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Agrovoedingssystemen worden geconfronteerd met duurzaamheidsuitdagingen zoals 
klimaatverandering, prijsvolatiliteit of het behouden van consumentenvertrouwen. 
Agrovoedingssystemen zijn complexe dynamische systemen die verschillende actoren 
omvatten, zoals onderzoek, beleid, industrie en middenveld. Om deze uitdagingen aan 
te gaan is een transformatie van het agrovoedingssysteem naar duurzaamheid 
noodzakelijk. Daarvoor zijn collectieve inspanningen en acties vereist. Dit proefschrift 
vertrekt vanuit de observatie dat ondanks het feit dat vele agrovoedingsnetwerken 
ontstaan, de meeste netwerken tekortschieten in het realiseren van hun doelstellingen 
of ophouden te bestaan, zelfs vooraleer veranderingen verwezenlijkt zijn. Het doel van 
dit proefschrift is om het potentieel van agrovoedingsnetwerken in transformaties van 
het voedingssysteem te verkennen. Systeemdenken is toegepast dat een systemische 
aanpak en transdisciplinair onderzoek combineert. Systeemdenken in de praktijk kan 
bijdragen om vier maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De vier uitdagingen zijn 
(1) duurzaamheid is multidimensionaal en normatief concept, (2) complexe processen 
vinden plaats in een dynamisch voedingssysteem, (3) nieuwe organisatievormen 
ontstaan in agrovoedingsnetwerken, en (4) hoe heterogene actoren met verschillende 
visies betrekken. Doorheen dit proefschrift worden acht agrovoedingsnetwerken 
geanalyseerd en vergeleken met de nadruk op multi-actor samenwerking, hun 
functioneren en reflexieve evaluatie.  
 

Marianne Hubeau behaalde haar Masterdiploma in Bio-ingenieurswetenschappen, 
Land- en Bosbeheer aan de KU Leuven in 2010. Na haar studies werkte ze drie jaar aan 
de KU Leuven als wetenschappelijk medewerkster bij Spatial Application Division Leuven 
(SADL) en de afdeling Bos, Natuur en Landschap, Departement Aard- en 
Omgevingswetenschappen. In april 2013 begon ze als wetenschappelijke medewerkster 
bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Ze werkte op 
verschillende onderzoeksprojecten in Vlaamse context. Haar doctoraat startte in 2014 
als een samenwerking tussen ILVO en het Departement Landbouweconomie, Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Marianne heeft vier 
wetenschappelijke publicaties als eerste auteur in internationale tijdschriften en stelde 
haar werk voor op verschillende (inter)nationale conferenties. Haar 
hoofdonderzoeksthema’s zijn agrovoedingssystemen en –netwerken, systeemdenken, 
transdisciplinair onderzoek, transformatieprocessen en multi-actor samenwerking.  
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The Chancellor of Ghent University has the honour of inviting you to attend the public 

defense of the doctoral dissertation of 
 

ir. Marianne Hubeau  
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The potential of agri-food networks in food system transformations 
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Abstract of the doctoral research 
 

Agri-food systems are confronted with sustainability challenges such as climate change, 
price volatility and retaining consumer trust. Agri-food systems are complex, dynamic 
systems involving multiple actors such as science, policy, industry and civil society. To 
tackle these challenges, a transformation of the agri-food system towards sustainability 
is essential. Therefore, collective effort and actions are required. The rationale of this 
dissertation stems from the observation that although multiple agri-food networks arise, 
most of these networks fall short in realising their objective or cease before any changes 
are made. The aim of this dissertation is to explore the potential of new agri-food 
networks in transforming the food system. We applied systems thinking combining 
systems approaches and transdisciplinary research. Systems thinking in practice can help 
to address four societal challenges, namely (1) sustainability as a multidimensional and 
normative concept, (2) complex processes in a dynamic agri-food system, (3) new types 
of organisation in agri-food networks, and (4) the presence of multiple heterogeneous 
actors with diverse visions. Throughout the dissertation, eight agri-food networks were 
analysed and compared with an emphasis on the multi-actor collaboration, their 
functioning and reflexive evaluation.  
 

 
 
Brief Curriculum Vitae 
 

Marianne Hubeau obtained a Master degree in Science in Bio-science engineering, Land 
and Forest Management (major: Forest and Nature Management, minor: Soil and Water 
Management) at KU Leuven in 2010. After her studies, she worked three years at the KU 
Leuven, at the Spatial Application Division Leuven (SADL) and the Division of Forest, 
Nature and Landscape, Department of Earth- and Environmental sciences. In April 2013, 
she started to work at the Research Institute of Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) as 
a research assistant on different research project in the Flemish context. Thereafter, she 
started to her PhD as a collaboration between ILVO and the Department of Agricultural 
Economics, Faculty of Bioscience Engineering, at Ghent University. Marianne has four 
first-authored scientific articles published in international peer-reviewed journals and 
presented her work at several (inter)national conferences. The main research topics of 
Marianne are agri-food systems and networks, systems thinking, transdisciplinary 
research, transformation processes and multi-actor collaboration.  
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