
Werkatelier 

Boer en burger verbonden & 
Eetbare stad

Persoonlijke uitnodiging

In en om Utrecht zijn er veel korte keten 
initiatieven die inzetten op duurzame productie, 
het sluiten van lokale voedselkringlopen, een 
eerlijke prijs voor producenten en meer verbinding 
tussen boeren en stedelingen. Korte ketens tussen 
producent en consument brengen voedsel in 
de stad en versterken onze verbondenheid met 
voedsel en met de makers. Dit zien we ook terug 
in schooltuinen, buurtmoestuinen, stadslandbouw 
en eetbaar groen en in initiatieven voor kook- en 
eettafels en verminderen van voedselverspilling. 
Daar komen jong en oud weer in contact met 
voedsel. Zelf voedsel produceren in je buurt maakt 
je bewust van waarden als landschap, identiteit, 

ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie en helpt 
voedselverspilling voorkomen. Op welke manier ben 
jij bezig met voedsel in en om de stad? Hoe pak jij 
de uitdagingen op dit thema aan? 

Wij willen de voedselinitiatieven in en om de 
stad bundelen en versterken. Op basis van een 
gezamenlijke visie die alle partijen verbindt en 
waarvoor iedereen zich actief in wil zetten. In 
bestaande en nieuwe allianties. Daarbij willen wij 
een beroep doen op jouw expertise en inzet en die 
van vele andere partijen. Wij verwelkomen je dan 
ook graag in het online werkatelier ‘Boer en burger 
verbonden & Eetbare stad’.

Het online werkatelier is op:

Woensdag 16 december 2020 
13.00 - 16.00 uur  
(vanaf 12.45 uur digitale inloop)

Online via Zoom



Dit werkatelier is een vervolg op het werkatelier 
‘Gezonde voedselkeuzes voor iedere Utrechter’. 
De werkateliers zijn een opstap naar een brede 
voedselconferentie volgend jaar. In dit werkatelier 
bouwen we voort op de opbrengst van het eerste 
werkatelier. We gaan verder op zoek naar de 
gemeenschappelijkheid in onze ideeën, dilemma’s 
en ambities. En naar de kansen en mogelijkheden 
om iedereen in Utrecht meer te verbinden aan 
voedsel in en om de stad. We werken in wisselend 
samengestelde groepen volgens een gestructureerd 
programma. 

We hebben een inspirerend programma gemaakt 
dat het online samenwerken tot een plezierige 
ervaring maakt. Daar hoort bij dat we regelmatig 
even pauzeren. Informatie over het programma, 
de deelnemers, de wijze waarop we werken, 
wat we daarbij van je verwachten en wat er met 
het resultaat gebeurt, vind je verderop in deze 
uitnodiging. 

Een aantal dagen voor het werkatelier ontvang je 
per mail een werkboek met onder andere informatie 
over:
- De Zoom-link om mee te doen aan het 

werkatelier;
- Wie je kunt bellen als je hulp nodig hebt bij het 

inloggen;
- De vragen waar we in het werkatelier aan werken.

We starten exact om 13.00 uur.
Je kunt vanaf 12.45 uur inloggen.

De initiatiefgroep bestaat uit
Mark Frederiks  - Local2Local, Taskforce Korte Ketens 
René Kwant  - Universiteit Utrecht/Future Food
Irene Mommers  - Diagnose Voeding & Gezondheid
Rogier Spierenburg  - Rabobank Utrecht/Food & Agri
Johan Bosman - Voedselbank Utrecht
Wim Beelen - Gemeente Utrecht/Circulaire Economie 
Barbara Rijpkema - Gemeente Utrecht/Groen
Anne Marie Gout  - Gemeente Utrecht/Volksgezondheid

Hoe meld ik me aan?
Je kunt je voor het werkatelier aanmelden via deze link 
https://voedselagendautrecht.eev-gu.nl/. 
Aanmelden kan tot en met maandag 14 december 
aanstaande.

Mocht je nog vragen hebben over het werkatelier of 
over het online samenwerken, dan staat Anne Marie 
Gout je graag te woord. Je kunt haar bereiken via 
a.gout@utrecht.nl.

Wij kijken uit naar je komst en naar een inspirerend 
werkatelier op 16 december! 

Hartelijke groet, 

Mede namens de initiatiefgroep Gezond, duurzaam en 
betaalbaar voedsel voor iedere Utrechter,

Eelco Eerenberg, 
wethouder Volksgezondheid gemeente Utrecht

https://voedselagendautrecht.eev-gu.nl/page/793155
https://voedselagendautrecht.eev-gu.nl/
mailto:a.gout%40utrecht.nl?subject=Boer%20en%20burger%20verbonden%20%26%20Eetbare%20stad


Programma

12.45 Inloop met technische ondersteuning

13.00 Welkom en introductie - Eelco Eerenberg  
(wethouder Volksgezondheid)

Kennismaking, programma en werkwijze

13.30 Ronde 1: Visie Gezonde voedselkeuzes gemakkelijk voor iedere 
Utrechter, versie 1.0 verrijken en aanscherpen
Pauze 

14.15 Ronde 2: Verdieping van de thema’s Boer en burger verbonden & 
Eetbare stad 
Pauze

15.45 Conclusies en vervolg(afspraken)

16.00 Afsluiting



Voedselconferentie
Dit werkatelier is het vervolg op het werkatelier ‘Gezonde 
voedselkeuzes gemakkelijk voor iedere Utrechter’. In dit tweede 
werkatelier ‘Boer en burger verbonden & Eetbare stad’ bouwen we 
voort op de opbrengst van het eerste werkatelier. Iedereen kan aan 
het tweede werkatelier deelnemen, ook als je hebt deelgenomen 
aan het eerste werkatelier. Vervolgens organiseren we begin 2021 
een voedselconferentie waarvoor we breed uitnodigen, over alle 
thema’s heen. Na de conferentie ligt er een geïntegreerde visie met 
een gezamenlijke agenda en concrete acties waaraan alle betrokken 
partijen zijn verbonden. 

Wie neemt deel? 
In het werkatelier ontwikkelen we zinvolle en werkbare oplossingen 
voor meer voedsel in en om de stad. Dat lukt als alle partijen die 
daarin een rol spelen deelnemen. We hebben friskijkers, dwarsdenkers 
en gewoon-doeners van deze partijen uitgenodigd. 

Wat verwachten we van je?
Deelname aan het werkatelier is niet vrijblijvend. In het programma 
zit een bepaalde opbouw om tot het gewenste resultaat te komen. 
Daarvoor is het belangrijk dat je volledig deelneemt, je belangen, 
ambities, ideeën en deskundigheid met de andere deelnemers deelt 
en openstaat voor hun inbreng. 

Hoe gaan we te werk? 
We werken in verschillende rondes aan concrete opdrachten. De 
opdrachten werk je in kleine groepen uit. De samenstelling van deze 
groepen wisselt, zodat iedereen met elkaar in gesprek komt. Elke 
groep presenteert vervolgens het resultaat aan de andere groepen en 
we trekken gezamenlijk conclusies. Eigenlijk zoals je dat ook gewend 
bent in bijeenkomsten waar je elkaar op locatie ontmoet. 


