen en studenten die onbekend zijn met de groene sector door te laten zien dat je binnen de groene sector het verschil kunt maken. 

• Verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt door ontmoetingen te organiseren tussen ondernemers en studenten.

Goede voorbeelden
Onderwijs en (bij)scholing zorgen voor professionals met de juiste kennis en vaardigheden in de transformatie naar een gezonder, duurzamer en eerlijker 
voedselsysteem. Experts, betrokkenen, verbinders en kantelaars zijn op 28 november 2019 uitgenodigd om samen de visie te ontwikkelen op de rol van onderwijs én 
een aanpak voor onderwijs in relatie tot een toekomstbestendig voedselsysteem in de MRA. Ambities, expertises en ervaringen met PPS-en in de MRA was cruciaal 
om de potentie van onderwijs te vergroten en daarmee de transformatie naar een toekomstbestendig voedselsysteem in de MRA te versnellen. Het Europese 
FIT4FOOD2030 project was mede organisator. 

Activiteiten in 2020:

• Doorlopende intervisie-sessies met bewezen concepten
- te beginnen met praktor 3D makerzonde in Q1
- curriculumontwikkeling en ruimte daarvoor.
- praktoraats-/lectoraatsontwikkeling (samenwerking GroenPact?)

• Programma: Hack your education!’’
- voor docenten en teamleiders
- transitieprogramma;  leren met elkaar
- inzet bestaande content (nieuwe master Aeres, honoursprogramma VU, InHolland Academy, 

• Bottom-up initiatieven in kaart brengen. Welke kansen bieden algoritmes?

• Doorlopende ontmoetingen bij bedrijven
- alle actoren: studenten, bedrijven, docenten, onderzoek, etc. 31

https://fit4food2030.eu/


Leren van eigen data

Vanuit de invalshoek ‘Leren van eigen data’ worden andere thema’s 
ondersteund door de mogelijkheden die data(delen) biedt duidelijk te 
maken en te ontsluiten. 

Dit levert inzichten op in knelpunten, kansen en voortgang. Voorwaarden 
hiervoor zijn dat de datadeelbereidheid bij partijen in het netwerk vergroot, 
er inzicht komt in vraag en aanbod, een infrastructuur ontwikkeld wordt om 
data veilig, betrouwbaar en kwalitatief te verwerken en er een basis dataset 
komt die voor alle partijen toegankelijk is.

Voorbeeldprojecten:
• Boerendata voor DataBoeren: Samenwerking om telers op een 

eenvoudige manier data te laten uitwisselen vergelijken en te (laten) 
analyseren. Doel is om via het delen en analyseren van data binnen een 
groep telers te komen tot nieuwe inzichten, betere bedrijfsvoering en 
efficiëntere ketens.

• Inzicht in de voedselomgeving: Door voedselverkooppunten op de kaart 
te zetten kan per straat, buurt of wijk inzichtelijk worden gemaakt hoe de 
voedselomgeving eruit ziet, en hoe gezond deze is qua aanbod.

Resultaten:
• Bewustwording van het nut van het delen van data en de mogelijkheden 

van data.
• Ondersteuning relevante projecten.
• Stimuleren kennisontwikkelingen.
• Feitelijke inzichten.
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Ambitie: In 2023 is datadeelbereidheid toegenomen en zijn 
tien partners verbonden. Zo kan data beter worden benut en is 
er inzicht in de huidige stand van zaken en kansen en 
knelpunten.



Leren van eigen data
Ambitie, doelen, activiteiten 2020 en goede voorbeelden

Ambitie: 

In 2023 is datadeelbereidheid toegenomen en zijn partners verbonden. Zo kan data beter worden benut en is er inzicht in de huidige stand van zaken en 
kansen en knelpunten.

Doelen:

• Samen met de Agri & Food MKB ondernemers de benodigde competenties ontwikkelen, zodat zij van ‘niet-in control over hun eigen data’ naar ‘in 
control over deze data’ gaan.

• Met data en datadeling een toegevoegde waarde leveren aan de Agri & Food sector om de maatschappelijke vraagstukken en transities in een 
weerbarstige omgeving met constante veranderingen het hoofd te leren bieden.

Goede voorbeelden: 

Realiseren van een Data Value Centre Agri & Food met een landelijke uitstraling in de komende drie jaar (2020-2023)

Activiteiten van 2020-2023: 

- Ontwikkelen data maturiteit/ data volwassenheid bij bedrijven

- Faciliteren van experimenteerruimte en proeftuinen

- Ontwikkelen van data competenties bij bedrijven in een veilige leeromgeving

- Versterken van het ecosysteem

- Verbinding met onderwijs, regulier onderwijs en leven-lang-leren
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Monitoring

34

Doelen
Middelen

Input

Aanpak

Activiteiten

Throughput

Uitvoering

Prestaties 

Output

Resultaat 

Effecten 

Outcome

(beleids)

effect 

Doeltreffendheid

Doelmatigheid



35

6. Agenda



Agenda 2021
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Donderdag 
4 maart

2021

Donderdag 
3 juni
2021

Donderdag 
9 september 

2021

Woensdag 
1 december 

2021

Bestuur

Stuurgroep

Kernteam18 februari 20 mei 8 juli 18 november

18 maart 17 juni 23 september 10 januari
2022



Intern vertrouwelijk37

www.voedselverbindt.nl


