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Doel Participatietafel Voedseltransitie (PTVT)
Doel
Het versnellen van de transitie naar een duurzaam
voedselsysteem, die leidt tot voldoende gezond voedsel voor
iedereen op een gezonde planeet, waarbij kan worden gedacht
aan
• de vermindering van voedselverspilling,
• de vermindering van dierlijke eiwitproductie en -consumptie,
• de korte ketenbenadering,
• voeding en gezondheid.

Aanpak
• 2017 twee tafelbijeenkomsten met deelname vanuit de zes O’s
om te bepalen welke thema’s op dit moment belangrijk
worden gevonden en welke projecten hieromtrent zouden
kunnen worden geformuleerd/geagendeerd, waarna de
resultaten hiervan ten goede zouden komen aan andere
partijen.
• Deelnemers uitgenodigd met voorstellen te komen, die zijn
becommentarieerd en beoordeeld door de meedenkgroep: Jan
Willem van der Schans (WUR), Hilde Engels (De Fruitmotor),
Bart Kraaijvanger (ZLTO), Willem Lageweg (Transitiecoalitie
Voedsel), Mike Venekamp (Atlantis Handelshuis), voorzitters en
secretaris.

Projecten eerste tranche
• ‘De Korte Keten Coalitie’ (trekker: ZLTO)
• ‘Restaurants van morgen’ (Stichting Natuur en Milieu)
• ‘De bewuste streekvoedselconsument’ (Aeres Hogschool)
• ‘Onderzoek POP-gelden, GLB en Korte ketens’ (WUR)
• ‘Samenwerken aan duurzaam en gezond voedsel in de
Haarlemmermeer’ (Stichting NMCX Haarlemmermeer)

Projecten tweede tranche
• Superlijst (de benchmark supermarkten, Transitiecoalitie Voedsel)
• BB4F (Stichting Burgers & Boeren for Food, voorstel van
Eemlandhoeve)
• Werkgroep Eigentijds eigendom Grondgebruik
• Kennis delen voor het versnellen van de Voedseltransitie
(Transitiecoalitie Voedsel)
• Stimuleren gezonde voeding en leefstijl in achterstandswijken
(Transitiecoalitie Voedsel)
• Korte Keten Coalitie-2 (ZLTO)
• Restaurants van morgen-2

Resultaten tot nu toe
• (bijna) afgeronde projecten: Taskforce Korte Keten; Onderzoek
Pop-3-GLP-Korte Keten; Superlijst; Burger Boeren4Food
• Nog lopend: Restaurants van Morgen; Bewuste
streekvoedselconsument; Samenwerken aan duurzaam en
gezond Haarlemmermeer; Kennisdelen TCV; Stimuleren
gezonde voeding achterstandswijken
• Groen licht 2e fase: Werkgroep Eigentijds Eigendom
Grondgebruik (WEEG)

Volgende fase
• Projecten elkaar laten verrijken
• Sterkere verbinding aan LNV Visie (kringlooplandbouw)
• Focus op korte ketens? Wat zijn binnen de Korte keten de
spanningspunten tussen Systeemwereld en nietsysteemwereld? Hoe kunnen we deze spanningspunten
aanpakken, sleutels vinden, zodat doorbraken ontstaan:
m.a.w. hoe dragen we bij aan doorbraken tussen systeem en
niet-systeemwereld.

Vraag aan Stuurgroep
De Tafel Voedseltransitie wil zich richten op spanning tussen
systeem(wereld) en niet-systeem(wereld). Op basis van de identificatie
en aanpak van deze spanningspunten via sociale innovatie/DD-aanpak
(partijen met elkaar verbinden, van elkaar leren, activiteiten op elkaar
afstemmen, samenwerken op basis van 3 C’s) moet dit leiden tot
kennis/prototypes die toepasbaar zijn voor derden.
• Kan de Stuurgroep zich in deze benadering vinden?
• Heeft de stuurgroep praktische suggesties hoe dit aan te pakken
(werkwijze)?
• Kent de Stuurgroep, naast ‘Korte Ketens’, andere onderwerpen binnen
de Voedseltransitie waar deze spanning speelt?

