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1. Inleiding 
De stuurgroep Duurzame ontwikkeling landbouw en voeding stelt een budget van €100.000  ter beschikking 

voor de uitwerking van Action Labs binnen het project ‘Naar een duurzame transformatie van het Vlaamse 

landbouw- en voedingssysteem: actoren in actie’. Voorstellen kunnen een max. bedrag van €25.000 ontvangen. De 

Action Labs zijn experimenten die effectieve realisaties op het terrein, op relatief korte termijn uitvoerbaar, 

teweeg brengen waarbij verschillende ketenspelers samenwerken. De stuurgroep Transformatie van het 

landbouw- en voedingssysteem, hierna vermeld als de stuurgroep, staat in voor de opvolging van de projecten. 

 

2. Context 
Samen met de maatschappelijke organisaties en met de steun van de Vlaamse overheid wil de stuurgroep 

bestaande uit actoren van de agro-voedingsketen zelf de toekomst van de Vlaamse landbouw en 

voedingssysteem in handen nemen. Het uiteindelijke doel is de transformatie naar een duurzamer landbouw- en 

voedingssysteem bevorderen en versnellen. Dit project geeft uitvoering aan het strategisch en actieplan dat 

werd opgesteld in 2015 via een gestructureerde stakeholderdialoog. Daartoe zal gefocust worden op het 

creëren van experimenteerruimte en acties in de praktijk, onder meer via deze action lab-oproep. 

 

Aan de basis van het project zitten de volgende actoren van de agro-voedingsketen: Algemeen Boerensyndicaat 

(ABS), BEMEFA, Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos en Unizo. Samen met vertegenwoordigers van de 

overheid en het ILVO vormen ze de stuurgroep en gaan zij het project sturen en tot een goed einde brengen. Via 

een stakeholderdialoog worden de werkzaamheden aangevuld met externe input. Het Ministerie van Landbouw 

en Visserij steunt het project. ILVO- Landbouw en Maatschappij verleent haar medewerking voor 

wetenschappelijk onderbouw en de proces facilitatie. 

 

Verdere details over het project “Transformatie van het landbouw- en voedingssysteem” kan je terugvinden op 

http://devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be/ 

 

3. Procedure 
3.1 Wie kan een project indienen? 

De aanvraag betreft specifiek keten-overspannende initiatieven, er dienen dus meerdere organisaties of 

instellingen betrokken te zijn bij de indiening van een aanvraag. Alle deelnemende organisaties worden verder 

partners genoemd. Het is noodzakelijk dat één organisatie of instelling wordt aangeduid als coördinator, verder 

de projectaanvrager genoemd. De projectaanvrager is verantwoordelijk voor het project en staat in voor het 

indienen van de aanvraag, de communicatie met de stuurgroep en de afrekening. 

 

3.2 Welke projecten komen in aanmerking? 

De projecten moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

1. Aansluiten bij één van de 10 strategieën van het Strategisch- en actieplan 

 

In het strategisch en actieplan van het project Transformatie van het landbouw en voedingssysteem 

staan 10 strategieën met bijhorende acties gedefinieerd. Het ingediend project moet aansluiting vinden 

bij één van de 10 strategieën en acties, en het moet duidelijk zijn in de projectaanvraag bij welke 

strategie en/of actie het project aansluit. Hieronder staan de strategieën vermeld, de bijhorende oranje 

acties zijn in de Annex te vinden:   
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 S1: Creëren van experimenteerruimte om duurzamere keten-overspannende 
samenwerkingsverbanden te initiëren  

 S2: Inzetten op duurzamere productie  
 S3: Beheersen van risico voor actoren in de agro-voedingsketen  
 S4: Verhogen van de grondstoffenefficiëntie binnen de agro-voedingsketen met focus op water-, 

energie- en nutriëntenefficiëntie  
 S5: Uittesten van nieuwe mogelijkheden voor systeemaanpassingen en -innovaties i.f.v. betere 

afstemming met ecologische draagkracht  
 S6: Keten-overspannende mechanismes ontwikkelen om informatie met elkaar uit te wisselen en 

verduurzaming te monitoren  
 S7: Inzetten op institutionele samenwerking waar een duurzamere waarde-verdeling centraal staat  
 S8: Kennis co-creatie tussen keten, onderzoeksinstellingen en andere actoren  
 S9: Uitwerken van communicatie, informatie-uitwisseling en sensibilisatie om de consument actief 

te betrekken bij de agro-voedingsketen  
 S10: Inzetten op een duurzamere werkomgeving binnen de agro-voedingsketen  

 

2. Volgende doelstellingen voor de Action Labs worden binnen het project ‘Naar een duurzame 

transformatie van landbouw- en voedingssysteem’ vooropgesteld: 

 Keten-overspannend experiment; 
 Bijdrage tot de verduurzaming van meerdere schakels binnen de keten; 

 Transformatie realiseren: Een action lab met een sterke transformatiekracht is sterk innovatief, 

opschaalbaar en heeft als doelstelling de verduurzaming van de agro-voedingsketen.  

 Concrete resultaten: de projecten moeten praktijkgericht zijn met de deelname van individuele 
bedrijven en een effect op het terrein genereren 

 

De projecten moeten bijdragen tot de uitvoering van deze doelstellingen. Het moet duidelijk zijn in de 

projectaanvraag aan welke doelstelling(en) het project bijdraagt. 

 

3. Er moet communicatie zijn over het project, het aangemaakte materiaal en de resultaten moeten 

openbaar gemaakt worden. 

 

4. Het project wordt begeleid door een begeleidingsgroep. De partners engageren zich om samen te 

werken met die begeleidingsgroep.  

 

 

3.3 Tijdsplanning 

1. De projectaanvragen moeten ten laatste op 15/04/2016 ingediend worden bij:  

Stuurgroep duurzame ontwikkeling landbouw en voeding 
Boerenbond 
T.a.v. Pieter Verhelst 
Diestsevest 40 
3000 Leuven 

Tel. 016/28.60.00 – Fax. 016/28.60.09 

Pieter.Verhelst@boerenbond.be 

 

2. De projectaanvragen worden door een externe jury beoordeeld, waarna de stuurgroep beslist welke 

projecten goedgekeurd worden. Hierna worden de projectaanvragers geïnformeerd over een 

eventuele goedkeuring van het project en de financiering. 
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3. De uitvoering van het project kan starten vanaf het moment dat de subsidie officieel toegekend werd 

door de stuurgroep. Activiteiten die in kader van het project voor de startdatum gerealiseerd werden, 

komen niet in aanmerking voor de subsidie. 

 

4. Het project moet beëindigd zijn ten laatste op 31/12/2017. 

 

3.4 Beoordelingscriteria van de stuurgroep 

Voor zover het project voldoet aan een of meer van de vooropgestelde doelstellingen zoals vermeld onder punt 

3.2. houdt de jury rekening met volgende criteria: 

 

Ontvankelijkheidscriterium: 

Past binnen één van de strategieën zoals gedefinieerd in het strategisch en actieplan  

Ja: aanvraag ontvankelijk  

Neen: aanvraag niet ontvankelijk  

 

Evaluatiecriteria: 

I. Keten-overspannend (0 – 3 – 6) 

Keten-overspannend betekent dat verschillende ketenschakels van de agro-voedingsketen betrokken worden om 

het action lab uit te voeren. De agro-voedingsketen bestaat uit de volgende ketenschakels: Toelevering – primaire 

productie – verwerkende industrie – distributie (groot- en detailhandel en transport) – consument.  

II. Verduurzaming meerdere ketenschakels (0 – 3 – 6)  

Verduurzaming van meerdere ketenschakels houdt in dat de voedselproductie- en distributieprocessen over 

meerdere ketenschakels van de agro-voedingsketen verduurzamen. Dit betekent een continue inspanning van 

meerdere ketenschakels gericht op het doorvoeren van verbeteringen in het productieproces van voedsel, op 

het verminderen van milieubelasting en afval en verbeteren van arbeidsomstandigheden, dit alles binnen een 

economisch, ecologische en sociaal haalbare context.  

III. Opschalingsmogelijkheden (0 – 3 – 6)  

Opschalingsmogelijkheden geeft het lange termijnperspectief van het action lab aan. Hoe zou deze opschaling 

aangepakt worden en hoe zouden de behaalde resultaten in praktijk verder toegepast kunnen worden.  

IV. Innoverend (0 – 3 – 6) 

Onder dit criterium ‘innoverend’ wordt de graad van vernieuwing van een product of productieproces verstaan. 

Het product of productieproces kan al aanwezig zijn in een specifieke sector waar alternatieve producten of 

diensten worden geproduceerd en afgezet.  

V. Praktijkgericht (0 – 2 – 4) 

Onder praktijkgericht wordt verstaan dat de action lab geen fundamenteel onderzoek uitvoert, maar dat het 

bijdraagt aan de verbetering en innovatie van de effectieve beroepspraktijk van de agro-voedingsketen. Dit 

betekent dat op het eind van het project een concreet resultaat kan voorgelegd worden. Voorbeelden hiervan zijn 

toepasbare producten, het opvolgen van een implementatie case of het invoeren van concrete oplossingen voor 

specifieke praktijkproblemen van de agro-voedingsketen.  

VI. Aangestuurd vanuit de agro-voedingsketen (0 – 2 – 4) 

Een action lab moet aangestuurd worden door één of meerdere partners van de agro-voedingsketen. De 

deelname van één of meerdere individuele bedrijven wordt hierbij sterk aangemoedigd en gezien als pluspunt.  

VII. Financieel haalbaar (0 – 2 – 4) 

Financieel haalbaar geeft weer of de verschillende projectstappen kunnen gerealiseerd worden met het 

vooropgestelde budget.   
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3.5 Financiering 

Het gevraagde steunbedrag mag maximaal €25.000 bedragen. Er wordt een euro eigen inbreng verwacht voor 

elke euro subsidie. De projectaanvrager begroot tevens 3000 euro voor zijn deelname aan de begeleidingsgroep 

en de kosten die hier uit voortvloeien, gericht op gezamenlijke kennisdeling en –verspreiding vanuit de action 

labs. Dit kan als co-financiering ingebracht worden. De stuurgroep bepaalt de hoogte van de toegekende 

subsidiebedrag dat kan variëren van 7.000 euro tot 25.000 euro afhankelijk van het aantal goedgekeurde 

projecten (5 à 10). Dit bedrag kan afwijken van het gevraagde subsidiebedrag. 

 

Enkel kosten binnen de projectperiode komen in aanmerking voor subsidiëring. Daarnaast komen enkel 

uitgaven waarvoor een factuur en een betaalbewijs kan worden voorgelegd, in aanmerking voor subsidiëring. 

Een voorschot van 70 % wordt uitbetaald aan de projectaanvrager na de officiële goedkeuring van het project. 

Het saldo wordt uitbetaald aan de projectaanvrager als het eindrapport wordt goedgekeurd (zie ook 3.6). 

 

In geval dat het project ook financiële steun, subsidies, krijgt via andere kanalen of als er eigen middelen worden 

ingebracht dan moet duidelijk aangegeven zijn in de projectaanvraag welke kosten er met deze middelen 

gefinancierd zullen worden. Een project mag niet meer dan voor 100 % gesubsidieerd worden. 

 

3.6 Rapportage 

De projectaanvrager moet 30 dagen na afloop van het project een eindrapport indienen bij: 

 

Stuurgroep duurzame ontwikkeling landbouw en voeding 
Boerenbond 
T.a.v. Pieter Verhelst 
Diestsevest 40 
3000 Leuven 

Tel. 016/28.60.00 – Fax. 016/28.60.09 

Pieter.Verhelst@boerenbond.be 

 

Het dossier van het eindrapport bevat een schuldvordering, een chronologisch overzicht van de activiteiten 

waarbij de uitvoering van het project wordt beschreven en een financieel rapport met inbegrip van alle 

bewijsstukken. 

 

Tussentijds kan de stuurgroep steeds informatie over de voortgang van het project opvragen. De 

projectaanvrager moet het project ook toelichten aan de stuurgroep. 

 

3.7 Meldingsplicht 

Op alle materiaal en alle documenten die voor het publiek bestemd zijn moet het embleem van de stuurgroep 

aangebracht worden samen met volgende vermelding: 

 

Dit action lab kader in het project ‘Naar een duurzame transformatie van het Vlaamse landbouw- en 

voedingssysteem: actoren in actie.’ 
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De vermelding moet goed zichtbaar en leesbaar zijn. De minimale afmetingen bedragen 33,5mm x 140,1 mm. De 

vermelding moet ook even groot en zichtbaar zijn als eventueel andere emblemen. 

 

3.8 Controle 

De stuurgroep kan administratieve en financiële controle uitvoeren. 

De stuurgroep heeft het recht om op elk ogenblik technische en boekhoudkundige controles uit te voeren om 

de voortgang en de wijze van uitvoering van de betrokken acties te kunnen volgen. De daartoe gemachtigde 

leden van de stuurgroep hebben ook het recht om, vanaf de goedkeuring van het project en tot vijf jaar na de 

datum van betaling van het saldo, de boeken en alle andere documenten met betrekking tot de in het kader van 

het project gedane betalingen in te zien. De originele facturen en betalingsbewijzen dienen steeds beschikbaar te 

zijn voor controle. 

 

3.9 Verspreiding van de resultaten 

De stuurgroep heeft het recht om de goedgekeurde projecten bekend te maken aan het brede publiek. Enkel 

mits een uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar van de projectaanvrager kan hiervan afgeweken worden en 

wordt de externe communicatie in overleg afgesproken. In dat geval wordt minimaal de naam van de 

organisatie, de titel van het project en een inhoudelijke omschrijving publiek gemaakt. 

 

De projectaanvrager  gaat  akkoord  dat het  goedgekeurde  project,  inclusief  de  resultaten  bekend gemaakt 

worden op de website van de Vlaamse overheid. 

 

4. Richtlijnen financiële ondersteuning 
4.1 Gevraagd steunbedrag 

Een bedrag van €100.000 wordt ter beschikking gesteld voor de uitvoering van Action Labs. Het gevraagde 

steunbedrag per project bedraagt maximaal €25.000. 

 

4.2 Welke kosten komen in aanmerking? 

Enkel werkelijke of reële kosten gekoppeld aan de goedgekeurde activiteiten van het project kunnen ingediend 

en aanvaard worden. De activiteiten moeten plaatsvinden binnen de projectperiode. De kosten moeten 

aangetoond worden met kostenbewijzen (facturen) en betaalbewijzen (rekeninguittreksels). Bij contante 

betaling moet dit duidelijk op de factuur aangegeven worden door de leverancier/verkoper met vermelding van 

de datum. Niet goed leesbare kopijen en twijfelgevallen worden niet aanvaard als bewijs. 

 

Kosten die geen duidelijke relatie hebben met het project kunnen niet aanvaard worden. 

 

Enkel kosten die binnen de projectperiode vallen worden aanvaard: 

- Kosten kunnen aanvaard worden vanaf de goedkeuring van het project tot en met de einddatum van 

het project. De datum moet op elk kosten- en betaalbewijs duidelijk vermeld staan en moet 

beantwoorden aan de projecttermijn. 

- De betalingen dienen te zijn gebeurd ofwel binnen de voorziene projectperiode ofwel ten laatste 

uiterlijk 30 dagen na de einddatum van het project. Kosten waarvoor de betaling later plaatsvindt 

worden niet meer aanvaard. 

 

BTW kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor het niet-terugvorderbaar gedeelte. Daartoe dient in 

elke aanvraag steeds het geldend BTW-statuut van de aanvrager vermeld en gestaafd te worden. 
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Indien slechts een deel van de aangegeven kost op rekening van het project kan geschreven worden, wordt aan 

het kostenbewijs een verklaring van de verdeelsleutel met duidelijke berekening gehecht. 

 

 

Werkelijke kosten kunnen betrekking hebben op: 

- Externe expertise 

Kosten voor het inschakelen van externe expertise (bijvoorbeeld externe bureaus) 

kunnen mee opgenomen worden. De noodzakelijke gunningsprocedures dienen nageleefd te worden 

en als bijlage in het eindrapport te worden opgenomen. Externe prestaties betreft niet de prestaties 

van de partners: partners hoeven niet aan elkaar door te factureren. 

 

- Investeringen 

Als investeringsuitgaven worden slechts kosten aanvaard die in de loop van het 

project gemaakt worden, die betrekking hebben op het project en verifieerbaar zijn. Investeringen 

moeten goed omschreven worden, het moet duidelijk zijn waarvoor de investeringen binnen het project 

zullen dienen. Investeringskosten komen enkel in aanmerking voor de afschrijvingsperiode die 

overeenkomt met de projectduur en niet voor de volledige aanschaffingskost. Deze 

afschrijvingstermijnen moeten kunnen aangetoond worden in de boekhouding van de organisatie. 

 

- Communicatiekosten 

Kosten met betrekking tot communicatie, promotie- en publiciteit omtrent het 

projectvoorstel en de resultaten ervan kunnen mee ingediend worden in de projectaanvraag. 

 

- Verplaatsingskosten 

Enkel kilometervergoedingen voor opdrachten in het kader van het projectvoorstel kunnen 

ingebracht worden. De berekeningsmethode dient vermeld te worden in het rapportagedossier en 

gestaafd met mogelijke bewijsstukken. Deze kosten worden opgenomen onder de budgetpost 

werkingskosten. 

 

- Personeelskosten 

Als personeelskost worden uitsluitend de loonkosten van de rechtstreeks bij het project 

betrokken personeelsleden in aanmerking genomen. 

Het moet duidelijk zijn wat de taken zijn van het personeelslid in het kader van het project. De diverse 

taken van het personeel moeten zo veel mogelijk opgesplitst worden in een aantal mandagen. Er moet 

een raming gemaakt worden van het aantal uren dat ieder personeelslid aan het project zal besteden. 

 

Alle personeelskosten moeten per maand aangerekend worden in de afrekeningsstaten (ook 

vakantiegeld, eindejaargeld, …). De loonfiches van de personeelsleden moeten toegevoegd worden in 

het eindrapport. 

 

Als personeelskosten worden niet aanvaard: 

- Bijdragen voor extralegale voordelen zoals groepsverzekeringen, extralegaal pensioen, 

hospitalisatieverzekeringen, ... 

- Loonkosten voor “supervisie”(meestal door de ondernemingsleider); 

- Vergoedingen voor woon-werkverkeer. 
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- Werkingskosten 

Werkingskosten in het kader van het projectvoorstel kunnen gesubsidieerd worden. 

Als werkingskosten worden alleen kosten aanvaard die rechtstreeks betrekking hebben op het project en 

die ook verifieerbaar zijn. Het zijn m.a.w. kosten en uitgaven die zich zonder het project niet zouden 

hebben voorgedaan. 

 

Als werkingskosten kunnen o.m. aanvaard worden: 

- De rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven voor verbruiksmaterialen, hulpgoederen, 

grondstoffen en gereedschappen waarvan de verwachte levensduur de duur van het contract 

niet overschrijdt (bv. papier, batterijen,...), 

- Huur die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van gebouwen, lokalen, apparatuur 

en infrastructuur voor het uitvoeren van een actie binnen het project; 

 

Zijn o.m. niet aanvaardbaar als werkingskosten: 

- Afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur (gebouwen, materieel, 

installaties, meubilair en rollend materieel,...); 

- Verhuur aan zichzelf of 'interne huuraanrekening'; dit is het aanrekenen van een huurprijs voor 

het ter beschikking stellen van een gebouw en infrastructuur; 

- De kosten voor het huren van een gebouw of lokalen waar de projectaanvrager of de partners 

gevestigd zijn; 

- Computerkosten voor occasioneel gebruik; deze worden geacht deel uit te maken van de 

overheadkosten. 

 

- Overheadkosten 

Overheadkosten (vaste kosten zoals elektriciteit, water, gas, telefoon, verzekeringen, …) 

worden niet aanvaard als subsidiabele kosten. 

 

4.3 Hoe kunnen kosten worden ingediend? 

De kosten moeten ondergebracht worden onder de kostenposten (externe expertise, investeringen, 

communicatie, verplaatsingsonkosten, personeelskosten, werkingskosten) opgenomen in de projectaanvraag. 

Verschuivingen tussen de kostenposten worden slechts aanvaard ten belope van maximaal 10 % van het 

goedgekeurde projectbedrag. De kosten moeten weergegeven zijn in het financieel rapport. 

 

De kosten worden pre-gefinancierd door de projectaanvrager. De kosten kunnen worden ingediend bij het 

eindrapport als ze betaald zijn door de projectaanvrager of een van de partners en als de activiteiten waarop ze 

betrekking hebben zijn voltooid. 

 

4.4 Hoe wordt uitbetaald? 

Een voorschot van 70% wordt uitbetaald aan de projectaanvrager na de officiële goedkeuring van het project. 

De stuurgroep betaalt na goedkeuring van het eindrapport, op basis van de reële bewijsstukken die in het 

rapportagedossier zijn gebundeld, het saldo. In voorkomend geval moet de subsidietrekker de voorschotten die 

hij te veel ontvangen heeft, terugstorten volgens de instructies van de stuurgroep. Het steunbedrag zal niet 

worden toegekend indien niet alle verantwoordingsstukken aan de stuurgroep overhandigd worden. 

 

De uitbetaling van het toegekende steunbedrag gebeurt rechtstreeks via de stuurgroep aan de 

projectaanvrager. Er kan niet rechtstreeks aan de dienstverleners of aannemers worden uitbetaald.  
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Annex – Strategieën en Acties 

Om invulling te geven aan de tien strategieën werden op verschillende interactiemomenten met de stakeholders 
diverse acties geformuleerd. De acties moeten bijdragen aan de verduurzaming van de keten, dragen een 
transformatieperspectief in zich en zijn in hoofdzaak keten-overspannend waarbij meerdere ketenschakels 
betrokken worden.  
 
De verschillende acties zijn verdeeld in drie categorieën met een overeenkomstige kleur:  

(i) Resultaatgerichte acties (Blauw): Dit zijn acties die resultaatgericht zijn en een directe output of 
duurzaamheidswinst realiseren met meestal korte termijnwinsten.  

(ii) Thema’s voor action labs of praktijkexperimenten (Oranje): Deze acties of thema’s voor action labs 
behoeven nog de nodige experimenteerruimte en zijn gericht op middellange termijn winsten.  

(iii) Procesondersteuning (Groen): Dit zijn acties die het proces ondersteunen en vooral gericht zijn op 
de creatie van vertrouwen en engagement. Deze acties zijn een noodzaak om ook op middellange 
termijn de niet evidente duurzaamheidswinsten te realiseren. Zo kunnen deze acties bijvoorbeeld 
zorgen dat de praktijkexperimenten of oranje acties een grotere kans op succes en opschaling krijgen.  

 
 

 
 
Om dit actieplan te implementeren en concretiseren is het echter belangrijk dat bedrijven zelf aan zet zijn om 
deze geformuleerde acties samen, keten-overspannend in te vullen. De huidige oproep betreft specifiek de 
oranje acties uit het strategisch en actieplan, een overzicht is volgt hierna, voor grondiger uitleg of beschrijving 
van deze acties kan het strategisch en actieplan geconsulteerd worden. 
 
Het is ook mogelijk om voorstellen in te dienen die niet aansluiten bij de oranje acties. Deze zullen eveneens 
beoordeeld worden binnen hetzelfde evaluatiekader. 
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S1: Creëren van experimenteerruimte om duurzamere keten-overspannende samenwerkingsverbanden te 
initiëren  

 Toepassen van duurzaamheidscriteria voor specifieke ketenconfiguraties in bedrijfsprocessen van de 

gehele keten, via sectorale ketenwerkgroepen. 

S2: Inzetten op duurzamere productie  

 Vernieuwde producten of productvarianten ontwikkelen door nieuwe landbouwproducten te telen of 
te kweken met verbeterde eigenschappen, rekening houdend met de Novel Food wetgeving (Ver. 
258/97) en claimswetgeving (Ver. 1924/2006).  

 Nieuwe logistieke modellen ontwikkelen tussen de ketenschakels om het aantal afgelegde kilometers te 
verminderen.  

 Duurzamere verpakkingsmogelijkheden onderzoeken en stimuleren binnen de keten. Een mogelijkheid 
hierbij is het gebruik van generieke verpakkingen (bv. herbruikbare boxen) over de ketenschakels heen 
waarbij goede afspraken gemaakt worden met FAVV, FOD Volksgezondheid en FOD Economie. 

 De mogelijkheden van stille leveringen 's nachts bespreken en mogelijk maken.  

 Inzetten van geavanceerde sensorsystemen en derde generatie robotica doorheen de keten.  
 

S3: Beheersen van risico voor actoren in de agro-voedingsketen  

 Een systeem van risicobeheersing en -indekking installeren in de (varkens)keten om risico's te helpen 
beheersen in iedere schakel.  

 Ontwikkelen van lange termijn contracten tussen overheidscatering en landbouw- en voedingsbedrijven 
die werken aan verduurzaming.  

 Bevorderen van lokale voedselmarkten en –netwerken door de creatie van nieuwe afzetmarkten tussen 
landbouw, voedingsindustrie en lokale voedingsdiensten (scholen, horeca, catering). 

 

S4: Verhogen van de grondstoffenefficiëntie binnen de agro-voedingsketen met focus op water-, energie- en 
nutriëntenefficiëntie  

 Samenwerking tussen landbouw en voedingsindustrie analyseren, uittesten en opschalen m.b.t. 
productie, restwarmte, toelevering, recuperatie van alternatieve energie- en warmtebronnen en 
ruimtelijke planning van productiesites.  

 Mogelijkheden omtrent alternatieve plantaardige eiwitten analyseren, uittesten en opschalen.  

 Mogelijkheden omtrent alternatieve veevoeders analyseren, uittesten en opschalen.  

 Mogelijkheden voor de valorisatie van afval-, neven- en reststromen analyseren, uittesten en 
opschalen.  

 Nieuwe logistieke systemen uitwerken en uittesten om voedingsresten (zowel op kleine als grote 
schaal) te verzamelen in een bepaalde regio en te converteren in veevoeding, waarbij rekening 
gehouden wordt met het sanitaire luik.  

 

S5: Uittesten van nieuwe mogelijkheden voor systeemaanpassingen en -innovaties i.f.v. betere afstemming met 
ecologische draagkracht  

 mogelijkheden nagaan om samenwerking tussen ketenspelers m.b.t. hernieuwbare energie te 
stimuleren, gekaderd binnen een evaluatie van bestaande incentives en wetgeving. De focus dient 
hierbij te liggen op hernieuwbare bronnen die niet in concurrentie zijn met voeding 
 

S6: Keten-overspannende mechanismes ontwikkelen om informatie met elkaar uit te wisselen en verduurzaming 
te monitoren  

Geen oranje acties geformuleerd 
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S7: Inzetten op institutionele samenwerking waar een duurzamere waarde-verdeling centraal staat  

 Evalueren van bestaande labels gericht op acties om duurzamere commerciële praktijken tussen 
toeleveranciers en distributeurs kenbaar te maken.  

 
S8: Kennis co-creatie tussen keten, onderzoeksinstellingen en andere actoren  

 Diverse initiatieven ontwikkelen en opschalen die verder moeten toelaten om relevante thema’s en 

vragen uit de praktijk in onderzoekstrajecten te krijgen 

S9: Uitwerken van communicatie, informatie-uitwisseling en sensibilisatie om de consument actief te betrekken bij 
de agro-voedingsketen  

 Ontwerpen van mechanismen om duurzaamheidsprestaties te meten en vervolgens te communiceren 
met de consumenten.  

 Gezamenlijke informatie campagnes rond: Wat is de waarde van voedsel?  

 Consument voorlichten over technologie en productieproces. Voorbeeld: GGOs - cisgene aardappelen.  

 Interactie met de consument omtrent duurzame consumptie verdiepen, uitwerken en organiseren  

 Burgerinitiatieven gericht op gemeenschapsopbouw binnen de agro-voedingsketen opstarten  

 Burgers mee laten investeren in innovatieve, duurzame projecten  
 
S10: Inzetten op een duurzamere werkomgeving binnen de agro-voedingsketen  

 Uitwerken en uittesten van mogelijkheden om keten-overspannend de beroepsfierheid van de sector te 
verhogen  door het uitdragen van een positief beeld van de sector.  

 Ontwikkelen en uittesten van mogelijkheden om bij te dragen tot duurzaamheidsinspanningen van het 
bedrijf/de instelling om tot aangenamere werkomstandigheden te komen  
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