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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��1*2şV�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 maandagen 23 november, 7 december, 11 januari, 
1 februari en 15 februari RS�VWHHGV�ZLVVHOHQGH�SODDWVHQ�LQ�1HGHUODQG��'H�GDJHQ�GXUHQ�YDQ�
10 – 17 uur, inclusief lunch. Kijk voor meer informatie, het programma van de eerste 
editie en inschrijving op www.transitionacademy.nl
'H�NRVWHQ�YDQ�GH]H�YLMIGDDJVH�PDVWHUFODVV�EHGUDJHQ�Ž���������H[FOXVLHI�EWZ��
3DUWLFXOLHUHQ�RI�]]S�HUV�YRRU�ZLH�GH�NRVWHQ�HHQ�EH]ZDDU�YRUPHQ��NXQQHQ�FRQWDFW�
opnemen met de organisatie. 

Organisatie
De organisatie van de masterclass is in handen van Sandra van Kampen 
�www.deschaalvankampen.nl���YRRUKHHQ�WUDQVLWLHPDQDJHU�GXXU]DDP�YRHGVHO�ELM�8UJHQGD��
=LM�ZHUNW�KLHUYRRU�VDPHQ�PHW�'5,)7��'XWFK�5HVHDUFK�,QVWLWXWH�IRU�7UDQVLWLRQV��(UDVPXV�
8QLYHUVLWHLW���+HW�2QGHUZLMVYHUQLHXZLQJVSURJUDPPD�YRHGVHO�	�FRQVXPHQW��5Y2�'XXU]DDP�
'RRU��7ULRGRV�)RXQGDWLRQ�HQ�YHOH�YHUQLHXZHQGH�ZHWHQVFKDSSHUV�HQ�RQGHUQHPHUV��

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra van Kampen, 
VDQGUD#GHVFKDDOYDQNDPSHQ�QO�RI��������������


