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Sociaal maatschappelijk

Ecologisch

Ethisch

Economisch

Waarden uit balans =  
negatieve impact op dier, mens, 
en planeet.

-

Sociaal maatschappelijk

Ecologisch

Ethisch

Economisch

Waarden in balans =
Netto positieve impact
op dier, mens en planeet.

+

Begin 2017 kwamen zo’n 20 boeren, ondernemers, wetenschappers 

en beleidsmensen in Utrecht bij elkaar uit zorg over de toekomst van 

het landbouw- en voedselsysteem. Zij zagen dat dit eenzijdige model 

op vele fronten uit de rails loopt en grote schade toebrengt aan mens, 

dier, milieu en economie. Zij zagen ook dat het bruiste van nieuwe 

initiatieven en radicale veranderingen die uitgaan van een meer 

holistische aanpak. De vernieuwing van onderop bleek - weliswaar 

versnipperd - volop gaande. Die krachten moeten we versterken en 

bundelen was de conclusie. We moeten ze een stem geven en met de 

grote systeemspelers aan de slag om de omslag te gaan versnellen. Zo 

ontstond Transitiecoalitie Voedsel (TcV).

TcV streeft naar nieuwe spelregels voor een landbouw- en 

voedselsysteem waarin ecologische, ethische, sociale en duurzaam 

economische waarden in balans zijn. Want alleen het spel groener 

spelen is geen optie meer. Het resultaat? Een netto positieve impact 

voor een gezond leven, op een gezonde planeet, voor iedereen. 

Dat vraagt om een holistische aanpak en veranderingen op meerdere 

niveaus. Hoe wij dat aanpakken, laten we je zien in dit impact rapport. 

Hierin nemen we je mee in de acties en interventies waarmee we met 

elkaar de landbouw- en voedseltransitie versnellen. 

Een gezond leven op een gezonde planeet, dát is onze missie!

van

naar
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Wij staan voor een gezond en duurzaam landbouw- 
en voedselsysteem. Jij ook? Sluit je aan om samen 
de voedseltransitie te versnellen. 
Bekijk hier welke manier van meedoen bij jou past. 

https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/


Niet alleen wij zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Het barst van vernieuwende koplopers en pioniers die laten zien dat het 

daadwerkelijk anders kàn. Om de landbouw- en voedseltransitie te versnellen bundelt en versterkt TcV deze krachten. Met het 

geluid van onze leden, maken we een stevige vuist en dagen we grote systeemspelers uit tot een andere aanpak en nieuwe 

spelregels. TcV overziet daarbij het speelveld en zet acties en interventies in gang op gebieden waar nog niets of te weinig gebeurt. 

Dat maakt onze rol tweeledig: we zijn een verbinder (van de beweging van onderop) én een uitdager (van de systeemspelers).

Samen kom je verder!

Wij brengen spelers uit alle schakels van het 

landbouw- en voedselsysteem samen en 

versterken hen bij transitieversnellende acties. 

Onze beweging bestaat uit een veelzijdige 

groep transitiedoeners en -denkers: pionierende 

ondernemers, slimme wetenschappers, 

radicale vernieuwers, onverstoorbare 

aanpakkers, toekomstgerichte boeren, 

betrokken NGO’s, innovatieve kennis- en 

onderwijsinstellingen, grootse allianties en 

vernieuwende overheidsinstellingen. Wij geven 

hen een stem en een podium. We zorgen 

voor krachtenbundeling, kennisdeling en 

het aanjagen van onderzoek en innovatie. 

Voorbeelden zijn de onlangs opgerichte 

netwerken zoals de Boerenraad, Taskforce Korte 

Keten en het Lerend Netwerk Voedselomgeving.

Met beleidsbeïnvloeding en doelgerichte 

interventies dagen we de grote systeemspelers 

uit om ook in beweging te komen. Denk hierbij 

aan overheid, retail, de financiële sector en 

toeleverende en verwerkende industrieën. We 

agenderen en doen voorstellen aan ministers, 

de Tweede Kamer, leden van de Europese 

Commissie, ambtenaren en koepels. We 

reageren op beleidsvoornemens en we prikkelen 

supermarkten en andere bedrijven om hun 

verantwoordelijkheid te nemen rondom o.a. 

true pricing, een gezonde voedselomgeving, de 

eiwittransitie en duurzame landbouw. 

1. TcV als verbinder 2. TcV als uitdager

Koplopers Systeem-
spelers>

>
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Samenwerken behoort tot het DNA van TcV. Daarom 

wordt onze coalitie gedragen door leden, vrienden, 

partners en ambassadeurs. Een breed draagvlak uit 

alle hoeken van het landbouw- en voedselsysteem is 

een belangrijke voorwaarde voor ons succes. 

Leden 

‘Koploper’-bedrijven, -organisaties en -personen 

die zich expliciet verbinden aan onze missie, visie, 

principes en de daaruit voortvloeiende acties en 

daar ook actief aan bijdragen. Samen vormen deze 

transitiedoeners en -denkers de basis van en voor 

TcV als multi-stakeholdercoalitie. Inmiddels bestaat 

deze groep uit ruim 200 bedrijven, organisaties en 

personen.

Partners

Voor het realiseren van slagkracht en impact werken 

we samen met gelijkgestemde partijen, zoals andere 

netwerkpartijen (bijv. GPA en MVO NL), NGO’s (bijv. 

Natuur & Milieu en Jonge Klimaatbeweging), experts 

of kennisorganisaties (uit bijv. onderzoek, onderwijs of 

organisatieadvies). 

Vrienden

Vrienden zijn gevestigde bedrijven

en organisaties die positief staan ten 

opzichte van onze rol en activiteiten.

Inmiddels behoren Enza Zaden, 

Nyenrode Business Universiteit en 

Udea/Ekoplaza tot deze groep 

en wordt met een tiental bedrijven 

gesprekken gevoerd over toetreding.

Ambassadeurs

Mensen met een publieke bekend- 

heid die door het verbinden van hun

naam onze doelstellingen onder- 

steunen, zich daarover uitspreken  

en - veelal achter de schermen -  

een ondersteunende rol spelen. 

 

Jan Willem Erisman, Jaap Seidell, Martijn van Dam, 

Jaap Korteweg, Herman Wijffels en Volkert Engelsman 

onderschrijven momenteel als ambassadeurs de rol 

van onze coalitie.

Een gezond 
leven op een 

gezonde planeet

Kwartiermakers
Kernteam

RaadvanToezicht&InspiratieSategi
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Voedselomgeving

NGO’S

Ondernemers

Kennisinstellingen Partners

Vrienden

Externe relaties

Boerenraad
Lerend
Netwerk

True cost / True Price

Taskforce 
Korte Keten

    Leden

Gezondheid & zorg

Eiwittransitie

Krachtenbundeling 
vernieuwende boeren

Boeren

Ambassadeurs

Ecosysteem TcV
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Optimalisatie - destabilisatie - chaos
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Hoe werkt dat eigenlijk, 
transitie versnellen?

In de landbouw- en voedseltransitie leiden meerdere wegen naar Rome. Misschien zijn er zelfs wel 

meerdere eindbestemmingen. Iedere verandering vraagt om een andere aanpak. Niemand weet 

exact hoe het systeem er in de toekomst uit gaat zien, ook wij niet. Wel weten we dat de manier waar-

op het nu gaat, niet langer houdbaar is. Ook weten we welke fases transities doorlopen en wat er per 

fase nodig is om de omslag te versnellen. 

 

Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, is onze werkwijze gebaseerd op de transitietheorie van DRIFT 

(X-model: patronen van opkomst en afbouw), en het het Sustainable Market Transformation model van 

New Foresight/Nyenrode. 

X-model | Patronen van opkomst en afbouw (DRIFT)

Als het over transities gaat, ligt de nadruk vaak op opkomende en vernieuwende trends van koplopers. 

Zij wijzen de weg naar hoe het anders moet en kan. Denk aan de vleesvervangers als alternatief voor 

dierlijke eiwitten of de biologisch dynamische teelt waar met een gezonde bodem wordt gewerkt. 

De af- en ombouw van bestaande systemen, is net zo belangrijk. Denk aan bedrijven die worden 

gedomineerd door aandeelhoudersbelangen of aan boeren die decennialang aangespoord zijn tot 

schaalvergroting en intensivering. Of beleidsmakers die de noodzaak van nieuwe concepten zoals 

kringlooplandbouw nog niet in zien. Die werelden komen steeds meer onder druk te staan en zullen zich 

ingrijpend moeten aanpassen. TcV daagt hen uit, denkt met hen mee en reikt hen concrete voorstellen 

aan om ook hen perspectief te bieden.

5.



1. PIONIEREN 2. COMPETITIE 3. SAMENWERKING 4. INSTITUTIONALISEREN
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Sustainable Market Transformation

Wetenschappelijke inzichten leren ons dat een marktransformatie globaal 4 fasen doorloopt.

Fase 1  Een beperkt aantal pioniers laat zien dat het anders kan.

Fase 2  Early adopters stappen in: er ontstaat concurrentie en sommige bedrijven 

  worden zeer succesvol (Tony Chocolonely).

Fase 3   Er ontstaat een kritische massa en er komen overnames zoals de Vegetarische Slager die 

  door Unilever is overgenomen. Of er ontstaan vrijwillige duurzaamheidsstandaarden zoals  

  het Beter Leven keurmerk. 

Fase 4   Er ontstaat institutionalisering. Wetten en regels worden aangepast en de nieuwe      

  concepten van fase 1 en 2, worden de standaard in de markt. Vervolgens begint weer   

  een nieuwe cyclus van veranderingen.

Bij elke fase wordt van overheid en marktpartijen een andere rol verwacht. 

TcV daagt deze systeemspelers uit en reikt concrete handelingsperspectieven aan. 

We doen dat vooral bij onze vier speerpuntthema’s: voedselomgeving, 

eiwittransitie, true cost / true price en duurzame landbouw 

& vernieuwende boeren.

Hoe werkt dat eigenlijk, 
transitie versnellen?

6.



Op basis van een analyse van het landbouw- en voedselsysteem heeft TcV (vooralsnog) vier speerpuntthema’s gekozen. 

Elk thema heeft een grote invloed op veel andere factoren en daardoor in potentie een grote impact op de kanteling van het systeem. 

Bij deze thema’s gebeurt op dit moment nog te weinig en is er behoefte aan een partij die hierin het voortouw neemt. 

Onze speerpuntthema’s

Voedselomgeving Eiwittransitie True cost / True price

Van een ongezond voedselaanbod 
naar duurzame en gezonde voedselopties in 

publieke ruimtes.

Richtlijnen + Wet & 
regelgeving voedsel- 
aanbod voor horeca, 

supermarkten en catering

Tools voor voedselvisie 
richting lokale overheden 

met voorwaarden 
vestigingsbeleid en 

promotie foodoutlets.

 

Verduurzaming van 
consumptie, aanbod en 
productie van dierlijke 

eiwitten

Verhouding dierlijk/plantaardig eiwit 
in ons eetpatroon is verschoven naar 

40/60% in 2030.

Richtlijnen gezonde en 
duurzame voeding in 

verkiezingsprogramma’s, 
regeerakkoord en EU-beleid.

De maatschappelijke baten van 
het landbouw- en voedselsysteem 
overtreffen de kosten en leveren+

een positieve bijdrage aan natuur & 
milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Een nul-opname: een 
analyse van de huidige 
maatschappelijke  
kosten en baten.

Regelgeving, investeringen, afspraken 
en andere instrumenten om externe 
effecten te internaliseren. Creatie van 
baten (waarde) moet worden beloond. 

Krachten bundelen 
en boeren nieuwe 

perspectieven bieden in de 
landbouw- en voedselketen.

in 2030 is de integrale benadering van 
vernieuwende boeren gemeengoed in 

beleid en praktijk in NL en EU.

In 2030 heeft minimaal 
50% van de Nederlandse 
landbouw- en voedselsector 
een netto positieve impact
op natuur, milieu en volksgezondheid 
en De Boerenraad is een invloedrijke 
gesprekspartner van overheid en andere 
ketenspelers.

7.

Duurzame landbouw

https://transitiecoalitievoedsel.nl/portfolio/truecost-trueprice/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/portfolio/voedselomgeving/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/portfolio/minder-dierlijk-meer-plantaardig/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/portfolio/landbouwbeleid/


TcV adviseert LNV & VWS 
over consumentenstrategie en 
voedselomgeving 

Aanbevelingen 
BMH-rapport

Voedselomgeving|Beleid voor een gezonde en duurzame eetomgeving
De belangstelling voor een duurzaam voedingspatroon en gezonde leefstijl 

neemt steeds meer toe. Een obesogene maatschappij, de COVID-19 

pandemie en de alsmaar stijgende zorgkosten dragen bij aan deze verhoogde 

bewustwording. Toch blijft ons voedselaanbod prikkels geven richting ongezonde 

en onduurzaame voedselkeuzes. Met de kerngroep Voedselomgeving zet 

TcV zich nu zo’n twee jaar in om de transitie naar een gezonde en duurzame 

eetomgeving te versnellen. 

Lerend netwerk

Met ondersteuning van RVO, heeft TcV onlangs een aanzet gedaan tot het 

samenbrengen van een Lerend Netwerk. Betrokken partijen zijn landelijke- en 

regionale overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs/

kennis instanties. Het lerend netwerk is een platform met als doel om van 

elkaar te leren, elkaar te versterken en samen te werken aan het gezonder en 

duurzamer maken van de voedselomgeving.

10-punten plan

TcV heeft 10 aanbevelingen opgesteld aan de hand waarvan overheid, 

ondernemers en maatschappelijke partijen zelf sturing kunnen geven aan de 

ontwikkeling van een toekomstbestendige voedselomgeving. 

Superlijst

Samen met Questionmark deed TcV een vooronderzoek naar de haalbaarheid 

van een gezond en duurzaam productaanbod in supermarkten. Het resultaat 

daarvan was een korte inventarisatie van verschillen tussen supermarkten. Een 

van de bevindingen daaruit -  namelijk dat aanbiedingen van supermarkten 

voor 80% ongezond zijn - leidde direct tot Kamervragen en droeg eraan bij 

dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de supermarkten in gesprek ging over 

verbetering.

 
Informeren ministeries 
VWS en LNV over 
voedselomgeving in 
webinar

Kick-off Lerend Netwerk
Voedselomgeving
Een breedgedragen visie op 

de voedselomgeving van 2030 

Brief naar 
Staatssecretaris 
Blokhuis

Aanbevelingen voor overheid:
fiscale prikkels noodzakelijk 
voor gezondheid en vitaliteit 
van Nederlanders.

 
TcVConnected: Actieplan voor 
een gezonde en duurzame 
voedselomgeving

Manifest gezonde voeding
Oproep aan politieke partijen om 

gezonde voeding op te nemen in 

verkiezingsprogramma’s. 

Code of conduct voor 
agri- en foodbedrijven

Motie in Tweede 
kamer aangenomen| 
Preventief 
gezondheidsbeleid

20
20

2021

TcV zet voedselomgeving 
op EU-agenda
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https://transitiecoalitievoedsel.nl/landelijke-vergelijking-gezondheid-supermarkten-van-start/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-informeert-ambtenaren-van-vws-en-lnv-over-voedselomgeving/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/denk-mee-over-een-landelijke-visie-voor-een-gezonde-en-duurzame-voedselomgeving/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-presenteert-aanbevelingen-bmh-rapport-voor-een-duurzaam-voedselsysteem/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/fiscale-prikkels-noodzakelijk-om-nederlanders-gezonder-en-vitaler-te-maken/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/oproep-om-gezond-voedsel-op-te-nemen-in-politiek-verkiezingsprogramma/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-adviseert-lnv-en-vws-over-consumentenstrategie-en-voedselomgeving/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-in-gesprek-met-europese-commissie-over-code-of-conduct-voor-agri-en-roodbedrijven/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/preventief-gezondheidsbeleid-motie-aangenomen-in-tweede-kamer/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/transitiecoalitie-voedsel-zet-voedselomgeving-op-eu-agenda/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/overheidsbeleid-voor-voedselkwaliteit-schiet-tekort/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/verslag-tcv-connected-actieplan-voor-een-gezonde-en-duurzame-voedselomgeving/


Eiwittransitie | Van spek naar bonen
Onze ambitie is dat we in 2030 meer plantaardige eiwitten eten dan dierlijke. 

De verhouding dierlijk/plantaardig in ons eetpatroon is dan verschoven van 

60/40% naar 40/60% en er wordt met een landbouwmodel geproduceerd 

dat hierop aansluit. Om daar te komen zetten we vooral in op beleidsbeïn-

vloeding bij overheden en belangrijke systeemspelers. We werken daarbij 

nauw samen met o.a. de Green Protein Alliance waarin verschillende markt-

partijen zijn gebundeld.  We zetten in op lobby gericht op aanpassingen van 

relevante beleidsdossiers bij de ministeries en in de kamer. Zo hebben we op 

verzoek van het ministerie van LNV gereflecteerd op de laatste versie van de 

Nationale Eiwitstrategie en blijven we actief in gesprek met strategische per-

sonen die van invloed zijn op de implementatie en doorvertaling van diverse  

beleidsdossiers. Denk hierbij aan de Brede Maatschappelijke Heroverwegin-

gen, de consumentenstrategie, alsook de EU Farm-to-Fork Strategy en Green 

Deal om te zorgen dat de eiwittransitie (met name de boodschap minder 

dierlijk) steeds een prominente plaats krijgt. De acties die wij ondernemen op 

verschillende deelonderwerpen zijn diverse consultaties, brieven, gesprekken 

en organisatie en reacties op inhoudelijke programmering bij verschillende 

ministeries. Zie bijvoorbeeld ook onze laatste oproep aan het nieuwe kabinet 

om vlees op het menu niet langer vanzelfsprekend te laten zijn. Deze oproep 

is ondersteund door meer dan 50 vertegenwoordigers uit de wetenschap, 

het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bekijk hieronder wat we in 

‘20/’21 in beweging hebben gebracht om de eiwittransitie te versnellen.

Voorstel herziening 
Nationale eiwitstrategie 

Webinar voor Tweede 
Kamerleden
over eiwittransitie

Consultatie 
Nationale Eiwitstrategie
TcV is door LNV gevraagd 

om deel te nemen aan 

het process om tot de 

Nationale Eiwitstrategie 

te komen. 

New Food 
verkiezingswijzer 
en -debat

Webinar TcVConnected: 
van spek naar bonen

Brief aan Tweede 
Kamer en LNV om 
productie eiwitrijke 
gewassen te stimuleren

Financiële toezegging voor 
missie eiwittransitie van
impactfonds Goeie Grutten

Brief aan de informateur:
Maak meer 

plantaardig de nieuwe 

norm: Aanbevelingen 

aan het nieuwe 

kabinet voor een 

gezonde en duurzame 

voedselomgeving.

2021

2020

Beiden zijn goed bekeken 

en gebruikt, mede door 

landelijke aandacht voor 

de kieswijzer door Arjen 

Lubach in zijn laatste 

aflevering voor 

de verkiezingen. 9.

https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/overheidsbeleid-voor-voedselkwaliteit-schiet-tekort/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/transitiecoalitie-voedsel-geeft-tweede-kamer-een-webinar-over-de-eiwittransitie/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/nationale-eiwit-strategie-van-de-overheid-is-een-nationale-eiwit-productiestrategie/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/new-food-verkiezingsdebat-1-maart-2021/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-organiseert-webinar-voor-tweede-kamerleden/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/nav-en-tcv-pleiten-voor-maatregelen-om-productie-eiwitrijke-gewassen-te-stimuleren/
https://goeie-grutten.nl
https://goeie-grutten.nl


True Cost / True Price
Onze ambitie is dat vanaf 2035 de maatschappelijke baten van het 

landbouw- en voedselsysteem de maatschappelijke kosten overtreffen. Het 

systeem opereert dan netto positief. Dit betekent dat bedrijven en overheden 

volop aan de gang moeten met true cost accounting en true pricing. Als TcV 

begeleiden we diverse projecten waarmee het inzicht in externe effecten 

van de huidige landbouw- en voedselpraktijk wordt verdiept. Ook faciliteren 

we als voorzitter van een de maatschappelijke klankbordgroep een tweetal 

PPS’en (Publiek-Private Samenerking) over methodologie en over de vertaling 

van inzichten naar actie. Voorts hebben we een experimenteerprogramma 

ontwikkeld waarvoor het ministerie van LNV voor een aantal jaren middelen 

ter beschikking heeft gesteld. Dit om te bekijken hoe true pricing in de praktijk 

werkt. Met een true pricing community delen we de lessen en geven we 

adviezen over hoe werken met true prices beter en sneller kan. Tenslotte 

werken we aan beleidsbeïnvloeding, zowel in Nederland als in Brussel. 

Inzicht vergroten in externe effecten 
landbouw en voedsel en benodigde 
methodieken.
Rapport uitgebracht met inzicht in 

externe effect van aardappelen, 

tomaten en melk, met True Price, 

Soil&More, EY en WEcR/WUR

Voorstellen EU-beleid rondom
True Pricing

Experimenten met true pricing bevorderen, financiering ervan 
geregeld
Experimenteerprogramma opgesteld waarvoor LNV inmiddels 

voor drie jaar ca € 300.000 per jaar beschikbaar stelt. 

Verschillende aanvragen zijn in behandeling, toekenningen 

worden in 2021 verwacht.

Verbinden spelers, verbinden praktijk 
en kennisontwikkeling

Start van Community of Practice 

(CoP) True Pricing, deels in relatie 

tot het experimenteerprogramma.

Netwerkbijeenkomsten, 

kennisverspreiding en discussie.

Support Topsector-PPS-en o.l.v. 

WEcR/WUR Echte en Eerlijke Prijs, 

Sturen met Echte Prijzen. 

Voorzitterschap maatschappelijke 

klankbordgroep PPS-en.  

10.

https://transitiecoalitievoedsel.nl/meerjarig-experimentenprogramma-echte-prijzen/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcvconnected-transitie-in-tijden-van-corona-online-meet-up/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/transitiecoalitie-voedsel-doet-voorstellen-voor-eu-beleid-op-gebied-van-true-pricing/


Duurzame landbouw 
De macht in de landbouw- en voedselketen ligt bij een beperkt aantal 

partijen. De toeleverende en verwerkende industrie (o.a. veevoer, vlees 

en zuivel), supermarkten en financiers. Waar gangbare boeren nog 

vertegenwoordigers hebben, is het geluid van vernieuwende boeren zwak 

georganiseerd. Krachtenbundeling in deze groep is van groot belang 

om het onderling leren en innoveren te bevorderen en boeren die willen 

verduurzamen perspectief te bieden. 

In 2020 heeft TcV boeren geholpen de Boerenraad op te richten. Inmiddels 

hebben zo’n 10 boerenorganisaties zich hierbij aangesloten en is er een 

kernteam actief dat leiding geeft aan de activiteiten. De Boerenraad 

richt zich op vijf grote knelpunten op weg naar een toekomstbestendige 

landbouw in 2030. De raad brengt duurzame en gangbare boeren bij elkaar 

om samen aan oplossingen voor deze knelpunten te werken. In 2020 zijn 

hierover de eerste gesprekken gevoerd met o.a. LNV minister Schouten, het 

LTO bestuur en de eigen achterban. Er is een eerste advies uitgebracht op 

het gebied van kennis en innovatie. De ambitie is dat in 2030 de volgende 

vijf knelpunten zijn opgelost: de boer heeft in 2030 een stevige positie in de 

keten, grond is dan goed toegankelijk voor boeren die verduurzamen, er zijn 

dan financieringsmodellen waarmee de omslag kan worden gefinancierd, 

de kennis- en onderzoekswereld sluit in 2030 volledig aan op de behoefte 

van boeren die verduurzamen en de wet- en regelgeving is dan inspirerend in 

plaats van frustrerend. 

Stimuleren van kennis 
en duurzame en sociale 
innovatie onder boeren

Beïnvloeden van nieuwe 
regeerakkoord op gebied van 
landbouw

Voorstellen voor transitie in 
landelijk gebied en landbouw 
aan nieuwe kabinetKrachtenbundeling 

vernieuwende boeren - 
Boerenraad live

Agenderen inspirerende 
toekomstbeelden landbouw 

Onderzoek lokale voedsel
gemeenschappen

Verkiezingsdebat
duurzame landbouw

Agenderen relatie 
bodem,  gewas en 
gezondheid van de 
mens

2020

2021

de Boerenraad
officieel van 
start

Zeven aanbevelingen 
voor de slag om ruimte 
en stikstof
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https://transitiecoalitievoedsel.nl/aanbevelingen-uit-boerenpraktijk-voor-agrokennissysteem/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/landbouw-en-voedsel-in-2050/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/kijk-10-februari-online-mee-met-de-boerenraad-in-pakhuis-de-zwijger/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/opinie-red-de-boer-en-het-milieu-maak-duurzame-landbouw-lonend/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/voorstellen-voor-transitie-in-landelijk-gebied-en-landbouw-aan-nieuwe-kabinet/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/verkennend-onderzoek-naar-relatie-gezonde-bodem-en-gezondheid-van-start/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/ruim-150-000-mensen-lid-van-lokale-voedselgemeenschap-in-nederland/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/boerenraad-nu-echt-van-start/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/aanbevelingen-voor-de-slag-om-ruimte-en-stikstof/


Online / Offline bereik

305 Tweets 

120 LinkedIn Posts

Totaal aantal volgers op social kanalen 3000

Aantal webinars #TcVConnected 7

Totaal aantal deelnemers 650

Aantal brieven naar overheid 7

Aa

nta
l online berichten

150 nieuwsberichten op site

30 mailings

1136 volgers 
1800 volgers 

Online volgers

2020 t/m april 2021
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Interviews TcV Denkt Mee 30

Volg ons op LinkedIn en Twitter en mis geen enkele 
update over de transitie naar een gezond en 
duurzaam landbouw en voedselsysteem

https://twitter.com/TcVoedsel
https://www.linkedin.com/company/transitiecoalitie-voedsel/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://twitter.com/TcVoedsel
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/


Transitiecoalitie Voedsel werkt aan systeemverandering op de lange 

termijn. Via een sterke verbinding met wetenschap en praktijk monitoren 

we continu waar de transitie goed gaat en waar versnelling nodig is. Bij 

al onze interventies werken we nauw samen met onze leden, vrienden, 

partners en met andere partijen die een systeemverandering nastreven. 

Daardoor is het meten van onze eigen impact niet altijd even eenvoudig. 

Wel kunnen we vaststellen dat er op onze speerpuntthema’s duidelijk 

sprake is van vooruitgang. True cost/true price, de eiwittransitie, de rol 

van voedselaanbieders naar consumenten en duurzame boeren winnen 

aan bekendheid. Zowel bij beleidsmakers en overheid als in de markt. 

Bewustwording en bekendheid zijn echter slechts een eerste stap. 

Waar het werkelijk om gaat is concreet beleid en gedragsverandering. 

Op die terreinen is nog een wereld te winnen. Met de steun van Stichting 

DOEN, Stichting Goeie Grutten, onze leden, vrienden en partners kunnen 

wij daar aan werken, zowel achter de schermen als in het publieke 

debat en in de media. Dit zijn ondernemers, organisaties en personen 

die graag een relatie met ons aan gaan om elkaar verder te helpen, te 

inspireren en kennis te delen rondom het versnellen van de landbouw- 

en voedseltransitie. We zijn dankbaar dat zij onze acties en interventies 

mogelijk maken. Met als doel een gezond leven op een gezonde planeet, 

voor iedereen!

 

Met dank aan leden, vrienden en partners
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NGO’s / koepels Kennis

Boeren

Gezondheid / zorg Overheid



Inge van
de Ven

Arine 
Valstar

Christiaan
Bikker

Fenny
Eshuis

Frederike 
Praasterink

Geert-Jan
van der 
Burgt

Marlise
Vroom

Maarten
van Leeu-
wen

Op persoonlijke titel

Raad van Toezicht & Inspiratie

Gerben-
Jan  
Gerbrandy

Ted van
den Bergh

Irene
Mommers

Jeroen
Candel

Judith
Karis

Bart Jan 
Wulfse

Hanneke
Rombouts

Danielle
Schols

Jos van
Wegen

Joost
de Jong

Jan-Willem 
Erisman

Ondernemers / organisaties

Met dank aan leden, vrienden en partners

Jaap
Korteweg

Herman
Wijffels

Jaap
Seidell
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Peter
Haring

Rowena
Achter-
kamp

Steven
Westbroek

Wilbrord
Braakman

Wieke 
Bonthuis

Jur
Jacobs

Harm 
de Vries

E. van
Praag

Jan
Gilhuis

Krijn
Poppe

Jan
Juffermans

Martine
Groen-
wegen

Michael
Dawkins

Mike
Venekamp

Tessel
Kans

Wim van
Oudheus-
den

Harry
Aiking

Emma
Coles

Piet 
Hermus 

Winnie
Besouw

Yvette 
Faber

Martijn
van Dam

Rob
Wetzels

Sandra
Beuving

Renee
Zijlstra 

Ambassadeurs

Volkert
Engelsman
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TcV werkt met een grote vrijwillige inzet van tientallen personen die zich voor de landbouw- en voedseltransitie inzetten. Zij vertegenwoordigen 

met elkaar een groot maatschappelijk kapitaal. Daarnaast werken we met een beperkt budget van ca € 200.000 per jaar dat wordt opgebracht 

uit de volgende bronnen: 

• Contributiebijdragen van leden (gestaffeld naar draagkracht) en vrienden. 

• Bijdragen van fondsen, zoals Stichting DOEN en Stichting Goeie Grutten.

• Bijdragen voor specifieke projecten en programma’s.

Financiering van transitieversnellende activiteiten

Baten TcV 2020

Fondsen 

55%

Leden &
vrienden

35%

Projecten
9%



Contactgegevens

Kernteam Transitiecoalitie Voedsel

Willem Lageweg | Directeur TcV & Duurzame Landbouw 
willem@transitiecoalitievoedsel.nl 

Natascha Kooiman | Voedselomgeving & Eiwittransitie
natascha@transitiecoalitievoedsel.nl

Jan Paul van Soest | True Cost / True Price
janpaul@transitiecoalitievoedsel.nl

Saskia Michels | Financiën & Organisatie 
saskia@transitiecoalitievoedsel.nl

Miriam Offermans | Public Affairs
miriam@transitiecoalitievoedsel.nl

Sigrid Hettinga | Strategie & Fondsenwerving
sigrid@transitiecoalitievoedsel.nl

Zsuzsan Proos | Relatie- & Ledenbeheer
zsuzsan@transitiecoaltievoedsel.nl

Jill Overmaat | Communicatie
communicatie@transitiecoalitievoedsel.nl

Voor algemene vragen of opmerkingen, mail naar info@transitiecoalitievoedsel.nl

of kijk voor meer informatie op www.transitiecoalitievoedsel.nl en volg ons 

op social media:

@TcVoedsel

@transitiecoalitie-voedsel

transitiecoalitievoedsel.nl

mailto:willem%40transitiecoalitievoedsel.nl%20?subject=
mailto:natascha%40transitiecoalitievoedsel.nl?subject=
mailto:janpaul%40transitiecoalitievoedsel.nl?subject=
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