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1. Voorstelling 

Voedsel Anders

• Groeiende beweging

rond agro-ecologie

• Een transitie van ons

voedselsysteem



2. Versterken en verbreden van ons netwerk

Voedsel Anders zet in op:

- Kennisopbouw en uitwisseling binnen ons netwerk (boeren, burgers, 

organisaties) en organiseren van educatie/vorming

- Beleidsbeïnvloedend werk rond bv GLB, toegang tot grond, voedselstrategie

- Het uitbouwen van de beweging

• Via eigen initiatieven: publieksmoment (www.kiemkracht.eu), Food.Film.Fest, 

netwerkmomenten met brede achterban

• Via partnerschappen met middenveldorganisaties (oa lid van Reset.Vlaanderen, 

samenwerking met Pulse transitienetwerk, Beweging.net)

http://www.kiemkracht.eu/


3. Versterken samenwerking met Hoger Onderwijs

Voedsel Anders wil meer inzetten in op:

- Sensibiliseren en mobiliseren van de toekomstige landbouwkundigen

• Via gastlessen, filmdebatten, studiedagen, workshops, bedrijfsbezoeken, hackatons, etc.

- Onderzoek: co-creatie van kennis (lokale en wetenschappelijke innovatie)

• Delen en uitwisselen van kennis (lerende netwerken)

• Beleidsbeïnvloedend werk & positionering tegenover donoren, autoriteiten en partners



4. Ter inspiratie: JAGROS in Franstalig België

“Toekomstige landbouwkundigen spelen een sleutelrol in het voedselsysteem van morgen.”

- Samenwerking tussen 3 ngo’s (SOS Faim, Eclosio en VSF) en 5 hogescholen

- Jaarlijks gemiddeld 1479 studenten bereikt via 22 activiteiten

- Jaarlijks gemiddeld 18 docenten bereikt via de pedagogische studiedag

- Sinds 2011



4. Ter inspiratie: JAGROS in Franstalig België

Jaarlijkse bewustmakingsdag voor alle eerstejaarsstudenten (400 – 600 studenten)



4. Ter inspiratie: JAGROS in Franstalig België

Workshops & animaties



4. Ter inspiratie: JAGROS in Franstalig België

Studenten zetten zelf acties op: filmdebatten, compostering, moestuinen, lokale 

en seizoensgebonden maaltijden, studentenpakketten, boerenmarkten, etc.



5. Opstart vergelijkbaar initiatief in Vlaanderen?

Youth Ideathon “What’s Your 2040?”

HOGENT & Dierenartsen Zonder Grenzen

Met experten van UGent, HOGENT, ILVO, BOS+, 

Broederlijk Delen en CSA-netwerk.

Inspiratiedag “Grenzen Verleggen”

Odisee, Solidagro & DZG



www.voedsel-anders.be

Interesse?

Anthony Denayer – trekker werkgroep AE in HO

a.denayer@vsf-belgium.org

Ingrid Pauwels – Coördinator Voedsel Anders  

ingrid.pauwels@voedsel-anders.be

Rebekka Eschauzier – Bewegingswerker VA

rebekka.eschauzier@solidagro.be
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