VERSNEL DE

voedseltransitie

Actie- leergang voor gemeentebestuurders

BEN JIJ...
bestuurder bij een gemeente en:
•

Wil je je inzetten voor de transitie naar een
gezonder en duurzamer voedselsysteem?

•

Ben je nog op zoek naar wat je kunt doen om echt
resultaat te boeken?

•

Kun je daarbij bondgenoten onder bestuurders bij
andere gemeenten gebruiken om van te leren en de
handen mee ineen te slaan?

Dan is de leer-actiegang Impact maken in de
voedseltransitie iets voor jou!

Als één van de eerste voedselwethouders van
Nederland was het vaak pionieren. Wat is mijn rol
precies? En waar vind ik bestuurders die zich ook
in willen inzetten vóór de eiwittransitie en tégen
voedselverspilling? Deze actie-leergang komt als
geroepen voor alle nieuwe voedselbestuurders!
Leo Bosland, voormalig voedselwethouder in Wageningen
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OVER DE ACTIE- LEERGANG
transitie naar een duurzaam en gezond

Voorbeelden van vragen die
aan bod komen in de leeractiegang:

voedselsysteem willen versnellen. In drie

•

Impact maken in de voedseltransitie is
bedoeld voor gemeentebestuurders die de

Wat kun je doen als

middagen leer je hoe je dat als bestuurder

bestuurder om de

kunt doen én ontmoet je collega-bestuurders

voedselomgeving in je stad

die net zo gemotiveerd zijn als jij, om van te

of landelijk gebied gezonder

leren, bij in de keuken te kijken en samen
mee aan de slag te gaan.

en duurzamer te maken?
•

Hoe pakken bestuurders
het aan in andere

De actie-leergang in het kort:

koplopergemeenten zoals

•

3 middagen in 2022-2023

•

Samen met kleine groep gemotiveerde

•

Londen, Toronto en Gent?
•

Wat zijn de meest geschikte

collegabestuurders (maximaal 12) uit

juridische, economische

andere gemeenten

of communicatieve

Informatie, inspiratie en concrete

beleidsinstrumenten om in

handvatten door experts en bestuurders

te zetten?

uit binnen-en buitenland
•

Ruimte om ideeën uit te wisselen
en coalities te sluiten met
collegabestuurders

•

Een kijkje op inspirerende
voedsellocaties centraal in Nederland

•

Ruimte voor eigen inbreng m.b.t. het
programma

•

Onder leiding van expert lokaal voedselbeleid
dr. Lara Sibbing en bureau Over Morgen

•

Sluit aan bij de Public Leadership Challenge
Voedsel voor bestuurders uit 2019

•

In samenwerking met de City Deal Gezonde
en Duurzame Voedselomgeving

•

Mogelijkheid tot vervolg na 2023
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WAAROM EEN ACTIE- EN LEERGANG?
•

Vervult de behoefte aan inspiratie, kennisuitwisseling en samenwerking van
gemeentebestuurders die de voedseltransitie in hun gemeente willen versnellen

•

Biedt een platform voor gemeentebestuurders om krachten te bundelen, te
bouwen aan een ‘coalition of the willing’ (bijvoorbeeld voor lobbyagenda richting
Den Haag en Brussel) en samen over te gaan tot actie

•

Terwijl ambtelijke netwerken al bestaan, ontbreekt een platform voor
gemeentebestuurders over de voedseltransitie in Nederland, terwijl
voedselopgaven in urgentie toenemen (gezondheid, verspilling, gezonde
voedselomgeving, etc.)

•

De nieuwe collegeperiode biedt momentum

Investering
Het deelnamebedrag voor de actie-leergang bedraagt €1500,- excl. BTW. Dit bedrag
is inclusief accommodatiekosten, koffie en thee en een drankje aan het eind van elke
sessie.

Voor wie?
•

Bestuurders die de voedseltransitie in hun portefeuille krijgen of behouden in de
nieuwe collegeperiode

•

Bestuurders die zich echt in willen zetten voor de voedseltransitie

DATA*
De actie-leergang bestaat uit drie

•

Vrijdag 21 oktober 2022
14.00-17.30 uur

middagen. De actie-leerang bestaat
uit drie middagen met ieder globaal
de volgende vier onderdelen:

•

Vrijdag 17 februari 2023
14.00-17.30 uur

1; inloop, 2; plenaire sessie met
gastspreker, 3; uitwisseling tussen
deelnemers en uitwerken van acties,
4; korte afsluitende borrel.
*data zijn onder voorbehoud
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•

Vrijdag 16 juni 2023
14.00-17.30 uur

INGREDIËNTEN VOOR HET PROGRAMMA
•

Inspirerende gastsprekers, zoals

•

en coalities te sluiten met collega-

koplopersteden, pioniers uit

bestuurders rond specifieke thema’s

de voedselketen, experts op

of projecten, zoals een lobby tegen

onderwerpen als voedselverspilling,
wet- en regelgeving of de gezonde
•

ongezonde reclame in het OV
•

Mogelijkheid tot uitwerking en

voedselomgeving

onderzoeken van ideeën van

Delen van praktijkvoorbeelden:

deelnemers door de organisatie van

gemeentelijke samenwerking
met boeren, samenwerking met

•

Ruimte om kennis uit te wisselen

bestuurders van internationale

de actie-leergang
•

Het definitieve programma volgt

supermarkten, samenwerking in de

en wordt mede aan de hand van

stedelijke voedsellogistiek

de wensen van de deelnemers

Kansen identificeren in de eigen

opgesteld

gemeente: wat past bij DNA en
lokale context?
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FACILITATORS
De leer-actiegang voedseltransitie
wordt gefaciliteerd door
bureau Over Morgen in
samenwerking met dr. Lara
Sibbing. Dr. Lara Sibbing
is gespecialiseerd in lokaal
voedselbeleid en combineert
beleidsontwikkeling, wetenschap,
onderwijs en storytelling om
de voedseltransitie in gang te
zetten. Ze promoveerde aan
Wageningen UR op de opkomst
van lokaal voedselbeleid in
Nederland en heeft daarnaast
ruimte praktijkervaring als
beleidsadviseur voedsel bij de
gemeente Ede, de City Deal
Voedsel op de Stedelijke Agenda
en als zelfstandig adviseur
voedselbeleid in binnen- en
buitenland.
Bureau Over Morgen is
gespecialiseerd in de begeleiding
van gemeenten bij visie- en
strategievorming voor duurzame
transities in de leefomgeving,
naast het thema voedsel o.a. op
het gebied van energietransitie,
duurzame mobiliteit,
gebiedsontwikkeling, circulariteit
en klimaatadaptatie.
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Enthousiast geworden en wil je je
inschrijven? Of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met
Lisa Olsthoorn van Over Morgen
via lisa.olsthoorn@overmorgen.nl,
06-58909205.

Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

