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VOORWOORD
Toen ik een jaar geleden voor de keus kwam te staan waarop ik wilde afstuderen, wist ik alleen dat voedsel erin
centraal zou moeten staan. Voedsel speelt niet alleen een belangrijke rol voor mij binnen mijn opleiding, maar vooral
ook in mijn dagelijks leven. Mijn vriend zegt wel eens gekscherend dat ik vandaag al weet wat ik volgende week dinsdag
ga eten…Daarmee komt hij redelijk in de buurt van hoe ik met eten bezig ben: ik vind het heerlijk om te koken, om
nieuwe dingen te proberen maar vooral om er van te genieten. Of dat nu in mijn eentje is met een kookexperiment of
samen met vrienden genieten van een uitgebreide maaltijd, dat doet er eigenlijk niet toe: het is altijd leuk. In mijn
dagelijks leven kijk ik dus vaak door de voedselbril: het koken, de boodschappen en het eten spelen een belangrijke rol.
Ook in mijn opleiding kijk ik door de voedselbril. Ik heb ervoor gekozen me sterk te specialiseren op het gebied van
landbouw- en plattelandsontwikkelingen. Daarbinnen heb ik veel met voedsel gedaan. Een scriptie over
streekproducten, een vak over streeksproducten en paper over voedsel en educatie, etc. Bij alles wat ik heb gedaan zat
er wel een voedseltintje aan, of het nu over de consument of producent ging.
Voor mijn afstudeeronderzoek zocht ik de verbinding op. De verbinding tussen stad en platteland, tussen producent en
consument en tussen boer en burger. Door te kijken met een voedselbril naar verschillende thema’s, sectoren en
problemen kan verbinding worden gelegd. Voedsel verbindt boer en burger en niet alleen omdat ze het beide eten, het
creëert mogelijkheden om problemen op een integrale manier aan te pakken. Het is niet of de boer met een probleem,
of de burger met een probleem: het is een gedeeld probleem. Het voedselsysteem staat voor grote uitdagingen in het
kader van duurzaamheid en vooral ook van gezondheid. De oplossing ligt niet alleen bij de boer, en ook niet alleen bij
de burger: de oplossing is te vinden in verbinding van beide en andere partijen uit de keten.
Ik heb veel te danken aan een grote groep mensen om mijn heen, qua steun, begeleiding, reflectie en inspiratie, zonder
hen was het hele proces van denken, schrijven en onderzoeken niet zo succesvol geweest!
Allereerst mijn afstudeerbegeleidster. Petra, ontzettend bedankt voor je toewijding! Jij hebt ervoor gezorgd dat ik mijn
scriptie als proces ben gaan beschouwen, als proces waarin niet de doelstelling richtinggevend was, maar het leren.
Daar zal ik in de toekomst nog veel profijt hebben.
Rob en John: mijn klankbord in Tilburg en Brabant. Dank dat ik van jullie netwerk gebruik mocht maken. Zonder jullie
had ik al die contacten nooit kunnen leggen. Bedankt voor het meelezen en -denken. Rob, ik dank je in het bijzonder
voor je kritische vragen en opmerkingen bij de conceptversies van mijn voorstel en rapport. Hoewel ik het niet altijd
met je eens was, heeft jou manier van denken mij wel aangespoord kritisch zijn op wat ik deed en vond. John, jij hebt
ervoor gezorgd dat ook de praktijk bij me in beeld bleef. Ik weet dat ik soms wat vaag en abstract kan zijn, dus jou
vraag: “maar wat kan ik daar dan straks mee?”, heeft ervoor gezorgd dat ik ook die stap heb kunnen maken.
Aan iedereen die ik heb ik heb mogen interviewen: dank voor jullie openheid en eerlijkheid. Ik heb het zeer
gewaardeerd dat ik een kijkje in jullie keuken mocht nemen! Ook dank aan alle deelnemers aan de
discussiebijeenkomst, jullie feedback op mijn eerste resultaten is zeer waardevol gebleken.
Tot slot familie en vrienden, ook jullie verdienen een plekje in dit voorwoord! Mijn afstuderen is een heel proces
geweest waarin ik vast niet altijd even gezellig was…In de eerste plaats Maarten: ik ben heel blij met jou! Met je
onvoorwaardelijke steun en trots. Hoewel je niet altijd begreep waar ik nou precies mee bezig was, bleef je
geïnteresseerd, je verdient daarom een ereplaats in dit voorwoord!
Mariska: we zitten in het zelfde schuitje, afstuderen in juni en ook nog allebei in Tilburg! Ik heb veel aan je gehad als
uitlaatklep, en ik hoop dat het andersom ook het geval is (zie jouw voorwoord snel verschijnen denk ik!). Ik zou zeggen:
op naar een feestje!
Heit en Mem, bedankt voor het luisterend oor. Hoewel niet altijd letterlijk uitgesproken, weet ik dat jullie heel trots op
me zijn! Ik beloof bij deze dat ik ook weer wat vaker naar Heeg kom nu dit achter de rug is, gezellig!
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Janke en Gerben, dank ook voor jullie luisterend oor! Janke ik heb veel steun aan je gehad, in het bijzonder tijdens ons
weekendje Den Haag. Gerben, dank voor de uitgebreide spellingsles: ik ben weer helemaal bij met d’s en t’s,
zelfstandige naamwoorden, bijwoorden etc.
Janne, bedankt voor het co-refereren! Jouw kritische blik en vragende houding hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan mijn scriptie en presentatie.
Marieke (en Mark ook natuurlijk), bedankt voor de gezelligheid en afleiding tijdens etentjes en gewoon via de telefoon.
De komende maanden heb ik in ieder geval weer tijd om iedere week te gaan sporten me je!
Fanny, ook jij zit nu in het afstudeerschuitje! Zo goed als samen begonnen op de middelbare school, en nu ook
nagenoeg op dezelfde dag klaar. Nu begint het leven pas en hebben we weer nieuwe onderwerpen om over te klagen,
te kletsen en te peinzen…laat maar komen die toekomst!
Tot slot wil ik jou ook bedanken Yvonne: zonder jou was het allemaal niet zo goed gelukt (en nu zeg jij: “nee Simone, je
hebt het allemaal zelf gedaan!”), jij hebt me handvaten gegeven om met mezelf om te gaan, daar zal ik voor altijd
profijt van hebben.
Zo, dat was een hele lijst. Duidelijk is in ieder geval dat ik het niet alleen heb hoeven doen. Het was een lang en soms
zwaar jaar, maar ik heb veel geleerd en ben gegroeid. Tot besluit, ondanks dat deze scriptie over Brabant gaat, kan het
ik niet laten mijn Friese roots een plekje te geven:
“Op ‘e ein fan de fûke fangt men de fisk”
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Na een periode van hard werken heb ik mijn doel bereikt, mijn scriptie is af. Daarmee komt ook mijn studententijd tot
een einde. Het was een tijd waarin ik kon experimenteren met mijn kennis en vaardigheden, nu mag ik die gaan
toepassen, en daar kijk ik ontzettend naar uit!

Amsterdam, 31 mei 2010
Simone Plantinga
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Letterlijk: Aan (op) het eind van de fuik vangt men de vis

SAMENVATTING
Inleiding
Dit onderzoek naar Food Policy Councils is gestart naar aanleiding van een aantal verkennende gesprekken binnen de
vakgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, met de Brabantse Milieufederatie in Tilburg en de Provincie
Noord-Brabant en gaat over de randvoorwaarden, mogelijkheden, en de beperkingen van het opzetten van een ‘Food
Policy Council’(FPC), een bijzondere vorm van voedselbeleid. Een FPC is een breed maatschappelijk netwerk of platform
waarin verschillende personen plaatsnemen die belang hebben bij een goed ontwikkeld voedselsysteem. Een succesvol
voorbeeld is de in 1991 opgerichte Toronto Food Policy Council in Canada.

Conceptueel kader
De belangrijkste oorzaak van de problemen rond voedselproductie is de verregaande modernisering van landbouw.
Lage inkomensniveaus van boeren, ecologische schade, betwiste kwaliteit van voedsel zijn gevolgen van het
moderniseringsproces in de landbouw. In Nederland speelt daarnaast nog de toenemende druk op de ruimte mee.
Andere problemen betreffende voedselproductie zijn: milieuvervuiling en ecologische degradatie, die nauw verbonden
met de intensieve aard van huidige manier van voedselproductie en het verlies van organoleptische kwaliteit en
diversiteit(Wiskerke, 2009). De problemen rond voedselconsumptie zijn gerelateerd aan vertrouwen en gezondheid. De
consumenten wantrouwen de veiligheid en de kwaliteit van voedsel. Een tweede probleem is gerelateerd aan de retail
sector: marketing van producten is gericht op consumptie, de productiekant blijft verborgen, daardoor neemt de
afstand tussen producent en consument verder toe. Gezondheidsproblemen zijn tweeledig: algemeen bekend is
obesitas als een belangrijke gezondheidsbedreiging, maar daarnaast is ook ondervoeding een groeiend probleem. Ook
deze problemen kunnen gerelateerd worden aan de macht van de retail: ongezonde producten liggen vaak op
ooghoogte in de supermarktschappen.
Voedsel is een concept wat kan worden ingezet om duurzaam regionaal beleid te maken. Het is belangrijke om
verschillende actoren daarbij te betrekken. Voedsel als een concept is een nieuwe vooruitstrevende manier om naar
beleid te kijken en om met beleid aan de slag te gaan. Het is een verschuiving van ‘sectoraal denken en handelen’, naar
een integrale en territoriale manier van denken over en het maken van beleid.
FPC’s zijn netwerken bestaande uit verschillende actoren die het voedselsysteem representeren. FPC’s bestaan als
officieel onderdeel van overheden en maar ook daarbuiten. De belangrijkste functies van FPC’s zijn: adviseren, bruggen
bouwen, netwerken en leiderschap bieden. Het doel van FPC’s is een duurzaam voedselsysteem op sociaal en
ecologisch gebied. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van verschillende activiteiten: onderzoek uitvoeren
en rapporten schrijven, projecten ontwikkelen, educatie, ondersteuning van andere organisaties en het faciliteren van
netwerkbijeenkomsten.
Het concept participatie kenmerkt zich door vrijblijvendheid en vrijwilligheid. Het gaat om het betrekken van personen
om hun mening of informatie te krijgen. Participatie kan een doel op zich zijn, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
meningen worden gehoord. Integratie gaat verder, hierbij staat één doel centraal. Bij integratie staat voorop dat
deelnemers aan het proces over hun eigen grenzen en belangen heen moeten stappen. Beleidsintegratie overstijgt het
individuele belang, het gaat om de uitkomst, een collectief belang. Sectoring is (een houding) gericht op het
beschermen, of zelfs het versterken van, de verschillen tussen sectoren, dit alles om de eigen agenda en belangen te
beschermen en te verdedigen ten opzichte van de van de andere sectoren. Sectoring kan ontstaan wanneer participatie
een verplichting is en wanneer er geen meervoudige representatie is. Er is ook gevaar voor sectoring wanneer
representatie plaatsvindt op basis van sector. Participatie op persoonlijke titel en vanuit passie zijn daarom belangrijk.

Onderzoekskader
Het doel van dit onderzoek is: het in kaart brengen van de randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen voor het
opzetten van een Food Policy Council. De hoofdvraag, afgeleid van de doelstelling, die leidend is in dit onderzoek:
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Wat zijn de randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen voor het opzetten van een Food Policy Council?
Het onderzoek bestaat uit literatuur en empirisch onderzoek. Het literatuuronderzoek bestaat uit twee fasen. De eerste
stap is een beschouwing van de literatuur over de kernconcepten. De tweede stap betreft het toepassen van de
concepten op de resultaten van het empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek kan gedefinieerd worden als een
veldonderzoek. Als vorm voor het empirisch onderzoek is gekozen voor een casestudy, De gemeente Tilburg is
geselecteerd als case.

Resultaten en Conclusies
Samengevat zijn de grootste problemen, als door de respondenten benoemd:
1.
2.
3.

De grootschaligheid van de voedselproductie (in de primaire en verwerkende sector), met als gevolg een grote
mentale afstand tussen producent en consument en anonimiteit van voedsel;
De plaats van de productie – het platteland – staat onder druk (in Brabant in het bijzonder de discussie rond de
megastallen en de grote Q-Koorts uitbraak) en;
Obesitas en ondervoeding, door armoede en gebrek aan kennis.

De macht van de retailindustrie werd door de respondenten niet benoemd als probleem. Er kan gesteld worden dat de
activiteiten die er op dit moment in en rond Tilburg zijn op het gebied van voedsel, gericht zijn op de consument en dat
via de consument getracht wordt de verschillende doelstellingen te bereiken. Producenten, de verwerkende industrie
en retail zijn niet betrokken en ook niet de doelgroep. De doelstellingen hebben veelal een groene invalshoek. Andere
doelstellingen zijn gericht op het versterken van de relatie stad – platteland of op het verbeteren van (kennis over)
gezondheid. Er is een discrepantie te zien tussen de benoemde problemen en de huidige activiteiten als oplossing
daarvan. Enerzijds is er sprake van een systeemprobleem, anderzijds wordt de oplossing op individueel niveau gezocht.
Kijkend naar de verschillende activiteiten die erop dit moment in en om Tilburg worden uitgevoerd, is het interessant te
zien dat voedsel in veel van de gevallen een verbindend karakter lijkt te hebben. Voor het PON, De Groene Kamer,
Transition Town Tilburg en de BMF is voedsel een centraal thema, wat een verbindend karakter heeft, vooral als het
gaat om stad-land relaties. Voor de overige partijen is voedsel, soms impliciet, een middel dat wordt ingezet om andere
doelen te bereiken.
De mogelijkheden en beperkingen van een FPC kunnen worden getypeerd met de begrippen behoefte, urgentie,
representatie, rol van de overheid, verantwoordelijk en schaalniveau. Er is, op praktijkniveau, behoefte aan meer
samenwerking, aan het delen van informatie en aan coördinatie. Daarbij is er behoefte aan steun van de Gemeente
Tilburg. Urgentie lijkt er op basis van de interviews niet sterk te zijn. Tijdens de bijeenkomst bleek echter dat de
urgentie om de voedselproblemen aan te pakken er wel is, maar niet wordt gevoeld. Ook speelt mee dat de urgentie
slechte bekend is bij een kleine groep en nog sluimert onder het oppervlak. Wat representatie betreft worden vooral
belangengroepen genoemd. Supermarkten en burgers worden door de meerderheid van de respondenten niet als
partij gezien voor deelname aan een FPC. Van de overheid wordt initiatief, steun, facilitatie en betrokkenheid verwacht.
De overheid geeft echter aan niet het initiatief voor een FPC te willen nemen, maar wel initiatieven op dat gebied te
ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor een FPC wordt door geen van de partijen genomen. De meeste
respondenten verkiezen het schaalniveau van de stad als werkgebied van een FPC. De belangrijkste mogelijkheden zijn
dus dat er behoefte en urgentie is, dat de meeste partijen het eens zijn over het schaalniveau waarop een FPC zou
moeten worden gestart. Het toezeggen van steun door de Gemeente aan initiatieven van onderop biedt ook
mogelijkheden, juist omdat deze initiatieven er al volop zijn. De belangrijkste beperkingen zijn dat twee belangrijke
partijen in de voedselketen niet worden benoemd als mogelijke deelnemers aan een FPC, namelijk de retail en de
consument. Ook het ontbreken van verantwoordelijkheid is een beperking.
De verschillende mogelijkheden en beperkingen samen, vormen de randwoorden waarbinnen een FPC in Tilburg kan
worden opgezet. Randvoorwaarden zijn ook, op basis van de literatuur: een afweging van de mate van participatie en
integratie. Beleidsintegratie als doel is op dit moment een te ambitieuze doelstelling voor een Tilburgse FPC.
Participatie als doel is wel een mogelijkheid. Sectoring kan een beperking zijn, maar is goed te voorkomen door samen
te werken met gedreven personen die niet belemmerd worden door het moeten verdedigen van één sectoraal belang.
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SUMMARY
Introduction
After a couple of explorative meetings within the chair group of Rural Sociology of Wageningen University, with the
Brabantse Milieufederatie (Environmental Federation Brabant) and the Provincie Noord-Brabant (Province of NoodBrabant) this research has been defined. The research is about the preconditions, possibilities and restrictions for the
set up of a Food Policy Council, a particular form of food policy. A FPC is a broad social network or platform which
consists of multiple actors which have an interest in well developed food system. A successful example is the Toronto
Food Policy, which was formed in 1991 in Canada.

Conceptual framework
The main cause of the problems regarding food production is the ongoing modernization of agriculture. Low income
levels of farmers, ecological damages and a contested quality of food are effects of this modernization process. In The
Netherlands in particular, the pressure on land use is a problem as well. Other problems regarding food production are:
environmental pollution, ecological degradation, which is closely linked to the intensive nature of the current food
production standards and the loss of organoleptic quality and diversity (Wiskerke, 2009). Problems regarding food
consumption are related to trust and health. Consumers distrust the safety and quality of food. A second problem is
related to the retail sector. Marketing of products is focussed on consumption; the production of food is hidden in the
used images. This increases the gap between consumers and producers. Besides that, unhealthy food is localised at
easy to pick positions in the supermarket. Health problems are two-sided: on the one hand, obesity is an important
and growing health problem and on the other hand malnutrition is a growing concern.
Food is concept which can be used in order to create sustainable regional policy. It is important to incorporate various
actors in that process. Food as a concept is a new and forward way of looking at and working with policy. It is a shift
from sectoral thinking and acting towards more integrated and territorial way of thinking about and creating policy.
FPCs are networks consisting of various actors who represent the food system. FPCs can be official bodies of
government, but exist outside government structures as well. The main tasks of FPCs are: advising, bridging, networking
and providing leadership. The goal of FPCs is a sustainable food system in an ecological and social way. This goal is
pursued by carrying out different kinds of activities: conducting research and writing reports, developing projects,
education, supporting other organisations and facilitating network meetings.
Participation as a concept is characterised by voluntarism and informality. It is about incorporating people in order to
get to their opinion or information. Participation can be a goal, to ensure as many opinions as possible are heard.
Integration goes further; it has only one central goal. It requires participants to cross personal borders and interests.
Policy integration exceeds the individual interest, what matters is the outcome: a collective interest. Sectoring is (an
attitude) focused on protecting, or even the strengthening of, the differences between different fields of policy, in
order to protect and defend the own agenda towards opposite fields of policy. Sectoring will occur when participation
is obligatory and when there is no multiple representation. Representation which is based on the field of policy will
increase the chance of sectoring taking place. Therefore, participation based on a personal interest and with passion is
important.

Research framework
The goal of this research is: to investigate the preconditions, possibilities and restrictions for setting-up a Food Policy
Council. The main question, derived from the goal, which is guiding in the research is:
What are the preconditions, possibilities and restrictions for setting-up a Food Policy Council?
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The research consists of a literature study and empirical research. The literature study knows two steps, the first is an
exploration of the literature and the key concepts, the second step is the application of the concepts to the results of
the empirical research. The empirical research can be defined as a field research and is characterised as a case study,
Tilburg is the selected case.

Results and Conclusions
Summarised, the main problems as mentioned by the interviewees are:
1.
2.
3.

The large scale of food production (in the primary industry as well as the processing industry), which leads to a
large mental distance between producer and consumer, as well as the anonymity of food;
The place of production – the countryside is under pressure (especially in Brabant, where there is a large
debate going on about Q fever and mega barns) and;
Obesity and malnutrition, caused by poverty and a lack of knowledge.

The power of the retail industry as a problem was not mentioned by the interviewees. It can be stated that food related
activities in the Tilburg area at this moment, are focussed on consumers. Via consumers other goals are pursued.
Producers, the processing industry as well as the retail industry are not involved or targeted. Most of the goals have a
‘green’ point of view. Other goals are focussed up on strengthening the relationship between city and countryside or
improving (knowledge about) health. A discrepancy is noticed between the mentioned problems and the current food
related activities as a solution. On the one hand a systemic problem exists; on the other hand the solution is defined on
an individual level. Looking into the various activities at this moment, it is interesting to see that food appears to have a
connecting ability. To het PON, De Groene Kamer, Transition Town Tilburg and de BMF, food is a central theme because
of its connecting ability, mainly regarding the relationship between city and countryside. To the other organisations,
food is a resource which is, sometimes implicitly, used to reach other goals.
The possibilities and restrictions of a FPC can be characterised with the following concepts: desire, urgency,
representation, role of the government, responsibility and scale. There is, at the practical level, a desire for more
cooperation and sharing of information, which requires coordination as well. Besides that, there is a desire for
government support. Urgency appears to be, based on the interviews, nonexistent, although food related problems are
very clear. However, during the organised discussion meeting, it appeared there is a sense of urgency, but it is not yet
felt by the organisations. Besides that, it is only noticed by a small group of people and still existing under the surface.
As for representation, mainly interest groups are mentioned. Supermarkets as well as consumers or left out as possible
participants in a FPC. From the government is expected that they will initiate, support, facilitate and are involved.
However, government itself states that it will not initiate a FPC, but local initiatives for that matter will be supported.
The responsibility for a FPC is not taken by any of the involved organisations. Most of the interviewees refer to the scale
of the city as the most suitable for a FPC. Most important possibilities thus are: desire and urgency exist, and
interviewees agree upon the scale. The offering of support by the government to local initiatives provides possibilities,
because these initiatives are numerously existent. The main restrictions are that two large parties in the food chain are
not mentioned as a possible participants in a FPC, namely the retail industry and consumers. The lack of responsibility is
a restriction as well.
The various possibilities and restrictions together form the preconditions from which a FPC in Tilburg could be set-up.
Preconditions, based on the literature, are the degree of participation and integration. Currently, policy integration as
goal is too ambitious. Participation as a goal for a FPC is a possibility. Sectoring could be a restriction, but this objection
can be met by working together with passionate people, who are not obstructed by having to defend a particular field
of policy.
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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING EN CONCEPTUEEL KADER
Dit onderzoeksrapport is geschreven op basis van het onderzoek wat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in
en om Tilburg. Naar aanleiding van een aantal verkennende gesprekken binnen de vakgroep Rurale Sociologie van
Wageningen Universiteit, met de Brabantse Milieufederatie in Tilburg en de Provincie Noord-Brabant heeft het
onderzoek vorm en richting gekregen. Zie ook bijlage IV voor het persbericht wat werd verzonden naar aanleiding van
de start van dit onderzoek. Beleidsintegratie, participatie en voedsel zijn de belangrijkste thema’s in dit rapport. Meer
specifiek gaat het over de randvoorwaarden, mogelijkheden en de beperkingen van het opzetten van een ‘Food Policy
Council’(FPC), een bijzondere vorm van voedselbeleid. Binnen Europa zet Londen de toon sinds enkele jaren m met een
eigen voedselstrategie. Het is een aanpak die ook bij enkele Nederlandse steden voorzichtig navolging vindt.
Een FPC is een breed maatschappelijk netwerk of platform waarin verschillende personen plaatsnemen die belang
hebben bij een goed ontwikkeld voedselsysteem. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de gezondheidsector, landbouw,
natuur- en milieuorganisaties, bestuurders, ambtenaren, voedselverwerkende bedrijven, transportsector, horeca en
consumenten. Het samenbrengen van verschillende meningen en ideeën over voedsel in een transparante omgeving
kan leiden tot duurzame en maatschappelijk gedragen oplossingen voor een breed scala aan vraagstukken die
gerelateerd zijn aan onze stedelijke voedselvoorziening. Een FPC kan daarmee als brug fungeren tussen verschillende
partijen en maatschappelijke initiatieven en de overwegend sectoraal ingestelde overheid. Een succesvol voorbeeld is
de in 1991 opgerichte Toronto Food Policy Council in Canada (waarover in verderop in dit rapport meer).
Voedsel biedt dus een interessante ingang voor beleidsintegratie. Niet alleen raakt onze moderne voedselvoorziening
aan verschillende beleidsterreinen: landbouw, transport en infrastructuur, natuur, milieu en gezondheid. Ook gaan
maatschappelijke problemen met voedsel vaak verder dan één enkel beleidsterrein. Overgewicht is bijvoorbeeld
gerelateerd aan gezondheid, maar raakt bovendien aan educatie en de beschikbaarheid en samenstelling van ons
voedsel. De huidige sectorale insteek van overheidsinstanties biedt weliswaar altijd duidelijkheid over waar en bij wie
de verantwoordelijkheid ligt, maar dreigt als geheel toch vaak onsamenhangend te blijven en suboptimaal. Voor
duurzame ontwikkeling is echter juist een integrale aanpak geboden, bij de grote maatschappelijke uitdagingen van
deze tijd. Voedsel kan daarbij een verbindende rol spelen. Ondanks de complexiteit van het moderne voedselsysteem
en het gebrek aan betrokkenheid van velen daarbij, is er immers een grote gemene deler die ons allemaal verbindt:
iedereen eet, liefst elke dag weer opnieuw.

1.1 INHOUD RAPPORT
Dit eerste hoofdstuk geeft de theoretische kaders aan waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. Het is een
weergave van verschillende theoretische beschouwingen van de verschillende concepten die aan bod komen in dit
rapport. In het tweede hoofdstuk wordt het onderzoek gedefinieerd, waarbij het conceptueel kader richtinggevend is:
het bevat onder meer de probleem-, doel- en vraagstelling. Hoofdstuk 2 besluit met een lijst met kernbegrippen. In
hoofdstuk 3 worden de toegepaste onderzoeksmethoden en -technieken uiteengezet. Hoofdstuk 4 en 5 geven de
resultaten van het onderzoek weer. In de vorm van feitelijke weergave en analyse worden een aantal vragen daarin
beantwoord. Hoofdstuk 5 besluit met een samenvatting van de belangrijkste resultaten ter inleiding op hoofdstuk 6.
Tot slot is er hoofdstuk 6, waarin de discussie, conclusies en aanbevelingen uiteen worden gezet. Aan het eind van dit
onderzoeksrapport is een lijst met geraadpleegde bronnen bijgevoegd, evenals verschillende bijlagen.
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1.2 CONCEPTUEEL KADER: VOEDSELPROBLEMATIEK EN DUURZAME OPLOSSINGEN
Er zijn diverse zorgen en problemen betreffende voedselproductie en -consumptie die kunnen worden genoemd.
Enkele bekende voorbeelden zijn, aan de productiekant: lagen prijzen voor producten en hoge kosten daartegenover,
waardoor boeren worden gedwongen te stoppen. Aan de consumptiekant van de voedselmedaille is obesitas een
bekend probleem, maar ook ondervoeding is aan de orde. In dit hoofdstuk worden de verschillende problemen in de
voedselketen beschreven, ook is er aandacht voor de oorzaken en mogelijke oplossingen. In paragraaf zeven worden
Food Policy Councils beschreven als integrale en territoriale aanpak van voedselgerelateerde problemen. In paragraaf
acht staat de aanpak in een aantal Nederlandse steden beschreven en een korte introductie over de ‘governance’
traditie in Nederland, gevolgd door een paragraaf over participatie, integratie en sectoring.

1.3 PROBLEMEN – PRODUCTIE
De belangrijkste oorzaak van de problemen rond voedselproductie is de verregaande modernisering van landbouw. De
landbouwsector bevindt zich in een crisis, die zowel extern als intern wordt veroorzaakt en versterkt (Van Der Ploeg,
2006). De externe ‘squeeze’ wordt veroorzaakt door de agri-business enerzijds, door onder meer hoge prijzen voor de
producten als kunstmest en zaden (input). Voor landbouwproducten (output) staan daartegenover lage prijzen
Hierdoor besluiten veel boeren om hun bedrijf verder uit te breiden, om toch te kunnen blijven bestaan: de interne
‘squeeze’. Dit maakt hen vervolgens nog afhankelijker van de landbouwindustrie, wat de externe ‘squeeze’ verder
versterkt. De modernisering was, voor vele decennia, de oplossing voor al deze problemen: verdere schaalvergroting en
intensivering van het productieproces (Van der Ploeg, 2006). Dit moderniseringsproces is echter een van de oorzaken
van de crisis, en versterkt deze. Met als gevolg leegloop van het platteland in bepaalde delen van Europa, en ook in
delen van Nederland. Werkeloosheid, het teruglopende aantal voorzieningen in plattelandsdorpen, en het vertrek van
jongeren zijn hier zowel oorzaak als gevolg (Boonstra, 2004). Daarnaast zijn lage inkomensniveaus van boeren,
ecologische schade, betwiste kwaliteit van voedsel etc., gevolgen van het moderniseringsproces in de landbouw. Door
aan de gang zijnde modernisering van de landbouw, en dus van de voedselproductie, is de plaats van productie
onbelangrijk geworden. Wiskerke (2007) noemt drie concepten om dit proces te beschrijven:
1.
2.
3.

Ontkoppeling - de productie en de consumptie zijn door fysieke afstand van elkaar gescheiden;
Onthechting - de plaats van productie verliest zijn invloed op de kwaliteit en de aard van producten;
Ontvlechting – voedselproductieketens worden meer en meer gespecialiseerd en gescheiden.

Deze drie ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er een proces is ontstaan waar producten, evenals gebieden
inwisselbaar zijn geworden: er is geen onderscheid meer. Dit zal er in resulteren dat er specifieke clusters van bepaalde
activiteiten in bepaalde gebieden zullen ontstaan (of al bestaan) terwijl andere gebieden worden (of al zijn) uitgesloten:
gemarginaliseerd. Dit proces wordt veroorzaakt door gangbare, neoliberale opvattingen over economische
concurrentie en over de bijbehorende principes van efficiënte productie en schaaleconomieën (Wiskerke, 2007).
Producenten verplaatsen zich naar andere gebieden waar ze een economisch voordeel kunnen bereiken.
In Nederland speelt daarnaast nog de toenemende druk op de ruimte mee. Functies als wonen, werken,
drinkwaterwinning en recreatie claimen de open ruimte (Hidding, 1997 in Boonstra, 2004). “De toegenomen
verstedelijking leidt bovendien tot een groeiend besef van schaarste aan natuur- en landschapswaarden” (Boonstra,
2004:51). Hierdoor is er voor agrarische productie steeds minder fysieke ruimte beschikbaar. De negatieve beelden die
steeds meer mensen hebben van de agrarische sector als gevolg van stankoverlast, dierenmishandeling in de bioindustrie en ontsierende elementen in het landschap als stallen en silo’s (ibid.), zorgen er bovendien voor dat de
landbouw steeds minder ruimte krijgt toegemeten. Andere problemen betreffende voedselproductie zijn:
milieuvervuiling en ecologische degradatie, die nauw verbonden met de intensieve aard van huidige manier van
voedselproductie en het verlies van organoleptische kwaliteit en diversiteit, door het gebruik van hoog-productieve
dierlijke rassen en planten en de standaardisatie van voedselproductie- en verwerkingstechnieken (Wiskerke, 2009).
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1.4 PROBLEMEN – CONSUMPTIE
De problemen rond voedselconsumptie zijn gerelateerd aan vertrouwen en gezondheid. De consumenten wantrouwen
de veiligheid en de kwaliteit van voedsel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door recente uitbraken van verschillende
dierenziekten, zoals Mond-en-klauwzeer, BSE, en op dit moment de Q-Koorts, evenals de groeiende afstand tussen
consumenten en producenten (Wiskerke, 2009) Deze afstand is zowel fysiek, in afstand, als mentaal, dat wil zeggen,
kennis.
Supermarkten spelen ook een belangrijke rol, dat is waar consumenten het meeste voedsel kopen. Supermarkten
maken het de consument gemakkelijk om verwerkte en bewerkte, en ook ongezonde producten, te kopen. Deze
worden op ooghoogte geplaatst en zijn vaak in de aanbieding. Marketing van producten is gericht op consumptie, de
productiekant blijft verborgen. In advertenties en reclames zijn beelden te zien van consumerende mensen, en het
plezier ze er aan beleven. Het concept McDonaldisation, als cultureel en ideologisch aspect van globalisering duidt dit.
Consumenten worden door middel van marketing overtuigd te denken dat hun voedsel niet afkomstig is van boeren of
het land, maar van grote multinationals (Caraher en Coveney, 2004). Aan de andere kant hebben consumenten
wellicht een bepaald, romantisch, idee van de productie van hun voedsel. Dit blijft door deze marketingstrategieën in
stand. Moderne productie en verwerkingstechnieken worden niet in beeld gebracht. Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld de reclame voor de biologische soep van Unox, waarin twee boeren leunen op een hek terwijl de bijen
hun werk doen en de tomatenplanten vanzelf groeien. Water geven gebeurt in de vorm van regen, dus ook dit gaat
vanzelf. Dit soort beelden kan leiden tot wantrouwen bij sommige consumenten, consumenten die wel willen weten
waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Door gestandaardiseerde productiemethoden en
toegenomen regels en voorschriften, is voedsel tegenwoordig in voldoende hoeveelheid beschikbaar en veiliger dan
ooit. Maar, wanneer er toch fouten worden gemaakt in het proces, dan zijn de gevolgen des te groter.
De gezondheidsproblemen zijn tweeledig. Algemeen bekend is obesitas als een belangrijke gezondheidsbedreiging,
Europese schattingen laten zien dat 10% tot 38% van de bevolking lijd aan (ernstig) overgewicht (Wiskerke, 2009).
Obesitas kan leiden tot diabetes, hart en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Met hoge maatschappelijke
kosten als gevolg (Wiskerke, 2009). Daarnaast is ook ondervoeding een groeiend probleem. Voornamelijk ouderen in
zieken- en verzorgingshuizen lijden hieraan, door een gebrek aan tijd van verplegers en ander personeel, maar vooral
door een beperkt budget voor voedsel in de gezondheidszorg. Een andere groep die aan ondervoeding lijdt zijn
bewoners van sociaal zwakke buurten in grote steden: zogenaamde ‘food deserts’ (voedselwoestijnen). Dit zijn
woongebieden waar niet of nauwelijks verse producten beschikbaar zijn, en waar de bewoners gekenmerkt worden
door lage inkomens. Deze combinatie van factoren leidt er toe dat de bewoners geen alternatief meer aangeboden
krijgen en dus niet anders kunnen dan goedkoop voorverpakt en industrieel bewerkt voedsel te kopen (Wiskerke,
2009).

1.5 EEN DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM
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Hoe kan het agri-food systeem gezonder en duurzamer worden? Is één van de vragen die Wiskerke stelt in zijn artikel
‘On places lost and places regained…’ (2009) Hij benoemt twee verschillende en concurrerende paradigma's: 1) Het
agro-industriële paradigma (hypermodern) en; 2) Het geïntegreerde en territoriale agri-voedsel paradigma (alternatief).
Het eerste paradigma verwijst naar landbouwmodernisering, zoals hier eerder beschreven en impliceert technische
oplossingen voor de diverse problemen in landbouw, verdergaande schaalvergroting en intensivering, hightech
voedselproductie in parken waar een lage emissie worden gecombineerd met energieproductie, en de productie van
zogenaamd functioneel voedsel, dat wil zeggen, voedsel met gezonde additieven, met een laag vetgehalte en weinig
calorieën. De problemen die eveneens eerder zijn genoemd in relatie tot modernisering blijven ook bestaan wanneer
oplossingen worden gezocht binnen dit paradigma. Het tweede paradigma wordt gekenmerkt door het idee dat
voedselproductie wordt gekarakteriseerd door de regio waarin het plaatsvindt en ook vaak verbonden is met ander
lokale activiteiten. De betreffende regio zorgt voor specifieke kwaliteit en onderscheidingsvermogen van een product.
Dit paradigma benadrukt dat er verschillende manieren zijn om voedselkwaliteit te bepalen, omdat er verschillende
landbouwsystemen, verschillende soorten lokale netwerken en verschillende consumenten zijn. Deze verschillen

kunnen worden veroorzaakt door lokale
culturele tradities en het institutionele en
beleidskader van een specifieke regio.
Binnen
dit
paradigma
onderscheidt
Wiskerke
drie dimensies, die de
veranderende rollen van de markt, staat en
‘civil society’ vertegenwoordigen (zie ook
figuur 1):
1) alternatieve voedselnetwerken (relaties
tussen
consumenten
en
de
voedselmarkt);
2) de relatie tussen de staat en de
regionale voedselmarkt (herlokaliseren,
het ‘vergroenen’ en moraliseren van
aanbestedingen voor voedsel voor de
publieke sector) en;
3) stedelijke voedselstrategieën.

FIGUUR 1 'GOVERNANCE TRIANGLE’
(BRON: WISKERKE, 2009)

1.6 VOEDSEL ALS CRUCIAAL CONCEPT VOOR EEN INTEGRALE EN TERRITORIALE AANPAK VAN DE
PROBLEMEN
Het geïntegreerde en territoriale agri-voedsel paradigma kan worden gezien als een tegenbeweging, een reactie op het
proces van de marginalisering van regio’s. Deze tegenbeweging werkt door middel van drie processen die elkaar
versterken: 1) verbinden 2) verankeren, en 3) vervlechten (Wiskerke, 2009). Verbinden, ofwel het samenbrengen van
verschillende (publieke en private) actoren in een regio, om het proces van regionale ontwikkeling te sturen en
ontwerpen. Bij verankeren gaat het er om de productie van goederen en diensten die kenmerkend zijn voor de regio te
stimuleren, dus het inzetten van het territoriaal kapitaal. Het verweven van economische en niet-economische
activiteiten in een regio (vervlechten) leidt tot versterking van die activiteiten, en tot versterking van de samenhang en
synergie in de regio. Alternatieve voedselnetwerken, de veranderende relatie tussen staat en de regionale
voedselmarkt en stedelijke voedselstrategieën zijn voorbeelden waarin deze processen plaats vinden. Voedsel is het
cruciale concept in deze voorbeelden, en kan worden ingezet om mensen, organisaties en activiteiten te verbinden.
Waarom is voedsel een centraal en cruciaal concept als het gaat om de aanpak van diverse regionale problemen?
Voedsel integreert, “[…]voedsel verbindt en creëert synergie (of heeft die potentie) tussen een breed scala aan
onderwerpen, duurzaamheiddoelstellingen en publieke domeinen die direct of indirect gerelateerd zijn aan voedsel”
(vertaald door mij: Wiskerke, 2009). Daarnaast is voedsel territoriaal, specifiek per regio, op twee manieren. Ten eerste,
voedsel verbindt, zoals gezegd, producenten en consumenten in een regio en daardoor wordt de lokale
voedseleconomie versterkt. En daarnaast is de manier van omgaan met voedsel, of ‘food governance’ per regio
verschillend. Dit wordt bepaal door culturele tradities, voedselproblemen en de aard van de lokale landbouw.
“[…]voedsel is meer dan manier om in calorieën te voorzien[…] voedsel is een integrerend concept, wat verschillende
publieke en private domeinen en beleiddoelstellingen verbindt” (vertaald door mij: Wiskerke, 2009).
Voedsel is dus een concept wat kan worden ingezet om duurzaam regionaal beleid te maken. Het is belangrijke om
verschillende actoren daarbij te betrekken. Voedsel als een concept is een nieuwe vooruitstrevende manier om naar
beleid te kijken en om met beleid aan de slag te gaan. Het is een verschuiving van ‘sectoraal denken en handelen’, naar
een integrale en territoriale manier van denken over en het maken van beleid.
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1.7 FOOD POLICY COUNCILS
In de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië zijn in verschillende steden en staten Food Policy Councils
(FPC’s) opgericht en actief. In de VS voornamelijk op het staatsniveau, in Canada en Australië zijn de meeste FPC’s op
lokaal niveau actief. De eerste FPC werd opgericht in Knoxville, Tennessee (VS) in 1982 (Schiff, 2007). Een bekend
voorbeeld is de Toronto Food Policy Council (Canada). Volgens Pothukuchi en Kaufman (1999) zijn er in de VS en
Canada 15 lokale FPC’s, de Food System Planning White Paper (2005) en Schiff (2007) spreken van 35 lokale en staat
FPC’s in Noord-Amerika. Door onduidelijkheid in definities en informatievoorziening is het precieze aantal niet duidelijk
(Schiff, 2007;2008).
Voor het Engelse concept FPC is nog geen eenduidige Nederlandse vertaling. De concepten ‘voedselstrategie’ en
‘stedelijk voedselbeleid’ worden gebruikt om aan te geven waar diverse steden en gemeentes mee bezig zijn met het
thema voedsel. Die concepten maken echter niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor zijn. Met andere woorden,
voor het ‘council’ deel van FPC’s is nog geen Nederlands begrip. Gedacht kan worden aan netwerk, platvorm,
commissie, comité of raad en andere woorden met een dergelijke strekking. De moeilijkheid bij het kiezen van het
juiste begrip is dat deze Nederlandse begrippen toch vaak een beperkte betekenis hebben. Zoeken via diverse
vertaalsites levert meestal het woord ‘raad’ op. Een ‘council’ is: “a formally constituted advisory, deliberative or
administrative body” (www.AskOxford.com). Ofwel: een formeel gevormd advies-, overleg- of administratief orgaan.
Deze definitie biedt ruimte voor een vrije interpretatie, of een plaatsgebonden betekenis. Voor de leesbaarheid, en bij
gebrek aan een Nederlands begrip, wordt in dit rapport ‘FPC’ gebruikt, niet als afkorting maar als concept.
In de volgende paragrafen volgt een samenvatting van literatuur over FPC’s en wordt duidelijk wat een FPC is: de
functie, het nut, de karakteristieken en structuur van dit model komen aan bod. De verschillende artikelen waarin over
FPC’s wordt geschreven zijn gebaseerd op empirisch onderzoek en voorbeelden uit de VS en Canada. Het doel van deze
samenvatting is het bepalen van een definitie die bruikbaar is in het onderzoek, en van waaruit een Nederlands model
kan worden afgeleid.

Functies en activiteiten van FPC’s
De belangrijkste functies van FPC’s kunnen worden samengevat met de volgende begrippen (Lang et al., 2004;
Hamilton, 2002; Pothukuchi en Kaufman, 1999 in Campbell, 2004 en Schiff, 2008):
•
•
•
•
•

Adviseren, verbeteringen voorstellen, duurzame oplossingen genereren
Bruggen bouwen (‘bridging’)
Consensus creëren
Netwerken (en het faciliteren van), forum bieden, (internationale) samenwerking
Leiding geven, coördinatie van processen, een stem zijn, het goede voorbeeld geven/laten zien

De activiteiten van FPC’s hangen nauw samen met de functies, met andere woorden, de functies zijn activiteiten op zich
en voor het vervullen van de diverse functies worden verschillende taken uitgevoerd. Activiteiten die met de
verschillende functies samenhangen zijn (Borron, 2003):
•
•
•
•
•
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Onderzoek en rapporten schrijven;
Projecten ontwikkelen;
Educatie: intern en extern;
Ondersteunen van andere (gerelateerde) organisaties en;
Faciliteren van netwerkbijeenkomsten

Doel van FPC’s
In de meeste definities wordt als belangrijkste doel genoemd: het in kaart brengen van het voedselsysteem en het
verbeteren ervan. Het uiteindelijke doel van FPC’s is een duurzaam voedselsysteem op sociaal en ecologisch gebied
(Hamilton, 2002; World Hunger Year, 2004 in Schiff, 2007 en Pothukuchi en Kaufman, 1999). De toegevoegde waarde,
of het nut van FPC’s aan het huidige systeem van beleidsmaken is divers, Lang et al. (2004) geven verschillende
argumenten voor en tegen FPC’s die dit verduidelijken (vertaald door mij: Lang et al., 2004), samengevat in de volgende
tabel:
TABEL 1 ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN FPC'S

Voor FPC’s
•
•
•

Samenhang en coördinatie tussen en
boven tot dusver gescheiden
beleidsterreinen
Leiderschap voor beleidsontwikkeling en reflectie
Promotie van het belang van publieke
betrokkenheid

Tegen FPC’s
•
•
•
•
•

Spanning tussen en met andere adviesorganen
wordt gecreëerd.
Zoveelste ‘praatclub’
Vaak ontbreekt een belangrijke ‘pion’ binnen de
overheid
Voegt weer iets toe aan de ‘beleidskakofonie’ en de
veelheid aan adviezen
Mogelijkheid dat FPC’s te veel hooi op hun vork
nemen

Karakteristieken van FPC’s
Schiff (2007) analyseert verschillende FPC definities, en destilleert drie karakteristieken die in de meeste definities
voorkomen om een FPC te kunnen duiden. Deze karakteristieken kunnen worden omgevormd tot vragen en kunnen per
FPC leiden tot verschillende uitkomsten:
•
•
•

De status van de FPC in relatie tot de overheid;
Leden van de FPC en;
De functie van de FPC in relatie tot het doel en de activiteiten.

Structuur van een FPC’s
Het voedselsysteem wordt vertegenwoordigd door verschillende publieke en private actoren, welke ook
vertegenwoordigd zijn in de verschillende FPC’s. De publieke actoren zijn verdeeld over verschillende beleidterreinen
(welke per land verschillend ingedeeld/samengevoegd zijn) onder meer: landbouw, natuur, milieu, gezondheid, sport,
sociale zaken & welzijn. De private actoren zijn onder andere: boeren & tuinders, voedselverwerkende industrie,
groothandels, retailers, kantines (bedrijven, scholen), voedselgerelateerde en andere non-profit organisaties, religieuze
organisaties en burgers (Campbell, 2004)
De meeste FPC’s zijn adviesorganen voor lokale en staatsoverheden, onderdeel van overheidsdepartementen of nonprofitorganisaties/NGO’s (Borron, 2003). Volgens Borron (2003) en Schiff (2008) zijn er voor- en nadelen te noemen
voor FPC’s die deel uitmaken van een overheid. Een belangrijk voordeel is dat de FPC’s onder overheidsmandaat eerder
groen licht krijgen voor hun plannen en dat adviezen eerder worden gehoord. Daarnaast hebben ze vaker toegang tot
geld en andere bronnen. Een belangrijk nadeel heeft te maken met de oorsprong en doel van FPC’s: hun kritische
houding ten opzichte van het huidige voedselsysteem waar overheden ook deel van uitmaken. FPC’s in de vorm van
NGO’s zullen kritischer en objectiever kunnen zijn, maar hebben vaak geen toegang tot overheidssubsidies en zullen
andere fondsen moeten aanwenden. De term ‘netwerk’ wordt het meest genoemd als vorm voor FPC’s, met een min of
meer vaste basis van vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren, maar ook flexibiliteit om wanneer nodig,
andere personen of groepen te betrekken (Borron, 2003).
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KADER 1- TER ILLUSTRATIE - TORONTO FOOD POLICY COUNCIL

Toronto Food Policy Council

(bron: http://www.toronto.ca/health/tfpc_index.htm)

In 1991 werd in Toronto, Canada, de Toronto Food Policy Council (TFPC) opgericht. De reden hier voor was de
afwezigheid van leiderschap van de verschillende overheden op het gebied van ‘food security’(waarborgen van de
beschikbaarheid van voedsel, verdeling en veiligheid van voedsel).
De TFPC met partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen aan de volgende missie:
Het ontwikkelen van beleid en programma’s om de ‘food security’ in Toronto te verbeteren. Het doel is het creëren
van een voedselsysteem wat voorziet in een eerlijke verdeling van de toegang tot voedsel, maatschappelijke
ontwikkeling en een gezond milieu en omgeving.
De TFPC is een subcommissie van de ‘Toronto Board of Health’ en bestaat uit ambtenaren (city councilors),
vrijwilligers uit: consumentenorganisaties, het bedrijfsleven, boeren, vakbonden, multiculturele organisaties,
antihonger groeperingen, religieuze groepen en organisaties voor ‘community development’. Daarmee is de TFPC
één van de weinige organisaties (in Canada) die gebaseerd is op een verbinding van stad en platteland (urban-rural).
Er wordt geprobeerd de een brug te slaan tussen producenten en consumenten.
De organisatie heeft een kleine staf en slechts een klein budget. Ze heeft geen macht om wetten te initiëren of te
bekrachtigen. Wel kunnen ze besluiten nemen op het gebied van voedselbeleid. Wat centraal staat is de macht van
ideeën, inspirerende individuen en ‘empowered communities’.
De TFPC is een forum voor het bediscussiëren en het integreren van beleidsonderwerpen. Het gaat om
onderwerpen die tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende departementen in vallen, en ook buiten
onderzoeksspecialiteiten vallen. De TFPC verzamelt informatie en maakt dit beschikbaar om het publieke bewustzijn
rond voedsel te vergroten. Dit gebeurt door middel van workshops en presentaties. Daarnaast strijden ze voor
beleidsveranderingen op verschillende overheidniveaus.

‘Food Policy Council’ – Definitie voor onderzoek
FPC’s zijn netwerken bestaande uit verschillende actoren die het voedselsysteem representeren. FPC’s bestaan als
officieel onderdeel van overheden en maar ook daarbuiten. De belangrijkste functies van FPC’s zijn: adviseren, bruggen
bouwen, netwerken en leiderschap bieden. Het doel van FPC’s is een duurzaam voedselsysteem op sociaal en
ecologisch gebied. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van verschillende activiteiten: onderzoek uitvoeren
en rapporten schrijven, projecten ontwikkelen, educatie, ondersteuning van andere organisaties en het faciliteren van
netwerkbijeenkomsten.

1.8 FPC’S IN NEDERLAND
In Nederland zijn geen Food Policy Councils, dat wil zeggen er zijn geen initiatieven in Nederland die deze naam dragen.
Wel zijn er in verschillende steden en gemeenten initiatieven die er op lijken, de stedelijke voedselstrategieën. Met
erop lijken wordt bedoeld, dat ze voor een groot deel voldoen aan de bovenstaande definitie. De functies van stedelijke
voedselstrategieën in Nederland verschillen onderling, en ook de rol die ze vervullen ten opzichte van (of met) de
overheid. Daarnaast zijn ook de activiteiten verschillend. De definitie is breed geformuleerd, dit omdat deze gebaseerd
is op literatuur waarin verschillende FPC’s worden beschreven. Echter: het is ook een definitie waaraan een ideale FPC
zal voldoen, in de breedte en diepte en een veelheid aan activiteiten. Deze definitie combineert het goede uit
verschillende FPC’s.
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Met stedelijke voedselstrategieën worden vooral verbanden tussen staat en ‘civil society’ bedoeld (zie figuur 1). Maar
omdat een model als de ‘governance triangle’ een versimpeling van de werkelijkheid is, kan de praktijk er anders
uitzien. Bij FPC’s zijn idealiter actoren uit het hele voedselsysteem actief. Een FPC behelst dus alle drie de dimensies van

deze ‘governance triangle’. Enkele Nederlandse voorbeelden van stedelijke voedselstrategieën zijn Proeftuin
Amsterdam, Lekker Utregs en Eetbaar Rotterdam. In Tilburg is er de wens om tot een dergelijke voedselstrategie te
komen. Hoewel er verschillende uitgangsposities zijn, qua initiatief, zijn uiteindelijk, in deze voorbeelden, vaak zowel,
de staat, markt als ‘civil society’ betrokken.
In Amsterdam is het initiatief tot de voedselstrategie genomen door de lokale overheden (gemeente Amsterdam en
Zaanstad), de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In Utrecht is
de strategie geïnitieerd door een milieuorganisatie (‘civil society’) en heeft de gemeente Utrecht haar steun aan het
initiatief uitgesproken. Hier zijn ook restaurants en supermarkten betrokken (de markt). Eetbaar Rotterdam is een
uitzondering in deze, hier zijn naast ‘civil society’ ook private partijen (de markt) betrokken bij het initiatief, er wordt
samengewerkt met vastgoedbedrijf BAM. In Tilburg is er zoals genoemd de wens om tot een voedselstrategie te
komen. Deze wens, of het initiatief komt vanuit een regionale milieuorganisatie, maar sluit aan bij het doel van de
gemeente Tilburg om een CO2 neutrale stad te worden.

1.9 GOVERNANCE IN NEDERLAND
Nederland kent een lange geschiedenis van ‘governance’. Governance kan worden samengevat als “een verschuiving
van instituties naar netwerken; van stabiele naar meer fluïde beleidsprocessen. Besluitvorming wordt gekenmerkt door
horizontaal overleg tussen een verscheidenheid aan publieke en private actoren vaak ‘afkomstig’ van verschillende
schaalniveaus” (Hajer et al., 2004:34) waarbij “wordt gestreefd naar consensus tussen vertegenwoordigers van de
betrokken belangen, eerder dan naar het verkrijgen van een meerderheid” (Van der Heijden, 2005 in Vreke et al.,
2009:13). Dit tegenover ‘government’: “command and control: eenzijdig worden gebods- en verbodsregels opgelegd
waar de normadressant zich aan moet houden” (Van de Bunt en Huisman, 1999 in Vreke et al., 2009:13).
Governance in Nederland is synoniem met consensus en compromis, dit heeft een reden: Nederland is een sterk
versnipperd land. Historisch gezien kan dit worden teruggeleid naar de periode van verzuiling: burgers leefden op basis
van religie en klasse sterk gescheiden, wat zich uitte in aparte scholen, verenigingen, zorginstellingen en uiteraard
politieke partijen voor iedere klasse en religie. De ontzuiling zette ongeveer halverwege de jaren ’60 van de vorige
eeuw door, maar heeft niet geleid tot een homogene maatschappij (Andeweg en Irwin, 2002). Tijdens de verzuiling
waren en drie tot vijf verschillende groepen of zuilen (afhankelijk van de gebruikte definitie, zie Lijphart, 1971 in:
Andeweg en Irwin, 2002), erna was de maatschappij nog sterker verdeeld in vele kleine segmenten (Irwin en Andeweg,
2002). Toch heeft dit niet geleid tot een onbestuurbaar land. Irwin en Andeweg noemen een citaat van Dahl
“[…]theorethically, your country cannot exist”. Verwacht wordt dat een land zo versnipperd als Nederland niet kan
bestaan zonder een sterk hiërarchische leider, hiervan is echter geen sprake.
De overheid wordt gekarakteriseerd door coalities van verschillende partijen, in plaats van één grote regerende partij.
In Nederland worden beslissingen niet genomen, maar onderhandeld (Irwin en Andeweg, 2002), met consensus als
doel. (Neo-) Corporatisme wordt ook in dit verband genoemd, dat is: “een combinatie van niet-competitieve relaties
tussen belangenorganisaties, en onderhandeling tussen belangenorganisaties en overheid” (Irwin en Andeweg,
2002:247, vertaling door mij). Dat wil zeggen dat georganiseerde belangengroepen deel uitmaken van het
beleidsproces. Het zogenaamde ‘Groene Front’ is hiervan een goed voorbeeld: Het Ministerie van Landbouw en het
Landbouwschap werkten tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw nauw samen als belangenbehartiger van boeren,
“[…]terwijl de landbouwspecialisten in de Tweede kamer zorgden voor de noodzakelijke politieke legitimering”
(Boonstra, 2004). Door kritiek van buitenaf, onder meer door het ministerie van VROM, naar aanleiding van de
mestproblematiek, maar ook door interne strubbelingen komt er langzaam maar zeker een eind aan Groene Front. Dit
eind is definitief wanneer het Landbouwschap in 1996 wordt opgeheven (ibid.).
Belangrijke consequenties, of nadelen van regeren met consensus als doel, of neocorporatisme, worden door Irwin en
Andeweg benoemd (2002). Ten eerste verdere versnippering van het beleidsproces door het ontstaan van verschillende
beleidsnetwerken en ‘IJzeren Driehoeken’. Met dit laatste worden samenwerkingsverbanden van experts uit
belangengroepen, de bureaucratie en het parlement (bijvoorbeeld het Groene Front) bedoeld. Omdat
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belangengroepen voor één belang staan, leidt de inmenging van deze groepen in het beleidsproces tot ‘sectoring’: een
verdere scheiding van en tussen de verschillende beleidsectoren. Dit wordt versterkt door de grote mate van
autonomie van de verschillende departementen. Vanaf de jaren ´90 wordt er gesproken van informeel corporatisme,
het polder model is hier het bekendste voorbeeld van. De trend in Europa, van government naar governance, omdat
maatschappijen door de individualisering versnipperen en horizontale coördinatie dus vereist is, is voor Nederland dan
ook niet nieuw, governance is hier altijd aan de orde geweest. (Irwin en Andeweg:248).

1.10 SECTORING, PARTICIPATIE EN INTEGRATIE
Derkzen, Bock en Wiskerke (2009) beschrijven de begrippen ‘integratie’ en ‘participatie’ aan de hand van onderzoek
naar een gebiedscommissie in de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de sectoren waaruit de actoren afkomstig zijn sterk
bepalend zijn voor hun positie en houding in de commissie. Het concept ‘politics of sectoring’ doet hier zijn intrede,
gerelateerd aan beleidsintegratie en bedoeld als ‘analytische lens’ om dat proces beter te begrijpen. ‘Politics of
sectoring’ laat zien hoe de constitutieve sectoren in tact blijven tijdens het planningsproces. Er werd in de besproken
case (een gebiedscommissie in de Achterhoek) “[…]geen gezamenlijke visie, overkoepelende doelen of gedeeld
leiderschap ontwikkeld, het ging vooral om het onderhandelen op detail: of little bits so to devide the cake” (vertaald
door mij: Derkzen, Bock en Wiskerke, 2009: 161).
Volgens Degeling (1995, in Derkzen, Bock en Wiskerke, 2009) is ‘sectoring’ gericht op het beschermen, of zelfs het
versterken van, de verschillen tussen sectoren. Door te focussen op het integreren van sectoraal beleid, worden
grenzen van sectoren sterk benadrukt. In de Achterhoekse gebiedscommissie werd iedere sector gerepresenteerd door
één persoon. Het resultaat hiervan was, dat deze persoon werd gezien als de sector. In dit specifieke voorbeeld werd
sectoring dus ook nog eens versterkt door de representatie. Hierdoor was geen oog voor interne verschillen die binnen
een sector spelen. Er ontstaat dan een situatie waarin actoren er alles aan zullen doen om de eigen agenda en
belangen te beschermen en te verdedigen ten opzichte van de van de andere sectoren (ibid.).
In de case beschreven door Derkzen, Bock en Wiskerke (2009) komt naar voren dat er duidelijke maar vooral sterke
grenzen tussen de verschillende (nationale) beleidssectoren zijn die de horizontale integratie in dit proces in de weg
stonden. De doelen (wellicht ook belangen) van iedere sector stonden buiten kijf, en het was daardoor niet mogelijk om
een meer deliberatieve manier van besluitvorming te ontwikkelen. Juist het tegenovergestelde gebeurde: door de
jarenlange onderhandelingen in de gebiedscommissie werden de verschillen tussen de sectoren alleen maar versterkt
en bevestigd. Een belangrijk punt om hierbij op te merken is dat de gebiedscommissie niet gevuld werd met personen
die daar vrijwillig voor kozen. Er moest een commissie komen en er stond ook vast welke organisaties daar zitting in
moesten nemen. Het verschil tussen vrije wil en dwang is belangrijk, omdat dwang ‘sectoring’ versterkt. Participatie op
persoonlijke titel en vanuit passie zijn dus belangrijk.
De begrippen participatie en integratie staan vaak centraal in interactieve beleidsarrangementen als de hiervoor
genoemde gebiedscommissie en ook in FPC’s. Vaak wordt aangenomen dat deze concepten probleemloos bij elkaar
passen en zelfs bij elkaar horen. Abram en Cowell (2004) zien moeilijkheden in het verenigen van deze concepten. Eén
van de problemen die ze benoemen, voorafgaand aan de analyse van deze moeilijkheden, is dat er verschillende
interpretaties mogelijk zijn en voorkomen in de beleidspraktijk. De concepten kenmerken zich door veelzijdigheid en
kunnen daardoor op verschillende manieren worden toegepast.
Het concept participatie kenmerkt zich door vrijblijvendheid en vrijwilligheid. Het gaat om het betrekken van personen
om hun mening of informatie te krijgen. Letterlijk is participatie ‘deelnemen aan’ of ‘zitting hebben in’. Participatie kan
een doel op zich zijn, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk meningen worden gehoord. Integratie gaat verder,
hierbij staat één doel centraal. Namelijk, het integreren van beleid. In een extreme vorm gaat het bij beleidsintegratie
om het opheffen van grenzen en dus het opheffen van sectoren. Bij integratie staat voorop dat deelnemers aan het
proces over hun eigen grenzen en belangen heen moeten stappen. Beleidsintegratie overstijgt het individuele belang,
het gaat om de uitkomst, een collectief belang.
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Het spanningsveld tussen participatie en integratie zit dus tussen willen en moeten: het willen samenwerken in het
geval van participatie en het moeten samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken bij beleidsintegratie.
Participatie is vrijwillig, integratie vereist meer inzet en een andere houding om het doel te bereiken. Participatie is
zacht, integratie hard. Daarbij is het ook zo dat: hoe meer er op participatie wordt gefocust, hoe lastiger het wordt om
integratie (van beleid of sectoren) te bereiken (Abram en Cowell, 2004). Want, hoe meer actoren er betrokken zijn, des
te meer meningen en belangen er spelen. Daardoor duurt het besluitvormingsproces langer en is het moeilijker tot een
uitkomst te komen. Bij het vormen van een netwerk is dat niet erg, dan draait het vaak om het uitwisselen van
meningen, informatie en ideeën, en worden er vaak geen verregaande besluiten genomen. Integratie wordt daarbij ook
nog eens bemoeilijkt door sectoring. Je zou kunnen spreken van een spectrum, van participatie tot integratie, waarbij
of het eerste of het tweede het doel is en er wellicht mengvormen mogelijk zijn. Afhankelijk van de mate van
participatie en/of integratie en dus afhankelijk van het doel zullen er verschillende uitkomsten en problemen te
verwachten zijn.
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HOOFDSTUK 2 – HET ONDERZOEKSKADER
Tijdens het afbakenen van de probleemstelling en de vraagstelling, dienen een aantal, op het oog belangrijke vragen
zich aan. Het conceptueelkader geeft een antwoord op die vragen in algemene zin, gebaseerd op de geraadpleegde
literatuur. De vraag of een Food Policy Council opgericht zou kunnen worden in een Nederlandse stad, kan positief
worden beantwoord. Deze vorm van samenwerking waarin actoren uit verschillende lagen en sectoren samenkomen is
niet nieuw en past binnen het kader waarin Nederland wordt ‘geregeerd’. De in het vorige hoofdstuk uitgelegde
samenwerking tussen belangenorganisaties en overheid, ofwel neocorporatisme en het voorbeeld van het ´Groene
Front´ toont dat aan. Op de vraag of een FPC nodig zou kunnen zijn in Nederland kan ook positief worden geantwoord,
de problemen met voedselproductie en consumptie zijn hier ook aan de orde en vereisen een integrale en territoriale
aanpak in de vorm van (bijvoorbeeld) een FPC, wat mogelijk kan leiden tot een breed gedragen oplossing van de
problemen. Hoe een FPC zou moeten worden opgericht, en welke actoren gerepresenteerd moeten zijn, is een kwestie
van keuzes maken en dit zijn afwegingen die per stad zullen verschillen (afhankelijk van de plaatselijke problematiek, en
dus verwijzend naar het doel van FPC’s).
In dit hoofdstuk wordt het kader, of de richting, van het onderzoek toelicht. In het vorige hoofdstuk is het thema
neergezet, in een theoretische beschouwing. Er zijn een aantal concepten geïntroduceerd die verderop in dit rapport
worden toegepast. Het onderzoekskader bestaat uit de probleem-, doel- en vraagstelling die centraal staan in het
onderzoek. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst van de kernbegrippen.

2.1 PROBLEEMSTELLING
In de introductie van dit hoofdstuk worden een aantal vragen benoemd die naar aanleiding van de informatie in dit
rapport tot dusver, beantwoord kunnen worden. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om een FPC in een Nederlands stad op
te richten. Echter, de gestelde vragen gaan over de start, maar wat gebeurt er daarna? Oprichting van een FPC is één
ding, een formaliteit en een kwestie van het verzenden van uitnodigingen. En Dan? Hoe moet er worden omgegaan
met de belangen en achtergronden van de verschillende actoren die bij de FPC worden betrokken? Voedsel en
gerelateerde problemen hebben niet voor alle actoren dezelfde betekenis, of waarde. Het probleem van lage prijzen
voor agrariërs, speelt wellicht helemaal niet voor de consument, die misschien vooral problemen heeft met de kwaliteit
van producten. Iedere sector of actor heeft een andere visie, gebaseerd op hun achtergrond, als het gaat over voedsel.
Wat gebeurt er wanneer je een groep mensen samenbrengt in een FPC, met als doel het komen tot een duurzame
oplossing van de problemen rond voedsel en maken van een geïntegreerd beleidstuk?
Voor een breed gedragen oplossing van de problematiek rond voedsel productie en consumptie is het van belang dat
binnen de kaders van een FPC er ruimte is voor verschillen. Juist deze verschillen zullen er in resulteren dat de oplossing
duurzaam is. Verschillende actoren zorgen voor verschillende invalshoeken, daarin zit de potentiële kracht van een
Nederlandse FPC. Echter, wanneer deze verschillen impliciet blijven, dat wil zeggen dat de doelen en belangen van de
verschillende actoren en dus ook sectoren niet worden uitgesproken en dus niet onderhandelbaar zijn, dan worden
deze verschillen juist versterkt. Dit resulteert mogelijk in herhaling van zetten en dus niet in een duurzame oplossing,
maar wellicht slechts een zwak compromis.

Relevantie onderzoek
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In de inleiding van dit rapport worden diverse problemen rond voedselproductie en consumptie toegelicht. Dit
onderzoek leidt niet tot een oplossing van deze problemen, maar kan wel een aanleiding zijn voor beleidsmakers en
andere organisaties, om de oplossing in een andere hoek te zoeken. De toegevoegde waarde van dit onderzoek op de al
bestaande literatuur over participatie en integratie van beleid is dat er buiten de kaders van (gevestigde) sectoren
wordt gezocht en gekeken naar nieuwe initiatieven en de mogelijkheden om deze samen te brengen in een FPC.

2.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Het doel van dit onderzoek is: het in kaart brengen van de randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen voor het
opzetten van een Food Policy Council in een Nederlandse stad. De hoofdvraag, afgeleid van de doelstelling, die leidend
is in dit onderzoek:
Wat zijn de randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen voor het opzetten van een Food Policy Council?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen gedefinieerd, deelvragen gericht op
literatuuronderzoek en deelvragen voor het empirisch onderzoek.

Literatuuronderzoek
1.
2.

3.

Wat is een Food Policy Council, en wat is ‘governance’?
Hoe kan het spanningsveld tussen participatie en integratie worden getypeerd?
• Hoe verhoudt participatie zich tot beleidsintegratie (en vice versa)?
• Wat zijn de verschillen tussen participatie (en beleidsintegratie) als doel en als vorm?
Wat zijn de kenmerken van politics of sectoring?
• Hoe kan sectoring worden voorkomen?

In het conceptueel kader (hoofdstuk 1) worden de deelvragen behorend bij het literatuuronderzoek beantwoord. De
vraag hoe sectoring kan worden voorkomen, wordt voor een deel ook beantwoord door het empirisch onderzoek.

Empirisch onderzoek
1.

2.

3.

Wat zijn op dit moment de doelstellingen van de verschillende actoren in het voedselsysteem ten opzichte van
voedsel (in het algemeen)?
• Welke activiteiten komen voort uit deze doelstellingen?
• Wat zien de verschillende actoren als de belangrijkste problemen op het gebied van voedsel?
Wat is de visie van de verschillende actoren in het voedselsysteem op hun rol als organisatie ten opzichte van een
FPC en integraal voedselbeleid in de toekomst?
• Wat is de visie van de verschillende actoren ten opzichte van een FPC en integraal voedselbeleid?
• Hoe zien de verschillende actoren hun eigen rol in een Food Policy Council?
Hoe zien de verschillende actoren de rol van andere organisaties (en welke) ten opzichte van voedsel en
voedselbeleid?

2.3 KERNBEGRIPPEN
Het is niet de bedoeling dat de nu volgende definities uitputtend zijn. Daarnaast worden een aantal van deze concepten
door verschillende auteurs op verschillende manieren gedefinieerd en worden ze in toepassing op verschillende
manieren geïnterpreteerd. Voor dit onderzoek zijn dit de definities die ik toepasbaar en bruikbaar vindt, en zijn deze
definities de betekenis van de concepten zoals gebruikt in dit onderzoeksrapport.
Food Policy Council: FPC’s zijn netwerken bestaande uit verschillende actoren die het voedselsysteem representeren.
FPC’s bestaan als officieel onderdeel van overheden en maar ook daarbuiten. De belangrijkste functies van FPC’s zijn:
adviseren, bruggen bouwen, netwerken en leiderschap bieden. Het doel van FPC’s is een duurzaam voedselsysteem op
sociaal en ecologisch gebied. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van verschillende activiteiten, die nauw
samenhangen met de verschillende functies: onderzoek uitvoeren en rapporten schrijven, projecten ontwikkelen,
educatie, ondersteuning van andere organisaties en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten.
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Governance: “een verschuiving van instituties naar netwerken; van stabiele naar meer fluïde beleidsprocessen.
Besluitvorming wordt gekenmerkt door horizontaal overleg tussen een verscheidenheid aan publieke en private actoren
vaak ‘afkomstig’ van verschillende schaalniveaus” (Hajer et al., 2004: 34) waarbij “wordt gestreefd naar consensus
tussen vertegenwoordigers van de betrokken belangen, eerder dan naar het verkrijgen van een meerderheid”(Van der
Heijden, 2005 in Vreke et al., 2009:13).
Dit tegenover ‘government’: “command and control: eenzijdig worden gebods- en verbodsregels opgelegd waar de
normadressant zich aan moet houden” (Van de Bunt en Huisman, 1999 in Vreke et al., 2009:13).
Integratie: op een strategisch niveau met als doel meer samenhang te creëren tussen belangrijke actoren door
doelstellingen op elkaar af te stemmen of op een operationeel niveau, door samenwerking tussen de verschillende
vertegenwoordigers (agencies) (Abram en Cowell, 2004).
Horizontale integratie: Integratie tussen verschillende beleidssectoren op één overheidsniveau, vaak ook in één gebied
(zie volgende, horizontaal en territoriaal worden vaak samen gebruikt).
Territoriale integratie: integratie tussen lokale actoren en organisaties in één bepaald gebied (Abram en Cowell, 2004).
Verticale integratie: integratie tussen verschillende overheidsniveaus (nationaal, provinciaal, gemeente) (Abram en
Cowell, 2004). Variërend van een intensieve samenwerking tot het samensmelten van verschillende overheidsniveaus.
Participatie: het, door de overheid, betrekken van verschillende actoren bij een beleidsproces. Bedoeld worden actoren
die normaal gesproken (formeel gezien) niet worden betrokken (maar worden gerepresenteerd door formeel gekozen
vertegenwoordigers) in een beleidsproces. Bijvoorbeeld: participatie van bedrijven, burgers en NGO’s. Participatie
wordt gekenmerkt door vrijblijvendheid en vrijwilligheid.
Politics of sectoring: (een houding) gericht op het beschermen, of zelfs het versterken van, de verschillen tussen
sectoren, dit alles om de eigen agenda en belangen te beschermen en te verdedigen ten opzichte van de van de andere
sectoren.
Voedselbeleid: beleid over voedsel, waarin aandacht is voor de samenhang tussen productie en consumptie.
Voedselsysteem: Het alles omvattende netwerk van actoren betrokken bij en verantwoordelijk voor voedselproductie
en consumptie. Actoren zijn: individuen, bedrijven, overheden en organisaties (van diverse aard en oorsprong).
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HOOFDSTUK 3 – METHODEN EN TECHNIEKEN
Dit onderzoek naar het spanningsveld tussen participatie en integratie van FPC’s en integraal voedselbeleid is
kwalitatief en verkennend van aard omdat het onderwerp zich hiervoor het beste leent. Governance, integratie van
beleid en participatie zijn thema’s die zowel in Nederland als wereldwijd, eerder zijn onderzocht. Voedsel als
onderwerp van beleidsintegratie is echter nieuw, in Nederland is hier nog geen onderzoek naar verricht. Daarom vind in
dit onderzoek ook een verkenning van dit fenomeen plaats. Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is
zowel empirisch als literatuuronderzoek vereist. Het literatuuronderzoek is enerzijds een verkenning, bedoeld om
richting te geven aan het empirisch onderzoek. Anderzijds zorgt het literatuuronderzoek voor een verdieping, of een
analytische lens, om de resultaten van het empirisch onderzoek te kunnen plaatsen in een breder geheel. Het empirisch
onderzoek is een verkenning het thema ‘integraal voedselgebied’, en bedoeld om een inzicht te krijgen in de mogelijke
problemen die kunnen ontstaan op het vlak van participatie en integratie en op visie van de verschillende actoren die er
bij betrokken zijn. Daarnaast inventariseert het empirisch onderzoek de randvoorwaarden, mogelijkheden en
beperkingen voor het opzetten van een Food Policy Council.

Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek bestaat uit twee fasen. De eerste stap is een beschouwing van de literatuur over de
kernconcepten, de resultaten hiervan vormen het conceptueelkader zoals beschreven in hoofdstuk 1. Deze eerste
verkenning van de literatuur is bedoeld om richting te geven aan het empirisch onderzoek, welke tot uitdrukking komt
in hoofdstuk 2, het onderzoekskader. De tweede stap betreft het toepassen van de concepten op de resultaten van het
empirisch onderzoek. De kernconcepten worden dan gebruikt als analytische lens: wat zegt de theorie over de
werkelijkheid? Wat is de betekenis van de resultaten? Maar ook: wat impliceren de resultaten van het empirisch
onderzoek voor de theorie? Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Leerstoelgroep Rurale
Sociologie van Wageningen Universiteit, is dat domein één van de startpunten voor het literatuuronderzoek. De
geraadpleegde wetenschappelijke bronnen vallen daarnaast binnen de domeinen van planning en beleid.

Empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek kan gedefinieerd worden als een veldonderzoek. Dit type onderzoek is geschikt voor “[…] het:
beschrijven, interpreteren en verklaren van gedragingen, opvattingen en ‘producten’ van de betrokkenen in een meestal
beperkte, bestaande onderzoeksituatie (een veld)” (’t Hart et al, 1996:265). Als vorm voor het empirisch onderzoek is
gekozen voor een casestudy. Het uitvoeren van een casestudy biedt de mogelijkheid om diep op de zaken in te gaan om
zodoende een gedetailleerd verslag te kunnen doen van de resultaten. De gemeente Tilburg (verder: Tilburg) is
geselecteerd als case, in paragraaf 3.4 wordt deze keuze toegelicht.

3.1 ONDERZOEKSMETHODEN
Er zijn verschillende methodologische principes die horen bij de vraag hoe veldonderzoek wordt uitgevoerd. Ten eerste,
contextualiteit: het onderzoek is uitgevoerd in en om Tilburg, de resultaten van het onderzoek moeten geplaatst
worden in die context, welke door onder meer historische en politieke aspecten wordt bepaald. Ten tweede, holisme:
het onderzoeksveld wordt als een geïntegreerd, organisch geheel gezien. Dat wil zeggen dat gebeurtenissen niet los van
elkaar kunnen worden gezien (’t Hart et al., 1996). Een derde belangrijk principe is triangulatie. Omdat het
onderzoeksobject zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken, is het belangrijk te werken vanuit verschillende
invalshoeken (ibid.). Voor dit onderzoek geldt dat er theorie wordt verzameld vanuit verschillende disciplines
(theoretische triangulatie). Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast (methodische triangulatie. Een laatste
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belangrijk principe is directe waarneming: de gegevens worden ter plekke, rechtsreeks verzameld (ibid.). In dit
onderzoek worden drie dataverzamelingsmethoden gecombineerd: participerende observatie, topic interview en
inhoudsanalyse. Per methode zal ik de invulling en afwegingen hieronder beschrijven.

Topic interview
Omdat het onderzoek een verkennend karakter heeft is gekozen voor een interviewtechniek gebaseerd op
onderwerpen, het topicinterview. De vragen stonden dus niet op voorhand vast, omdat nog niet precies duidelijk was
wát er gevraagd moest worden. Er is in plaats van vragen, een lijst met onderwerpen gebruikt die richting gaven aan
het interview. De onderwerpen zijn afgeleid uit de vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat. Zie bijlage I voor de
lijst met onderwerpen en bijlage II voor een overzicht van de geïnterviewde organisaties en personen.
De selectie van respondenten voor de interviews vond plaats op basis individuele betrokkenheid bij en activiteit in het
voedselsysteem van Tilburg. Er is dus niet geselecteerd op basis van ‘de bekende’ (en eerder in dit rapport benoemde,
zie hoofdstuk 2) sectoren, wat een voor de hand liggende indeling lijkt te zijn. Een van de problemen die daardoor
zouden kunnen ontstaan, is sectoring. Ofwel, de actoren die betrokken worden bij een FPC houden sterk vast aan de
belangen van de sector waarin ze werkzaam zijn. Door niet te selecteren op basis van deze sectoren, maar op basis van
individuen die op een interessante of opvallende manier actief zijn in het voedselsysteem, kan het probleem van
sectoring wellicht ondervangen worden. Echter, dit is niet op voorhand en met zekerheid te zeggen. Daarnaast is het
natuurlijk nooit uitgesloten, dat de respondenten werkzaam zijn in de bewuste sectoren, of bij een organisatie die één
van de sectoren representeert, maar dat was nooit het aanvankelijk selectiecriterium. Ik realiseer me dat de
selectiemethode erg subjectief lijkt te zijn. Dat is ook één van de argumenten om voor deze methode te kiezen. Het
onderzoek is een casestudy, en de gekozen case is Tilburg. De resultaten zijn specifiek voor Tilburg, en dus subjectief.
Om mijn eigen subjectiviteit voor een deel te ondervangen heb ik verschillende ingangen voor het selecteren van
respondenten gebruikt. Ik heb voornamelijk gebruik gemaakt van informanten. Deze personen zijn in een adviserende
rol betrokken bij het onderzoek, en hebben personen voorgedragen welke zij geschikt achtten voor een interview, op
basis van de door mij opgestelde criteria. In overleg werden een longlist en een shortlist opgesteld. Het doel was om
minimaal tien en maximaal vijftien interviews uit te voeren. Op de shortlist stonden dus vijftien organisaties en
bijbehorende personen. De personen op de shortlist zijn via e-mail benaderd voor een interview. Op het moment dat
een persoon op de shortlist niet mee wilde of mee kon werken, werd een persoon op de longlist benaderd. Er is gebruik
gemaakt van de longlist, op deze lijst stonden ook personen van buiten Tilburg. Dit is de reden dat er bijvoorbeeld
gesproken is met iemand bij de Provincie Noord-Brabant. Een manier om een zo representatief mogelijke groep
respondenten te kunnen interviewen, is de sneeuwbalmethode (of sneeuwbalsteekproef). Deze methode is vooral
geschikt wanneer niet helemaal duidelijk is wie tot de onderzoekspopulatie behoren, en wanneer er onderzoek wordt
gedaan naar netwerken (’t Hart et al., 1996). Na ieder interview heb ik de respondent gevraagd wie hij kent binnen zijn
netwerk, die op een vergelijkbare (wellicht met een andere invalshoek) manier actief is in Tilburg. Het bleek dat de
respondenten namen noemden die dan al wel op mijn longlist, dan wel op mijn shortlist stonden. Het hun netwerk en
dat van mijn informanten bleek veel overlap te vertonen.

Participerende observatie en bronnenonderzoek
Bijeenkomsten waar gesproken wordt over voedsel en verwante onderwerpen zijn geschikt om te observeren: wie zijn
er aanwezig (wie niet), wat wordt er gezegd (mening, visie, belangen), wat is het doel van de bijeenkomst, door wie is
deze georganiseerd? De bijeenkomsten werden vooraf geselecteerd op basis van het onderwerp, en kunnen dus gaan
over voedsel en verwante thema’s, problemen en oplossingen. Voor alle bijeenkomsten gold dat ze plaats moesten
vinden in Tilburg, over Tilburg moeten gaan en bij voorkeur georganiseerd zijn door een Tilburgse organisatie. Tijdens
het onderzoek bleken er echter weinig relevante bijeenkomsten te zijn. Die bijeenkomsten die er wel waren, pasten
niet in mijn planning of waren niet haalbaar qua reistijd.
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Er is één bijeenkomst bezocht, maar die bleek achteraf niet relevant te zijn voor dit onderzoek en is daarom niet
verwerkt in de resultaten. Er is bronnenonderzoek uitgevoerd om meer (achtergrond-) en andere informatie te krijgen
over de verschillende actoren. Geschikte bronnen zijn bijvoorbeeld websites, brochures, vergaderstukken en
persberichten van diverse actoren die betrokken zijn bij voedsel. De meeste van deze bronnen zijn gebruikt ter
voorbereiding op de interviews, als achtergrond informatie. De websites van de verschillende actoren zijn vaak
geraadpleegd om aanvullende informatie op te zoeken bij de verwerking van de interviews.

Validiteit/betrouwbaarheid
“Een onderzoeksopzet is valide, als daarmee is vastgesteld wat de onderzoeker oorspronkelijk wilde weten ” (’t Hart et
al., 1996: 286). Door systematisch te werken en me te houden aan een expliciete verslaglegging is de interne validiteit
en betrouwbaarheid vergroot. Het hoe en waarom van de ondernomen actie is daarbij cruciaal. Daarnaast is
triangulatie belangrijk, dit pas ik toe, zie paragraaf 3.1. Terugkoppeling naar informanten is daarnaast volgens ’t Hart et
al. (1996) belangrijk, zoals eerder benoemd zijn de transcripties van de interviews ter goedkeuring naar de informanten
gestuurd. Een andere waarborging van interne validiteit volgens ’t Hart et al., is het systematisch ontwikkelen van
theoretische begrippen en modellen (1996:286). Tijdens de analyse van de data is het dus ook belangrijk nauwgezet te
werken. Externe validiteit is in dit onderzoek minder belangrijk. Het gaat om een specifiek veld wat wordt onderzocht,
generalisatie is geen doelstelling.

Rol als onderzoeker
Als onderzoeker maak ik deel uit van datgene wat ik onderzoek, immers ik bevind me in het veld waar ook het
onderzoek plaatsvindt. Ik spreek mensen die ik onderzoek en observeer bijeenkomsten die me informatie kunnen
opleveren. Dit impliceert dat ik mijn veld beïnvloed, al is het alleen al door mijn aanwezigheid. Er zijn momenten
geweest dat naar mijn mening is gevraagd, in een interview of bij een andere bijeenkomst. Het is belangrijk zo objectief
mogelijk te zijn, momenten tijdens de interviews waarin het gesprek vooral ging om het wederzijds uitwisselen van
meningen over uiteenlopende onderwerpen, zijn dan ook niet vast gelegd. Wat een belangrijke rol speelt in dit
onderzoek is dat het thema en de invalshoek relatief nieuw zijn. Voor respondenten betekent dit dat zij tijdens een
interview geconfronteerd worden met nieuwe informatie. Dit leverde verschillende reacties op, welke worden
besproken in hoofdstuk 5, onder de kop bekendheid.

3.2 ONDERZOEKSGEBIED
Het onderzoeksgebied omvat de gemeente Tilburg. De gemeente omvat de stad Tilburg en de twee dorpen Udenhout
en Berkel-Enschot. Wanneer in dit onderzoek Tilburg staat, wordt daarmee de gemeente Tilburg in ruimtelijke zijn
bedoeld. Wanneer er staat gemeente Tilburg of enkel gemeente, dan wordt daarmee de bestuurlijke organisatie
bedoeld. De keuze voor Tilburg is gemaakt naar aanleiding van mijn contact met de Brabantse Milieufederatie, welke
gevestigd is in Tilburg. Deze organisatie verkent momenteel de mogelijkheden rond stedelijk voedselbeleid, en kijkt hoe
deze passen bij de wens van de gemeente Tilburg om in 2045 een CO2 neutrale stad te zijn. Dit onderzoek sluit daar bij
aan, en de resultaten zouden een aanvulling kunnen zijn op het beleid van de gemeente. In het klimaatprogramma
2009-2012 van de gemeente Tilburg wordt voedsel niet genoemd, terwijl de productie en consumptie (inclusief
afvalverwerking) van voedsel een grote invloed hebben op CO2 uitstoot. In het eindrapport zal naast de toepassing van
de resultaten in Tilburg, ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de resultaten van dit onderzoek toe
te passen op andere (Brabantse) steden, en op een hoger niveau op het samenwerkingsverband van de vijf grote
Brabantse steden (’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond of B5) en de Provincie Noord-Brabant:
Brabantstad. Brabantstad heeft ook een klimaatprogramma, waarbinnen een FPC wellicht een mogelijkheid zou kunnen
zijn.
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3.3 ANALYSEMETHODEN
Het is belangrijk op te merken dat er sprake is van een iteratief proces wat betreft dataverzameling en analyse. Na
dataverzameling vindt analyse plaats, waarna vaak weer nieuwe, eventueel andere, data wordt gezocht, wat vervolgens
wordt geanalyseerd, etc. Wel is het zo dat naarmate onderzoek vordert er qua zwaartepunt een verschuiving
plaatsvindt van verzameling naar analyse. Voor de interviews is vooraf een lijst met onderwerpen gemaakt, welke
werden besproken tijdens het interview. Aan de hand van deze onderwerpen is een codering gemaakt, een lijst met
begrippen die het doorzoeken en de analyse van de data mogelijk maken. Tijdens de interviews zijn notities gemaakt,
deze aantekeningen werden zo snel mogelijk (in ieder geval binnen een week) na het interview uitgewerkt om geen
informatie te verliezen. De uitgewerkte versie is vervolgens ter goedkeuring naar de respondent gestuurd, waarna
eventuele opmerkingen en wijzingen werden doorgevoerd. Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd of zij
anoniem wilden blijven of niet. Alle deelnemers zijn akkoord gegaan met het gebruik van hun naam in het rapport.
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HOOFDSTUK 4 - VOEDSEL IN EN OM TILBURG
In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke afwegingen tijdens het onderzoeksproces
zijn gemaakt. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek, geïllustreerd met een aantal treffende
voorbeelden: het is een weergave van de kwalitatieve gegevens die zijn verzameld. De resultaten worden beschreven
om een antwoord te kunnen geven op de volgende deelvraag en sub-deelvragen:
•

Wat zijn op dit moment de doelstellingen van de verschillende actoren in het voedselsysteem ten opzichte van
voedsel (in het algemeen)?
o Welke activiteiten komen voort uit deze doelstellingen?
o Wat zien de verschillende actoren als de belangrijkste problemen op het gebied van voedsel?

De organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek hebben, vanuit hun eigen expertise en achtergrond, een diverse kijk
op de problemen die er met voedsel zijn. Gelet op die achtergrond (paragraaf 4.1), zijn er verschillende problemen rond
voedsel te definiëren (paragraaf 4.2). De oplossingen voor de genoemde problemen zijn even divers en gekoppeld aan
de activiteiten die de organisaties uitvoeren (paragraaf 4.3).

4.1 DE ORGANISATIES
In de volgende tabel staat een kort overzicht van de geïnterviewde organisaties en personen en hun functie, en
eventuele verduidelijking van wat de organisatie is/doet. Dit om het kader aan te geven van waarbinnen de visies en
meningen zijn gegeven tijdens de verschillende interviews.
TABEL 2 - RESPONDENTEN

Organisatie

Functie

De Twern –
Karlijn Verschuren en Marianne van der Zee

Organisatie voor maatschappelijke diensten in (onder meer) Tilburg.
(Manager en opbouwwerker)

Duurzaam Tilburg –
Linde Braber

Netwerkorganisatie op het gebied van duurzaamheid in Tilburg.
(Initiatiefnemer)

Gemeente Tilburg –
Wim Caron

Ondersteunend bureau in het kader van het Klimaatprogramma van
de gemeente Tilburg. (Medewerker Klimaatbureau)

Gemeente Tilburg – John Verstappen

Beleidsafdeling Landelijk Gebied: omgevingsfactoren, landschap en
natuur. (Beleidsmedewerker Landelijk gebied)
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LIB –
Geert Wilms

Samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de
ZLTO op het gebied van duurzaamheid en innovaties in de land- en
tuinbouwsector en het platteland. (Secretaris)

Gemeente Tilburg –
Raadslid Tine van de Weyer

Portefeuille Verkeer en Vervoer, persoonlijk aangevuld met ‘groen’
en sociale cohesie.

De Groene Kamer –
Thieu Kessels

Landgoed waarin retail, recreatie en natuur op een duurzame
manier (zullen) worden gecombineerd. (Retail consultant)

Transition Town Tilburg –
Hans Alberts

Transition Town Tilburg probeert individuen te mobiliseren,
netwerken te creëren en te verbinden. De uitgangspunten van TT
zijn gebaseerd op de doelstelling minder afhankelijk van olie te zijn.
(Initiatiefnemer consumentenkring, ‘Goei Eete’)

Provincie Noord Brabant –
Ewoud van den Berg

Programmamanager Schoon Brabant, tevens procesmanager
Provinciale Landschappen (onderdeel van Schoon Brabant)
(Beleidsafdeling Ecologie)

Het PON –
Sjaak Cox en Gerhard Geerken

Netwerkorganisatie die zich bezig houdt met economie,
gezondheidszorg en leefbaarheid (burgers). Tevens onderzoek en
advies. (Adviseur/onderzoeker)

Gemeente Tilburg –
Wethouder Marieke Moorman

•
•
•
•
•

BMF –
John Vermeer en Piet Rombouts

Stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en
een gevarieerd landschap. Overkoepelend orgaan voor 115
vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in
Brabant. (Hoofd bedrijfsbureau en medewerker
plattelandseconomie)

GGD Hart voor Brabant –
Jos van de Sande

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, werkgebied beslaat 29
gemeentes. (Hoofd algemene gezondheidszorg en bestrijding
infectieziekten)

Jeugd, Onderwijs en Studentenzaken
Spoorzone
Water-Natuur en Landschap (incl. begraafplaatsen)
Welstand, Monumenten en Architectuur
Wijkwethouder Oude Stad

4.2 HUIDIGE SITUATIE: VOEDSELPROBLEMEN & OORZAKEN
Als antwoord op de vraag naar het grootste probleem op dit moment voor wat betreft voedsel, werd door de meeste
respondenten de grootschaligheid van de voedselproductie genoemd. Deze grootschaligheid hangt samen met de
industrialisatie van het productieproces, en geldt voor zowel de primaire als de verwerkende sector. Een belangrijk
gevolg is de grote afstand tussen producent en consument: de anonimiteit van voedsel, een mentale afstand tussen
producent en consument. Een aantal van de geïnterviewden spreekt zich hier specifiek over uit. Volgens Geert Wilms
(Interview 4, 8 maart 2010) is de anonimiteit van voedsel het probleem: de grootschaligheid vergroot de afstand tussen
producent en consument. Volgens hem is één van de oorzaken de vanzelfsprekendheid en het gemak waarmee voedsel
wordt gekenmerkt: “De kennis is er wel, maar het heeft te maken met willen en behoefte” (Interview 4, 8 maart 2010).
Thieu Kessels typeert de massale productie en het weinig onderscheidend vermogen van de producten als een
probleem, en noemt daarbij ook de afstand tussen producent en consument. “De productie is massaal en de producten
zijn niet onderscheidend. Mensen zijn best bereid om meer te betalen, mits de meerwaarde duidelijk is en men het
product kan vertrouwen” (Interview 6, 29 maart 2010). Hans Alberts (Interview 7, 1 april 2010): “Op dit moment wordt
er wat betreft voedselproductie krampachtig tegen de natuur ingegaan: je moet juist meebewegen”. Hij wijt de
problemen aan industrialisatie, overproductie en grootschaligheid. Volgens hem speelt macht ook een grote rol, de
macht ligt bij een klein aantal grote organisaties (coöperaties): “…oude machtsverhoudingen, de oude coöperaties: voor
en door boeren?”
De plaats van productie, het platteland, staat ook onder druk. Vooral in Brabant, waar boer en burger dicht op elkaar
leven, speelt dit een belangrijke rol. Boer en burger leven vlak naast elkaar en de burger is kritisch over wat er gebeurt
op het platteland. Juist vanwege de hoge concentratie van mensen en dieren op het Brabants platteland zijn er risico’s
voor de volksgezondheid in het geval van bepaalde dierziekten. De huidige Q-koorts uitbraak is hiervan een duidelijk
voorbeeld. Jos van de Sande (GGD) zegt hierover het volgende: “De huidige Q-Koorts uitbraak is een groot probleem.
Het is een waarschuwing dat de manier waarop we dieren houden, niet alleen effect heeft op dieren, maar ook op
mensen”. Hij wijst ook naar de burger: “Ondanks dat de burgers er zo dicht opzitten, zijn ze zich niet bewust van de
omgeving en de producten. Ze zijn zich er niet bewust van dat ze, met het eten van lokale producten de streek
stimuleren” (Interview 12, 29 april 2010). Het overduidelijke ‘nee’ tegen de komst van megastallen in de provincie sluit
hier op aan. “De toon op het platteland, richting boer, is negatief. Dit komt door problemen met de primaire productie,
Q-koorts, varkens en megastallen (ibid.).
“Het heeft ook te maken met de ontwikkeling van dorpen en steden.” zegt Sjaak Cox (Interview 9, 8 april 2010)
hierover. Volgens hem zijn dorpen zowel fysiek als mentaal verstedelijkt. Fysiek omdat de grens van de bebouwde kom
vaststaat, en er daardoor ook hoogbouw te vinden is in dorpen. Mentaal, omdat er weinig tot geen contact is met het
buitengebied, wat ook op gaat voor mensen die in de stad wonen. Vooral jongeren worden in dat verband genoemd,
die zijn erg op de stad gericht qua activiteiten. Ook andersom is er een negatieve houding, bewoners van het
buitengebied tonen weinig betrokkenheid bij het dorp. Specifiek worden door Gerhard Geerken en Sjaak Cox de
boomtelers in het buitengebied genoemd. Zij claimen volgens hen het buitengebied. Vanuit het PON worden in het
kader van dorpsontwikkelingsplannen bijeenkomsten georganiseerd. Tegenwoordig zijn er speciale bijeenkomsten voor
bewoners uit het dorp en bijeenkomsten voor bewoners (ondernemers) uit het buitengebied, omdat de tweede groep
niet naar de dorpsbijeenkomst wil komen (Interview 9, 8 april 2010).
Kortom, er is een spanning te zien tussen boer en burger, tussen dorp en landelijk gebied. De aard van de huidige
agrarische productie, grootschalig en intensief, in combinatie met de dichtheid van het Brabants platteland, leiden er
toe dat bewoners kritisch kijken naar wat er in hun woonomgeving gebeurt. Er lijkt een sterke scheiding te zijn tussen
producent en consument. De consument begint zich te realiseren dat het romantische beeld van de agrarische sector,
wat is ingegeven door marketing die de consument bereikt in de supermarkt en via de televisie, niet strookt met de
werkelijkheid.
Obesitas en ondervoeding worden genoemd als grootste problemen wat betreft voedselconsumptie. Als oorzaak wordt
vooral gebrek aan kennis en armoede genoemd. Het meest gedetailleerde beeld van de diverse problemen en
achtergronden hebben de organisaties in de verschillende wijken in Tilburg. Marianne van der Zee en Karlijn
Verschuren van de Twern (Interview 1, 2 maart 2010), zijn actief in de wijk Tilburg Noord. Deze wijk is een zogenoemde
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‘impulswijk’, dat wil zeggen net geen Vogelaarwijk, maar vereist wel extra aandacht. Hier speelt de herkomst van de
gezinnen een grote rol als het gaat om voeding. Er wonen veel allochtone gezinnen in Tilburg Noord. “Allochtone
gezinnen nemen eetgewoonten mee uit het land van herkomst. Bijvoorbeeld het gebruik van veel vet in de maaltijd. In
het land van herkomst en in relatie met klimaat en/of hard werken heel gewoon en nodig, maar dat gaat niet op in
Nederland.” Daarnaast speel ook armoede een grote rol. Mensen die weinig hebben te besteden eten zo goedkoop
mogelijk. Vaak is dat slechtere en eenzijdige voeding. Linde Braber (Interview 2, 3 maart 2010) signaleert hetzelfde in
Tilburg West: obesitas en ondervoeding zijn er de grootste problemen wat voedsel betreft. Volgens haar wordt dit
vooral veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Gemeenteraadslid Tine van de Weyer noemt ook het gebrek aan
kennis als probleem, maar wat haar betreft gaat het verder: “Het gaat om een houding: ‘je verhouden tot de aarde,
zorg en aandacht’” (Interview 5, 16 maart 2010). Hans Alberts (Interview 7, 1 april 2010) wijt het aan de Nederlandse
eetcultuur: “[…]de eetcultuur in Nederland is abominabel: die bestaat niet. De voedselbeleving is anders, het gaat om de
prijs, niet om de kwaliteit”.
Er is een duidelijke samenhang te ontdekken tussen de problemen: grootschaligheid van voedselproductie en
verwerking leidt tot de anonimiteit van producten en tot een grote mentale afstand tussen producent en consument.
Versterkt door een gebrek aan kennis over de moderne agrarische sector, leidt dit tot kritiek op de sector en tot druk
op hoe het platteland moet worden ingericht en gebruikt. De gesloten of starre houding van sommige boeren versterkt
dit. Het gebrek aan kennis over gezond en duurzaam voedsel wordt voor een deel veroorzaakt door dezelfde
marketingstrategie vanuit de retail, die ook een romantisch beeld van de agrarische sector wil laten zien, maar die dit
koppelt aan verwerkte en bewerkte producten (zie ook: paragraaf 1.2). Dit werd echter niet benoemd door de
respondenten. Er werd wel gewezen op het gebrek aan kennis van de consument, maar de oorzaak daarvan werd niet
toegewezen aan de retailindustrie. Het gebrek aan kennis wordt volgens de respondenten veroorzaakt door de afstand
tussen producent en consument, tussen stad en platteland. Er werd verwezen naar ‘vroeger’, toen mensen nog op
boerderijen kwamen en de kennis van voedsel nog vanzelfsprekend was. Als reactie op de vraag waarom dat nu niet
meer vanzelfsprekend is, werd vaak gewezen naar de opkomst van de televisie en het internet. Daardoor komen
mensen, en vooral kinderen, minder buiten.
Dat is wellicht een deel van de reden, maar juist de moderne media zouden een grote rol kunnen spelen in het
vergroten van kennis en bewustzijn. Het zijn machtige middelen geworden en supermarkten, evenals de verwerkende
industrie, gebruiken deze media niet voor niets om hun boodschap in huishoudens door te laten dringen. De marketing
van supermarken is gericht op beleving en gemak, niet op gezond en duurzaam. Echter, de begrippen gezond en
duurzaam doorspekken alle reclamecampagnes momenteel. Ze richten zich echter, bijvoorbeeld door omstreden labels
als ‘Ik kies bewust’, eigenlijk vooral op gemak. Dit specifieke logo draagt niet bij aan het maken van gezonde keuzes en
ook niet aan het vergroten van kennis over gezond voedsel. Het draagt eerder bij aan een goed gevoel wanneer de
consument een dergelijk product koopt. Onderzocht is wat de effecten zijn van het ‘Ik kies bewust’ logo op
aankoopgedrag. Eén aanleiding daarvoor is dat bijna iedere consument het logo kent en dat de meerderheid van deze
groep het logo met gezondheid associeert, terwijl het logo bedoeld is om binnen een bepaalde productgroep een
gezondere keuze te maken (Cornelis en Meeusen, 2010). ‘Ik kies bewust’ is bijvoorbeeld ook te vinden op patat en
mayonaise, terwijl die producten niet worden geassocieerd met gezondheid. De conclusie van het onderzoek van
Cornelis en Meeusen is dat ‘Ik kies bewust’ het aankoopgedrag van consumenten niet beïnvloedt, maar dat het logo
wel door producenten wordt ingezet om zich te onderscheiden andere producten: als marketinginstrument dus.
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De problemen rond voedsel die door verschillende respondenten zijn benoemd, zijn illustratief voor de meer algemene
en theoretische beschouwingen in hoofdstuk 2. De problemen genoemd in de Tilburgse en Brabantse context zijn in die
zin niet specifiek, maar onderbouwen wat in algemene zin wordt gesteld wanneer over voedsel wordt geschreven in
een wetenschappelijke context. De problemen zijn vooral in te delen op nationaal/provinciaal/regionaal niveau en
vooral verwant aan productie van voedsel. Als veroorzaker van de problemen worden de voedselverkende industrie en
de agrarische sector genoemd, maar opmerkelijk genoeg niet de retailindustrie. De retail bepaalt wat het aanbod is in
supermarkten en zijn onder meer verantwoordelijk voor de marketing van die producten. Daarmee zijn ze bepalend
voor wat de consument kan en wil kopen. De keuzes die de consument maakt, worden beperkt door geschiedenis,
klasse, sekse, inkomen, etniciteit en marktgerelateerde zaken als: toegang, verkrijgbaarheid en wereldwijde
aanbodsstromen (Caraher en Coveney, 2004: 591): Het hele systeem, de voedselketen, van primaire productie via de

verwerkende industrie naar de retail, daarin zitten de grootste problemen. Hoewel die problemen onderling
samenhangen en uiteindelijk de keuzes van de consument bepalen, blijkt die consument slechts een marginale schakel
in het geheel. De feitelijke invloed van de consument op het systeem is namelijk zeer klein, ondanks de standaard
bewering dat de markt vraaggericht is: wat niet in de schappen ligt kun je immers niet kopen, en wat je niet kent, dat
wil je niet hebben.

4.3 ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN VOEDSEL IN TILBURG E.O.
De verschillende organisaties hebben, naast de diverse visies op de oorzaken en problemen rond voedsel, ook diverse
oplossingen voor deze, en vaak ook andere, problemen. In deze paragraaf worden de verschillende activiteiten die door
de organisaties worden ondernomen en die een link hebben met voedsel kort beschreven en toegelicht.
In de volgende tabel staan de activiteiten van de verschillende organisaties opgesomd, zoals deze naar voren kwamen
tijdens de verschillende interviews. Alleen die activiteiten die verbonden zijn met voedsel, vanuit diverse invalshoeken,
staan in de tabel. Onder de kop ‘organisatie’ staat het schaalniveau waarop de meeste activiteiten plaats vinden. In de
meeste gevallen zijn de organisaties meer met andere thema’s bezig dan met voedsel. Voedsel is geen specifiek thema
op de agenda, maar door de verschillende activiteiten is er wel aandacht voor. Het doel van de activiteiten is vaak
sterker gerelateerd aan de invalshoek, bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid of sociale cohesie, dan aan voedsel in
het bijzonder. Voedsel wordt als middel ingezet om bepaalde doelen te bereiken op andere terreinen. In het geval van
gezondheid is het voor de hand liggend dat voeding een belangrijke plaats inneemt, voor de meeste andere
invalshoeken is het verband wellicht niet direct zichtbaar of vanzelfsprekend. Ook de samenwerkingsverbanden in de
tabel hebben betrekking op de verschillende voedselgerelateerde activiteiten.
TABEL 3 - ORGANISATIES EN ACTIVITEITEN

Organisatie

Voedsel activiteit(en)

Invalshoek(en) en/of doel

De Twern
Wijk (Tilburg Noord)

Kinderkoken
Diverse vrouwenactiviteiten
Wijkrestaurant ‘Van harte resto’
Kinderboerderij
Buurtmoestuin

Gezondheid
Sociale cohesie (integratie en
participatie)
Armoede (bestrijding)

Duurzaam Tilburg
Wijk (Tilburg West)

Kinderclub
Kruidentuin
Moestuin
Stripverhaal ‘Eetje Eerlijk’
Groente venten met ezelkar in de
wijk
Klimaatprogramma

Gezondheid
Duurzaamheid

Klimaat (energie)

‘Sturen op specifieke ontwikkeling
landelijk gebied’

Landschap
Natuur

Gemeente Tilburg
Stad (Klimaatbureau)

Gemeente Tilburg
Stad (Landelijk gebied)
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LIB
Provincie

Ondersteuning van ontwikkeling en
innovatie in de primaire sector

Agrarisch
Biologische landbouw

Gemeente Tilburg
(Raadslid)
Stad

Buurtmoestuinen/kindertuinen
Groene daken

Sociale cohesie
Duurzaamheid
Natuur
Milieu

De Groene Kamer
Stad

Ontwikkeling landgoed ‘De Groene
Kamer’

Stad-Land relaties
Recreatie
Retail & Horeca
Duurzaamheid

Transition Town Tilburg
Stad

Consumentenkring
‘Voedsel abonnement’

Duurzaamheid (fossiele
brandstoffen)
Netwerken

Provincie Noord Brabant
(Ecologie)
Provincie

Ontwikkeling Provinciale
Landschappen

Natuur
Regionale identiteit, economie en
cultuur
Streekproducten

Het PON
Stad (en dorp)

Forum (discussieplatform)

Stad-platteland relaties

Gemeente Tilburg
(Wethouder)
Stad

Subsidieregeling kindertuinen

Milieu
Natuur
Duurzaamheid
Gezondheid

BMF
Provincie

Voedselteams
Onderzoek
Netwerken
De Nieuwe Warande

Natuur
Milieu
Klimaat

GGD
Stad

Bewustwording gezondheid
(Ziekte) Preventie

Gezondheid

Opvallend is dat de meeste voedselgerelateerde activiteiten op wijk en stadniveau plaatsvinden en verwant zijn aan de
consumptie van voedsel. Dit in tegenstelling tot de benoemde problemen, die vooral aan de productie- en verwerking
van voedsel gerelateerd zijn. Buurt- of kindertuinen zijn uiteraard plaatsen waar voedsel wordt geproduceerd, maar het
doel is dat gebruikers gezonder en duurzamer gaan consumeren. Daarbij wordt ook gestreefd naar samenwerking, naar
sociale cohesie in de wijken.
De verschillende problemen die er rond (primaire) voedselproductie en in de voedselketen zijn samengevat als
grootschaligheid, anonimiteit en de druk op het platteland. Die problemen worden met deze activiteiten niet
aangepakt. In aanvulling op de uitkomsten van de interviews werd de macht van de retailindustrie als probleem
beschreven. Deze sector speelt namelijk een belangrijke rol in de voedselketen, maar werd niet benoemd door de
respondenten. De supermarkt is voor de meeste consumenten de plaats waar voedsel wordt gekocht. Daarmee bezit
die partij een grote verantwoordelijkheid richting de consument. De ondernomen activiteiten richten zich echter
evenmin op de retail. Er wordt gezocht naar alternatieven op wijk- en stadsniveau. Daarbij moet worden aangetekend
dat de organisaties die bijvoorbeeld betrokken zijn bij buurtmoestuinen, vanuit hun achtergrond ook niets te maken
hebben met de primaire en verwerkende productie van voedsel of met de retailindustrie. Hun blik is gericht op de
individuele consument, niet op het systeem van voedselproductie, -verwerking en retail. De activiteiten zijn dus sterk
gericht op een verandering in houding en kennis van de individuele consument, maar gaan voorbij aan de zwakke en
marginale positie die de consument in de keten inneemt, en spreken ook niet het verantwoordelijkheidsgevoel aan van
de supermarkt die een veel sterkere positie bekleedt in de keten. De activiteiten gericht op het veranderen van
individuele vaardigheden en kennis van de consument bereiken echter ook vaak hun doel niet. Juist door die focus op
specifieke kennis en vaardigheden, worden kortetermijnoplossingen aangeboden voor problemen die op de lange
termijn spelen. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de echte oorzaken en worden de structurele problemen niet
aangepakt (Caraher en Coveney, 2004: 594).
Bewustwording is een belangrijk aspect in de verschillende activiteiten op wijk- en stadsniveau. Het gaat dan om
bewustwording in de zin van kennis. Kennis over waar voedsel vandaan komt en wat gezonde keuzes zijn.
Buurtmoestuinen bijvoorbeeld, laten mensen zien en beleven hoe groente en fruit groeien en wat er voor nodig is om
een goede oogst te krijgen. Een buurtmoestuin is een productieproces in het klein, en kan dus bijdragen aan de kennis
van mensen over de productie van voedsel. In die zin is een dergelijke activiteit op wijkniveau belangrijk voor de
bewustwording van mensen over de productie van voedsel verder van huis. Dat bewustzijn kan eraan bijdragen dat er
gezondere keuzes worden gemaakt in de supermarkt. Buurtmoestuinen leveren ook een bijdrage aan de eetcultuur, er
wordt een grote variëteit aan producten verbouwd, ook producten die zijn vergeten, of producten die niet in de
supermarkt worden aangeboden.
Echter, de vraag is in hoeverre een kinder- of buurtmoestuin een reëel beeld geeft van het hedendaagse productie- en
verwerkingsproces van voedsel. Enerzijds is het goed te laten zien hoe gewassen groeien en wat daar voor nodig is. Het
is belangrijk dat er meer, of eigenlijk weer, verbinding is tussen wonen, natuur en eten. Anderzijds spelen er in de
grootschalige landbouw en in de verwerkende industrie veel meer zaken mee, waarbij geld en macht een belangrijke
plek innemen, die geen rol spelen op wijkniveau. Tot slot, door bewustwording kan een consument wel andere,
bijvoorbeeld duurzame, keuzes willen maken maar als die keuzes niet aangeboden worden in de supermarkt dan
veranderd er niets. Een verandering van het individu betekent niet automatisch dat daardoor het hele systeem mee
verandert. Caraher en Coveney (2004) beschrijven deze op het individu gerichte activiteiten als ‘downstream
initiatives’. Ze merken op dat deze initiatieven niet slecht zijn, maar dat er een link dient te worden gelegd naar en met
projecten die ’upstream’ gericht zijn, dus richting de top van voedselketen: producenten, verwerkende en retail
industrie. Samengevat: “[…] we need to move our focus form ‘post-swallowing’ food and nutrition interventions, to
‘pre-swallowing’ conditions”(Caraher en Coveney, 2004: 595)
De verschillende invalshoeken kunnen worden geclusterd: de meeste activiteiten hebben een groene invalshoek.
Behoud en bescherming van natuur, milieu, klimaat, landschap, landbouw en het overkoepelende begrip duurzaamheid
zijn bij de meeste activiteiten het belangrijkste doel. Daar hoort ook bewustwording bij, door burgers bewust te maken
van hun eigen omgeving proberen de verschillende organisaties de verschillende doelen te bereiken. Gezondheid
neemt ook een belangrijke plaats in bij verschillende activiteiten, dit in relatie tot kennis en armoede. Wijkrestaurant
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‘Van Harte Resto’ is hiervan een goed voorbeeld, hier kan door bewoners gezond en goedkoop worden gegeten. Ook
Jos van Sande ziet mogelijkheden vanuit de benadering van gezondheid, bijvoorbeeld schoolgezondheidsbeleid. Wat
hem betreft moet de keuze voor gezonde voeding wel gemakkelijk gemaakt worden, door bijvoorbeeld kookcursussen
aan te bieden of rondleidingen te geven in de supermarkt. “Lokale producten zouden ook veel meer in de supermarkt
moeten liggen. Boeren moeten wel een kwaliteitsslag maken, en zorg besteden aan hun product” (Interview 12, 29 april
2010).
Hier is wederom de discrepantie tussen het systeem en het individu te zien: de groene invalshoek is meer gericht op
productie, maar richt zich ook voornamelijk op de consument voor het bereiken van de doelstelling. Gezondheid is een
individuele kwestie, waarbij individuele keuzes een rol spelen. Die keuzes worden echter grotendeels bepaald en
ingegeven door het systeem van de voedselketen.
Een uitzondering voor wat betreft de verschillende invalshoeken waarbinnen die discrepantie wel wordt aangepakt, zijn
de activiteiten waar de relatie stad-platteland centraal staan. Deze relatie speelt een rol in de volgende activiteiten: de
ontwikkelingen in het landelijk gebied rond de stad (door de Gemeente, gericht op beleving), de consumentenkring
‘Goei Eete’ (Transition Town Tilburg), de ontwikkeling van de verschillende Provinciale landschappen (door de
Provincie), Project de Nieuwe Warande (van de BMF) en het Forum van Het PON. De ontwikkeling van landgoed De
Groene Kamer is hier zelfs volledig op gebaseerd. Voedsel wordt door de initiators van De Groene Kamer gezien als het
verbindende element tussen platteland en stad, tussen plaats van productie en plaats van consumptie. Binnen
landgoed de Groene Kamer zal retail dan ook een belangrijke plaats innemen, het bedrijf Landmarkt zal dat faciliteren.
Dit bedrijf heeft als doel om in Nederland 20 supermarkten te vestigen, waarbij de producten zo direct mogelijk van
boer naar consument zullen gaan. Een eerlijke prijs voor boeren is gegarandeerd (Interview 6, 29 maart 2010). Een
groot deel van het landgoed wordt ingericht voor de verkoop van producten en ook horeca zal daarbij een rol spelen. In
het geval van ‘Goei Eete’ worden verschillende boeren benaderd die op wekelijkse basis producten gaan leveren aan
een groep van 200 consumenten in en rond Tilburg. De boer krijgt een hogere prijs dan wanneer deze aan de reguliere
markt levert, en de consument ontvangt producten die duurzaam zijn geproduceerd en voor een prijs die gelijk is aan
de supermarktprijs. Het discussieforum van het PON is er op gericht meningen en ideeën uit te wisselen op het gebied
van stad-landrelaties. Thema’s die tot nu toe werden besproken zijn de verhouding stad – platteland (is ongeveer 50/50
in Brabant) en identiteit van bewoners. In mei 2010 staat het thema voedsel als verbindend element op de agenda van
het Forum (Forumkrant 7, 2010). Voor de herinrichting van het gebied De Nieuwe Warande in het kader van de
‘Structuurvisie Noordoost’ van de Gemeente Tilburg werd, op initiatief van de BMF, gesproken en getekend met de
verschillende bewoners en gebruikers van het gebied. Regionale voedselvoorziening stond daarin centraal. Het
resultaat: een ontwerp voor ‘d’n landbouwhof’ in Tilburg, waar wonen, werken en recreëren worden gekoppeld door
middel van voedsel (Inrichtingsvoorstel De Nieuwe Warande: d’n landbouwhof in Tilburg, 2010).
Voorgaande alinea geeft weer wat de mogelijkheden zijn om de voedselproblemen door middel van een brede aanpak
op te lossen. Niet uitsluitend gericht op de consument, maar zoekend naar manieren om producent en consument te
verbinden. Kijkend naar die verschillende activiteiten dan is het interessant te zien dat voedsel in veel van de gevallen
een verbindend karakter lijkt te hebben. Voor het PON, De Groene Kamer, Transition Town Tilburg en de BMF is
voedsel een centraal thema, wat een verbindend karakter heeft. Hoewel de benadering stad-land meer het karakter
heeft van een systeemoplossing, in tegenstelling tot het zoeken van de oplossing op een individueel en
consumentgericht niveau, blijven de grote partijen uit de voedselketen buiten schot. Maar zowel Transition Town
Tilburg als de Groene Kamer bieden een zeer sterk alternatief voor de reguliere retail. Ze proberen vanuit hun eigen
idealen duurzaam, gezond en regionaal voedsel aan te bieden op een manier die voor de consument hetzelfde gemak
bied (of meer gemak: ‘Goei Eete’ gaat pakketten bezorgen indien gewenst) tegen dezelfde prijs als ze gewend zijn te
betalen in een reguliere supermarkt.
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HOOFDSTUK 5 - DE TOEKOMST VAN VOEDSEL IN EN OM TILBURG
Dit hoofdstuk is een weergave van de mogelijkheden en beperkingen van een FPC in Tilburg. Dit is een weergave op
basis van de onderzoeksresultaten, op basis van de gevoerde interviews tijdens het onderzoek. De mogelijkheden en
beperkingen zijn afgeleid uit de interviews, het zijn geen vaststaande gegevens, maar kwalitatieve uitkomsten op basis
van het onderzoek. Ze zijn specifiek voor deze case, ondanks dat er wellicht ook algemeenheden in zijn te ontdekken.
Tot slot, een samenvatting van de belangrijkste resultaten van hoofdstuk 4 en 5, ter inleiding op hoofdstuk 6.

5.1 FPC’S EN INTEGRAAL VOEDSELBELEID – HET KADER
De problemen die zijn weergegeven in hoofdstuk 4 van dit rapport, zijn zoals gesteld specifiek voor dit onderzoek, maar
sluiten ook aan bij de algemene en theoretische beschouwingen zoals in hoofdstuk 2 staan beschreven. Voor andere
steden, zoals Toronto, zijn onder meer deze problemen de aanleiding geweest om een Food Policy Council op te
richten. Dit onderzoek richt zich op Tilburg, en de vraag is dan ook of de genoemde problemen hier ook een aanleiding
zijn om te starten met een Food Policy Council. De eerste vragen die beantwoord worden zijn: is men bekend met de
concepten FPC en integraal voedselbeleid? En is er sprake van urgentie en behoefte om een FPC op te richten? Stel dat
er een FPC wordt opgericht in Tilburg, wie moeten of willen daarin plaatsnemen om de benoemde problemen aan te
pakken? Hoe moeten de problemen worden aangepakt en wie is er verantwoordelijk? De antwoorden op deze vragen
zijn verkregen door de verschillende interviews te analyseren. Door de verschillende visies en ideeën van de
verschillende respondenten naast elkaar te leggen, worden de mogelijkheden en beperkingen voor een FPC in Tilburg in
beeld gebracht. Wat betekent de mening van persoon X, ten opzichte van de mening van persoon Y? Wie worden er
door wie voorgedragen om deel te nemen aan de vorming van een FPC? Wie niet, en wat betekent dat? De volgende
deelvraag staat centraal in dit hoofdstuk:
•

•

Wat is de visie van de verschillende actoren in het voedselsysteem op hun rol als organisatie ten opzichte van
voedselbeleid en een FPC in de toekomst?
o Wat is de visie van de verschillende actoren ten opzichte van een Food Policy Council/ integraal
voedselbeleid?
o Hoe zien de verschillende actoren hun rol/functie in een Food Policy Council/ integraal voedselbeleid?
Hoe zien de verschillende actoren de rol van andere organisaties (en welke) ten opzichte van een Food Policy
Council/ integraal voedselbeleid?

5.2 FPC – MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN IN BEELD
Om de mogelijkheden en beperkingen van een FPC voor Tilburg te inventariseren zijn de interviews op bepaalde
uitspraken gescand en gecodeerd. Ideeën en meningen over samenwerkingsverbanden of beleidsintegratie, zowel
positief als negatief werden gemarkeerd. Mogelijkheden en beperkingen, kunnen ook worden gelezen als kansen en
bedreigingen, die laatste kwalificaties zijn duidelijk subjectiever. In de uitspraken van de verschillende geïnterviewden
zijn kansen voor of ideeën over voedselbeleid of een FPC te vinden. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze
uitspraken soms in een andere context worden genoemd. Ze geven dan een houding of een algemeen idee weer over
een bepaald voorbeeld of onderwerp. Deze ideeën leveren wel aanknopingspunten op over hoe de persoon of
organisatie zou kunnen of willen omgaan met deze vorm van beleidsintegratie of samenwerking.
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Bekendheid en behoefte
Een belangrijk onderwerp is de bekendheid met voedselbeleid. In de inleiding en in het conceptueel kader wordt
gesteld dat er in Nederland weinig bekendheid is met het concept en dat er ook weinig initiatief op dit gebied is, enkele
uitzonderingen daargelaten (zie ook hoofdstuk 1). Bekendheid is wellicht een goede graadmeter om behoefte eraan
weer te geven. Onbekend maakt onbemind. Van tevoren werd het volgende verondersteld:
•
•

Indien voedselbeleid/FPC onbekend is: duidelijk uitleggen en toelichten tijdens het interview. Dan zijn er twee
opties: 1) het speelt positief in op een (latente) behoefte of 2) er is geen behoefte aan om welke reden dan ook.
Indien het begrip wel bekend is dan kunnen er ook twee reacties zijn: 1) een positieve of 2) een negatieve.

Een deel van de geïnterviewden is bekend met het concept FPC en/of integraal voedselbeleid. De meesten van hen
2
hebben hierover gehoord via de BMF . De BMF heeft het idee gelanceerd en zoekt naar manieren om voedsel als
verbindend element in te zetten in het kader van beleidsintegratie en voedselgerelateerde activiteiten, zoals de
Voedselteams en het project de Nieuwe Warande (zie ook hoofdstuk 1, waarin de aanleiding voor dit onderzoek
beschreven staat). Duurzaam Tilburg, het Klimaatbureau (Wim Caron) en John Verstappen (beleidsmedewerker
Landelijk Gebied) en het PON zijn door de BMF op de hoogte gebracht van het begrip Voedselbeleid en/of FPC. Geert
Wilms (het LIB) noemde de Toronto Food Policy Council nadat het begrip voedselbeleid was toegelicht in het interview,
en is dus vanuit zijn eigen achtergrond hiermee bekend. Andere organisaties zijn, ook door de activiteiten van de BMF,
wel bekend met duurzame en voedselgerelateerde activiteiten, maar relateren dat niet direct aan integraal
voedselbeleid en/of een FPC. Dit geldt voor de Twern, Transition Town Tilburg, Raadslid Tine van de Weyer en
Wethouder Marieke Moorman. Jos van de Sande (GGD) is via Rob Maessen op de hoogte van het idee dat voedsel een
verbindend element kan zijn, het begrip FPC was hem niet bekend.
Voor de Groene Kamer en de Provincie was het idee van voedselbeleid en/of FPC onbekend. In het geval van de Groene
Kamer was het idee van integraal voedselbeleid gemakkelijk te relateren aan hun eigen activiteiten: integratie van
activiteiten door voedsel als verbinding te zien tussen stad en platteland. In die zin was het gemakkelijk uit te leggen
wat een FPC is en hoe voedselbeleid kan werken. Tijdens het interview met Ewoud van den Berg (Provincie - Ecologie)
vereiste het begrip voedselbeleid meer uitleg. Door het duidelijk toe te spitsen op beleidsintegratie, wat een belangrijk
thema is voor de Provincie en wat ook wordt toegepast in verschillende projecten, werd het hem duidelijk wat het
inhoudt.
De behoefte aan een FPC en/of voedselbeleid zijn zeer verschillend per organisatie, in een aantal gevallen is er een
meer algemene behoefte aan samenwerking of integratie, een opsomming gerangschikt van geen behoefte aan een
FPC tot wel behoefte aan een FPC:
•

•
•

•

•
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Transition Town Tilburg: “Van ‘beleid’ hoeft het niet te komen. Die dienen andere doelen dan waar ze voor
geschreven zijn. Wat de overheid wel kan doen is faciliteren, aanhaken en stimuleren. Maar loop het niet in de
weg.”
Wethouder Marieke Moorman: Het initiatief moet van onderop komen. “Als niemand er over begint, dan
gebeurt het niet, het is geen issue. Er moet nu bezuinigd worden, dus is er alleen aandacht voor de kerntaken.”
Klimaatbureau en Landelijk Gebied Gemeente: proberen voedsel binnen de Gemeente als integraal thema ‘te
verkopen’: “Het belang en de kerntaak van de verschillende organisaties kost al veel tijd en energie, het thema
voedsel wordt ‘afgehouden’” (John Verstappen) en “Het is een kwestie van ‘nu even niet’. Er worden door
organisaties andere keuzes gemaakt, keuzes voor succes, scoren. De overheid is niet in staat het idee te
verkopen, door het Klimaatbureau wordt daar wel naar gekeken: hoe kunnen we voedsel als thema verkopen?”
(Wim Caron). De behoefte aan voedselbeleid moet vanuit de maatschappij komen.
Provincie: “De rol/taak van de Provincie is een politieke keus, de onderwerpen zijn dat ook. Voedsel is nu geen
thema. Voedsel raakt aan verschillende beleidsthema’s, het zou niet raar zijn als de Provincie daar iets mee zou
gaan doen. Wellicht een beleidsafdeling Voedselbeleid?”
De Groene Kamer: “Nieuwe structuren zijn niet per se nodig, maar kunnen het wel versnellen.”

De meeste respondenten zijn contactpersonen van de BMF

•

•

•
•
•

•
•

Raadslid Tine van de Weyer: “Als we de meest duurzame stad willen blijven, dan moet het wel. Beleid en
wetenschap hebben een stimulerende rol, dat moet een vraag/behoefte creëren in de praktijk. Mensen moeten
er zelf om vragen.”
Het LIB: Onder een aantal voorwaarden kan een FPC iets toevoegen. “[…]voedselbeleid heeft voldoende
omvang nodig om een counterpart te zijn voor andere actoren. “Het bundelen van commerciële en
maatschappelijke organisaties is belangrijk.”
De Twern: behoefte aan meer integratie en samenwerking. “In Tilburg-Noord zijn veel organisaties bezig met
dezelfde dingen.”
Duurzaam Tilburg: behoefte aan een netwerk en samenwerking. “Voedselbeleid is belangrijk op het niveau
van wijken, korte afstanden voor bewoners. Bewustwording op lokaal niveau”.
Het Pon: Het Forum stad-platteland zou als basis kunnen dienen voor een FPC. “Voedselbeleid moet je met
praktische thema’s brengen. Je moet iets verzinnen waardoor het een onderwerp van de overheid wordt”
(Sjaak Cox) en “De gemeente moet iets doen met de kritische burger” (Gerhard Geerken).
GGD: “Er is geen visie voor Brabant op de langere termijn bij de Provincie. De tijd is wel rijp voor politieke
aandacht.”
BMF: heeft het idee van een FPC in Tilburg gelanceerd. Er is behoefte aan een platform waarin voedsel het
verbindende thema is.

Urgentie
De urgentie voor een FPC lijkt er zowel bij de overheid als bij de andere partijen niet te zijn, hoewel de verschillende
voedselgerelateerde problemen wel duidelijk zijn. Bovenstaande uitspraken geven de behoefte aan een FPC weer.
Urgentie en behoefte zijn niet hetzelfde: de problemen zijn wellicht wel urgent genoeg om er nu iets aan te doen, maar
dat leidt niet voor iedereen tot de behoefte aan een FPC of geïntegreerd voedselbeleid. Wat naast urgentie en
behoefte een belangrijke rol lijkt te spelen is het gebrek aan prioriteit, vooral bij de overheid. Het bestuurlijk klimaat, in
Tilburg en/of Brabant kwam tijdens de interviews vaak ter sprake. Door de verschillende geïnterviewden is veel gezegd
over de Gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant. Deze meningen en ideeën leiden tot een aantal
mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft een FPC/Voedselbeleid.
Enerzijds kan gesteld worden dat het thema voedsel als een integraal en verbindend concept, geen prioriteit is voor
zowel de Gemeente Tilburg als de Provincie Noord-Brabant. De verschillende beleidsafdelingen van de Gemeente
hebben formeel en financieel niets met voedsel te maken, bovendien hebben de verschillende afdelingen het erg druk
met hun huidige taken, aldus John Verstappen (Interview 3, 3 maart 2010). Daarbij en hebben ze nu ook te maken met
bezuinigingen. Volgens Wethouder Moorman is het geen issue zolang niemand er over begint, zij wijst ook op de
komende bezuinigingen (Interview 10, 8 april 2010).
Ook voor de Provincie Noord-Brabant is voedsel geen thema. Ewoud van de Berg geeft aan dat de rol en taak van de
Provincie een politieke keus is, en vraagt zich daarbij af wat de mogelijkheden voor de Provincie op voedselgebied
zouden kunnen zijn (Interview 8, 6 april 2010). Anderzijds zijn thema’s als duurzaamheid, klimaat, milieu en groen wel
onderdeel van de beleidsagenda’s en zien zowel de geïnterviewden van de Gemeente Tilburg als bij de Provincie
mogelijkheden om het thema voedsel in de toekomst in beleid of projecten toe te passen. Zo zijn er nu energieteams
actief, die gevelscans uitvoeren en op basis daarvan een energieadvies geven aan bewoners, volgens Wim Caron zou
voedsel als thema hier wellicht een vervolg op kunnen zijn (Interview 3, 3 maart 2010). Wethouder Moorman stelt dat
integraal beleid wel een uitgangspunt is van de Gemeente en dat daarin ook al veel stappen zijn gemaakt door de
verschillende beleidsafdelingen (Interview 10, 8 april 2010). De Gemeente Tilburg experimenteert graag en is
bovendien in transitie van arbeidstad naar kennisstad. Binnen die kaders zou een FPC goed passen, aldus Tine van de
Weyer (Interview 5, 16 maart 2010).
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Binnen de Provincie zijn een aantal verbindingen die via voedsel gemaakt kunnen worden wel bekend, bijvoorbeeld het
verband met duurzaamheid, klimaat en regionale identiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de streekproducten die in de
verschillende Provinciale landschappen worden geproduceerd en vermarkt. Ewoud van den Berg vraagt zich af of in die
zin de regio als verbinding kan dienen, in plaats van voedsel. En geeft daarbij aan dat groen en ruimtelijke ordening de
passende benadering daarbij zouden zijn. Wanneer er echter een vraag komt, van bijvoorbeeld de BMF of ZLTO, over
voedselbeleid, dan kan er wel steun van uit de Provincie komen (Interview 8, 6 april 2010).
Ook van buiten de overheden zijn er meningen en ideeën over bestuur en beleid. De Gemeente laat kansen liggen op
het gebied van duurzaamheid, terwijl ze daarin juist heel stimulerend in zou kunnen zijn, aldus de Twern. Het voorbeeld
dat in dat verband werd benoemd gaat over de ‘De Symfonie’ in Tilburg Noord. “De gemeente laat wel kansen liggen. In
het nieuwe gebouw, de Symfonie, had de gemeente de optie er een warmte/koude opslag in te laten bouwen. Hier is
echter niet voor gekozen” Ook zou de Gemeente meer kunnen doen aan de promotie van gezonde voeding. (Interview
1, 2 maart 2010). Linde Braber is ook van mening dat de Gemeente meer zou kunnen en moeten doen op het gebied
van duurzaamheid en voedsel en denkt dat het in Tilburg niet vanuit de politiek zal komen (interview 2, 3 maart 2010).
Volgens Geert Wilms kunnen steden aanjagers zijn op het gebied van voedselbeleid, en heeft dat uitwerking op
Brabants niveau (Interview 4, 8 maart 2010). Thieu Kessels zegt qua initiatief niet veel te verwachten van de overheid,
en verwacht meer van ondernemers die, wat hem betreft, meer ruimte van de overheid nodig hebben (interview 6, 29
maart 2010). Urgentie lijkt er ook bij andere partijen niet te zijn, slechts weinig hebben een duidelijk mening over hun
eigen rol. Wel maken ze plannen voor eigen nieuwe voedselgerelateerde activiteiten.
Voor de presentatie van de eerste resultaten van dit onderzoek werd een bijeenkomst georganiseerd (zie bijlage III voor
de deelnemers en het programma). Deze bijeenkomst had enerzijds als doel het resultaat van dit onderzoek te
verankeren in de praktijk en anderzijds het verkrijgen van feedback op de eerste resultaten. Voor deze middag werden
alle geïnterviewden uitgenodigd, aangevuld met personen en organisaties die ook met het thema voedsel bezig zijn in
en om Tilburg, maar die niet zijn geïnterviewd. Tijdens deze bijeenkomst is door middel van een aantal voorlopige
conclusies een levendige discussie op gang gekomen. In deze plenaire discussie bleken de meningen verdeeld over de
behoefte en de urgentie. Dit levert een nuancering op van de resultaten uit de interviews en is daarom belangrijk om
hier te vermelden. Vooral de behoefte aan samenwerking en informatie-uitwisseling werd door de deelnemers als zeer
belangrijk genoemd. Er werd dan ook gevraagd een lijst op te stellen met alle deelnemers en hun contactgegevens.
Deze is via e-mail verspreid. Deze middag heeft dan ook de potentie om een start te zijn voor verdere kennismaking en
samenwerking. Tijdens de bijeenkomst werd, meer dan tijdens de interviews, duidelijk dat de urgentie om de
problemen aan te pakken wordt gezien. Maar, zo werd opgemerkt tijdens de bijeenkomst, de urgentie wordt niet
gevoeld. Daarom dichten ook zo weinig organisaties zich zelf een rol toe in een mogelijke FPC, door het ontbreken van
een gevoel van urgentie, ontbreekt ook de behoefte om verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij sluimert de urgentie
ook nog onder het oppervlak en binnen een kleine groep. Dat de urgentie nog niet door iedereen wordt gevoeld, biedt
ook mogelijkheden om voorlopig met een kleine groep in de luwte te werken aan een oplossing en aan verdere
samenwerking van de partijen. Op dit moment wordt vooral het praktijkniveau van belang geacht en de coördinatie van
de verschillende activiteiten. Daarbij is het wel belangrijk om voedsel op de politieke agenda te krijgen. De overheid
hoeft niet per se mee te doen in een FPC, maar een lijntje tussen een betrokken wethouder en een FPC is wel
belangrijk.

Representatie en de rol van de overheid
Mogelijkheden en beperkingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en vaak werden ze ook in één adem genoemd.
Om dit duidelijk in kaart te brengen zijn ook de volgende concepten van belang: representatie en bestuur. Deze
aspecten zijn besproken door te vragen naar de visie op de eigen rol (van de organisatie), de rol van andere organisaties
(wie te betrekken), de rol van de overheid (en welke). Uit deze aspecten is ook de verantwoordelijkheid voor een FPC af
te leiden. In de volgende tabel staat een overzicht van de verschillende organisaties en hun visie op de eerder
benoemde onderwerpen. Deze tabel is een weergave van verschillende gegevens, die wanneer ze met elkaar worden
vergeleken of verbonden betekenis krijgen. De volgende paragrafen zijn de gebaseerd op de gegevens in deze tabel.
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TABEL 4 REPRESENTATIE EN DE ROL VAN DE OVERHEID

Organisatie
Gemeente
Tilburg
(Raadslid)

Rol eigen
organisatie
Zie: rol overheid

Transition Town
Tilburg

BMF

Aanjagen en
initiëren, maar
niet per se een
zetel in FPC

Provincie NoordBrabant

Zie: rol overheid

Gemeente
Tilburg
(Klimaatbureau)
& Gemeente
Tilburg
(Landelijk
Gebied)

Mogelijk: een
voedselcoördinat
or of een
voedselproject

De Twern

Bewonersondersteuning

Welke organisaties
betrekken?
“John Vermeer weet dat
beter dan ik.”

Rol overheid

Schaalniveau

Beleid (en wetenschap):
stimuleren

Gemeente

“Kijk naar de verschillende
initiatieven in Tilburg. De
Horeca moet je ook
betrekken.”

“De gemeente kan een
dergelijk proces niet
faciliteren, daarvoor is ze te
kleinschalig.”

Initiatief vanuit de praktijk
op basis van thema’s:
traceability,
voedselveiligheid,
gentechnologie en het
veranderen van
levensstijl/gedrag.

Faciliteren, aanhaken en
stimuleren. “Maar loop het
niet in de weg.”

Gemeente

Gemeente: mogelijk maken
en faciliteren, ook financieel

Gemeente

Voedselproductenten
Evt. horeca ondernemers
VVV
Bijv. Maashorstboeren
Evt. supermarkten
Niet: burgers

Provincie: Wellicht een
beleidsafdeling
Voedselbeleid?

Nu: niet
Provincie

“Het is nu nog te vroeg
voor een voedselalliantie,
het probleem is nog niet
duidelijk genoeg.”

Gemeente: Initiatief van
onderop, geen aansturende
rol voor de overheid. Geen
regels en handhaving.

Wel: Stad

Wel: benoemen, agenderen
en faciliteren.
Bewoners
BMF
De GGD
De Diamantgroep
Duurzaam Tilburg
Onderwijsinstellingen

Gemeente: Aansturen,
stimuleren, subsidies en
informatievoorzieningen

Beleid:
MiddenBrabant
Praktijk:
Gemeente

Gemeente/
Stad
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De Groene
Kamer

GGD Hart voor
Brabant

Betrokken
worden bij
provinciaal
voedselbeleid

Gemeente
Tilburg
(Wethouder)

Zie: rol overheid

LIB

Op beleidsniveau
voorzien in
voorbeelden op
het gebied van
stad-land
relaties.

Het PON

Duurzaam
Tilburg
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Er zijn genoeg initiatiefrijke
mensen in Nederland en de
EU. Andere organisaties,
natuur & milieu
bijvoorbeeld, mogen later
aansluiten, die heb je
nodig.

Op kleine/lokale
schaal: kennis en
geld.
Het forum stadland is wellicht
de basis voor een
FPC

De Provincie
GGD
ZLTO
Zorg (PRVMZ)
Natuur en
milieuorganisaties
Toerisme
Supermarkten &Horeca
Gemeente: Ruimtelijke
Ordening, Economie,
Groen & Milieu
Provincie
MKB
Horeca

Initiatief vanuit
ondernemers, steun van de
overheid.
Van de overheid moet je qua
initiatieven niet te veel
verwachten: ze bedenken
niets zelf.
Provincie betrekken

Nationaal

Provinciaal

Gemeente: verbinden, maar
geen initiatief.
Wel: pushen en reageren op
vragen. Ondersteunende rol

Provinciaal en
Regionaal

ZLTO
BMF
Het Brabants Landschap
Staatsbosbeheer
Recreatie/Toerisme
Kennisinstelling?
Wellicht: grote bedrijven

B5/provincie: voortrekker
Gemeente Tilburg:
agenderen

B5 of
Provincie:
beleid

“Waar ligt de scheiding
initiatief/ondersteunen?”

Stad: praktijk

Leden forum

Gemeente: binden
Provincie: regionaal niveau

Starten op
wijkniveau.

Er is al een start gemaakt,
vanuit BMF, het
voedselteam: een
winkelier, een boer,
Transition Town Tilburg en
Duurzaam Tilburg.

Gemeente:
Faciliteren
Ruimte geven aan
Mogelijk maken van eigen
initiatieven

Wijk

De meest genoemde partijen om deel te nemen aan een FPC zijn de ZLTO, de BMF en Duurzaam Tilburg, dit zijn
belangenorganisaties. De eerste twee zijn traditionele belangenorganisaties, de laatste een nieuwe
belangenorganisatie. Ook natuur- en milieuorganisaties, in het algemeen (dus niet per se de BMF) werden vaak
genoemd. In meer algemene termen werd gesteld dat zorg, recreatie en toerisme, onderwijsinstellingen en horeca
betrokken zouden moeten zijn. Twee belangrijke partijen werden niet of nauwelijks genoemd als mogelijke
deelnemers: burgers en supermarkten. Dit is voor een deel in lijn met de bevindingen in hoofdstuk 4, waar ook de retail
niet als verantwoordelijke voor het probleem worden genoemd, terwijl ze juist een heel grote rol spelen in de keten. Zij
zijn verantwoordelijk voor een omvangrijke en invloedrijke marketing, die vooral gericht is op de verkoop van bewerkt
en vaak ongezond voedsel. Juist dat voedsel is in supermarkten veelvuldig en gemakkelijk verkrijgbaar, door het op
ooghoogte in de schappen te plaatsen. In relatie met de beperkte bewustwordingscampagnes (als Ik Kies Bewust, zie
ook hoofdstuk 1) die ze uitvoeren, lijkt deze partij weinig verantwoordelijkheid te nemen.
In het vorige hoofdstuk is één van de conclusies dat de huidige activiteiten vooral gericht zijn op burgers, opvallend is
dat deze in verband met een FPC niet als partij worden genoemd. De retail is een zeer machtige partij, en hoewel de
consumenten in aantallen de grootste partij in de keten zijn, heeft de retail de overhand. De structurele ongelijkheid,
tussen producent en consument, en de daaruit volgende problemen worden niet aangepakt als het grootste en het
machtigste deel van de keten niet aanwezig is. De Twern zou als bewonersondersteuner willen fungeren, als er burgers
betrokken worden bij een FPC, en is daarmee de enige organisatie die burgers als belanghebbende partij zien in dit
verband. Het lijkt alsof er bij het woord beleid niet gedacht wordt aan burgers en commerciële partijen. En juist
wanneer wel aan commerciële partijen wordt gedacht als drager van de oplossing, dan wordt beleid uitgesloten. Ook
de verwerkende industrie werd, in tegenstelling tot de primaire productenten, niet genoemd. Alleen Geert Wilms (het
LIB) spreekt over het betrekken van grote bedrijven bij een FPC, maar geeft daarbij aan dat dit alleen zinvol is wanneer
je met een FPC op EU niveau actief bent: “Die bedrijven moeten wel geprikkeld worden om mee te doen” (Interview 4, 8
maart 2010).
Slechts weinig organisaties spreken zich uit over hun eigen rol in de FPC. Alleen Het PON en de GGD willen betrokken
worden bij een FPC. De Twern wil zelf geen zetel, maar wel deelnemende burgers ondersteunen. Ook het LIB kiest voor
een ondersteunende rol. De BMF kiest ervoor haar huidige rol voort te zetten: die van aanjager en initiator, maar hoeft
niet per se een zetel in de FPC. De andere organisaties willen geen rol, of hebben dit niet expliciet uitgesproken. Dat
slechts weinig organisaties zeggen mee te willen doen, kan betekenen dat de behoefte er niet is of dat de problemen
niet urgent genoeg zijn. Los daarvan kan het ook betekenen, dat de vorm van een FPC de organisaties niet aanspreekt.
De Groene Kamer en Transition Town Tilburg verwachten immers weinig van beleid.
De verantwoordelijkheid voor de problemen wordt niet gevoeld door de organisaties: het ontbreken van een gevoel
van urgentie leidt ertoe dat ze geen rol zien voor hun eigen organisatie in het oplossen ervan. De organisaties lijken te
verwachten dat de BMF het initiatief voortzet, en verwachten ook veel van de overheid, althans, dat blijkt uit de
gevoerde interviews. Tijdens de discussiebijeenkomst werd door deelnemers echter wel het belang van een FPC
onderkend, daarbij werd ook aangegeven dat de verschillende organisaties wel behoefte hebben aan samenwerking en
dat er ook zeker een vervolg zal worden gegeven aan deze bijeenkomst. In die zin wordt er verantwoordelijkheid en
initiatief genomen. Uit de interviews blijkt dat van de Gemeente Tilburg wordt verwacht dat zij een FPC op de agenda
zetten en dus initiëren in die zin, dat ze stimulerend en faciliterend zijn, ook in financiële zin. De verschillende
organisaties willen gesteund worden door de Gemeente in hun eigen initiatieven en de ruimte krijgen die te
ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst werd daarop aangevuld dat het belangrijk is dat voedsel op de politieke agenda
terecht komt, maar dat het nu vooral ook aan de organisaties op praktijkniveau is om met elkaar aan de slag te gaan.
De Gemeente Tilburg zal zelf niet het initiatief nemen voor het opzetten van een FPC. Wel wil de Gemeente stimuleren
en benoemen, maar het doel daarvan is dat de verschillende organisaties geprikkeld worden om zelf aan de slag te
gaan. De Gemeente wil en kan een FPC niet faciliteren. Volgens Raadslid Tine van de Weyer is de Gemeente daarvoor te
kleinschalig (Interview 5, 16 maart 2010). Ook Wethouder Moorman vraagt zich af wat de Gemeente kan doen. Volgens
haar spelen de grootste problemen en het daarbij horende beleid zich vooral af op Nationaal en Europees niveau, en
kan de Gemeente daar niets aan doen: “’Schoenmaker blijf bij je leest’. We kunnen ons als gemeente niet bemoeien met
bijvoorbeeld EU subsidies” (Interview 10, 8 april 2010). Maar dat is een opmerkelijke uitspraak, want juist op lokaal
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niveau kan de Gemeente veel doen. De Gemeente bepaalt waar en hoe nieuwe supermarkten mogen bouwen, en of
anderen mogen uitbreiden. Ook heeft de Gemeente invloed op het aantal en de locatie van fastfoodrestaurants.
Kortom, de Gemeente kan, bijvoorbeeld via het bestemmingsplan, veel invloed uitoefenen en richting geven aan hoe er
met voedsel wordt omgegaan. De Provincie Noord-Brabant ziet mogelijkheden voor de toekomst in een beleidsafdeling
voedselbeleid: “Voedsel raakt aan verschillende beleidsthema’s, het zou niet raar zijn als de Provincie daar iets mee zou
gaan doen. Wellicht een beleidsafdeling Voedselbeleid?” (Interview 8, 6 april 2010 datum), maar op dit moment is
voedsel geen thema. Andere organisaties zien nu wel een rol voor de Provincie: die van voortrekker (met B5) en willen
dat de Provincie wordt betrokken bij voedselbeleid op regionaal niveau.
Kortom, voedsel is op dit moment duidelijk (nog) geen publieke zaak in Tilburg en Brabant. Zowel de Gemeente als de
Provincie voelen zich nu niet verantwoordelijk voor de problemen. Het wordt afgeschoven op lokaal initiatief of op
nationaal en Europees beleid. Maar, zoals aangetoond in hoofdstuk 4, er gebeurt in feite al heel veel. De meeste
voedselgerelateerde activiteiten komen al van onderop. Er is bij die organisaties echter wel behoefte aan coördinatie,
informatie-uitwisseling en samenwerking. Dat gat zou de Gemeente kunnen opvullen, door een coördinerende functie
op zich te nemen. In die zin zou ze heel stimulerend kunnen zijn. Ook geeft de Gemeente aan dat er binnen het huidige
beleid aandacht is voor stad - land relaties, voorbeelden van die initiatieven zijn ‘Goei Eete’, De Nieuwe Warande, De
Groene Kamer, en het starten met een boerenmarkt in een markthal achter de NS. Daarbij wordt aangeven dat er,
wanneer het past binnen het beleid van de Gemeente, er best mogelijkheden zijn voor ondersteuning (Interview 3, 3
maart 2010). Het initiatief voor de ontwikkeling van de Groene Kamer wordt wel gesteund door de Gemeente, maar de
wijziging van het bestemmingsplan laat nog op zich wachten. Het is opvallend dat een initiatief als de Groene Kamer,
wat zo enthousiast wordt ontvangen en waarbij de ontwikkelingen ondertussen al in volle gang zijn(de benodigde
grond is al aangekocht bijvoorbeeld), blijft steken op een wijziging in het bestemmingsplan.

Verantwoordelijkheid/ leiderschap van de BMF
De BMF heeft het idee van voedsel als verbindend thema en een FPC geïnitieerd in Tilburg en omstreken. Ze vervullen
een rol als aanjager van het idee, en dat is succesvol. Het grootste deel van de organisaties die betrokken zijn bij dit
onderzoek kennen dit initiatief van de BMF en voor een aantal geldt dat ze de samenwerking hebben gezocht voor
diverse activiteiten. De buurtmoestuinen van de Twern bijvoorbeeld, of het initiatief ‘Goei Eete’ van Transition Town
Tilburg, zijn activiteiten waar met de BMF wordt samengewerkt. Het Klimaatbureau is dankbaar voor het idee van de
BMF dat voedsel en klimaat samenhangen in de zin van foodmiles, zonder de BMF was hier niet aan gedacht. Toch
vragen ze zich af waarom dat idee in de Gemeente niet één op één wordt overgenomen, terwijl het zo duidelijk is. Voor
de Gemeente is het nu geen prioriteit. (Interview 3, 3 maart 2010). In de vorige paragraaf (5.2.3) staat een aantal van
de organisaties verwijzen naar de BMF wanneer gevraagd werd naar wie een zetel zou moeten hebben in een FPC, ook
natuur- en milieuorganisaties in het algemeen worden genoemd als te betrekken partij. De BMF zelf zegt daarover dat
ze niet per se een zetel hoeft. Blijkbaar is er door de BMF toch een verwachting gecreëerd, de verwachting dat deze
niet alleen aanjaagt en initieert, maar ook het idee voortzet en dus verantwoordelijkheid neemt voor de vorming van
een FPC.

Schaalniveau
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In de voorgaande tabel staat ook het schaalniveau vermeldt, het schaalniveau waarvan de verschillende respondenten
vinden dat daar een FPC zou kunnen zijn. De meeste organisaties zien een FPC op stadsniveau als beste optie. Een
aantal pleiten vooral voor activiteiten op praktijkniveau in de wijk. Ook de Provincie wordt benoemd als mogelijk
schaalniveau, ook samen met de vijf grootste Brabantse steden, de B5. Het concept FPC werd tijdens de interviews
gerelateerd aan de stad, aan stedelijk voedselbeleid. De organisaties die het niet met dat schaalniveau eens zijn, geven
daarvoor verschillenden redenen. “Stel dat iedere stad in Brabant een eigen voedselbeleid krijgt, dan krijg jee en
Babylonische spraakverwarring!”, aldus Geert Wilms van het LIB (Interview 4, 8 maart 2010). Ook Jos van de Sande pleit
voor een FPC op Provinciaal niveau: “Er is geen visie voor Brabant op de langere termijn bij de Provincie. De tijd is wel
rijp voor politieke aandacht” (Interview 12, 29 april 2010). Daarbij gaat het volgens hem ook niet uitsluitend over de

stad, het platteland is ook belangrijk. Ook wethouder Moorman ziet een FPC op Provinciaal niveau, de Gemeente kan
echter wel achter het idee gaan staan (Interview 10, 8 april 2010). Geert Wilms van het LIB zegt hierover: “Op niveau
van Tilburg heeft het geen zin: voedselbeleid heeft voldoende omvang nodig om een counterpart te zijn voor andere
actoren. Het idee van een boerenmarkt, of de plannen voor de Nieuwe Warande zijn te kleinschalig. De verschillende
ketenorganisaties zijn op veel grotere schaal actief”, en geeft ook aan dat het schaalniveau bepaalt wie er betrokken
moeten worden(Interview 4, 8 maart 2010). Thieu Kessels van de Groene Kamer zegt hierover: “Niet de gemeente of de
provincie moet hier een rol is spelen, het is iets landelijks. Nederland is de streek, als je het bekijkt op wereld of EU
niveau” (Interview 6, 29 maart 2010). Echter, juist op die grote schaal zijn de meeste grote problemen te vinden: de
afstand, de anonimiteit en de macht. En: op dat niveau zijn de mogelijkheden van samenwerking beperkt en veel
abstracter. Consumenten zijn op EU niveau een marginale schakel, terwijl het juist gaat om wat de consument doet, om
het vergroten van zijn kennis en keuzemogelijkheden. Op het schaalniveau van de stad zijn oplossingen te vinden die
wel binnen het bereik van consumenten liggen en waar ook mogelijkheden zijn voor verbinding tussen producent, retail
en consument. De verschillende argumenten tegen een FPC op het niveau van de stad kunnen worden samengevat
onder de noemer ‘te kleinschalig’. De Provincie is actief op grotere schaal en wordt als een sterkere partij gezien ten
opzichte van andere, grotere of machtige partijen. Opvallend daarentegen, is dat de Provincie Noord-Brabant pleit
voor een FPC in de stad, niet op Provinciaal niveau. Maar dat heeft te maken met de prioriteit en politieke agenda zoals
eerder beschreven.

Enkele ideeën tot slot
Tijdens de verschillende interviews zijn, afhankelijk van de organisatie, veel verschillende onderwerpen besproken.
Soms kwamen de gesprekken op een zijspoor terecht. Een aantal van die zijsporen zijn interessant om hier te
vermelden. Het gaat dan om voorbeelden van activiteiten, samenwerkingsverbanden of andere ervaringen. Ook
kwamen de geïnterviewden al pratend vaak met leuke of innovatieve ideeën die in een aantal gevallen heel goed
passen binnen de kaders van dit onderzoek. Deze ideeën kunnen gezien worden als mogelijkheden voor een
FPC/Voedselbeleid. Ook tijdens de discussiebijeenkomst werden een aantal leuke ideeën en plannen geopperd die ook
een plek verdienen in deze paragraaf.
•

•

•

•

Geert Wilms (Het LIB) heeft wel een beeld van hoe een FPC op Brabants niveau eruit zou kunnen zien. Het zou een
kleine club moeten zijn, bestaande uit 5 tot 7 organisatie. Deze organisaties bepalen de agenda, per thema worden
dan andere organisaties uitgenodigd. Hij geeft daarbij aan dat niet alleen kennis belangrijk is, maar ook macht en
kracht in de uitvoering (Interview 4, 8 maart 2010).
Een idee van de Tine van de Weyer (Raadslid Gemeente Tilburg) sluit aan op de komende bezuinigingen in de
Gemeente. Het zwembad in Berkel-Enschot is in particulier bezit gekomen, evenals verschillende wijkcentra, die nu
worden gerund door bewoners. Daarmee bezuinigt de Gemeente op die kosten. Collectief onderhoud van
openbaar groen, bijvoorbeeld in de vorm van een moestuin, past hier volgens haar heel goed bij (Interview 5, 16
maart 2010).
Linde Braber (Duurzaam Tilburg) zou graag een streekwinkel zien in Tilburg, maar betwijfeld of dat te financieren is.
Tijdens de bijeenkomst werd het plan voor een boerenmarkt, een winkel in een hal achter het NS terrein)
vergelijkbaar met Marqt, een boerensupermarkt in Amsterdam) genoemd. De voorbereidingen, in de vorm van het
oprichten van een regionale coöperatie, zijn in volle gang. Belangrijk aspect van dit initiatief is lokale verwerking en
aandacht voor lokale ambachten, die door de jaren heen zijn verdreven, onder meer door strenge EU regels.
De Twern zou graag een Groene Balie bij de Gemeente zien, een loket waar iedereen terecht kan met duurzame en
groene ideeën. Een aanvulling daarop is een groenconsulent die de wijken in gaat, om bewoners te adviseren op
het gebied van milieu, natuur, groen en wellicht ook voeding (Interview 1, 2 maart 2010). Het Klimaatbureau gaat
starten met een klimaatloket, en daarmee worden de wensen van de Twern voor een deel ingewilligd. Alle
informatie betreffende het thema klimaat zal daar centraal worden verstrekt aan burgers en bedrijven. Het loket
wordt bemand door studenten van Hogeschool Avans (Interview 3, 3 maart 2010).
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5.3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 EN 5
Samengevat worden door de respondenten, als de grootste problemen genoemd:
1.
2.
3.

De grootschaligheid van de voedselproductie (in de primaire en verwerkende sector), met als gevolg een grote
mentale afstand tussen producent en consument en anonimiteit van voedsel;
De plaats van de productie – het platteland – staat onder druk (in Brabant in het bijzonder de discussie rond de
megastallen en de grote Q-Koorts uitbraak) en;
Obesitas en ondervoeding, door armoede en gebrek aan kennis.

Hoewel de productie van voedsel, en vooral de plaats ervan, een belangrijke thema is in de verschillende activiteiten,
zijn consumenten de belangrijkste doelgroep. Producenten zijn wel betrokken bij bijvoorbeeld ‘Goei Eete’ en de Groene
Kamer, maar vormen niet de doelgroep. Supermarkten (retail) en de verwerkende bedrijven zijn op dit moment niet
betrokken bij en ook niet de doelgroep van de verschillende activiteiten. Concluderend kan dan ook gesteld worden dat
de activiteiten die er op dit moment in en rond Tilburg zijn op het gebied van voedsel, gericht zijn op de consument en
dat via de consument getracht wordt de verschillende doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen hebben veelal
een groene invalshoek en hebben in die zin ook te maken met productie en verwerking van voedsel. Andere
doelstellingen zijn gericht op het versterken van de relatie stad-platteland of op het verbeteren van (kennis over)
gezondheid. In al die activiteiten blijft de retail als machtige partij buiten beschouwing en wordt getracht veranderingen
te bewerkstelligen via de consument. Maar zolang de consument in de supermarkt niet of nauwelijks een andere,
duurzame keus kan maken, worden die doelstellingen niet bereikt. Kortom, er is een discrepantie te zien tussen de
benoemde problemen en de huidige activiteiten als oplossing daarvan. Enerzijds is er sprake van een systeemprobleem,
anderzijds wordt de oplossing op individueel niveau gezocht.
Kijkend naar de verschillende activiteiten die erop dit moment in en om Tilburg worden uitgevoerd, is het interessant te
zien dat voedsel in veel van de gevallen een verbindend karakter lijkt te hebben. Voor het PON, De Groene Kamer,
Transition Town Tilburg en de BMF is voedsel een centraal thema, wat een verbindend karakter heeft, vooral als het
gaat om stad-land relaties Voor de overige partijen is voedsel, soms impliciet, een middel dat wordt ingezet om andere
doelen te bereiken. Deze verbinding biedt mogelijkheden voor een FPC of een integraal voedselbeleid.
De mogelijkheden en beperkingen van een FPC kunnen worden getypeerd met de begrippen behoefte, urgentie,
representatie, rol van de overheid, verantwoordelijk en schaalniveau. Er is, op praktijkniveau, behoefte aan meer
samenwerking, aan het delen van informatie en aan coördinatie. Dit blijkt zowel uit de interviews als uit de discussie
tijdens de georganiseerde bijeenkomst. Daarbij is er behoefte aan steun van de Gemeente Tilburg, idealiter in de vorm
van een wethouder die zich verantwoordelijk stelt om het bestuurlijk door te trekken. Urgentie lijkt er op basis van de
interviews niet te zijn, tijdens de bijeenkomst bleek echter dat de urgentie om de voedselproblemen aan te pakken wel
degelijk wordt gevoeld, zij het bij een kleine groep en het sluimert nog onder het oppervlak. Wat representatie betreft
worden vooral belangengroepen genoemd. Supermarkten en burgers worden door de meerderheid van de
respondenten niet als partij gezien voor deelname aan een FPC. Dat is opvallend, want samen vormen ze het grootste
deel van de voedselketen en zonder deze partijen blijft het huidige systeem en verwanten problemen in stand. Van de
overheid wordt initiatief, steun, facilitatie en betrokkenheid verwacht. De overheid geeft echter aan niet het initiatief
voor een FPC te willen nemen, maar wel initiatieven op dat gebied te ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor een
FPC wordt door geen van de partijen genomen. Wel lijkt men te verwachten dat de BMF, die het idee van een FPC heeft
geïnitieerd en aangejaagd, de verantwoordelijkheid neemt. De meeste respondenten verkiezen het schaalniveau van
de stad als werkgebied van een FPC.
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Dus de belangrijkste mogelijkheden zijn dat er behoefte en urgentie is, dat de meeste partijen het eens zijn over het
schaalniveau waarop een FPC zou moeten worden gestart. Het toezeggen van steun door de Gemeente aan initiatieven
van onderop biedt ook mogelijkheden, juist omdat deze initiatieven er al volop zijn. De belangrijkste beperkingen zijn
dat twee belangrijke partijen in de voedselketen niet worden benoemd als mogelijke deelnemers aan een FPC, namelijk
de retail en de consument. Ook het ontbreken van verantwoordelijkheid is een beperking.

HOOFDSTUK 6 – DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk achtereenvolgens de discussie, conclusies en aanbevelingen. In de eerste paragraaf de discussie: een
reflectie op de theorie vanuit de resultaten, in het licht van FPC’s. In de tweede paragraaf wordt antwoord gegeven op
de hoofdvraag die leidend was tijdens het onderzoek. De laatste paragraaf bevat een aantal aanbevelingen, welke
voortkomen uit de discussie en conclusies.

6.1 DISCUSSIE
De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn samengevat in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk. Maar
hoe verhouden deze resultaten zich zicht tot de theorie welke de basis vormt voor het gebruikte conceptueel kader?
Op basis van het conceptueel kader is er een duidelijke definitie van FPC’s gegeven. Deze definitie, een ideaal model
wellicht, geeft de kaders aan waarbinnen er voor een FPC verschillende mogelijkheden zijn:
FPC’s zijn netwerken bestaande uit verschillende actoren die het voedselsysteem representeren. FPC’s bestaan als
officieel onderdeel van overheden en maar ook daarbuiten. De belangrijkste functies van FPC’s zijn: adviseren, bruggen
bouwen, netwerken en leiderschap bieden. Het doel van FPC’s is een duurzaam voedselsysteem op sociaal en ecologisch
gebied. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van verschillende activiteiten: onderzoek uitvoeren en rapporten
schrijven, projecten ontwikkelen, educatie, ondersteuning van andere organisaties en het faciliteren van
netwerkbijeenkomsten.
Bij een FPC gaat het erom dat met een voedselbril op gekeken wordt naar de verschillende beleidssectoren, of
invalshoeken. Met die voedselbril kunnen verbanden worden gezien tussen de verschillende beleidssectoren en
problemen. Maar de voedselbril kan ook worden opgezet om naar individuele sectoren te kijken, en deze te benaderen
vanuit een voedselperspectief. Door naar verschillende problemen te kijken met een voedselbril, kan er samenhangend
beleid gemaakt worden of kunnen problemen in individuele sectoren met een bredere benadering worden aangepakt.
Integratie en participatie kunnen de vorm van een FPC bepalen. Zowel integratie als participatie kan een doel zijn,
mengvormen zijn ook mogelijk. Afhankelijk van het doel en dus de mate van participatie en/of integratie zijn
verschillende vormen mogelijk. Bij die verschillende vormen horen logischerwijs verschillende mogelijkheden en
beperkingen. Participatie in relatie tot representatie zegt iets over in hoeverre sectoring kan plaatsvinden, en is daarom
een belangrijk aspect om te beschouwen in relatie tot de vorm van een FPC.

Integratie – Participatie
Beleidsintegratie is een ambitieuze doelstelling. Het vereist dat deelnemers over hun eigen belangen en grenzen heen
moeten stappen voor het bereiken van één collectief doel. Integratie varieert van een intensieve samenwerking tot een
verregaande vorm, waar het gaat om het opheffen van grenzen en uiteindelijk het opheffen van sectoren. Op het
niveau van de Gemeente Tilburg is dat bijvoorbeeld de samenwerking tussen de beleidsafdelingen Milieu en Verkeer,
en tussen Ruimtelijke Ordening en Groen (Interview 10, 8 april 2010). Ook voor het Klimaatbureau is integratie een
doel, nu zijn er nog verschillende allianties, gebaseerd op verschillende thema’s en sectoren, uiteindelijk is het de
bedoeling dat er één klimaatalliantie komt, waarin alle thema’s vertegenwoordigd zijn (Interview 3, 3 maart 2010).
Integratie kan een doel zijn van een FPC. Belangrijk om op te merken is dat er verschillende vormen van integratie zijn:
horizontale, territoriale en verticale. Horizontale integratie is integratie tussen en van verschillende beleidssectoren op
één overheidsniveau, vaak genoemd in combinatie met territoriale integratie: integratie tussen lokale actoren en
organisaties in één bepaald gebied. Verticale integratie gaat om integratie tussen verschillende overheidsniveaus.
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In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van integratie in relatie tot een Food Policy Council voor Tilburg. Op
basis van de uitkomsten kan gesteld worden dat integratie als doel op dit moment te ambitieus is voor een FPC in
Tilburg. Het doel van integratie zou in dit verband het maken van verregaande en compromitterende afspraken kunnen
zijn. Afspraken over een collectief doel en hoe dit te behalen is, door het maken van afspraken over taken en
verantwoordelijkheid, ook financieel. De collectieve wil om met de problemen aan de slag te gaan ontbreekt, dit is
vooral af te leiden uit het ontbreken van een gevoel van urgentie en het daardoor ontbrekende gevoel van
verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten al deze partijen ook beschikken over de juiste houding en inzet om integratie
mogelijk te maken. De meeste respondenten geven aan dat ze zelf niet betrokken willen of hoeven worden een FPC, of
zijn daarover niet duidelijk. Daarbij geven ze aan, wel verder te gaan met het organiseren van eigen
voedselgerelateerde activiteiten. Voor de Gemeente Tilburg met name, is beleidsintegratie nog erg moeilijk. Integraal
beleid is wel een uitgangspunt voor de Gemeente, maar de samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren
verloopt nog niet erg soepel. Wethouder Marieke Moorman zegt daarover het volgende: “De noodzaak en de
meerwaarde moet wel gevoeld worden als voorwaarde voor samenwerking. Milieu en verkeer werken goed samen,
tussen RO en groen gaat het steeds beter. Maar tussen wonen en groen is het lastig, daar is veel spanning” (Interview
10, 8 april 2010).
Van andere partijen die niet worden benoemd als mogelijke deelnemers aan een FPC, de consument en de
retailindustrie, is niet te zeggen of de wil en de houding aanwezig is om met integratie aan de slag te gaan.
Het collectieve belang, wat centraal moet staan bij integratie is op dit moment niet duidelijk voor iedereen. De urgentie
om de problemen aan te pakken, sluimert nog onder het oppervlak en is slechts voor een kleine groep duidelijk.
Wanneer deze groep gaat samenwerken en via die samenwerking een grotere groep bereikt, kan daarmee de urgentie
worden vergroot. Met een grotere groep mensen die de urgentie erkennen, kan de collectieve wil toenemen. Dit kan
de basis zijn voor integratie in de toekomst, maar zoals gezegd, de tijd is nu nog niet rijp voor integratie.
Participatie daarentegen, is wel een mogelijk doel voor een FPC in Tilburg. De wens om samen te werken en vooral de
wens om kennis en informatie uit te wisselen zijn door de verschillende respondenten uitgesproken. Participatie
kenmerkt zich door vrijwilligheid en vrijblijvendheid, aan beide kenmerken wordt voldaan. Vooral tijdens de
discussiebijeenkomst werd dit duidelijk. Een grote groep geïnteresseerden afkomstig uit verschillende sectoren gaf aan
wel te voelen voor een samenwerking. Participatie als doel gaat erom zoveel mogelijk verschillende meningen te horen
van verschillende deelnemers. Tijdens de bijeenkomst bleek er veel interesse te zijn voor andermans mening, de
discussie was zeer succesvol en zeker niet nog beëindigd op het moment dat de bijeenkomst werd afgesloten. De BMF
en Transition Town Tilburg hebben al aangegeven samen een volgende bijeenkomst te willen organiseren. Door middel
van een e-maillijst kunnen deelnemers elkaar op de hoogte houden van en uitnodigen voor voedselgerelateerde
activiteiten, dit kan de start zijn voor een verdere samenwerking.

Representatie – Participatie
In het licht van participatie is het belangrijk ook te kijken naar representatie, met andere woorden: wie participeert en
in welke rol of vanuit welk belang. In de vorige paragraaf wordt gesteld dat participatie zich kenmerkt door
vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Participatie betekent letterlijk ‘deelnemen aan’ of ‘zitting hebben in’. Toch zijn er
voorbeelden te noemen waarin participatie niet vrijwillig en niet vrijblijvend is. Eén van die voorbeelden staat
beschreven in hoofdstuk 1, en gaat over de gebiedscommissie in de Achterhoek. De actoren in deze commissie waren
verplicht deel te nemen: van te voren stond vast dat er een commissie moest komen en welke organisaties moesten
deelnemen. Omdat er van iedere sector maar één persoon deelnam, werd deze persoon gezien als dé sector. De relatie
tussen representatie en participatie is belangrijk omdat het iets zegt over de kans op sectoring. Sectoring is een houding
gericht op het beschermen, of zelfs het versterken van, de verschillen tussen sectoren, dit alles om de eigen agenda en
belangen te beschermen en te verdedigen ten opzichte van de van de andere sectoren. Sectoring is dus een uitvloeisel
van een bepaalde manier van participatie.
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Inhoud, thema’s en vooral belangen zijn een belangrijk aspect in het geval van sectoring. Wanneer een actor zijn
standpunt of belang uitdraagt, dan gaat het om de inhoud. Maar, een ander aspect aan sectoring is vorm. Hoewel geuit
op basis van inhoud, is de vorm van samenwerking bepalend bij het in meer of minder mate voorkomen van sectoring.
Genoemd in het conceptueel kader zijn vrijwilligheid en meervoudige representatie per sector als belangrijke
voorwaarden. Het belang van vrijwilligheid spreekt voor zich: wanneer iemand vanuit een organisatie gedwongen
wordt te participeren in bijvoorbeeld een FPC, zal sectoring vaker optreden.
In tabel 4 van hoofdstuk 5, staat beschreven welke partijen worden voorgedragen om deel te nemen aan een FPC.
Opvallend is dat het vooral belangenorganisaties zijn die worden benoemd, zowel traditionele als nieuwe, en ook dat
per sector steeds één organisatie wordt benoemd. Wanneer inderdaad wordt gekozen voor die organisaties, dan
bestaat er een kans dat sectoring optreedt. Meervoudige representatie is belangrijk om sectoring te voorkomen.
Meervoudige representatie wil zeggen dat er per sector meerdere afgevaardigden deelnemen aan een FPC. Wanneer er
slechts één representant is per sector, bestaat de kans dat deze persoon als dé sector wordt gezien. In dit geval worden
bijvoorbeeld de BMF en ZLTO vaak genoemd, de eerste een traditionele belangenorganisatie op het gebied van milieu
en de tweede voor de agrarische sector. De GGD en PRVMZ (Provinciale raad voor de volksgezondheid in NoordBrabant) worden beide genoemd als mogelijke deelnemers, beide organisaties zijn actief op het gebied van
(gezondheids-) zorg. Wanneer beide partijen zouden deelnemen wordt de kans op sectoring verkleind, door de
meervoudige representatie van de sector zorg. Sectoroverstijgende partijen zijn ook genoemd. Transition Town Tilburg
en Duurzaam Tilburg bijvoorbeeld, zijn nieuwe belangenorganisaties die zich inzetten voor duurzaamheid op
verschillende terreinen. Daarbij kenmerken ze zich door hun netwerkstuur en hun verbindende karakter ten opzichte
van andere organisaties. Ook de BMF vervult, naast haar traditionele rol als belangenbehartiger voor natuur en milieu,
ook meer en meer de rol van netwerkorganisatie. Deze partijen staan buiten en boven sectoren en kunnen vanuit die
houding een bijdrage leveren aan het voorkomen van sectoring.
Wanneer het om een FPC gaat, dan zullen de actoren afkomstig uit verschillende sectoren en organisaties in eerste
instantie onderhandelen (discussiëren) over de doelstelling, in tweede instantie gaat het over hoe de doelstelling
bereikt moet worden. In beide fases zullen de verschillende partijen afwegen wat belangrijk is en hoe ze anderen
daarvan kunnen overtuigen. Dan kan sectoring dus ook een rol gaan spelen. Echter, vrijwilligheid is hierbij een
belangrijk criterium. Wanneer de verschillende deelnemers vrijwillig participeren is de kans op sectoring veel kleiner.
Tijdens de interviews zijn voorbeelden besproken waarin belangenconflicten optraden. Of situaties waarin er juist geen
tot weinig belangenconflicten optraden. Linde Braber van Duurzaam Tilburg geeft aan dat er verschillende organisaties
in Tilburg actief zijn op hetzelfde gebied, en dus hetzelfde belang nastreven. Er is daardoor sprake van
‘subsidieconcurrentie’ (Interview 2, 3 maart 2010). In de verschillende allianties van het Klimaatbureau werken
verschillende partijen samen. De allianties worden getrokken door fanatieke personen, maar de organisaties in de
allianties remmen het proces af. Binnen de Gemeente speelt dit ook, enthousiaste initiatieven worden afgeremd
(Interview 3, 3 maart 2010). Wethouder Marieke Moorman noemt de Groene Mal als voorbeeld waarbinnen de
samenwerking erg goed gaat. Het is een samenwerkingsverband van de Gemeente, ZLTO, Waterschappen en natuuren milieuorganisaties, gericht op natuurbehoud en –ontwikkeling. “De samenwerking is in ieders gezond eigenbelang.
Voorheen vond je elkaar bij de rechter” (Interview 10, 8 april 2010). De respondenten deden ook suggesties om
belangenconflicten te voorkomen. De organisaties zijn het er over eens dat het belangrijk is dat er bij
samenwerkingsverbanden als een FPC een onafhankelijk persoon of organisatie betrokken is, en dat diegene het proces
faciliteert. Belangrijk is ook een gezamenlijk belang en meerwaarde voor alle betrokken organisaties, er moet iets in
zitten voor iedereen. Volgens Hans Alberts is transparantie het kernconcept in deze. Door open en eerlijk te zijn over
belangen, door te laten zien wat je doet en waarom, wordt de kans op conflicten verkleind (Interview 7, 1 april 2010).
Er dus gevaar voor sectoring wanneer representatie plaatsvindt op basis van sector. Participatie op persoonlijke titel en
vanuit passie zijn belangrijk. Het is een groot verschil wanneer bijvoorbeeld een supermarkt franchiser op persoonlijke
titel deelneemt en niet namens alle supermarkten. Het is beter wanneer een commissie bestaat uit personen die er iets
in zien en die vanuit overtuiging deelnemen, dan wanneer die commissie bestaat uit allemaal belangenorganisaties die
vanuit dat belang deelnemen.
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6.2 CONCLUSIES – ANTWOORD OP DE HOOFDVRAAG
Wat zijn de randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen voor het opzetten van een Food Policy Council?
De verschillende mogelijkheden en beperkingen samen, vormen de randwoorden waarbinnen een FPC in Tilburg kan
worden opgezet. Wat de mogelijkheden betreft is te zeggen dat sprake is van urgentie in relatie tot de benoemde
voedselgerelateerde problemen. Hoewel de urgentie nog sluimert onder het oppervlak is het voor de partijen die
betrokken zijn bij dit onderzoek, evenals voor de deelnemers aan de bijeenkomst, duidelijk dat er iets aan benoemde
problemen moet worden gedaan. Daar sluit bij aan dat er behoefte is aan meer samenwerking en aan uitwisseling van
kennis en informatie. Ook het toezeggen van steun aan initiatieven van onderop door de Gemeente Tilburg biedt
mogelijkheden. Het ontbreken van de retailindustrie in de probleemdefinitie en ook als mogelijk te betrekken partij bij
een FPC, is een belangrijke beperking. Voor het niet betrekken van consumenten bij een FPC geldt dat ook. Samen
vormen deze partijen een groot deel van voedsysteem, zonder hen is het nagenoeg onmogelijk om het systeem en
gerelateerde problemen aan te pakken. Het gebrek aan verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk starten met een
FPC is een belangrijke beperking. Hoewel de BMF op dit moment wel aanjager en initiator is van dit thema, is er geen
partij die de coördinatie en aansturing op zich neemt.
Randvoorwaarden zijn ook, op basis van de literatuur: een afweging van de mate van participatie en integratie. Ook
daaruit komen een aantal mogelijkheden en beperking voor een FPC in Tilburg voort. Beleidsintegratie als doel, dat wil
zeggen, het stellen van een gezamenlijk doel en het maken van verregaande en compromitterende afspraken, is op dit
moment een te ambitieuze doelstelling voor een Tilburgse FPC. Vooral het feit dat de verschillende partijen niet
duidelijk of negatief zijn over hun eigen rol in een FPC en dus geen verantwoordelijkheid nemen, wijst er op dat er
onvoldoende collectieve wil is. Juist die collectieve wil, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid, zegt iets over de
houding van de verschillende partijen. Voor integratie is een houding vereist waarbij over eigen belangen wordt
heengestapt, en waarbij het gaat om een collectief belang. Omdat ook de urgentie nog niet door iedereen wordt
erkend, is er nog geen collectief belang.
Participatie als doel is wel een mogelijkheid. De verschillende actoren hebben uitgesproken dat ze meer willen
samenwerken en dat het dan ook belangrijk is elkaar vaker te zien. Een discussieplatform, een Tilburgs voedselnetwerk
of een ander overlegmodel, behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat actoren participeren
op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid en vanuit een persoonlijke gedrevenheid. Participatie op basis van
belangen in plaats van passie kunnen leiden tot sectoring. Representatie op basis van sectoren, in plaats van op
persoonlijke titel kunnen ook sectoring veroorzaken. Voor representatie geldt ook dat het belangrijk is dat er per sector
verschillende personen vertegenwoordigt zijn. Kortom, sectoring kan een beperking zijn, maar is goed te voorkomen
door samen te werken met gedreven personen die niet belemmerd worden door het moeten verdedigen van één
sectoraal belang.

6.3 AANBEVELINGEN
Er zijn een aantal algemene aanbevelingen die op basis van de conclusies kunnen worden gedaan. Op basis van zowel
de resultaten van het literatuuronderzoek als het empirisch onderzoek, kan gesteld worden dat de stad het meest voor
de handliggende schaalniveau is voor een FPC. De stad, met omliggend platteland, vormt een afgebakend geheel. Die
afbakening wordt gevormd door de gemeentegrenzen en de daarbij behorende gemeentelijke taken en
verantwoordelijkheden, alsmede de specifieke non-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor en in de stad.
De meeste FPC’s overzee, in de VS en Canada, zijn ook op stadsniveau actief. Er is in de stad een combinatie mogelijk
van zowel praktijk, als beleid. Op provinciaal niveau zijn er ook zeker mogelijkheden voor FPC´s, maar hier zal de nadruk
meer op beleid liggen. Ook hiermee is in het buitenland ervaring opgedaan, met FPC´s op bijvoorbeeld staatsniveau in
de VS. Specifiek voor Tilburg en Brabant zijn de volgende aanbevelingen, waar wellicht ook lessen uit te leren zijn voor
andere steden en provincies in Nederland:
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•

Op het niveau van wijken is het belangrijk dat de verschillende organisaties meer gaan samenwerken. Organisaties
die zich in de wijk bezig houden met vergelijkbare activiteiten kunnen veel aan elkaar hebben. Ook tussen wijken is
samenwerking belangrijk. Het zou zonde zijn wanneer partijen in andere wijken als Tilburg-Noord en –West die ook
willen starten met bijvoorbeeld buurtmoestuinen het wiel opnieuw moeten uitvinden. De benodigde kennis en
kunde zijn er al, deel dat met elkaar!

•

De stad is het meest voor de handliggende schaalniveau, dit wordt door de meeste respondent benoemd. Dit is in
overeenstemming met FPC’s wereldwijd, ongeacht de grote van de stad (bijvoorbeeld Vancouver en Toronto in
Canada). Op dit niveau moet vooral worden gedacht een operationele doelstelling: aan het doen.

•

Voor de samenwerking in Tilburg is de basis gelegd tijdens de bijeenkomst op 20 mei, de aanwezige partijen gaven
aan meer te willen samenwerken. Dit is een mooie kans voor de start van een FPC in Tilburg.
Een aantal respondenten noemt de Provincie of het samenwerkingsverband Brabantstad als beste niveau voor een
FPC. Ook hiervoor geldt dat er in andere landen ervaring mee is, in de VS bestaan FPC’s op county- en staatsniveau.
Op dit niveau moet vooral worden gedacht aan een overlegstructuur: discussie en kennisdeling. Het stad-land
Forum van het PON is een mooie basis, op het niveau van de Provincie is veel winst te halen door met een
voedselbril te kijken naar die relatie, er zijn immers verschillende steden met bijbehorend ommeland.

•

•

Zowel op wijk-, stad- als provinciaal niveau geldt: werk samen, deel de kennis en informatie die er bij de
verschillende organisaties is. Samen creëer je synergie; 1+1=3.

•

Stel niet te ambitieuze doelen, maar zet in op datgene waar behoefte aan is.

•

Werk samen met gepassioneerde individuen vanuit het belang voor de stad en haar bewoners en niet vanuit een
eigenbelang.

•

De urgentie van de problemen en voor een FPC sluimeren nog onder het oppervlak. Enerzijds biedt dat
mogelijkheden om in de luwte hier samen mee aan de slag te gaan. Anderzijds is het wel belangrijk dat de urgentie
een plek krijgt op de politieke agenda’s van Tilburg en Brabant. Zorg ervoor dat betrokken beleidsmedewerkers en
politici betrokken blijven. Zorg voor informatie, houdt ze op de hoogte en betrek ze daarbij waar ze kunnen en
willen.

•

De Gemeente Tilburg moet de genomen en toekomstige initiatieven op het gebied van voedsel ondersteunen, ze is
daar in een belangrijke partij. De verantwoordelijkheid voor de stad en haar bewoners ligt bij de Gemeente. Het is
belangrijk dat de Gemeente doet wat ze kan en ze heeft daarvoor voldoende mogelijkheden. Zet in op stad-land
relaties: dat is een brede aanpak die verschillende problemen en oplossing incorporeert.

•

Voor de organisaties in en om Tilburg die betrokken zijn bij dit onderzoek, als ook de deelnemers aan de
bijeenkomst geldt dat er een start is gemaakt, de eerste kennismaking is een feit. Nu is het belangrijk om door te
gaan, maar ook om het breder te trekken. Betrek enthousiaste ondernemers in Tilburg en maak daarbij gebruik van
bestaande netwerken. Er is ongetwijfeld iemand die een supermarkteigenaar kent in zijn familie of kennissenkring,
betrek die er bij. Betrek ook burgers: organiseer publieksevenementen als een discussie of filmavond. Denk ook na
over hoe de minder kritische en betrokken consument bereikt kan worden. Kijk daarvoor ook buiten de bekende
netwerken.

•

Wat de verantwoordelijkheid en coördinatie betreffen zie ik mogelijkheden voor de BMF en Transition Town
Tilburg. Beide zijn netwerkorganisaties die inzetten op integraliteit en verbinding. Maak gebruik van die
overeenkomsten en ga verder met de huidige samenwerking. Samen bezit je over een groot netwerk, overtuig dat
netwerk door in te zetten op verbinding.
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Introductie
o Organisatie, functie/taak
Voedselproblemen
o Grootste probleem? Oorzaak?
Oplossingen voor voedselproblemen
o Beste oplossing? Gebeurt er genoeg?
Activiteiten organisatie (nu)
o Doel, doelgroep?
o Relatie met voedselthema’s
Samenwerkingsverbanden (nu)
o Wie, welke organisaties? Waarom?
o Wie/welke niet? Waarom?
Voedselbeleid (visie, toekomst)
o Bekendheid met begrip?
o Activiteiten op dat gebied?
o Ideeën over voedselbeleid voor Tilburg? (Of Brabantstad, Provincie, Nederland)
o Wie betrekken, wie niet?
o Rol van de overheid?
o Financiering?
o Eigen rol als organisatie?
Participatie & integratie (voedselbeleid)
o Wat is participatie?
o Wat is integratie?
o Hoe omgaan met verschillende belangen (in samenwerkingsverbanden, netwerken)

BIJLAGE II - LIJST MET GEÏNTERVIEWDEN
Organisatie

Wat en hoe?

De Twern –
Karlijn Verschuren en
Marianne van der Zee

Organisatie voor maatschappelijke diensten

(Tilburg Noord)

Kernbegrippen en opdrachten:

Beleidsvisie 2008-2012: ‘Altijd in de buurt’

•
•
•
•

aanboren van de kracht en talenten van bewoners, 'overhebbers' inzetten om
problemen op te lossen
bewoners wijzen op en doorverwijzen naar het totaal aan aanbieders (formele
en informele, digitale en traditionele)
spil zijn in het netwerk van maatschappelijke organisaties
aanbieden van maatschappelijke diensten en beheer van maatschappelijk
vastgoed.

(bron: www.twern.nl)
Duurzaam Tilburg –
Linde Braber
(Tilburg West)

De Stichting duurzaam Tilburg heeft tot doel om mensen en organisaties in Tilburg en
omstreken die zich op enigerlei wijze bezighouden met duurzame activiteiten (op het
gebied van natuur & milieu, sociale cohesie én duurzaam ondernemen) met elkaar te
verbinden.
Door allen die zich met duurzame activiteiten bezighouden in de gelegenheid te stellen
met elkaar in contact te komen, streeft de stichting ernaar dat duurzaamheid meer
‘body’ krijgt in Tilburg en omstreken. Duurzaam Tilburg gaat ervan uit dat door
ontmoetingen te stimuleren en kennis te delen er meer en kwalitatief betere
duurzame activiteiten ontstaan.
(bron: www.duurzaamtilburg.nl)

Gemeente Tilburg –
Wim Caron
(Klimaatbureau)

Gemeente Tilburg –
John Verstappen
(Beleidsmedewerker
Landelijk gebied)
LIB –
Geert Wilms
(Secretaris)

Het klimaatprogramma 2009-2012 is vastgesteld in de raad. Tilburg wil in 2045
klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Dan stoot de stad netto geen CO2 en andere
broeikasgassen meer uit. Ook blijft de stad goed functioneren als het klimaat
verandert. Daarvoor is samenwerking nodig tussen de gemeente, lokale bedrijven,
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers. Diverse allianties
(samenwerkingsverbanden) spelen hierbij een belangrijke rol. Zij worden ondersteund
door het Klimaatbureau.
(bron: www.tilburg.nl)
Beleid over: omgevingsfactoren, landschap en natuur.

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een
samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en
vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.
(bron: www.stuurgroeplib.net)
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Gemeente Tilburg –
Raadslid Tine van de
Weyer
De Groene Kamer –
Thieu Kessels
(Retail Consultant)

Raadslid PvdA Tilburg: Portefeuille Verkeer & Vervoer – aangevuld met ‘groen’ en
sociale cohesie
In idee en uitwerking is De Groene Kamer uniek. Het landgoed combineert
buitengewoon kwalitatieve retail en duurzaam ondernemen met verantwoorde
ontsluiting van de omliggende natuur. Het komt tegemoet aan een groeiende wens
van Nederlanders om contact te leggen met hun groene omgeving. Wij houden allen
van de natuur, maar willen die ook op een comfortabele manier beleven. DGK biedt die
mogelijkheid: een landschappelijke omgeving waar je ontspannen kunt genieten van
hoogwaardige voorzieningen. Een dagje uit om de hoek. De Groene Kamer (800
parkeerplaatsen) is makkelijk bereikbaar. De 60.000 inwoners van de Tilburgse wijk De
Reeshof kunnen zelfs lopend of per fiets naar het landgoed. Ruim 400.000 bezoekers
bevinden zich op minder dan 30 min. van DGK. Verder leent het voorzieningenniveau
van De Groene Kamer zich uitstekend voor dagrecreatie. Daarmee is ze interessant
voor bezoekers uit heel Nederland en Vlaanderen.
(bron: www.degroenekamer.nl)

Transition Town Tilburg –
Hans Alberts
(Initiator ‘Goei Eete’)

Activiteiten tot nu toe:
Bewustwording en interactie: Voor het draaien van series van films over duurzame
thema’s zoeken we samenwerking met het Brabants Natuurmuseum, Filmfoyer en de
bibliotheek. Het Bewust Leven Magazine. Ecodorp en Duurzaam Tilburg zijn hierbij
betrokken. Ook voor andere suggesties staan we open.
Project ‘Ons Tilburg’: Om meer burgers te betrekken zoeken we samenwerking met
andere organisaties. We doen mee met de Doevitrine (Duurzaam Tilburg), we willen
via De Twern meer mensen bereiken, we werken samen met de Bibliotheek om zoveel
mogelijk mensen te bereiken rond dit thema. Met verschillende organisaties gaan we
na hoe we meer mensen uit verschillende doelgroepen kunnen betrekken.
Goei Eete: samen met verschillende organisaties (o.a. Bureau Ver(?)Antwoord
met ‘Lekker dichtbij’) is er een werkgroep bestaande uit 7 personen rond lokale
voedselvoorziening met als doel boeren en consumenten dichter bij elkaar te brengen.

Diner met TT: Transition Town organiseert maandelijks bijeenkomsten om elkaar
laagdrempelig te ontmoeten en uit te wisselen over (lokaal) voedsel en mogelijkheden
(zie agenda). Er wordt sinds december 2009 een vegetarische maaltijd voorgeschoteld,
iedere keer door andere koks. Er zijn meer eet initiatieven in de stad waar we graag
aandacht voor vragen. Ze vervullen een belangrijke functie voor een grote groep
mensen die meer betrokken wil zijn bij wat er in de stad gebeurt.
(bron: http://tilburg.transitiontowns.nl)
Provincie Noord Brabant –
Ewoud van den Berg

Directie Ecologie Programmamanager Schoon Brabant, tevens procesmanager
Provinciale Landschappen
Vier jaar geleden zijn er door de Provincie verschillende programmalijnen gedefinieerd
in het bestuurlijk akkoord. Schoon Brabant (SB) is één van de zes programmalijnen. SB
is portefeuille overstijgend: Ecologie, Ruimtelijke Ordening, Financiën & Economische
Zaken en Bereikbaarheid zijn betrokken bij deze programmalijn. Binnen SB zijn er
verschillende projecten gericht op ontwikkeling en innovatie. Er wordt ook met externe
partijen samengewerkt, de Provincie treedt op als regisseur.
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Binnen SB staan drie onderwerpen centraal: 1) Proeftuinen (innovatie en
samenwerking op het gebied van duurzaamheid, bijv. het bedrijventerrein in Moerdijk:
afval, warmte en energie, en duurzame woningbouw in Heusden). 2)Gezond & Veilig
(externe veiligheid: functioneel groen, luchtkwaliteit, energie en ook gevaarlijke
stoffen). En 3) Provinciale Landschappen (er zijn drie provinciale landschappen; het
Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal. De ontwikkelingen in het Groene
Woud (waar het proces al verder is) worden gebruikt als ‘mal’ voor de twee andere
landschappen).
5p’s staan centraal: people, planet en profit aangevuld met proces en passie. Voedsel
speelt een rol bij de drie landschappen in de vorm van streekproducten en in de relatie
stad-land (voedselvoorziening).
Het PON –
Sjaak Cox en Gerhard
Geerken
(Advies en onderzoek)

Het PON is een kennisinstituut op het sociale domein. Het levert een actieve bijdrage
aan de ontwikkeling van een sociaal duurzame samenleving. Wij combineren
wetenschappelijke kennis met kennis van de uitvoeringspraktijk. Bovendien is het PON
in staat om partijen met elkaar te verbinden.
(bron: www.hetpon.nl)

Gemeente Tilburg –
Wethouder Marieke
Moorman

BMF –
John Vermeer en Piet
Rombouts
(hoofd bedrijfsbureau en
medewerker
plattelandseconomie)
GGD Hart voor Brabant –
Jos van de Sande
(Hoofd algemene
gezondheidszorg,
Bestrijding Infectieziekten,
Medische milieukunde
(provinciaal) en
Forensische geneeskunde)

• Jeugd, Onderwijs en Studentenzaken
• Spoorzone
• Water-Natuur en Landschap (incl. begraafplaatsen)
• Welstand, Monumenten en Architectuur
• Wijkwethouder Oude Stad
Stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd
landschap. Overkoepelend orgaan voor 115 vrijwilligersgroepen op het gebied van
natuur, milieu en landschap in Brabant. (Hoofd bedrijfsbureau en medewerker
plattelandseconomie)

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, werkgebied beslaat 29 gemeentes.
Missie: De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met
speciale aandacht voor risicogroepen.
Taken, Publieke gezondheidszorg op het gebied van:
•
•
•
•

infectieziektebestrijding, hygiënezorg en medische milieukunde
jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen
epidemiologie en beleidsadvisering
gezondheidsbevordering

(Bron: www.ggdhvb.nl)
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Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam

Organisatie

Heerkens

Dion

BION Food & Agriculture

Rombouts

Piet

BMF

Vermeer

John

BMF

Broek

van den

Jan

Boerderij het Schop

Zuijlen

van

Loes

Bureau Het Kan Ook Anders

Vugts

Jan

Bureau Verantwoord

Kessels

Thieu

De Groene Kamer

Warnaar

Marleen

De Kleine Aarde

Verschuren

Karlijn

De Twern

Elshof

Niels

Gemeente Tilburg

Verstappen

John

Gemeente Tilburg

Jos

GGD Hart voor Brabant

Kannemans

Janneke

Graafsche Hof (student)

Naaijkens

Jeroen

HAS

Puts

Joachim

HAS Den Bosch

Tournier

Yvette

HAS Den Bosch

Cox

Sjaak

Het PON

Berkelmans

Gerard

Landgoed De Groene Kamer

Krol

Marjon

LIB

Sande

van de

Hoogendam

Eelco

LNV Zuid

Plantinga

Mariska

NHTV Breda

Maessen

Rob

Provincie Noord-Brabant - duurzame stad-land verbindingen

Janny

Provincie Noord-Brabant - projectleider Innovatief Groen

Schellekens

Dianne

Schellekens Projectmanagement

Sonneveld

Marien

Stichting Regiowaarde

Dingemans

Janne

Studente Rurale Sociologie WUR

Alberts

Hans

Transition Town Tilburg

Irma

Transition Town Tilburg

Tias

Universiteit van Tilburg

Tal

Universiteit van Tilburg

Fred

Werkgroep Regionale Voedselvoorziening van Transition Towns

Derkzen

Petra

WUR Rurale Sociologie

Plantinga

Simone

WUR- student

Heijden

van der

Lamers
Moorsel

van

Ullmann
Vleuten

van der

Programma
•
•
•
•
•
•
•
LX

15.00 uur
15.20 uur
15.30 uur
15.50 uur
16.10 uur
16.40 uur
17.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en een regionale lekkernij.
Welkom en introductie
Succesvol voedselbeleid buiten Nederland door Petra Derkzen.
Presentatie resultaten onderzoek voedselbeleid in en om Tilburg door Simone Plantinga.
Drie scenario’s voor voedselbeleid – Discussie en vragen in drie groepen.
Terugkoppeling.
Borrel en napraten.

BIJLAGE IV – PERSBERICHT JULI 2009
PERSBERICHT
Tilburg, 29 juli 2009
VOEDSEL LIJMT VERSNIPPERT BELEID
Studente Simone Plantinga gaat, in opdracht van de Brabantse Milieufederatie en in samenwerking met de Provincie
Noord-Brabant, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een integraal voedselbeleid in de Provincie NoordBrabant. Ze voert dit onderzoek uit in het kader van haar afstudeerscriptie aan de Wageningen Universiteit. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende fases van juli tot en met december 2009.
Voedsel biedt een interessante ingang voor beleidsintegratie. Niet alleen raakt onze moderne voedselvoorziening aan
verschillende beleidsterreinen, waaronder landbouw, transport en infrastructuur, natuur, milieu en gezondheid.
Maatschappelijke problemen met voedsel gaan vaak ook verder dan een enkel beleidsterrein. Overgewicht is
bijvoorbeeld gerelateerd aan gezondheid, maar raakt bovendien aan educatie en de beschikbaarheid en samenstelling
van ons voedsel. De huidige sectorale insteek van overheidsinstanties biedt weliswaar altijd duidelijkheid over waar en
bij wie de verantwoordelijkheid ligt, maar dreigt als geheel toch vaak onsamenhangend te blijven en suboptimaal. Voor
duurzame ontwikkeling is echter juist een integrale aanpak geboden bij de grote maatschappelijke uitdagingen van
deze tijd. Voedsel kan daarbij een verbindende rol spelen. Ondanks de complexiteit van het moderne voedselsysteem
en het gebrek aan betrokkenheid van velen daarbij is er immers een grote gemene deler die ons allemaal verbindt:
iedereen eet, liefst elke dag weer opnieuw.
Door een literatuuronderzoek te doen en door het voeren van interviews met diverse partijen hoopt Simone een
voorstel te ontwikkelen waarmee een stad als Tilburg aan de slag kan om een voedselbeleid op te zetten dat bijdraagt
aan duurzame ontwikkeling. Het onderzoek wordt in december afgesloten met een publieke presentatie in Tilburg.
Als belangrijk voorbeeld maakt Simone gebruik van het in de VS en Canada beproefde concept ‘Food Policy Council’
(FPC). Binnen Europa zet Londen de toon sinds enkele jaren met een eigen voedselstrategie. Het is een aanpak die ook
bij enkele Nederlandse steden voorzichtig navolging vindt. Een FPC is een breed maatschappelijk netwerk of platform
waarin verschillende prominente personen plaatsnemen die belang hebben bij een goed ontwikkeld regionaal
voedselsysteem. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de gezondheidsector, landbouw, natuur- en milieuorganisaties,
bestuurders, ambtenaren, voedselverwerkende bedrijven, transportsector, horeca en consumenten. Het
samenbrengen van verschillende meningen en ideeën over voedsel in een transparante omgeving leidt tot duurzame
en maatschappelijk gedragen oplossingen voor een breed scala van vraagstukken die gerelateerd zijn aan onze
stedelijke voedselvoorziening. Een FPC kan daarmee als brug fungeren tussen verschillende partijen en
maatschappelijke initiatieven en de overwegend sectoraal ingestelde overheid. Een succesvol voorbeeld is de in 1991
opgerichte Toronto Food Policy Council in Canada.
De Brabantse Milieufederatie wil op het terrein van dit soort innovatieve benaderingen een initiator zijn en een
stimulerende rol vervullen. Voor de Provincie Noord-Brabant geldt dat dit onderzoek aansluit bij een veranderende kijk
op maatschappelijke sturing en beleidvorming. Tijdens dit onderzoek wordt Simone begeleidt vanuit de leerstoelgroep
Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, de BMF en de Provincie Noord-Brabant.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
•

Simone Plantinga: e-mail: simone.plantinga@wur.nl of telefoon: 06 427 173 19

•

John Vermeer, Brabantse Milieufederatie: via e-mail: john.vermeer@bmf.antenna.nl of telefoon: 013 5809 806

•

Rob Maessen, Provincie Noord-Brabant: e-mail: RMaessen@Brabant.nl of telefoon: 073 6812 912

Over Simone Plantinga
e
Simone Plantinga is 5 jaarstudent Internationale Ontwikkelingsstudies aan Wageningen Universiteit, en heeft zich
gespecialiseerd in Sociologie van Rurale Ontwikkeling. Rode draad in haar opleiding zijn landbouw, platteland en
voedsel. Haar Bachelorscriptie schreef ze over de ontwikkeling van Texels Lamsvlees als streekproduct. Haar stage was
bij Stichting Vrienden van het Platteland (nu: Nederland bloeit). Met dit onderzoek over integraal stedelijk
voedselbeleid in sluit ze haar MSc opleiding af.
http://simoneplantinga.wordpress.com
Voor meer informatie over de Brabantse Milieufederatie
www.brabantsemilieufederatie.nl

Voor meer informatie over de Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit
www.rso.wur.nl of http://ruralsociologywageningen.wordpress.com/
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