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DE BELEIDSWERKGROEP 
VOEDSELZEKERHEID

2017 is politiek spannend jaar: een nieuwe Twee-
de Kamer, een nieuw kabinet, ambassades schrij-
ven hun nieuwe strategische plannen voor de 
komende 4 jaar….. Houden we een minister van 
Hulp, Handel & Investeringen? Blijft Nederland 
inzetten op wereldwijde voedselzekerheid? Komt 
er meer of minder geld voor ontwikkelingssamen-
werking?

Deze ontwikkelingen zijn relevant voor AgriProFo-
cus en haar leden. De beleidswerkgroep van Agri-
ProFocus gaat daarom komend jaar vol inzetten 
op een nieuw beleid dat positief uitpakt voor de 
activiteiten waar AgriProFocus waar haar leden 
voor staan: Making Agribusiness work for deve-
lopment!

#HOEDAN?

• Door het organiseren van een expert meeting 
op 21 maart waar we vanuit onze gezamenlij-
ke visie beleidsaanbevelingen willen formule-
ren voor de volgende ministersploeg.

• Door een masterclass te organiseren op 13 
juni voor nieuwe Kamerleden en woordvoer-
ders op buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking: we delen onze kennis en 
bieden tegelijkertijd een mooie netwerkmo-
gelijkheid.

• Door het nieuwe beleid actief te beïnvloeden 
door lobby en advocacy naar ambtenaren en 
politici bij de formulering van een nieuw re-
geerakkoord en de begroting voor 2018.

• Door jou hierbij te betrekken zodat we nog 
meer slagkracht als netwerk kunnen hebben!

RESULTATEN

De werkgroep bestaat binnen het AgriProFocus 
netwerk sinds 2012 en heeft sindsdien een duide-
lijke toegevoegde waarde gekregen in de Haagse 
arena. 

Resultaten tot nu toe:
• Het beleid is veranderd in lijn met de aange-

dragen aanbevelingen door de werkgroep:  
afgelopen jaar hebben we nog meegeschre-
ven aan een Kamer motie, maar ook worden 
we rechtstreeks door ambtenaren geconsul-
teerd op beleidsissues. 

• De werkgroep heeft duidelijke smoel / positi-
onering naar beleidsmakers.

• De werkgroep is erkend sparringpartner.
• Door samen te werken in de werkgroep ont-

staan meer politieke ingangen en is de legiti-
miteit groter dan bij individuele acties.

• Kennis deling + gezamenlijke analyses ver-
sterken eigen kennis en standpunt & visie 
ontwikkeling. 

• Proces is goed ingericht, je hoeft niet alles 
zelf te doen als organisatie.
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6
leden op dit moment: 
Hivos, ICCO, Oxfam 
Novib, ZOA, Woord 

en Daad en SNV

5 
keer per jaar komen 
zij gemiddeld samen 
om te linken, plannen 
en acties te bepalen

5 
contactmomenten 

per jaar met 
ambtenaren van BZ 
en 1 keer actie rich-
ting Tweede Kamer-

leden

Het is dit jaar van belang om 
gezamenlijk te zorgen dat een 

volgende minister de juiste ken-
nis en concrete ideeën te geven 

voor nieuwe beleidskeuzes.

Dus doe mee en laat je netwerk-
stem horen!*

* Lidmaatschap van de beleidswerkgroep vergt een 
extra bijdrage bovenop het bestaande lidmaat-

schap



Waarom een beleidswerkgroep?

 

             www.facebook.com/AgriProFocus               www.agriprofocus.com

               @AgriProFocus                         info@agriprofocus.com

In de beleidsgroep wisselen de Nederlandse leden hun kennis, programma’s en netwerken uit om inzicht en 
begrip van het Nederlandse beleid en politieke ontwikkelingen te krijgen. Thema’s die aan bod komen zijn: 

• Voedselzekerheid en nutrition
• Duurzame landbouw ontwikkeling
• Versterken van ondernemerschap en markttoegang voor producenten in ontwikkelingslanden en de rol die 

het Neder-landse bedrijfsleven, CSOs en kennisinstellingen hebben in een effectieve hulp en handel agen-
da. 

Door gezamenlijke analyses en standpuntvorming werken de werkgroepleden samen aan effectieve belangen-
behartiging richting ministeries en het parlement, met als doel de impact op voedsel en voe-dingszekerheid in 
lage en midden inkomens landen te verhogen en agribusiness daar de driving force in te laten zijn.

Leden beleidswerkgroep


