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Voedselagenda 2015
›

Agenda 2015-2020 beoogde integraal beleid voor duurzaam en gezond
voedselsysteem.

›

Op verzoek van LNV geëvalueerd

›

In maart brief aan Kamer met kabinetsreactie contouren nieuw beleid

Voedselbeleid
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Voedselagenda 2015 -evaluatie

Voedselagenda 2022

LNV-Instrumenten Jong Leren Eten, transparantie keurmerken.
› Daarnaast aanpak verspilling en Nationaal Actieplan Groenten en Fruit
› Met VWS: Voedingscentrum
› VWS programma JOGG – Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst
›

›

›

Evaluatie:
– Ingezette instrumenten doelmatig en voldoende output
– Geen sprake van een integraal beleid
– Veel focus op landbouw
– Geen duidelijke kwantitatieve stip op de horizon

›

Meer balans voedselsysteem door focus op vraagzijde.

›

Doelen:



Het gezamenlijke doel van LNV en VWS is dat meer mensen eten volgens de Schijf van
Vijf.



Verschuiving van de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van de
huidige 60/40-verhouding naar 50/50 in 2030



Het halveren van de voedselverspilling in 2030 ten opzichte van de voedselverspilling in
2015 (reeds bestaande Sustainable Development Goal).



Het vergroten van het aanbod en de consumptie van biologisch voedsel.



Aanbod door de voedselaanbieders, zoals supermarkten, horeca en catering, maar ook de
verwerkende industrie van de duurzame en gezonde keuze als de gemakkelijke keuze

Toewerken naar integraal beleid met uitbreiding instrumenten met normeren en
beprijzen.
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Voedselagenda 2022
›

Overnemen doelen klimaatakkoord en F2F als stip op horizon

›

Voortzetting bestaande programma’s als JLE

›

Uitbreiden instrumenten met normering en beprijzing

›

Gezamenlijk doel met VWS 50/50 dierlijk plantaardig in 2030.

›

Verkenning met VWS voor gezamenlijke visie en afgestemde
instrumentering

›

Verdere (EU) uitwerking Product Environmental Footprint (→
transparantie)

Jong Programma
Leren Eten

Doel: Kinderen en jongeren meer in aanraking
brengen met kennis en activiteiten over voedsel,
zodat ze zelf gezonde en duurzame keuzes
kunnen maken.

Jong Leren
Eten

•
•
•
•
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Achtergrond
Uitgangspunten
5 Pijlers
Thema’s

Marjan van Creij
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Uitgangspunten
Aantrekkelijke en duidelijke route

›

Doelgroep 0-24 jaar

›

Ondersteunen van de vraag (via ondersteuningsaanbod Gezonde
School); Artikel 23 van de Grondwet: vrijheid van onderwijs.

›

Ondersteunen bij het kwalitatief op orde brengen van een aantal
structurele programma’s en activiteiten van (landelijke) aanbieders.

›

Koppeling tussen theorie en praktijk; lessen en ervaringen

›

Investeren in trainingen en competentie ontwikkeling van
leerkrachten, docenten en besturen van onderwijsinstellingen.

›

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande netwerken en
(kennis)infrastructuur.

›

Zorgen voor bundeling en samenhang van materiaal, projecten en
activiteiten; zowel landelijke als regionale aanpak

›

Samenhang van gezond en duurzaam: de ‘witte (gezondheidswereld) en
de ‘groene’ (natuur/milieu/voedsel) versterken elkaar op verschillende
niveaus door samenwerking, goede netwerken en PPS-constructies met
derden (andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties.

voor scholen
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Pijler 1: Structurele verankering van
voedseleducatie op scholen

Pijler 2: Kwaliteitsverbetering van strategische
educatieprogramma’s
Accreditatie van interventies
op schooltuinen en
moestuinen

CGL-database

814 PO & 506 VO
Effectonderzoek Weet wat je eet

900 k€ per jaar
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Pijler 4: Regionale initiatieven verbinden en netwerken
opzetten

Pijler 3: Verbinden van theorie en praktijk

Inzet van 2 JLE-makelaars per provincie:
1 ‘witte’ en 1 ‘groene’
• Verbinden van vraag en aanbod van scholen en
kinderopvangcentra in de desbetreffende provincie
• Aanspreekpunt voor betrokken partijen
• Organiseren van activiteiten ten behoeve van de
samenwerking tussen regionale partijen met de JLEmakelaars

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!
700 k€ per jaar
1500 scholen in totaal

Platformen voor boerderijeducatie, schooltuinen,
Kok in de klas
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• Verbindingen tussen makelaars via Makelaars Meetup
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Pijler 5: Communicatie, monitoring en evaluatie

Thema’s

• Website
• Monitoring/Onderzoek
• Ouderparticipatie in voedseleducatie
• Voedseleducatie voor speciaal onderwijs
• Evaluatie zadenactie basisschool
• Voedseleducatie voor 18-24 jarigen
• Meten voedselvaardigheden bij kinderen

›

Meer groente en fruit eten

›

Meer plantaardige eiwitten

›

Voedselverspilling

›

Herkomst van voedsel

• Evaluatie:
• Programma Jong Leren Eten
• Evaluatie Groente en Fruit beleid op scholen

›

Regionale producten

›

Met de seizoenen mee eten
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Faciliteren, verbinden, onderbouwen, integratie
Programma organisatie:
• Programmabureau RVO
• JLE Makelaars
• Programmaraad met vz. Jaap Seidell
Samenwerkingspartners:
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