FoodUp!
Academie
2018
We staan, vandaag de dag, voor een groot
aantal uitdagingen om ons eten gezonder,
eerlijker en duurzamer te maken. Een van de
grote vragen is hoe we het voedsellandschap
in de toekomst willen inrichten en wat ieders
rol of bijdrage daarin kan zijn. Wil je hier
meer grip op krijgen en inzicht vergaren? Wil
je met een groep gelijkgestemden een reis
maken door de Brabantse Agrofood keten?
Doe dan mee aan de FoodUp! Academie.
Wat is de academie?
De FoodUp! Academie is een reis door de hele
keten. Hierdoor krijg je meer inzicht in
ons voedselsysteem. Het programma van 5
dagen biedt ruimte voor zowel theorie als
praktijk, maar ook leren van elkaar is een
belangrijk onderdeel. We geven je kennis
en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw
dagelijkse praktijk. Ook werk je samen met

5 dagen
20 personen

een andere deelnemer aan jouw eigen ideeën
middels een zelf te formuleren opdracht en
krijg je toegang tot een breed netwerk van
Brabantse voedselveranderaars.
Wat kun je verwachten?
• Je vergroot je kennis over het huidige
voedselsysteem én komt in contact
met veranderaars en ondernemers die
al werken aan het vormgeven van het
voedsellandschap.
• Je gaat met de poten in de modder: het
ontwikkelen van je visie doe je door te
leren, te ervaren, te doen en te delen op
excursies, in talkshows en workshops.
• Je leert mensen kennen uit alle schakels
van de keten; van vakmannen tot experts,
topsprekers, innovators en ondernemers.
• Je wordt onderdeel van een
interdisciplinair Brabants transitienetwerk
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dat ook lang na het volgen van deze
opleiding waardevol is en regelmatig
bijeenkomsten organiseert.
• Je werkt aan jouw idee/plan om op je eigen
manier een positieve bijdrage te leveren
aan het huidige voedselsysteem.
• Het Brabantse Agrofood netwerk wordt
opengezet. Je ontmoet, voor jou,
belangrijke sleutelfiguren uit het Brabantse
Agrofood netwerk.
Voor wie?
De FoodUp! Academie is bedoeld voor
mensen uit de hele voedselketen, van boer tot
consument, die een bovenmatige interesse
hebben in voedsel of hier werkzaam in zijn.
Twijfel je of dit programma bij je past? Mail
dan academie@foodupbrabant.nl voor een
belafspraak.

Waarom?
De Provincie Noord-Brabant huist uitstekende
ondernemers, ontzettend veel kennis, een rijk
landschap en inwoners die van lekker eten
houden. Tegelijkertijd zien we onder ogen dat
de Provincie als geheel duurzamer, gezonder
en eerlijker voedsel voort moet gaan brengen.
Daarom organiseren we deze academie
voor koplopers uit de Agrofood sector, om
jullie op weg te helpen, contacten te laten
leggen, samen invulling te geven aan het
toekomstbeeld dat jij zelf voor ogen hebt en
invulling te geven aan het toekomstbeeld dat
jullie samen ontwikkelen.
Meedoen?
Inschrijven doe je door je cv en motivatiebrief, beiden max. 1 A4*, te mailen naar
academie@foodupbrabant.nl
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Deadline: meld je aan voor 15 juni, 10:00 uur.
*Beantwoord in je mail de volgende vragen:
• Waarom wil je mee doen?
• Wat is op dit moment jouw grootste
voedselvraag?
• Hoe ziet jouw ideale voedseltoekomst
eruit?
Deelname bedraagt €300,- (incl. btw en
lunch). Vragen over deze bijdrage? Neem
contact op met de organisatie.
Na de schriftelijke aanmelding volgen
intakegesprekken. Deze vinden plaats op
27, 28 juni of 5, 6 juli van 10:00 tot 18:00
op het kantoor van FoodUp! Brabant
in ‘s-Hertogenbosch. Bij meer dan 20
aanmeldingen wordt op basis van de
schriftelijke aanmelding en de gesprekken een
groep samengesteld. De gesprekken dienen
daarnaast als input voor het programma.
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PROGRAMMA

RADICALE VERNIEUWING

DAG 1 // 14 september

• Ontmoet radicale vernieuwers die hun
idee omzetten in daden
• Wat is echte innovatie? Dat onderzoeken
we op deze dag.

KENNISMAKING & DE VOEDSELTRANSITIE
• Waar sta jij in de voedselketen?
• Wat is ‘de voedseltransitie’, lezing en workshop

DAG 2 // 5 oktober

DAG 3 // 13 oktober
WORLD FOOD DAY

HET VOEDSELLANDSCHAP
• Op excursie bij de boer.
• Kijkje in de keuken bij de
verwerker.
• Hoe zit het precies met retail?
We onderzoeken het achter de
schermen.

DAG 4 // 2 november

• Bezoek aan het grootste World Food
Day event van Europa in Den Bosch.
• Ontdek alles over de rol van data en
technologie voor voedsel.
• Hoe kunnen we onze positie begrijpen
ten opzichte van de rest van de
wereld?
• Exclusief samengesteld programma
voor FoodUp! Academiedeelnemers.

DAG 5 // 23 november
MAAK ZELF DE TRANSITIE
• Hele dag aan de slag met je
eigen opdracht
• Workshops en persoonlijke
begeleiding
• Resultaat: een concreet plan
van aanpak
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Buddies & opdracht
Gedurende het programma werk je in je eigen
tijd aan je eigen idee of concept. Samen met
coach en begeleider Diana van Bokhoven
bespreek je wat deze eigen opdracht precies
kan zijn. Tijdens de Academie is er elke keer
expliciet aandacht voor de koppeling van de
inhoud met jouw eigen idee. Ook krijg je de
juiste handvatten aangereikt om te werken
naar een zo concreet en uitvoerbaar mogelijk
plan.
Omdat het leuker is om samen te werken,
word je op basis van het intakegesprek

gekoppeld aan een andere deelnemer. Dit kan
een deelnemer zijn met soortgelijke plannen,
plannen die in het verlengde van elkaar
liggen of juist heel erg van elkaar verschillen.
Tijdens de loop van het programma zijn jullie
buddies en elkaars klankbord, zodat jullie
elkaar verder kunnen helpen. Daarnaast kun je
eenmalig een kop koffie drinken met iemand
uit de Brabantse Agrofood sector voor externe
expertise en inspiratie, zodat je weer een stap
verder komt. Wij doen ons uiterste best voor
een match met iemand van jouw keuze die jou
verder kan helpen in je eigen ontwikkeling.
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Praktische informatie
Data: 14 september, 5 & 13 oktober, 2 & 23
november
Tijden: ±9:30 - 18:00 uur (onder voorbehoud)
Tijdsinvestering: naast aanwezigheid op
de programmadagen, gaan we uit van een
tijdsinvestering van ±20 uur p.p. verdeeld over
drie maanden
Locaties: diverse locaties door heel Brabant
Deadline aanmelding: 15 juni, 10:00 uur
Intakegesprekken: 27, 28 juni of 5, 6 juli van
10:00 tot 18:00
Deelnemersbijdrage: €300,- incl btw, neem
contact op met de organisatie als dit een
probleem vormt
Voor meer informatie of vragen, mail naar:
academie@foodupbrabant.nl
www.foodupbrabant.nl

OVER FOODUP! BRABANT
FoodUp! Brabant bestaat uit mensen
die mee willen bouwen aan een nieuw
voedselsysteem, waarbij gezond, eerlijk en
lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat
goed is voor mens, dier en omgeving. Én een
eerlijke prijs oplevert voor wie ze maakt.
Vanuit deze gedachte, voedseltransitie,
organiseert FoodUp! Brabant bijeenkomsten,
start bewustwordingsprojecten, verbindt
het onderwijs met ‘voedselvragen’ en helpt
ondernemers die een nieuwe stap willen
maken.

