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Wil JiJ met JouW Werk, 
onderneming of initiatief 

biJdragen aan een beter voedsel-
systeem? en Wil Je deel uitmaken 
van een groep vernieuWers die 

Werkt aan een echte omslag naar 
gezond en duurzaam voedsel? 

dan is de viJfdaagse masterclass 
‘voedseltransitie’ iets 

voor Jou!

e e n  i n i t i a t i e f  v a n

Om op termijn negen 
miljard mensen te kunnen voeden 

en de aarde leefbaar te houden, is een
radicale omslag nodig naar een heel andere 

manier van eten produceren en consumeren. Meer 
plantaardig en minder dierlijk, verser en onbewerkter, 
handel in kortere voedselketens, productie binnen 

regionale kringlopen en niet verspillen. Dit zijn enkele 
mogelijke elementen van zo’n transitie. In de praktijk 
blijkt veranderen echter lastig. We zitten vast in oude 
structuren, denkpatronen en in gevestigde belangen.
Koplopers komen vaak met waardevolle innovaties, 
maar hebben moeite in de markt een gelijk speelveld 

te veroveren. Zo’n 15-20% van de consumenten 
wil best andere keuzes maken maar weet onvol-

doende welke alternatieven voorhanden zijn. 
Hoe kan het wel? Door vernieuwing de 

ruimte te geven en knelpunten op 
te lossen.

Vijfdaagse masterclass 

voedseltransitie
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in deze viJfdaagse masterclass nemen We Je mee in het transitie-
denken. Je maakt kennis met de belangriJkste problemen in ons 
voedsel- en landbouWsysteem, Je leert hoe veranderingen Werken 
en hoe JiJ daar vanuit JouW eigen praktiJk aan kunt biJdragen. 
We gaan op excursie naar interessante voorbeeldbedriJven 
en bieden Je een keur aan gastdocenten: Wetenschappers, 
vernieuWende ondernemers, frisse denkers en dWarse kiJkers. 
er is volop ruimte om te Werken aan JouW eigen casus.

Voor wie?
De masterclass staat open voor iedereen die vanuit zijn eigen 
professionaliteit wil bijdragen aan een beter voedselsysteem. 
In het bijzonder geschikt voor:
Ŧ�%HOHLGVPHGHZHUNHUV�YDQ�ULMN��SURYLQFLHV�HQ�JHPHHQWHQ
Ŧ�'RFHQWHQ�YDQ�YRHGLQJV��HQ�ODQGERXZJHUHODWHHUGH�RSOHLGLQJHQ
Ŧ�0HGHZHUNHUV�YDQ��ERHUHQ�EUDQFKH�RUJDQLVDWLHV�HQ�LQWHUPHGLDLUV
Ŧ�,QQRYDWLHYH�RQGHUQHPHUV�HQ�DQGHUH�LQLWLDWLHIQHPHUV
Ŧ�7UDQVLWLHPDQDJHUV�LQ�VSH��YHUELQGHUV��GZDUVGHQNHUV�
We werken in een groep van maximaal 20 deelnemers, 
zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng.

Praktische informatie 
De masterclass vindt plaats op de dinsdagen 9 juni, 30 juni, 1 september, 22 
september en 13 oktober op steeds wisselende plaatsen in Nederland. De dagen 
GXUHQ�YDQ���������XXU��LQFOXVLHI�HWHQ��.LMN�YRRU�PHHU�LQIRUPDWLH��KHW�YRRUORSLJ�
programma en inschrijving op www.transitionacademy.nl
,Q������ZRUGW�GH�HHUVWH�SLORW�DDQJHERGHQ�PHW�HHQ�IRUVH�NRUWLQJ�YRRU�Ž��������H[��EWZ�
�GH�QRUPDOH�NRVWHQ�YDQ�GH]H�YLMIGDDJVH�PDVWHUFODVV�EHGUDJHQ�Ž����������0RFKWHQ�
de kosten of data een bezwaar vormen, neem dan contact op met de organisatie. 

Organisatie
'H�PDVWHUFODVV�LV�HHQ�LQLWLDWLHI�YDQ�HQ�ZRUGW�JHRUJDQLVHHUG�GRRU�6DQGUD�YDQ�.DPSHQ��
voorheen transitiemanager duurzaam voedsel bij Urgenda. Zij werkt hierbij samen 
VDPHQ�PHW�'5,)7��'XWFK�5HVHDUFK�,QVWLWXWH�IRU�7UDQVLWLRQV��(UDVPXV�8QLYHUVLWHLW���
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/DuurzaamDoor en vele vernieuwende 
wetenschappers en ondernemers. 

Contact
9RRU�PHHU�LQIRUPDWLH�NXQ�MH�FRQWDFW�RSQHPHQ�PHW�6DQGUD�YDQ�.DPSHQ��
VDQGUD#GHVFKDDOYDQNDPSHQ�QO�RI��������������


