
  

 
 

 
Terugblik Beleidsdialoog SDG 2   
19 maart 2019, Werkspoorkathedraal, Utrecht  
 

Op 19 maart kwamen meer dan 60 deelnemers in Utrecht bij elkaar om te spreken over het 
Nederlandse voedsel- en voedingszekerheid beleid. De deelnemers representeerden 
kennisinstellingen, NGOs en de private sector en zijn allen betrokken bij internationale 
voedselzekerheid vanuit Nederland. Doel van de dialoog was om, binnen de huidige nota’s van zowel 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) als het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), te verkennen waar de komende jaren de nieuwe accenten voor het beleid 
moeten liggen. Onder de begeleiding van Natasja van den Berg werd de vraag wat er van de 
Nederlandse overheid verwacht wordt om het nieuwe voedselzekerheidsbeleid succesvol te maken 
verder besproken. Aan vijf tafels met verschillende deelonderwerpen zijn de deelnemers aan de slag 
gegaan om een aantal aanbevelingen voor het nieuwe beleid te formuleren.  
 
Introductie  
Carola van Rijnsoever, directeur van de directie Inclusieve Groene Groei bij BZ, opende de middag 
met een korte uiteenzetting van het beleid van beide ministeries. Ze gaf aan dat verschuivingen in 
internationale trends, zoals de SDGs, het klimaatakkoord in Parijs en het feit dat ondervoeding, 
obesitas en de druk op biodiversiteit toenemen aanleiding zijn om het beleid aan te scherpen. De 
goede kennis van Nederland op het gebied van de ‘Dutch Diamond’ komt het best tot zijn recht door 
goede samenwerking.  
 
Michiel van Erkel, MT-lid directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid bij LNV en 
Paul van de Logt, hoofd voedselzekerheid van de directie IGG bij BZ benadrukten dat ze erg blij zijn 
met de naam die Nederland heeft op het gebied van voedselzekerheid. Er zijn veel dingen 
gerealiseerd met Nederlandse inzet en er is een sterke verbinding met het eigen werkveld. In de 
komende jaren is het doel om de focus te verschuiven van ketens naar systemen en netwerken. 
Hiervoor zijn de ministeries op zoek naar concrete suggesties van wat Nederland te bieden heeft 
binnen de kaders van het huidige beleid.  

 
Tafelgesprekken  
Per tafel is er een deelonderwerp gerelateerd aan voedselzekerheid besproken. De belangrijkste 
conclusies en reactie van beide ministeries zijn hieronder samengevat.  

Tafel 1: van nutrition naar food environment  
Een dieet transitie naar een gezond een duurzaam dieet waarin de consument centraal staat moet 
het nieuwe uitgangspunt worden. Met behulp van goed functionerende markten wordt het 
makkelijker voor boeren, consumenten en bedrijven deze transitie te ondersteunen. Om dit te 
bereiken moet er goed gekeken worden naar verdienmodellen, de prijzen van producten en 
marktdynamiek. Analyse uitvoeren op verschillende niveaus, rekening houdend met lokale context 
en marktwerking is belangrijk. De private sector, en het principe dat hier een verdienmodel bij hoort, 
hoeft niet te worden geschuwd.  

Reactie ministeries: Het uitgangspunt van programma’s zijn inderdaad markten, aangezien een 
markt altijd een rol speelt in voeding van mensen. Wij kunnen markten vanuit voedingsoptiek 
gewenste gewassen ondersteunen.  

 
Tafel 2: Circulaire landbouw en de invloed van klimaatverandering  
Nederlands beleid moet bijdragen aan het co-creëren van klimaatslimme lokale voedselsystemen. 
De focus wordt verlegd van export naar het combineren van Nederlandse en lokale kennis om zo  



  

 

 

aan te sluiten bij de lokale context. Hiermee wordt kennisinfrastructuur het nieuwe exportproduct, 
met extra aandacht voor de verbinding tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Nederlandse 
investeringen en interventies moeten daadwerkelijk circulair zijn. Dit kan meetbaar worden gemaakt 
langs de lat van circulaire landbouw en moet aansluiten bij de klimaatprioriteiten van het land zelf. 
Van te voren moet er nagedacht worden over het hergebruiken van reststromen. Meer inzicht in 
sociale en ecologische kosten die gemaakt worden tijdens een productieproces helpt om een eerlijke 
prijs te bepalen voor het product. 

Reactie ministeries: Er zit veel potentie in de toepassing van kennis op gebied van klimaat in 
aansluiting op de lokale context. Hierin vinden we binnen het voedselzekerheidsbeleid (focus op SDG 
2) adaptatie belangrijker dan mitigatie. Nederlandse interventies meetbaar maken is een interessant 
idee, dit roept vragen op over wat je als overheid wil steunen en hoe je vooruitgang meet.  

 
Tafel 3.1: Kansen voor rurale transformatie en werkgelegenheid 
Rurale transformatie is per definitie feminien. Mannen trekken vaak weg naar de stad, waardoor de 
landbouw feminiseert. Om deze transformatie daadwerkelijk inclusief te maken moet er geïnvesteerd 
worden in randvoorwaarden die de lokale gemeenschap belangrijk vindt, met extra aandacht voor 
de veiligheid en empowerment van vrouwen. Gender diplomatie en het inzetten van vrouwelijke 
rolmodellen, zowel op (inter)nationaal niveau als lokaal niveau ondersteunt dit proces. Er wordt ook 
aangeraden in de Dutch Diamond te blijven investeren. Verbinding tussen de verschillende actoren 
en specifiek de Nederlandse en lokale overheden kunnen beter. De condities voor lokaal 
ondernemerschap, het belang van een businesscase en off-farm werkgelegenheid zijn 
aandachtspunten.  

Reactie: Beide ministers vinden gender erg belangrijk in hun beleid, deze aanbeveling sluit hier goed 
op aan. Waar nu de meeste werkgelegenheid is, daar is de meerderheid vrouw. Dit kan je 
logischerwijs niet links laten liggen.  

 
Tafel 3.2: Kansen voor rurale transformatie en werkgelegenheid  
Er werd aan deze tafel gepleit voor een sector brede ketenbenadering. Nederlandse kennis kan 
bijdragen aan verbetering van de keten, maar lokale potentie is het uitgangspunt. Ondernemerschap 
en een goede businesscase zijn belangrijk. Tegelijkertijd moeten we sociale en ecologische waarden 
en het streven voor inclusiviteit niet uit het oog verliezen. Er kan beter bekeken worden wat de 
verwachte doorwerking van een programma is op lange termijn en hoe dit deze waarden beïnvloed. 
Een sterke lange-termijn visie, strevend naar een multiplier effect in de lokale omgeving, is het doel.  

Reactie ministeries: De aansluiting van onze programma’s bij lokaal potentieel en lokaal 
ondernemerschap kan nog beter. Ook de samenhang tussen private sector ontwikkeling en andere 
doelen kan versterkt worden. Op een aantal zaken worden nog generieke instrumenten gebruikt. 
Als overheid kunnen we preciezer zijn en duidelijkere voorwaarden stellen.  
 
Tafel 4: Voedsel- en stabiliteitsbevordering  
Aan deze tafel werd het belang van een meer duurzame impact op lange termijn benadrukt. Hiervoor 
is langere betrokkenheid nodig, twee tot vier jaar zoals nu vaak gehanteerd wordt voor projecten is 
niet genoeg. Elk initiatief moet beginnen met een gedegen context analyse met nadrukkelijke 
aandacht voor de wisselwerking tussen voedselzekerheid en stabiliteit. Ook landgebruiksrechten, 
specifiek voor vrouwen, is een aandachtspunt. Daarnaast werd er opgemerkt dat er soms meer 
‘appetite for risk’ gewenst is. Dit is niet perse aantrekkelijk voor de overheid, maar soms wel 
noodzakelijk. Ook kan het gebruik van innovaties en IT meer aangemoedigd worden.  

 



  

 

 

Reactie ministeries: De kabinetsperiode is inderdaad te kort voor onze lange termijn ambitie, het is 
belangrijk dat we deze ambitie duidelijk maken in het beleid. Binnen de food systems analyse 
moeten we zoeken naar waar in het systeem wij kunnen bijdragen om zo een maximaal effect te 
bewerkstelligen.   

 
Tafel 5: Toewerken van ontwikkelingssamenwerking naar handelsbevordering  
Om daadwerkelijk de transitie te maken naar handelsbevordering is het belangrijk dat er meer 
ruimte voor innovatie en experimenten komt, wat uiteindelijk moet leiden tot duurzame business 
cases. Deze cases moeten niet alleen economisch, maar ook ecologisch en sociaal duurzaam zijn. 
Daarnaast moeten ze aansluiten bij de nationale SDG2 actieplannen en de lokale behoeften op het 
gebied van kennis en marktwerking. De lokale overheid speelt hier een centrale rol in en moet dan 
ook zeker meegenomen worden. Belangrijk is om niet alleen te kijken naar voedselproductie, maar 
ook naar de lokale voedselvraag alsmede de kwaliteit van en toegang tot voedsel.  

Reactie ministeries: Als we publiek-private partnerships opzetten kunnen we nog beter kijken naar 
wat we aan het eind van het programma gecreëerd hebben, inclusief de mogelijkheid tot opschalen 
of dupliceren. We kunnen nadrukkelijker zoeken naar lokaal draagvlak, idealiter in combinatie met 
waar potentie zit voor het Nederlandse bedrijfsleven.  

 

Afronding  
In de afronding gaven Paul van de Logt en Michiel van Erkel aan dat veel van wat er op de middag 
zelf ter sprake is gekomen al terugkomt in het beleid. Daarnaast benadrukten ze het belang van 
resultaatgericht werken, ze zien graag partnerschappen die zich vormen rond partijen die 
actiegericht zijn en resultaten willen bereiken. Co-creatie van kennis, zoals genoemd aan meerdere 
tafels, kan ondersteund worden vanuit de ministeries.  

De aanbevelingen van deze middag helpen de nieuwe beleidsaccenten te bepalen. Voor de zomer 
wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt de vernieuwde lange termijn 
ambitie omtrent beleid op wereldwijde voedselzekerheid vastgelegd. De volgende stap is 
implementatie, waaraan beide ministeries graag samen met de aanwezigen van deze 
stakeholdersbijeenkomst alsmede de andere partners de dialoog voortzetten.  

 

  



  

 

 

Deelnemerslijst Beleidsdialoog  

Naam Organisatie  Naam  Organisatie 

Annegré de Roos Save The Children  Wilfried Schasfoort Fair and Sustainable 

Evelijne Bruning The Hunger Project  Atze Schaap Friesland Campina 

Marieke de Wal  
Partnerships Resource Centre, 
RSM, Erasmus Universiteit 

 
Cees van Rij Agri Terra 

Sebastiaan Aalst Food Cabinet  Luuk-Jan Boon Bopinc 

Rian Fokker  Heifer  Ruud Grim NSO - Space Office 

Iris Millenaar Rainforest Alliance  Gerard Baltissen KIT 

Mieke van Reenen  Gain Health  André Nijhof Neyenrode Business Universteit 

Inge Vos ZOA Netherlands 
 

Frans Verberne 
Food & Business Knowledge 
Platform 

Carolina van Loenen Scope Insight  Sophie de Bruin Planbureau voor de Leefomgeving 

Tom Achterbosch 
Wageningen University & 
Research 

 
Hugo Hooijer Oxfam Novib 

Henk van Duijn 2 Scale  Julia Rijssenbeek Dasym 

Herbert Smorenburg 
Netherlands Working Group on 
international Nutrition (NWGN) 

 
Huub Loffler 

Wageningen Centre for 
Development Innovation 

Suzanne van Tilburg RABO Bank  Leonard Zijlstra ICCO 

Kees van 't Klooster NL Food Security Alliance   Anika Altaf African Studies Centre Leiden  

Le Chen  PUM  Thomas Hermans True Price 

Gabrielle Nuijtens Topsector TU  Marjolijn van Leeuwen UNICEF  

Josien Sluijs 
NPM - Platform for Inclusive 
Finance 

 
Janneke Blijdorp 

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Eddie Krooneman Woord en Daad  Laure Heilbron New Foresight  

Ido Verhagen Access to Seeds  Marinus Verweij ICCO  

Joost de Jong PUM  Ellen Mangnus UU 

Lia van Wesenbeeck 
Amsterdam Centre for World 
Food  Studies     

 
Kees Knulst Rijk Zwaan 

Jeroen Kroezen Solidaridad Network  Carol Gribnau HIVOS 

Guus van Westen 
UU International Development 
Studies en LANDac 

 
Stefan Schüller Both ENDS 

Hans Perk Oiko Credit 
 

Loren Motamedi 
RVO - De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland  

Meike van Ginneken SNV  Janneke Bruil ActionAid 

Eelco Baan SNV  Rojan Bolling The Broker 

Hannah Visser 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - DIO 

 
Rutger Groot East-West Seed 

Hedwig Bruggeman 
Wageningen Centre for 
Development Innovation 

 
Caspar Verwer IUCN NL 

Rik Eweg 
Van Hall Larenstein University of 
Applied Sciences 

 
Julia van Middelaar  

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Sebastiaan Buijs FMO 
 

Marcel van Nijnatten 
Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Ewald Wermuth Food First Coalition 
 

Michiel van Erkel  
Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Johan Veul 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - DDE 

 
Inge Tenninglo  

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  



  

Madelon Meijer Oxfam Novib  
Arno Rohde 

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Heleen van den 
Hombergh IUCN NL 

 
Alison Middleton 

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit  

Hashi Abdullahi  
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Annette van Andel  AgriProFocus 

Suad Gowdan 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Wim Goris AgriProFocus 

Mariëlle Karssenberg 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Hilke Jansen AgriProFocus 

Mariska Lammers 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Sander Mager AgriProFocus 

Melle Leenstra 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Bente Meindertsma AgriProFocus 

Frits van der Wal  
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Lieke Nijland AgriProFocus 

Jeroen Rijniers 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Ibrahim Palaz AgriProFocus 

Anouk de Vries 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Rolf Schinkel  AgriProFocus 

Paul van de Logt 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken - IGG  

 
Roel Snelder  AgriProFocus 

Natasja van den Berg Dagvoorzitter     
 

 

 

  



  

 

 

Overzicht van de aanbevelingen per tafel  

Tafel 1  
- Dieet transitie als uitgangspunt voor beleid  
- Inzicht lokale context om te begrijpen welke interventies nodig zijn op verschillende 

niveaus 
- Zodat markten gaan werken voor consumenten, boeren en bedrijven om die transitie te 

realiseren 

Tafel 2  
- van exportkampioen naar co-creëren van klimaatslimme lokale voedselsystemen  
- Nederlandse investeringen meetbaar maken langs de lat van circulaire landbouw en 

klimaat aansluiten aan de klimaatprioriteiten van het land 
- Meer aandacht voor klimaat mitigatie door het verbinden van klimaat adaptatie – bijv. 

meer bomen en het verhogen van de vruchtbaarheid bodem/water.  

Tafel 3.1 
- Rurale transformatie is per definitie feminien; investeer in randvoorwaarden zoals 

veiligheid en empowerment van vrouwen als business  
- Gebruik NLse en lokale role models in gender diplomatie 
- Blijf investeren en promoten van Dutch diamond en business cases voor rurale 

transformatie, denk ook aan off-farm werkgelegenheid.  

Tafel 3.2 
- Focus op sector brede ketenbenadering met NL kennis die aansluit op lokale potenties en 

ondernemerschap 
- Ondersteun businesscases met eisen aan inclusiviteit, sociale en ecologische waarden 

terwijl je de achterblijvers niet uit het oog verliest  

Tafel 4 
- SDGs zijn leidraad voor beleid ministeries met nadruk op lange termijn (min. 10 jaar) en 

aansluiting bij lokale initiatieven 
- Elk initiatief ondersteunt door ministeries begint met een gedegen context analyse met 

nadrukkelijke aandacht voor de wisselwerking van voedselzekerheid en stabiliteit 

Tafel 5 
- Meer ruimte om te experimenten rond PPPs en duurzame business modellen.  
- Meer aansluiting zoeken bij nationale SDG2 actieplannen en investeren in de lokale 

publieke inbreng 
- Lokale voedselvraag moet leidend zijn voor verdere investeringen  

 

 

 

 


