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Dit boekje is bedoeld voor gemeenteambtenaren die werk willen maken 
van beleid rond duurzaam voedsel. We reiken een aanpak aan om stap voor 
stap een visie en doelen helder te krijgen, draagvlak te vinden en op een 
vruchtbare manier samen te werken met mensen binnen en buiten het ge-
meentehuis. De inhoud van dit boek is gebaseerd op ervaringen en adviezen 
van gemeenteambtenaren die in 2011 een jaar participeerden in een prak-
tijkkring (Community of Practice) van Netwerk Platteland rond duurzaam 
voedselbeleid. We hopen dat de ervaringen uit deze praktijkkring ook andere 
ambtenaren zullen inspireren om kleine of grote stappen te zetten richting 
beleid voor duurzaam voedsel of een meer omvattende voedselstrategie. 
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Voorwoord 

De moderne mens is vervreemd van zijn eten. Het zit vaak onherkenbaar en voor-
verwerkt in plastic met de vreemdste toevoegingen. Dat maakt de keuze wat te eten 
lastig, en ook om bewust voor goed en gezond eten te kiezen. We (her)kennen dat niet 
meer en daarom eten we het niet. 

Het kabinet zag dit als een probleem. Want hoe verduurzaam je het voedselproductie-
systeem als mensen het eten niet willen kopen? “Mensen moeten verleid worden tot 
bewust duurzaam consumeren,” schreef het kabinet in haar nota Duurzaam Voedsel 
in 2009. “Over 15 jaar moet Nederland koploper zijn als het gaat om de verduurza-
ming van de voedselproductie: minder ruimtebeslag, minder gebruik van grondstof-
fen, emissies, water en energie. Maar ook minder verspilling en verbetering van het 
welzijn van mens en dier. Zodat we met goede producten de consument steeds meer 
kunnen uitdagen tot een duurzamer aankoopgedrag.”

Natuurlijk hebben producenten en de verdere keten een belangrijke verantwoor-
delijkheid. Die nemen ze ook. Maar de overheid kan helpen. Het stimuleren van 
duurzaam voedsel is een sterk integraal verhaal, ook op gemeentelijk niveau. Het 
gaat over ruimte voor tuinieren, over gezondheid, educatie, lokale economie, milieu 
of afvalvraagstukken. Met het maken van een integrale voedselstrategie kan een 
gemeente al deze thema’s agenderen. Geen simpel verhaal, maar wel een met veel 
interessante kansen.

Om de mogelijkheden van gemeenten helder in beeld te krijgen, vroegen wij het 
Netwerk Platteland een praktijkkring duurzaam voedsel te starten voor pionierende 
gemeenten. Tien geïnspireerde medewerkers van gemeenten bogen zich over vragen 
als: hoe ontwikkelen we een visie over dit thema? Hoe komen we van ideeën naar 
concrete initiatieven? Hoe verbinden we initiatieven die er al zijn? Dit boekje bevat 
hun antwoorden, ervaringen en praktijkvoorbeelden.

Dat u dit boekje voor zich heeft, betekent waarschijnlijk dat ook u nieuwsgierig bent 
naar het proeven van de mogelijkheden van een integrale voedselstrategie voor uw 
gemeente. Ik wens u daarmee veel succes en … eet smakelijk! 

Floor de Sera-de Jong 
Programmamanager Duurzame Regionale Voedselsystemen
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

www.smakelijkduurzamestad.nl 
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Lekker Utregs 

Zou het niet logisch zijn dat een Utrechter Utrechtse producten eet? Misschien wel, 
maar de globalisering heeft er voor gezorgd dat ook de Utrechternaar boontjes 
uit Egypte en vlees uit Argentinië op zijn bord krijgt. De voedselvoorziening wordt 
daardoor steeds meer afhankelijk van verre landen en dat is slecht voor het milieu. 
Daarom bestaat sinds 2006 de organisatie Lekker Utregs die deze ontwikkeling wil 
keren en korte lijnen wil leggen tussen boeren en consumenten. Want Utrecht heeft 
zo veel mooie producten te bieden: kersen uit de Kromme Rijnstreek, vlees en kaas 
uit het veenweidegebied, asperges uit De Bilt.

In 2006 startte de stichting een promotiecampagne om regioproducten in het zon-
netje te zetten. Tienduizenden mensen bezochten de Zaai- en Oogstfeesten, regio-
maaltijden, kookworkshops, markten, ‘Boer zoekt Burger’-dagen en wedstrijden 
strobalen gooien. De campagne kreeg landelijk navolging. Gemeente, regio, pro-
vincie, het ministerie en grote organisaties ondertekenden steunverklaringen. 
Tientallen producenten, winkeliers, koks, handelaren en organisaties richtten samen 
de ‘Groene Participatiemaatschappij Lekker Utregs’ op. Deze organisatie functioneert 
als een netwerk van bedrijven (en enkele organisaties) die iets doen of willen met 
Utrechts eten en drinken. Het netwerk komt ongeveer tweemaal per jaar formeel en 
informeel bijeen om elkaar te leren kennen, ervaring uit te wisselen, bedrijfspresen-
taties mee te maken, te vergaderen en plannen te maken.

Lekker Utregs en voedselproducenten hebben samen een keurmerk ontwikkeld (‘Van 
Dichtbij’) waarmee ze garanderen dat een product voor 75 tot 100 procent uit de regio 
Utrecht afkomstig is. Het keurmerk houdt in dat producten meestal biologisch zijn, 
maar de organisatie accepteert ook gangbare producten, mits aan eisen van dieren-
welzijn wordt voldaan en het gebruik van gentech maximaal wordt uitgesloten.
Het idee is om het concept nu te gaan vermarkten zodat er over enkele jaren niet 
alleen een Lekker Utregs is, maar ook een Lekker Leerdam, Lekker Groningen of 
Lekker Terneuzen. 
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Inhoud
Ditt boekje is opgezet als een praktisch stappenplan. We zetten de volgende stappen:

1. Visievorming: het begint met een visie 
Hoe meer mensen de visie gaan delen, hoe groter het draagvlak.

2. Draagvlak: wie gaat er mee in de visie?
Hoe groter het draagvlak, hoe meer kans op een goede samenwerking.

3. Samenwerking: hoe klaren we samen de klus?
Hoe beter de samenwerking, hoe beter het beleid zal slagen. 

4. Persoonlijk stappenplan 
Door het omschrijven van wensen en doelen en een analyse van de eigen werk-
praktijk, moet er een actieplan komen om een stap verder te komen met een 
duurzaam voedselbeleid in de gemeente.

De hoofdstukken worden afgewisseld met diverse inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Op www.netwerkplatteland.nl/duurzaamvoedsel staat alle informatie over de prak-
tijkkring Duurzaam Voedselbeleid, achtergrondinformatie, evenals verslagen van alle 
bijeenkomsten. Ook zijn hier tientallen voorbeeldprojecten te bekijken.

Netwerk Platteland heeft ook een speciaal weblog over lokaal voedsel: http://www.
netwerkplatteland.nl/np20/lokaal-voedsel. Gastschrijvers voor dit blog zijn altijd van 
harte welkom. Op dit blog staat ook een overzicht van de laatste twitterberichten over 
#stadslandbouw #lokaalvoedsel #duurzaamvoedsel #dvnp20. 
 



 4
Minimoestuin coach, foto Michiel Nieuwkamp
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Inleiding

Eten doen we allemaal. Gek genoeg weten veel mensen echter niet waar hun voed-
sel vandaan komt en hoeveel milieudruk ermee samenhangt. De productie van ons 
voedsel heeft een groot effect op de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en 
het landschap. Daarom wordt meer en meer gezocht naar verduurzaming van de 
voedselketen. Omdat dit raakt aan lokale boeren en lokale consumenten, spelen ook 
gemeenten een rol in het voedselvraagstuk.

Wat doen gemeenten?
De drijfveer om met voedsel aan de slag te gaan, verschilt per gemeente. Sommige 
gemeenten stimuleren de verkoop van lokaal geproduceerd voedsel om hiermee de 
lokale economie een steun in de rug te geven. De keten van productie tot consumptie 
wordt zo korter en daarmee ook overzichtelijker en herkenbaarder. De consument 
kan zien waar de koe gemolken wordt en waar de spinazie groeit. Waar door dier-
ziekten en nieuwe bacteriën het wantrouwen van bewerkt voedsel toeneemt, kan 
een korte keten juist vertrouwen geven, omdat de producent direct traceerbaar en 
aanspreekbaar is.

Andere gemeenten leggen het accent op energiebesparing bij korte ketens en het ko-
pen van seizoensgroenten, het terugdringen van voedselverspilling bij instellingen of 
educatieprojecten op scholen. Tegelijkertijd ontstaan overal initiatieven van onderne-
mers en burgers die duurzaam voedsel willen aanbieden en kopen via Landwinkels, 
streekmarkten en mooie maaltijden in verzorgingshuizen. Hier kunnen gemeenten 
bij aansluiten. Voedsel verbindt mensen, brengt mensen samen. 
De rol die gemeenten spelen in voedselvraagstukken lijkt nu misschien nog 
klein, maar het is denkbaar dat deze in de toekomst groter zal worden. Lokale 
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Praktijkkring

Een praktijkkring, ook wel Community of Practice  genoemd, is een tijdelijk 
netwerk van vakgenoten rond een thema. Zo'n netwerk helpt de deelnemers 
om van elkaar te leren, kennis te delen en meer deskundigheid op te bouwen. 
Praktijkkringen gaan vaak over nieuwe onderwerpen waarover nog weinig 
informatie beschikbaar is en de kennis vooral uit het veld zelf moet komen. 
Zoals bij maatschappelijke vernieuwing en duurzaamheid. Het helpt pioniers 
om ervaringen te delen en nieuwe inzichten te ontwikkelen. In de praktijkkring 
wordt ter plekke kennis uitgewisseld en opgebouwd. De praktijkervaring werkt 
inspirerend.

‘Van elkaar leren’ gaat in de praktijkkringen op de volgende manieren: 
Intervisie: deelnemers bevragen elkaar en denken met elkaar mee over knel-
punten waar zij in het werk tegenaan lopen. Op deze manier wordt snel prakti-
sche deskundigheid opgebouwd.
Gastsprekers: regelmatig zijn deskundige sprekers te gast op de bijeenkom-
sten om nieuw licht te werpen op specifieke thema’s.
Zelf zien en ervaren: de bijeenkomsten vinden in de regel plaats bij een van 
de deelnemers en bij voorkeur gekoppeld aan een excursie. Het zien in de 
praktijk werkt inspirerend. De praktijkkring duurzaam voedsel is onder meer 
te gast geweest bij een ziekenhuis, een kookstudio voor scholieren en een 
zorgboerderij.

Het Netwerk Platteland heeft inmiddels verschillende praktijkkringen georga-
niseerd. Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers het zeer de moeite waard 
vinden. In principe is een praktijkkring tijdelijk, maar kan ook langere tijd 
lopen als nieuwe onderwerpen worden ingebracht. Is een vraagstuk voldoende 
besproken, dan gaat ieder weer zijns weegs. Wél met nieuwe kennis, inspiratie 
en contacten.

Bijeenkomst praktijkkring Lelystad
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voedselsystemen krijgen wereldwijd en in Nederland steeds meer aandacht. In 
sommige gemeenten (zoals in Amersfoort) wordt zelfs al gewerkt aan een integrale 
voedselstrategie: integraal beleid om productie en consumptie van duurzaam voedsel 
binnen de gemeente te stimuleren.

Wat is duurzaam voedsel?
Op de vraag wat duurzaam voedsel precies is, hebben we geen eenduidig antwoord. 
Verschillende factoren spelen een rol. Duurzaam voedsel wordt zo lokaal mogelijk 
geproduceerd, vanwege de voedselkilometers, maar lokaal voedsel is niet per defini-
tie goed voor het milieu. Daarom moet ook worden gekeken naar de milieudruk van 
de producten. Ook de prijs en gezondheidsaspecten spelen een rol. Ook geeft duur-
zaam voedsel toekomstperspectief voor de producent. Bij duurzaam voedsel zoeken 
we dus niet zozeer naar een norm, maar naar een richting, een visie die inspireert tot 
stappen naar een steeds duurzamere voedselproductie.

Visie helder krijgen
Dit boekje is bedoeld voor gemeenteambtenaren die werk willen maken van beleid 
rond duurzaam voedsel. Bij veel gemeenten staat het onderwerp duurzaam voedsel 
(nog) niet op hun prioriteitenlijst en vraagt het van bestuurders en beleidsmedewer-
kers om over de grenzen van hun beleidsveld te kijken. De uitdaging voor beleidsme-
dewerkers die warm lopen voor duurzaam voedsel is het vinden van voldoende 
draagvlak voor zo´n sectoroverstijgend thema en het aansluiten bij initiatieven die 
plaats vinden buiten het gemeentehuis. Dit boekje wil beleidsmedewerkers helpen 
om stap voor stap de visie op dit thema helder te krijgen, doelen te formuleren, 
vervolgens draagvlak te vinden voor het onderwerp en zo op een vruchtbare manier 
samen te kunnen werken met mensen binnen en buiten het gemeentehuis. 

Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid
De inhoud van dit boekje is gebaseerd op ervaringen en adviezen van gemeente-
ambtenaren die in 2011 een jaar participeerden in een praktijkkring (Community of 
Practice) van Netwerk Platteland rond duurzaam voedselbeleid. In een praktijkkring 
staat iedere bijeenkomst een praktijkvraag centraal, waarbij de deelnemers met 
elkaar zoeken naar een oplossing en de eerste stappen die daarvoor nodig zijn. 
Meer over praktijkkringen staat in box 1 op pagina 6.

Bijeenkomst praktijkkring Lelystad
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Vragen die speelden in de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid zijn waarschijn-
lijk heel herkenbaar voor andere ambtenaren:

“Hoe krijg ik draagvlak binnen mijn gemeente en in de streek? Het gebied is wel be-
zig met gebiedsontwikkeling, maar duurzaam voedsel speelt daarin nog geen rol.”

“Hoe kan ik zorginstellingen voorzien van duurzaam en regionaal voedsel?” 

“Hoe kan ik goede doelstellingen formuleren richting mijn bestuur, zowel op 
korte als op lange termijn?” 

“Hoe krijg ik lijn in het beleid? Er zijn veel kleine, losse initiatieven in de stad op 
gebied van duurzaam voedsel, hoe krijg je daar lijn in?” 

“Hoe kan ik met beperkte middelen toch inzetten op duurzaam voedselbeleid?”

“Wat zijn de marktmogelijkheden voor lokaal en duurzaam voedsel?”

Rol van de gemeente
Een vraag die voortdurend terugkwam in de praktijkkring is de vraag naar de rol van 
de gemeente. Sommige gemeenten vinden dat het onderwerp duurzaam voedsel niet 
bij gemeenten hoort. Tegelijkertijd raakt het onderwerp aan allerlei beleidsthema’s 
die wel ingebed zijn, zoals lokale economie, RO-beleid, gezondheid, klimaat of duur-
zaamheid. Als een gemeente wel enthousiast is, kan een valkuil zijn dat de gemeente 
alles bij zichzelf wil houden. Wil duurzaam voedselbeleid echter breed gedragen wor-
den, dan moeten alle partijen voldoende ruimte en verantwoordelijk krijgen. Draag 
het beleid met elkaar en laat iedere partij doen waar hij of zij goed in is. 

De gemeente kan hierin acht verschillende rollen vervullen: 

Agenderen: Een gemeente kan het onderwerp op de agenda zetten. Geef 
als gemeente ruimte aan duurzaam voedsel en maak dit 
bekend, hoe klein de doelen ook mogen zijn.

Stimuleren: De gemeente kan mensen stimuleren om met het onderwerp 
aan de gang te gaan. 
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Verbinden: De gemeente kan partijen bij elkaar brengen en van elkaar 
laten leren. Vaak gebeurt er al veel en zit het ‘m in het ver-
binden van die activiteiten, meer dan in het zelf bedenken 
hoe het allemaal moet. Ook bestaand beleid kan vaak beter 
met elkaar worden verbonden.

Netwerk 
opzetten: 

Wanneer er nog weinig initiatieven zijn in de gemeente of de 
regio, kan de gemeente een leidende rol spelen bij het opzet-
ten van een netwerk.

Faciliteren: Soms is financiële ondersteuning nodig om dingen in gang te 
zetten. De gemeente kan die soms verzorgen.

Betrokken zijn: Een gemeente doet er goed aan om in de gaten te houden 
welke initiatieven er genomen worden. De gemeente moet 
eigenlijk overal aanwezig zijn, meedenken, contact onder-
houden en de activiteiten bezoeken.

Loslaten: De gemeente kan nodig zijn om partijen bijeen te brengen, 
maar dezelfde gemeente moet het ook weer loslaten en 
mensen een plek geven om het geheel organisch te kunnen 
laten groeien. Zorg dat het beleid gedragen wordt door alle 
partijen. Ondernemers en burgers hebben hierin hun eigen 
verantwoordelijkheden. Laat die ook aan hen. Dat vraagt ver-
trouwen. Een convenant met gemaakte afspraken kan hierbij 
helpen. 

Geef zelf het 
goede voorbeeld: 

Een gemeente kan natuurlijk het beste zelf het goede voor-
beeld geven door bijvoorbeeld streekproducten in de kan-
tine te verkopen, fairtrade inkoop te regelen en wellicht een 
vleesloze vrijdag.
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Noëlle Sanders, gemeenteraadslid Amersfoort

“Amersfoort wil graag Hoofdstad van de Smaak 2012 worden. Dat zou een prachtige 
promotie zijn voor de stad. In Amersfoort bestaan al veel verschillende initiatieven 
op het gebied van gezond en lekker voedsel uit de regio. Denk aan het gebruik van 
streekproducten in de horeca, ‘Moesie, de tuincoach’, ‘de tuinmakelaar’, kooklessen 
en schooltuinen voor kinderen en een ‘voedselkollektief’. Initiatieven die het voed-
selbewustzijn van mensen vergroten, maar er ook voor kunnen zorgen dat de stad 
mooier wordt en mensen meer bij elkaar betrokken raken. Als gemeente willen we 
die projecten daarom nog verder stimuleren, faciliteren en verbinden. Een mooi voor-
beeld van stadslandbouw is Tuinpark Laakzijde in de nieuwbouwwijk Vathorst. Zolang 
de grond nog niet bebouwd kan worden, geeft de projectontwikkelaar de grond gratis 
in bruikleen aan bewoners om te tuinieren. De gemeente kan hierop beleid ontwikke-
len door bijvoorbeeld minder leges te vragen voor de wijziging van het bestemmings-
plan die hierbij nodig is. Zo kun je als gemeente stimuleren dat er meer voedsel 
verbouwd wordt in de stad.”
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Proeftuin Amsterdam

Gezonder en duurzamer eten in de metropoolregio Amsterdam’ was het motto 
van Proeftuin Amsterdam, een project dat liep tussen 2007 en 2011. Proeftuin 
Amsterdam, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Zaanstad, de provincie 
Noord Holland en het toenmalige ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
samenwerkten, verbond en versterkte initiatieven van bedrijven, organisaties en 
andere partijen op het gebied van duurzaam en gezond voedsel uit de regio.

Het ging bij Proeftuin Amsterdam om samen genieten van gezond en lekker eten en 
om de verbetering van de relatie tussen stad en platteland. Aandacht dus voor de 
gezondheid van de Amsterdammers, voor het milieu en voor lokale producten uit de 
streek. Agrariërs in de nabijheid van de stad kregen nieuwe economische perspectie-
ven door de afzet van hun producten en diensten aan stedelingen. Terwijl stedelingen 
zicht bewuster werden van de betekenis van het platteland.

In Proeftuin Amsterdam werkten de initiatiefnemers in verschillende allianties sa-
men met maatschappelijke partijen, ondernemers en andere overheden. De bestuur-
lijke kerngroep Proeftuin Amsterdam kwam regelmatig bijeen en nam de besluiten 
over de uitvoering van het actieprogramma en bijbehorende projecten. Zo kwam er 
een programma waarbij stadskinderen regelmatig de boerderijen in het buitengebied 
bezochten. Maar Amsterdam keek ook naar een duurzamer voedseldistributie voor 
de stad. Een deel van het vervoer is inmiddels elektrisch. Ook zijn er meer streek-
markten en publieksevenementen rond duurzaam voedsel. Er zijn inmiddels ge-
zonde lunches op een aantal scholen en er is gewerkt aan duurzamere maaltijden in 
verzorgingstehuizen.

Voor al die initiatieven hoefde de gemeente niet altijd meteen de portemonnee te 
trekken. De rol van de gemeente was vooral regisseren en verbinden. Voor de conti-
nuïteit en de energie in het project, was het belangrijk dat er iemand bij de gemeente 
dit allemaal coördineerde en dat er een wethouder was die zich regelmatig over het 
onderwerp uitsprak.

Goed voorbeeld
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Barneveld heeft al een coalitieakkoord

De gemeente Barneveld heeft ongeveer 4000 kleine bedrijven op haar grond-
gebied, waarvan een groot deel agrarisch/agrifood met niet grondgebonden 
landbouw. Er is zowel voedselproductie als verwerking en distributie. In het co-
alitieakkoord van de gemeente Barneveld ligt het accent van duurzaamheid op 
gezonde economische landbouw en kwaliteit van platteland, duurzame ener-
gie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Beleidsmedewerker 
Marlies Knol heeft veel ideeën rond duurzaam voedsel, zoals: 

• Verduurzaming productie en consumptie
• Economisch gezonde duurzame landbouw
• Eigen catering in Barneveld en regiogemeenten
• Regioproducten in zorg in alle regiogemeenten
• Streekwinkels in alle regiogemeenten
• Voedselvoorziening in ziekenhuis Gelderse Vallei laten verzorgen door  
   Stichting Landwaard. De eerste gesprekken daarover zijn gaande.

Marlies Knol zoekt naar ruimte voor voedselbeleid binnen het coalitieakkoord. 
Activiteiten die al lopen zijn: de organisatie van een streekmarkt en een in-
breng in de regionale agenda en kenniswerkplaats van Food Valley. Barneveld 
participeert in de Food Valley, een stichting die zich richt op innovatie in voed-
selproductie door kennis en ondernemerschap samen te brengen. Verder is ze 
bezig met een verkenning voor de oprichting van een regionale voedselraad. 
De eerste stap voor Marlies Knol is het nu aanbrengen van focus. Het meest 
kansrijk op korte termijn noemt ze op dit moment het uitwerken van een duur-
zame catering, omdat dat past in het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente. 

Bijeenkomst 
praktijkkring 
in Barneveld 



 13

Steeds meer gemeenten willen ‘iets’ met duurzaam voedsel. Wat dat ‘iets’ precies is, 
is nog niet altijd duidelijk. Want wat past bij jouw gemeente? Waar is behoefte aan? 
Waar liggen de kansen? Welke activiteiten vinden al plaats op het gebied van duur-
zaam voedsel? Daarom beginnen we met een hoofdstuk over visievorming.
Onderschat niet de rol die jij zelf kunt spelen in de ontwikkeling van nieuw beleid. Jij 
kunt veranderingen in gang zetten. Wacht niet tot anderen iets doen, maar begin zelf 
met het zetten van stappen. Dat begint met het zelf helder voor ogen te krijgen welke 
kant je op wilt. 

Wensen 
De eerste stap is het nadenken over je wensen. Wat zou je echt willen op het gebied 
van duurzaam voedsel in je gemeente? Vragen die je daarbij kunnen helpen zijn:
• Wat wil de gemeente graag volgend jaar bereikt hebben rondom het thema               

duurzaam voedsel? En over vijf jaar? 
• Wat zijn inspirerende voorbeelden in andere gemeenten?
• Wat zijn gedurfde stappen van andere gemeenten?

Omgevingsanalyse
Om de doelen te bereiken is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen ge-
meente: Welke kwesties spelen er en hoe worden deze gewogen? Wat hebben de 
verschillende partijen voor belangen, wat willen zij en hoe kan de gemeente daar bij 
aansluiten?
Een SWOT-analyse is natuurlijk nooit volledig maar kan helpen om de belangrijkste 
sterke en zwakke kanten van je omgeving in beeld te krijgen. Ook geeft het inzicht in 
kansen en bedreigingen. 

Visievorming:
Het begint met een visie

1.

1.
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Plan een overleg met enkele betrokken collega’s en zet het volgende op een rij:

SWOT Vraag Bijvoorbeeld

Strengths Wat zijn de sterke kanten 
van je gemeente?

√ Veel agrarische       
ondernemers

√ Sterk organisatievermogen

Weaknesses Wat zijn de zwakke kanten 
van je gemeente?

√ Weinig draagvlak onder 
gemeentebestuurders

√ Weinig buitengebied

Opportunities Wat zijn de mogelijkheden 
van je gemeente?

Welke initiatieven zijn er 
al?

√ Actieve bewonersorganisa-
tie met voedselinitiatieven

√ Sterke Agrarische 
Natuurvereniging

Threats Wat zijn bedreigingen in je 
gemeente?

√ Gebrek aan tijd voor 
ondersteuning

Met deze ingrediënten is te analyseren welke insteek het meest kansrijk is voor het 
ontwikkelen van voedselbeleid. Waar ligt de potentie? Neem niet alleen de moge-
lijkheden van de gemeente mee, maar juist van de direct betrokkenen, zoals zorg-
instellingen, ondernemers, horeca of onderwijsinstellingen. Als de gemeente een 
boerenmarkt van biologische producten wil organiseren terwijl de ondernemers in 
de gemeente juist 'traditionelen' zijn, dan zal ene biologische markt minder snel van 
de grond komen. Als het de bedoeling is om bezoekjes aan de boer te stimuleren, zijn 
veel boeren (traditioneel of biologisch) in de omgeving juist een pre. Weinig buitenge-
bied kan de ene keer een positieve factor zijn (voedsel en voedselproductie zijn dan 
namelijk iets nieuws voor de burgers) en de andere keer een negatieve factor (waar 
haal je regionale streekproducten vandaan?).
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Aansluiting bij andere beleidsthema’s

Het onderwerp duurzaam voedsel wordt zelden als apart beleidsthema benoemd 
binnen gemeenten. Zoek daarom aansluiting bij andere beleidsvelden en gedeelde 
belangen, zoals: 

Ruimtelijke 
ordening 

Als de gemeente de nadruk wil leggen op kleinschalige land- en 
tuinbouw, stadslandbouw of verbreding in het buitengebied is het 
belang van de gemeente een landbouw die bijdraagt aan natuur- 
en landschapsonderhoud en ook de ruimte krijgt om nevenactivi-
teiten te ontwikkelen.

Welzijn Als de gemeente de nadruk wil leggen op voorlichting en edu-
catie, of sociale cohesie is het gedeelde belang de betrokken-
heid van burgers bij de buurt en elkaar door het aanleggen 
van pluktuinen (groenvoorziening) of het organiseren van een 
streekmaaltijd.

Volksgezondheid Als de gemeente de nadruk wil leggen op gezonde voeding is een 
gedeeld belang een gezonde bevolking die kwalitatief goed voed-
sel consumeert. Smaakontwikkeling speelt hierbij ook een rol, 
denk aan proeverijen en anders koken.

Energie Als de gemeente de nadruk wil leggen op de relatie voedsel en 
klimaat zijn kortere ketens een gedeeld belang omdat die bijdra-
gen aan het terugdringen van broeikasgassen.

Economie Als de gemeente de nadruk wil leggen op het ontwikkelen van 
korte lijnen tussen producenten en consumenten binnen de 
regio en het stimuleren van MKB is er een gedeeld economisch 
belang: een beter inkomen voor lokale ondernemers.

Inkoopbeleid Als de gemeente de duurzame inkoop van voeding wil stimu-
leren past dat goed bij de verplichte duurzame inkoop door 
gemeenten.
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Verkenning regionale voedselstrategie 

regio Groningen-Assen

De regio Groningen-Assen erkent voedsel als een nieuwe beleidsprioriteit, die 
nieuwe kansen kan geven in de relatie tussen het platteland en de stad en ook 
de samenhang van de regio als geheel versterkt. De dynamiek van de markt 
heft de laatste decennia vooral geleid tot schaalvergroting, aantasting van het 
landschap en een anonieme markt. De regio Groningen-Assen wil graag haar 
bewoners meer betrekken bij lokaal geproduceerd voedsel en bevindt zich in 
het proces om te komen tot een regionale voedselstrategie.

In de regio Groningen-Assen liggen kansen om met een regionale voedselstra-
tegie bij te dragen aan vier doelen:

• Versterking van de regionale identiteit
• Verbinding stad-platteland
• Behoud en versterking landschap en cultuurhistorie
• Innovatie en werkgelegenheid

De voedselstrategie voor de Regio Groningen-Assen kan worden opgebouwd 
rond de aspecten: stadslandbouw, streekproducten, afval, toerisme, zorg, 
woningbouw en educatie. 
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De ervaringen uit de praktijkkring laten zien dat duurzaam voedselbeleid inderdaad 
bij diverse beleidsvelden kan aansluiten. In De Bilt wordt duurzaam voedsel bena-
derd vanuit de economische kant, met als belangrijkste invalshoek de regionale 
marktmogelijkheden van lokaal geproduceerd voedsel. In Barneveld valt duurzaam 
voedsel onder het beleidsterrein duurzame ontwikkeling. In Groningen heeft juist de 
stadsecoloog het thema opgepakt. Lelystad benadert het thema vanuit de afdeling 
fysieke leefomgeving. En in Nijmegen heeft duurzaam voedsel een plek gekregen in 
het klimaatprogramma en het gezondheidsplan.

Focus en doelen
Als je weet waar de kansen liggen in je gemeente en je weet bij welke thema’s je kunt 
aansluiten, is de volgende stap om een visie te formuleren en deze te vertalen in zo 
concreet mogelijke beleidsdoelen, met daaraan gekoppeld een tijdspad. Is er veel 
draagvlak in de gemeente, dan kan dit een breed uitgewerkte voedselstrategie zijn. 
Is het draagvlak kleiner, dan kan dit betekenen dat de doelen ook kleiner zijn, soms 
zelfs alleen persoonlijke doelen. Maar formuleer ze wel! 

Enkele voorbeelden van persoonlijke doelen uit de praktijkkring:
“Over 3 maanden heb ik een rondetafeloverleg georganiseerd met ondernemers en 
betrokken burgers uit mijn gemeente.” 

“Ik maak binnen een maand een afspraak met de agrarische natuurvereniging om te 
onderzoeken of er boeren zijn die openstaan voor lokale afzet van hun producten.” 

“In Nijmegen werken we volgens 
‘zwaan kleef aan’: klein beginnen 
met iets dat werkelijk werkt en 
groot kan worden. Zorginstellingen 
uit het hele land komen nu kijken 
hoe de Maartenskliniek haar pati-
enten van lokaal voedsel voorziet 
en zo min mogelijk voedsel pro-
beert te verspillen.” 
Rein Boersma, 
Gemeente Nijmegen

Waar moet ik beginnen?

“Zoek naar activiteiten die er al zijn. 
Sommige zorginstellingen doen 
bijvoorbeeld mee met de landelijke 
actie ‘Mooie Maaltijd’, een eenmali-
ge activiteit om regionale producten 
in het menu te brengen. Zo’n activi-
teit kan mensen in beweging zetten 
om verder te denken. Het is belang-
rijk om dan wel de verwachtingen te 
managen en de knelpunten op rij te 
zetten. Mensen gaan dan zelf oplos-
singen bedenken.” 
Rene de Bruin, 
Streekproducten Nederland
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Groene Marke

De Groene Marke in Ommen is een winkel met streekproducten waarin boeren sa-
menwerken om in de eigen omgeving hun producten te verkopen. Ze bedachten dat 
het veel efficiënter is om de verkoop gezamenlijk te doen, in plaats van tien kleine 
winkeltjes op te zetten. Aanvankelijk ging het nog om een gezamenlijke marktkraam, 
maar na twee seizoenen huurden de boeren samen de leegstaande historische stads-
boerderij. Ommen is niet zo’n grote plaats, maar de tien aangesloten boeren merken 
dat er meer dan genoeg vraag is naar hun producten. 
Een project dat heel goed draait is het ‘appelsap-project’. Iedereen uit Ommen en 
omstreken met eigen appelbomen kunnen hun appels bij De Groene Marke brengen 
en dan maakt de winkel er appelsap van. Dat sap kunnen de mensen dan weer mee-
krijgen, maar ze kunnen het ook laten verkopen in de winkel. Een ander succesnum-
mer zijn de cadeaupakketten met streekproducten. De gemeente maakt daar graag 
gebruik van, maar ook verschillende grote bedrijven uit de buurt.

Goed voorbeeld
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Draagvlak: 
wie gaat er mee in de visie?
Tijdens de visieontwikkeling (hoofdstuk 1) zijn al strategische vraagstukken aan de 
orde geweest. Strategie is immers niets anders dan strategisch nadenken over de 
toekomst: wat voor doelstellingen wil je bereiken en op welke manier? Bij de visie-
ontwikkeling gaat het vooral over vragen als: Wat doen we voor wie en waarom? 
Waarvoor staan wij als gemeente? Waar willen we naar toe met duurzaam voedsel? 
Waarin zijn wij uniek als gemeente? Strategie gaat meer over het wat en het hoe. Wat 
gaan we doen en hoe gaan we het doen. Dat zijn typisch strategische vragen die in dit 
hoofdstuk aan de orde komen.

Draagvlak in het gemeentehuis
Wil een voedselstrategie slagen, dan is er draagvlak nodig: bij het bestuur, de col-
lega’s, ondernemers en bewoners. Verandering vindt alleen plaats bij voldoende 
draagvlak. Om draagvlak binnen het gemeentehuis te krijgen, is het nodig om men-
sen op bepaalde posities mee te krijgen. Het afdelingshoofd, de bestuurders, of een 
verantwoordelijke voor een bepaalde afdeling. 
Wat helpt is het benoemen van wederzijdse belangen (zie ook hoofdstuk 1). De 
verantwoordelijke voor duurzaam inkoop zoekt bijvoorbeeld naar duurzame produc-
ten, omdat de overheid de ambitie heeft in 2015 voor 100% duurzaam in te kopen. 
Daar liggen aanknopingspunten voor duurzaam voedsel. Ga samen op zoek naar wat 
lokaal in te kopen is. Zo kunnen andere mensen je visie gaan delen. Zoek ook naar 
winstpunten voor bestuurders en collega-ambtenaren. Vaak gaat dit stap voor stap. 
Het vraagt een portie geduld. Het is belangrijk dat je daarbij je visie voor ogen blijft 
houden.
Ook draagvlak in de gemeenteraad kan helpen duurzaam voedsel een plek te geven 
in beleid. Burgerinitiatieven spelen hierbij een belangrijke rol. Wanneer er contact is 
met een groep burgers met een initiatief, kan de gemeente hen op weg helpen door 
de weg te wijzen naar de gemeenteraad. De ambtelijke ondersteuning van de raad 

2.

Goed voorbeeld



 20

is de brievenbus voor burgerinitiatieven. Zodra de raad een burgerinitiatief bespro-
ken heeft gaat de uitkomst, indien akkoord, naar het college om er uitvoering aan te 
geven. In de aanloop daar naar toe is een goede samenwerking tussen de betrokken 
ambtenaren nodig.

Draagvlak buiten het gemeentehuis
Om duurzaam voedselbeleid vorm te geven, is ook draagvlak nodig bij betrokkenen 
buiten het gemeentehuis. Uiteraard is het zinvol om het beleid aan te laten sluiten bij 
datgene waar al draagvlak voor is. Niettemin zullen er mensen, instellingen of orga-
nisaties zijn die in eerste instantie niet staan te springen om verandering of aanpas-
sing van hun beleid. Denk bijvoorbeeld aan de kok van een zorginstelling die stuit op 
weerstand bij zijn of haar directie, of een supermarkteigenaar die weinig ruimte wil 
of kan bieden aan afzet van streekproducten.
Wat helpt is om op zoek te gaan naar gezamenlijke belangen en win-win situaties. 
Wat vrijwel altijd positief uitwerkt is een bezoek te brengen aan goede voorbeelden 
waar het gewenste beleid al wordt uitgevoerd. Een excursie naar een zorginstelling 
die werkt met lokaal duurzaam voedsel kan veel koudwatervrees wegnemen en mo-
gelijke vragen vanuit de realiteit en ervaring beantwoorden. Of denk aan een uitwis-
seling tussen agrariërs waarbij uit de praktijk gesproken wordt over mogelijkheden 
van lokale afzet. 
Het lijken misschien allemaal maar heel kleine stapjes, maar een van de lessen uit 
de praktijkkring is juist dat veranderingen rondom duurzaam voedsel meestal ook 
klein en lokaal beginnen. Beleidsmedewerkers kunnen bijvoorbeeld lokale initiatie-
ven ondersteunen zoals een boerenmarkt of een educatieproject, of een bijeenkomst 
organiseren met enthousiaste initiatiefnemers, zelf meedoen met de Week van de 
Smaak, et cetera. 
Wanneer zichtbaar wordt welke initiatieven er al zijn, kan dit een beweging in gang 
zetten, die weer kan helpen bij het creëren van draagvlak bij bestuur. Aan beleidsme-
dewerkers is de uitdaging deze kleine stappen te plaatsen in grotere visie op duur-
zaam voedsel, waardoor kleine initiatieven kunnen uitgroeien tot een meer verankerd 
beleid. Het vraagt dus creativiteit, visie en doorzettingsvermogen van een ambtenaar 
om met beperkte middelen en tijd dingen voor elkaar te krijgen.

Bijeenkomst 
praktijkkring 
in Groningen 
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Innovators
Naast het bouwen aan draagvlak via de formele route, werkt het heel inspirerend om 
te zoeken naar de innovators in je gemeente. Dat zijn mensen die openstaan voor ver-
nieuwing en ontwikkelingen in gang zetten. Innovators vind je onder collega’s, maar 
natuurlijk ook buiten. 
Kijk eens rond welke initiatieven al plaats vinden in je gemeente en neem contact op 
met ondernemers en burgerorganisaties die allang aan de slag zijn, zoals de lokale 
groepen van Transition Towns. Ga met deze gemotiveerde mensen in gesprek en leer 
van hun kennis en ervaringen. Dit geeft vaak een hele nieuwe kijk op het onderwerp 
en inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.

“Ik doe dus van alles, maar 
eigenlijk doe ik het alleen, het is 
niet bestuurlijk gedragen. Mijn 
coördinator vindt het wel goed. 
Maar als ik een stapje hoger 
ga ben ik bang dat ze het geen 
goed idee vinden. Voedsel moet 
de markt zelf oppakken en heeft 
geen prioriteit, we zitten in tijd 
van bezuinigingen.” 
Marlies Knol, beleidsmedewer-
ker Gemeente Barneveld

“Het is belangrijk om kleine ding-
en naar het bestuurlijke niveau te 
trekken. Dat is een kunst. Als je 
ermee begint, loop je snel vast. 
Bedenk hoe je kleine activiteiten 
rond duurzaam voedsel op een 
strategisch niveau kunt tillen. En 
probeer massa te creëren: meer 
draagvlak maakt je sterker.” 
IJsbrand Snoeij, eigenaar zorg-
boerderij 't Paradijs in Barneveld
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Duurzame bedrijfscatering bij gemeenten

Veel bedrijfsrestaurants zien er door efficiency- en hygiëne-eisen nogal steriel uit. 
Schaaltjes en bakjes in vacuümverpakking, afgewisseld met standaardbekertjes zui-
velproducten vullen de vitrines. Dat kan anders, dacht de Taskforce Multifunctionele 
Landbouw (TFML) en samen met de gemeente Amsterdam heeft zij dat in 2009 en 
2010 laten zien. De gemeente constateerde dat de doelstelling uit het raamcontract 
bedrijfscatering van de gemeente – dat 40 procent van het assortiment van biolo-
gische herkomst moest zijn – bij lange na niet gehaald zou worden. Ze gooide het 
roer om. En om meteen maar het resultaat te verklappen: op 14 oktober 2010 kreeg 
Sodexo, de bedrijfscateraar van het Amsterdamse stadhuis, de Duurzame Catering 
Award uitgereikt.
Maar voor het zover was, is er zorgvuldig naar de omschakeling toegewerkt. De faci-
litaire managers en cateraars zijn op weg geholpen door het geven van workshops. 
Daarnaast zijn de gebruikers van het restaurant van tijd tot tijd voorbereid op de ver-
andering: zij mochten op proeverijen hun oordeel geven over de duurzame gerechten 
die ze voorgezet kregen. En de vraag beantwoorden of zij bereid waren iets meer te 
betalen voor een verse lunch. Verder zijn de keukens aangepast: de gerechten moes-
ten er klaargemaakt kunnen worden, de producten aantrekkelijk gepresenteerd en, 
vooral, moest het personeel ‘warm gemaakt worden’ om de nieuwe waren enthousi-
ast aan de man te brengen. Een serveerster die haar neus optrekt bij wat ze aanreikt, 
kan het project in de soep doen lopen.
Een belangrijke bijdrage aan het de acceptatie van de duurzame lunch, was het 
‘verhaal bij het product’. De nadruk is niet gelegd op biologisch, maar op de herkomst 
van het product. Op placemats stonden de namen van de boeren en tuinders van wie 
men iets at of dronk. 
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Tips uit de praktijkkring voor het vergroten van draagvlak:

• Zoek mensen die dezelfde motieven hebben en gemotiveerd zijn om mee te 
doen. Dan heb je niet veel middelen nodig maar bereik je veel.

• Luister naar mensen die goede ideeën hebben. Dat geeft inspiratie en moti-
vatie voor het doel.

• Een rondetafelgesprek is een goed idee als startpunt om draagvlak te krij-
gen onder bewoners en ondernemers in je gemeente.

• Schep kaders waarin anderen kunnen meedenken.
• Sluit aan bij bestaande behoeften.
• Ga niet interveniëren in de markt, maar geef ruimte aan ondernemerschap.
• Probeer bestaande ideeën te faciliteren.
• Schrijf in je stadskrant een prijsvraag uit. Trek het in de feestsfeer.
• Zet een mand met streekproducten neer en laat mensen proeven

“In Lelystad wordt veel gebruik 
gemaakt van het Lelystad-panel 
van 2500 inwoners die regelma-
tig bevraagd worden. Dat zou je 
kunnen benutten om meer zicht 
te krijgen op burgerinitiatieven.”
Wijnand Stinissen, Gemeente 
Lelystad 

“Draagvlak groeit doordat men-
sen het gaan zien en beleven. 
Zorg voor contact met de prak-
tijk, met de producten, met de 
bedrijven. Wat altijd goed werkt 
is een tour langs lokale onder-
nemers die met duurzaam voed-
sel bezig zijn. Laat mensen het 
allemaal beleven zodat ze zelf 
kunnen zien wat het betekent.”
IJsbrand Snoeij, eigenaar 
zorgboerderij 't Paradijs in 
Barneveld

“Volgend jaar gaan we starten met 
een maandelijkse streekmarkt. We 
hebben nu een fietsroute langs boer-
derijen met streek- of biologische 
producten en deze wordt volgend jaar 
gekoppeld aan de markt. Doordat ik 
heb laten weten dat ik interesse heb 
in dit onderwerp, ben ik betrokken 
geraakt bij andere initiatieven.”
Marlies Knol, gemeente Barneveld

Voedsel heeft raakvlakken met veel 
verschillende beleidsterreinen. Denk 
aan economie, beheer van de publieke 
ruimte, gezondheid, educatie, ruimte-
lijke ordening, biodiversiteit. We kunnen 
voedsel als beleidsterrein voor de lokale 
overheid niet langer negeren. Echt 
Eten in de Eemstad helpt de gemeente 
Amersfoort om de contouren voor een 
eigen regionale voedselstrategie te 
ontwikkelen.”
Edgar van Groningen, coördinator Echt 
Eten in de Eemstad

“Je hebt voor voedselbeleid niet 
veel geld nodig. Juist niet, dat 
maakt het alleen maar lastig. 
Zorg ervoor dat het een pro-
bleem ook door anderen wordt 
onderschreven en koppel voed-
sel aan andere dossiers, met 
bijbehorend budget.”
Wout Veldstra, stadsecoloog 
Groningen 
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Adoptiegroen Zoetermeer

Al meer dan tien jaar hebben inwoners van Zoetermeer de mogelijkheid openbaar 
groen te adopteren. En daar wordt driftig gebruik van gemaakt. Meer dan 150 groen-
perken worden nu door bewoners onderhouden. De manier waarop en de grootte 
variëren: nu eens adopteert één bewoner niet meer dan een boomspiegel, dan weer 
neemt een groep bewoners de inrichting en het beheer van 500 vierkante meter 
groenstrook over. Ook de nieuwe bestemmingen lopen uiteen. ‘Kijkgroen’ verandert 
in een kruidentuin, een plantsoen in een speel- en smulbosje, en dan zijn er nog de 
buitenbeentjes, zoals de inheemse tuin, de vogelranch en de bijbelse tuin. Die laatste 
bestaat uit een waterput, een levensboom en bloemen in liturgische kleuren. De vo-
gelranch is groot uitgevallen vogelvoedertafel en in de inheemse tuin is geen plaats 
voor afrikaantjes, maar koninginnekruid.
Adoptie past in het natuurbeleid van de gemeente dat is gericht op het streven naar 
een zo groot mogelijke variatie in planten- en dierenwereld en het vergroten van het 
natuurbewustzijn van de inwoners.

Voedselstrategie van Londen

Londen heeft sinds 2006 haar “London Food Strategy”. De voedselstrategie bevat 
verschillende doelen zoals het bevorderen van de gezondheid van de bewoners 
(jongeren én volwassenen), het stimuleren van consumptie en aanbod van duurzaam 
voedsel, het promoten van de voedselcultuur en het reduceren van milieuoverlast. 
Bijzonder van de London Food Strategy is dat de oud-burgemeester Ken Livingstone 
zich hiervoor enorm inzette. Aangezien hij erg populair was, kreeg hij veel steun om 
de London Food Strategy in praktijk te brengen. De gemeente Londen heeft verschil-
lende rollen. Door een voedselstrategie op te stellen en die vast te leggen in een 
actieplan, fungeert ze in eerste instantie als beleidsmaker. Daarnaast regisseert ze 
bepaalde ontwikkelingen om doelen te bereiken. Dit doet ze door acties te nemen op 
het gebied van duurzaam voedsel. De gemeente stimuleert en ondersteunt ook di-
verse activiteiten. Dit doet zij onder meer door bewoners te adviseren via een exper-
tisecentrum. Ook fungeert de gemeente als beschermer van milieu en gezondheid, 
en ze biedt subsidiemogelijkheden aan om initiatieven te ondersteunen.

Goed voorbeeld
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Samenwerking: 
hoe klaren we samen de klus? 
Bij de uitvoering van een voedselbeleid zijn veel partijen betrokken. Een duurzaam 
voedselbeleid zal alleen slagen wanneer de betrokken partijen samenwerken.
Onderschat niet wat je door goede samenwerking voor elkaar kunt krijgen! 
Belangrijke vragen uit de praktijk zijn: met wie wil je samenwerken en hoe vind je 
samenwerkingspartners?

Met wie wil de gemeente samenwerken?
Wie de samenwerkingspartners zijn, hangt nauw samen met de gekozen visie en 
strategie. Kijk goed welke partijen actief zijn op het gebied waar je wilt insteken met je 
voedselbeleid. Daarnaast is het verstandig goed rond te kijken in de gemeente welke 
ondernemers, organisaties en burgers actief bezig zijn met duurzaam voedsel. Zoek de 
innovators. Probeer daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten: daar zit energie.

Mogelijke partners zijn:
• collega’s van andere beleidsterreinen
• ondernemers in je gemeente en ondernemersverenigingen
• transition towns
• agrarische natuurverenigingen (ANV) of andere georganiseerde verbanden 

van verbrede agrarische bedrijven
• scholen
• bewonersorganisaties
• regionale verbanden
• lokale voedsel- en warenmarkt
• natuur- en milieueducatiecentra
• ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
• lokale adviseurs
• vrouwenorganisaties
• gezondheidsorganisaties

3. 
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Voorbeeld van samenwerking: 
regionale afzet streekproducten regio Nijmegen
De gemeente Nijmegen is begonnen met een project gericht op regionale afzet van 
duurzame producten en diensten die economisch rendabel is. Daarvoor is stimulering 
van de vraag naar meer kwalitatieve en herkenbare producten nodig en korte lijnen 
voor belevering. Om dit te realiseren is een gebiedscoöperatie opgezet: Oregional. Er 
is gekozen voor een groeimodel, met als doel 50-100 agrarische bedrijven te certifi-
ceren als Oregional bedrijf. De afzet wordt gestimuleerd door een webwinkel en via 
de verkoop bij streekwinkels. Het blijkt belangrijk om het imago van het streekpro-
duct hoog te houden. Dat kan door kwaliteit te blijven leveren en steeds met nieuws 
te komen. 

In Nijmegen is inmiddels een kritische massa bereikt zodat nu 2000 maaltijden 
per dag in de zorg worden bereid met Oregional-producten. De zorginstelling Sint 
Maartenskliniek in Berg en Dal stond erg open voor de verwerking van regionale pro-
ducten en daar wordt nu een belangrijk deel van de producten afgezet. Denk hierbij 
aan vlees, groenten, fruit en zuivel. Kok Jelle Ferwerda is erg gemotiveerd om te 
koken met streekproducten en hij heeft inmiddels veel ervaring hoe zorg en streek-
maaltijden gecombineerd kunnen worden.

De boeren die toeleveren aan de zorginstelling blijken 15% meer financiële opbrengst 
te hebben, terwijl de zorginstelling evenveel geld kwijt is voor kwalitatief betere, 
want versere producten. Voor de gemeente is het interessant dat een korte vervoers-
keten ongeveer 30% CO2 reduceert ten opzichte de van lange, gangbare vervoerske-
ten. Daarmee sluit dit project goed aan bij het klimaatplan van gemeente Nijmegen. 
Bijkomend resultaat is een sterke vermindering van afval, en dus van voedselverspil-
ling, omdat veel bewuster met voedsel wordt omgegaan, zowel door de patiënten als 
door de koks.
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Hoe vind ik samenwerkingspartners?
Als het goed is, zijn bij de visievorming al de belangrijkste samenwerkingspartners 
in beeld gekomen. Maar het is vooral goed om het gemeentehuis uit te gaan. Ga nu 
op zoek naar bestaande verbanden, activiteiten, projecten en initiatieven waar de 
gemeente bij kan aansluiten. Ga in gesprek met de agrarisch natuurverenigingen, 
de school, de bewonersvereniging, al naar gelang de richting die je op wilt met het 
voedselbeleid. Zoek sleutelfiguren, die als spin in het web fungeren en kunnen door-
verwijzen naar de juiste samenwerkingspartners. 
Daarnaast is het belangrijk dat mogelijke samenwerkingspartners de gemeente 
weten te vinden. Maak de plannen dus bekend en organiseer een bijeenkomst om 
de plannen te verdiepen en een gezamenlijke visie op te stellen. Organiseer bijvoor-
beeld een ideeënwedstrijd, waarbij mensen zelf hun plannen rond duurzaam voedsel 
kunnen inbrengen. Goede communicatie is hierbij erg belangrijk. Zorg dat mensen de 
gemeente weten te vinden, via internet, lokale krant, radio en tv.

Voorbeeld van samenwerking: Streekmarkt in Groningen
“We hebben dit jaar drie streekmarkten georganiseerd. Vorig jaar heb ik Agrarische 
Natuurverenigingen opgezocht. Ik wilde graag contact met wat voortrekkers die op 
een andere manier met voedsel omgaan. Dat leverde 20 producenten op. Bij hen heb 
ik aangegeven waar ik aan zat te denken. We willen een platform, niet te veel ver-
gaderen, maar wel dat er concrete projecten uit voortkomen. De Ommelandermarkt 
is een van die projecten. Ik was verrast door het succes van de eerste markt: 1200 
bezoekers voor 30 kramen waarvan vijf van boerennatuurorganisaties. De reguliere 
markt heeft hen meteen benaderd om de Ommelandermarkt in reguliere markt op te 
nemen. De mogelijkheden voor meer omvang en een structureel aanbod worden nu 
bekeken.” Wout Veldstra, gemeente Groningen.

“Organiseer een publieke, infor-
matieve bijeenkomst waarin je je 
visie vertelt, wat je van plan bent 
en kunt bieden, en waarin je ook 
zicht krijgt op de initiatieven die 
er zijn. Als je weet wat je samen 
wilt, dan is het belangrijk om een 
werkvorm te vinden: hoe ga je het 
met elkaar doen?” 
Wout Veldstra, 
gemeente Groningen

“Luister naar wat er echt leeft, 
wat mensen willen, waar de ener-
gie stroomt.” 
Hans Groenendijk, 
bodemdeskundige DCMR
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Voorbeeld van samenwerking: 
Woningcorporatie en stadslandbouw in Rotterdam
In opdracht van woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord zijn er onder begeleiding 
van ervaren stadslandbouwer Caroline Zeevat samen met bewoners in 2011 tien tuin-
tjes voor stadslandbouw gecreëerd in verschillende vormen en maten. Zo is er een 
geveltuin, diverse moestuinen, fruittuinen en een seniorentuin met kas en verhoogde 
planttafels.
De nieuwe stadslandbouwers verbouwen een mix van fruitbomen, bloemen, groente 
en klein fruit. Niet alleen voor de productie van eten, maar ook als onderwijsplek voor 
de jeugd van Schiebroek. Afgelopen september namen zeven vrouwen hun eerste 
oogst en de daarmee gemaakte gerechten mee naar het Rotterdamse oogstfestival.

Voorbeeld van samenwerking: eigen leefomgeving
‘’In Rotterdam zie je dat steeds meer bewoners samen in hun eigen leefomgeving aan 
de slag gaan het aanleggen en onderhouden van buurtmoestuinen. Dat is echt een 
stimulans voor de sociale cohesie in de wijk. Met een beperkte financiële bijdrage 
vanuit de overheid gaan de bewoners zelf enthousiast aan de slag. De gemeente 
voorziet de bewoners ook van informatie: van wie is de grond, waar liggen kabels en 
leidingen, is de grond schoon? Het is ook belangrijk om een gangmaker ertussen te 
hebben, die het initiatief aan de gang houdt.’’ Leontine van der Meer, milieubeleidsme-
dewerker gemeente Rotterdam, werkzaam bij de DCRM Milieudienst Rijnmond.

De kunst van het samenwerken 

In het boek ‘De kunst van het samenwerken’ staat een competentie-scorelijst 
die je kan helpen ontdekken welke kwaliteiten je hebt om goed te netwerken 
en welke competenties je nog verder kunt ontwikkelen. Kies de werkwijze die 
het best bij je past in het opzetten en uitwerken van samenwerking rond duur-
zaam voedsel. 
De kunst van het samenwerken (2009), uitgave van Transforum, ontwik-
keld door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam en het 
Competentie Centrum Transities.
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(Moes)Tuin aan de Maas

Eetbaar groen wilden de bewoners van het complex De Eendracht aan de Mullerpier 
in Rotterdam. Toen hun woningen in 2002 werden opgeleverd, strekte zich tussen hun 
huizenblok en de rivier een zandvlakte uit. Met elkaar hebben ze het braakliggende 
terrein inmiddels omgetoverd tot hun Tuin aan de Maas. Natuurlijk is daarin plaats 
voor bomen en bloemen, maar een groot deel bestaat toch uit moestuin. 
Met medewerking van de gemeente is Tuin aan de Maas uitgegroeid tot een voor-
beeld van stadslandbouw, dat het Oranjefonds in 2011 heeft beloond door het project 
een prijs van maar liefst 2500 euro toe te kennen. Daarmee willen de bewoners de 
tuin uitbreiden, en dat kan want tot 2018 heeft de gemeente geen plannen met het 
stuk grond.
In 2004 was het nog een simpel rijtje worteltjes en peultjes, maar inmiddels wordt er 
van alles geoogst: van aardappelen tot courgettes en van frambozen tot pastinaken. 
En natuurlijk ontbreken de kruiden niet. www.tuinaandemaas.nl

Smaaklessen

Smaaklessen is een programma voor het basisonderwijs over eten in de praktijk: 
proeven, ruiken, horen, voelen en kijken. Op die manier komen kinderen meer te 
weten over hun dagelijkse voedsel: over wat gezond, lekker en duurzaam is. Vaak zijn 
het bevlogen leraren die de leskist aanvragen, maar soms gaat het initiatief ook uit 
van schoolbesturen of een gemeente die de Smaaklessen op de agenda zet.
In de smaaklessen kan van alles aan bod komen: waar komt ons voedsel vandaan en 
hoe wordt het geproduceerd? Hoe zit het met dierenwelzijn? Eten we vegetarisch of 
vlees? Halen we patat of maken we zelf wat klaar? Neem ik een appel of een koek 
mee naar school? Smaaklessen wil leerlingen een positief gevoel geven bij voed-
sel. Een kind dat positief staat tegenover eten, wil er ook meer over weten! Binnen 
smaaklessen is er alle ruimte om met lokale producenten samen te werken, bijvoor-
beeld in de vorm van excursies of bezoekjes aan de klas.
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Smakelijk duurzaam

Smakelijk Duurzaam is een netwerk van mensen met een passie voor duurzaam 
voedsel. De website met de gelijknamige naam vermeldt onder het kopje ‘Initiatieven’ 
meer dan 40 activiteiten op het gebied van duurzame landbouw en voeding. 
Neem Happy Herb uit Hoorn, waar liefhebbers van honderd procent biologische 
lekkernijen terecht kunnen voor een workshop plantaardig koken. Of Oregional, 
een boerencoöperatie die verse en smaakvolle producten uit het gebied rondom 
Nijmegen levert. Het doel van de coöperatie is om op een duurzame en economische 
wijze de regionale afzet van producten en diensten te bevorderen in zowel Nederland 
als Duitsland. De coöperatie biedt de deelnemende boeren een alternatief afzetka-
naal voor hun producten waarbij de boer minimaal 15% meer marge ontvangt voor 
zijn producten dan wanneer hij deze via het gangbare kanaal zou leveren.

In Breda opereert de onafhankelijke coöperatie Breda DuurSaam die projecten 
opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een leefbare en gezonde samenleving. 
Dat kunnen projecten zijn op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, 
lokaal voedsel, bewust consumeren, wonen en mobiliteit. Op deze manier wil Breda 
DuurSaam samen met burgers, bedrijven, onderwijs en overheid werk maken van 
duurzame ontwikkeling in Breda.

De Amsterdamse stichting K-ETEN is scholen behulpzaam die de eetgewoontes van 
scholieren proberen te veranderen. Die hulp varieert van het opzetten van schooltui-
nen tot het meedenken over het aanbod in de kantine.
Op de website Smakelijkduurzaam.nl, die met steun van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, is opgezet, is ook informatie te vinden 
voor mensen die zelf een idee hebben en dit willen uitvoeren. Ook staan er tips op 
over het succesvol uitrollen van initiatieven en subsidiemogelijkheden. En op het 
Forum kunnen beginners de hulp van een expert inroepen. G
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Persoonlijk stappenplan
Wat vraagt het opzetten en uitwerken van een duurzaam voedselbeleid van een 
beleidsmedewerker? Een ambtenaar kan een sterke persoonlijke drive hebben als 
het gaat om duurzaam voedsel, maar in de praktijk valt het nog niet altijd mee om de 
ideeën vorm te geven in de gemeente. 
In dit persoonlijk getinte hoofdstuk kijken we naar je eigen vaardigheden en compe-
tenties: Wat kan jij zelf doen om mensen in beweging te krijgen? Wat vraagt het van je 
om een nieuw innovatief beleidsterrein, zoals een integraal duurzaam voedselbeleid, 
te verkennen? En waar loop je in de praktijk tegenaan?
Onderstaand schema is gebruikt in de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid en is 
gebaseerd op een intervisie methode van Gerda de Leeuw, IVT Ontwikkeling. Het 
schema kan je helpen om te ontdekken wat nodig is in jouw situatie om een stap ver-
der te komen met een integraal beleid voor duurzaam voedsel. 

Stap 1. Wens

Beschrijf je ´duurzaam voedsel wens´ zo nauwkeurig mogelijk. 

• Wat is je wens, wat zou je echt willen met duurzaam voedsel in jouw gemeente? 

• Probeer het eindresultaat voor ogen te zien. Beschrijf het eindresultaat zo 

nauwkeurig mogelijk.

Stap 2. Doelen

Beschrijf je doelen op lange en korte termijn. Maak je doelen zo specifiek mogelijk. 

• Wat wil ik bereikt hebben over 2 jaar?

• Wat wil ik bereikt hebben over 1 jaar?

• Wat wil ik bereikt hebben over 6 maanden?

• Wat wil ik bereikt hebben over 1 maand?

4.
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Een voorbeeld van een deelnemer aan de praktijkkring, beleidsmedewerker Paul 
Smit van gemeente De Bilt: 
• Algemeen doel op de lange termijn: blijvende economische kansen voor boeren 

en behoud van het kleinschalige landschap.
• Doel op kortere termijn: meer inzicht in mogelijkheden voor verbreding voor 

boeren, met als doel om gemeentelijke vergunningverlening voor economische 
nevenactiviteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

• Over 6 maanden wil hij samen met agrariërs en de ANV een gezamenlijk plan 
hebben ontwikkeld, met bijvoorbeeld een informatieavond voor agrariërs. 

• Over 1 maand wil hij zich hebben ingelezen in informatie over verbredingsmoge-
lijkheden, met name via de Taskforce Multifunctionele Landbouw. 

Stap 3. Dagelijkse situatie

Als je in de dagelijkse realiteit met je wens aan de slag gaat, dan loop je soms tegen
weerstand op, maar zul je ook zien dat dingen meewerken. Dat geldt binnen de orga-
nisatie, maar ook binnen jezelf. Het volgende schema helpt om de meewerkende en 
tegenwerkende factoren binnen de organisatie en bij jezelf in kaart te brengen. Dit 
schema bouwt voort op de SWOT-analyse uit hoofdstuk 1. Bij ‘meewerkend bij jezelf’ 
kun je denken aan je kwaliteiten, vaardigheden en kernwaarden. Waar word jij door 
gedreven? Waar blink je in uit? Wat vind jij van wezenlijk belang? Bij ‘tegenwerkend 
bij jezelf’ kun je denken aan negatieve belemmerende gedachten en ideeën over je-
zelf, die je positieve kanten onderuit kunnen halen. Hoeveel kwaliteiten je ook in huis 
hebt. Je overtuigingen bepalen je gedrag. 
Wees dus bewust van het effect van je gedachten en zoek naar wat meewerkt om 
stappen te kunnen zetten richting een duurzamer voedselbeleid. 
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Meewerkend in de situatie (+)

	Economiebeleid van de gemeente 
biedt aanknopingspunten

	Actieve bewonersorganisatie met 
voedselinitiatieven

	Sterke Agrarische Natuurvereniging
	Veel agrarische ondernemers
	Afdeling inkoop wil meer met lokale 

producten.

Tegenwerkend in de situatie (-)

	Weinig draagvlak onder gemeente-
bestuurders

	Er komen grote bezuinigingen aan
	Gebrek aan tijd voor ondersteuning
	Weinig buitengebied

Meewerkend bij jezelf (+)
(Denk aan kernwaarden, 
kwaliteiten, vaardigheden)

	Ik heb een groot netwerk buiten het 
gemeentehuis

	Ik heb goede contacten met…
	Ik vind duurzaamheid heel belang-

rijk
	Ik heb eerder een verandering 

binnen mijn gemeente voor elkaar 
gekregen. 

	…

Tegenwerkend bij jezelf (–)
(Denk aan belemmerende overtui-
gingen, valkuilen, gedragspatronen)

	Ik denk: ‘er is toch geen draagvlak in 
deze gemeente voor dit onderwerp’

	Ik voel: teleurstelling
	Ik doe: ik trek mij terug en laat mijn 

ideeën en wensen niet zien. 
	Effect op anderen: ze zien niet wat ik 

te bieden heb. 
 

Ingevuld voorbeeldschema van meewerkende en tegenwerkende factoren:
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Stap 4. Persoonlijk actieplan 

Bij stap 2 heb je je doelen op lange en korte termijn opgeschreven. Stap 3 heeft je 
wellicht nieuwe inzichten gegeven. Integreer deze nieuwe inzichten in de laatste stap: 
het opzetten van een persoonlijk actieplan. Maak gebruik van onderstaande vragen:

• Doel: wat wil je bereiken
• Hoe: welke activiteiten wil je ondernemen? Welke aanpak kies je?
• Welke ondersteuning heb je nodig? Heb je medestanders binnen de organisatie 

voor je doel?
• Welk effect op je organisatie/doelgroep beoog je ermee?
• Wat vind je lastig in dit proces? Waar zie je tegenop? Wat is een gemakkelijke 

valkuil?
• Wat kan helpen om het nieuwe te doen en niet in je valkuil te lopen?
• Wat is je volgende stap?

Op www.netwerkplatteland.nl\duurzaamvoedsel vind je een invulschema om je 
persoonlijke stappenplan te maken. Ook vindt je hier inspirerende voorbeelden.
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Broodje van de Streek

Wethouder Wout Jansen nam eind 2011 als eerste het Flevolandse Broodje van de 
Streek in ontvangst. Een broodje vol lekkere Flevolandse producten. De wethouder 
deed hiermee de ‘afhap’ van het project Milieuwinst op het Menu: een project waar-
mee de gemeente Lelystad haar ‘voedselvoetafdruk’ wil verkleinen. De gemeente 
Lelystad doet mee aan het project van het Centrum Biologische Landbouw (CBL) 
waarin het verminderen van de milieu-impact centraal staat die de productie en con-
sumptie van voedsel met zich meebrengt. De gemeente geeft daarmee heel concreet 
vorm aan een (interne) duurzaamheidsbeleid. Bovendien worden de medewerkers 
van de gemeente zich zo beter bewust van hun zogenaamde ‘voedselvoetafdruk’ op 
hun werkplek en daarbuiten. Het project beperkt zich overigens niet tot het gemeen-
tehuis: in 2012 zal bij de kantines van instellingen in Flevoland gekeken op welke 
manieren de voedselvoetafdruk verkleind kan worden.
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Over Netwerk Platteland

Het Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organi-
saties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen 
organisaties in contact met elkaar en met overheden en bieden ze de gelegen-
heid van elkaar te leren. Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initia-
tieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, 
voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun 
werk voor het landelijk gebied. We doen dit door middel van bijeenkomsten, 
adviesgesprekken, publicaties, projectendatabase, website, workshops, nieuws-
brief en door goed te luisteren naar de behoeften van de netwerkdeelnemers.

www.netwerkplatteland.nl  |  info@netwerkplatteland.nl  | 033-432 6024

Het Netwerk Platteland wordt gefaciliteerd door ETC, CLM, Communicatiebureau 
de Lynx, Aequator en Movisie, in opdracht van het ministerie van EL&I, de twaalf 
provincies en de EC. Waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties uit de 
wereld van het platteland. 

Bindt, doet, prikkelt en verrijkt



In 2011 deed een aantal gemeenteambtenaren mee aan een praktijkkring van 
Netwerk Platteland rond duurzaam voedselbeleid. Het ging daarbij over tuinieren, 
over gezondheid, educatie, lokale economie, milieu en afvalvraagstukken. De 
ervaringen die zij tijdens de bijeenkomsten opdeden zullen andere ambtenaren 
inspireren om kleine of grote stappen te zetten richting gemeentelijk beleid voor 
duurzaam voedsel of een meer omvattende voedselstrategie.

Dit boekje bevat praktische handvatten voor gemeenteambtenaren om te komen 
tot een brede, integrale visie op duurzaam voedselbeleid. Het boekje bevat tal-
loze voorbeelden van projecten uit diverse gemeenten. Ze dienen ter inspiratie en 
kunnen wellicht dienen als voorbeeld voor ene eigen strategie op het gebied van 
duurzaam voedsel.


