
Opzet Voedselraad Ede
Onafhankelijk, krachtig en betrokken



Uitgangssituatie

• Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede 
op een nog hoger niveau te brengen en te houden vindt zij 
het belangrijk dat inwoners/consumenten en ketenpartners 
structureel en georganiseerd input kunnen leveren aan het 
voedselbeleid. 



Probleemstelling

• Inwoners/consumenten en ketenpartners voelen zich 
desgevraagd weinig betrokken bij het voedselbeleid in de 
gemeente Ede.

• De invloed van inwoners/consumenten en ketenpartners, 
op het voedselbeleid van de gemeente Ede is onvoldoende 
georganiseerd en geborgd.

• Vanuit haar positie lukt het de gemeente onvoldoende om 
deze borging en betrokkenheid zelf te organiseren.



Uitdaging

• Hoe kan een voedselraad als middel worden ingezet zodat 
inwoners/consumenten en ketenpartners structureel en 
onafhankelijk de gelegenheid wordt geboden om de 
ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het voedselbeleid  
te volgen en advies te geven over de eventuele bijsturing 
daarvan. 



Functies Voedselraad

Spiegel

• Spiegel voorhouden: worden de juiste dingen op het juiste moment 
gedaan en levert dit de goede resultaten op? Aanscherpen en 
versnellen van beleid.

Aanjager

• Inspiratie van buiten halen en vertalen naar Edese situatie. Versnellen 
van beleid en input voor nieuw beleid.

Verbinder

• Verbinder in de dialoog tussen betrokkenen partijen om de 
samenwerking te bevorderen en inspiratie bij elkaar op te halen. 
Respectvol omgaan met verschillende belangen.



Doelstelling

• De Voedselraad zodanig inrichten en organiseren dat de 
beoogde functies optimaal tot hun recht komen, de 
kwaliteit van het voedselbeleid in de gemeente Ede verder 
wordt versterkt en de leden van de voedselraad en andere 
betrokkenen er energie van krijgen om hierop verder te 
investeren.  



Resultaat

• Een actieve, betrokken en toegankelijke Voedselraad in de 
gemeente Ede dichtbij de inwoners/consumenten en 
ketenpartners waarin de beoogde functies optimaal zijn belegd.
Eind 2021

– weet .. % van de inwoners/consumenten en .. % van de ketenpartners van 
het bestaan van een voedselraad.

– kan .. %, van de inwoners/consumenten en ..% van de ketenpartners 
uitleggen wat de voedselraad doet en weten zij hoe ze de voedselraad 
kunnen benaderen.

– voelt .. % van de inwoners/consumenten en …% van de ketenpartners 
zich vertegenwoordigd door de voedselraad.

Percentages nader vast te stellen door de voedselraad zelf.



Afbakening

• De voedselraad ontwikkelt zelf geen beleid. 

• De voedselraad is niet verantwoordelijk voor de uitvoering 
van voedselbeleid en voert deze ook niet uit.

• De voedselraad beperkt zich tot gevraagd/ongevraagd advies 
over het voedselbeleid aan de gemeente Ede. 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
voedselbeleid en het uitdragen van dit beleid buiten de gemeente Ede.



Effecten

Beoogde effecten Onbedoelde effecten

De samenwerking tussen de 
inwoners/consumenten en ketenpartners neemt 
toe.

Belangenstrijd tussen partijen in de keten staat 
de samenwerking in de weg.

De food community wordt versterkt. Partijen haken af omdat het te veel tijd kost en te 
weinig meerwaarde oplevert. 

De kwaliteitscyclus foodbeleid wordt versterkt. De werkzaamheden van de voedselraad verlopen 
te langzaam en te bureaucratisch .

De voedselraad neemt zelf maatregelen om onbedoelde effecten zoveel als mogelijk te voorkomen.



Randvoorwaarden

• De voedselraad is onafhankelijk.

• Er zijn voldoende vertegenwoordigers van 
inwoners/consumenten en ketenpartners die een actieve 
bijdrage willen leveren.

• Er zijn meerjarig voldoende middelen beschikbaar om de 
voedselraad te organiseren. 

• De gemeente stelt op aanvraag tijdig en betrouwbare 
informatie over haar beleid en initiatieven beschikbaar aan 
de voedselraad.



Deelnemers voedselraad

• Inwoners/consumenten

• Ketenpartners: bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
publieke partijen (onderwijs & onderzoek)



Organisatie

• De voedselraad opereert zelfstandig en onafhankelijk en bepaalt 
zelf hoe zij de beoogde functies invult en organiseert.

• De leden van de voedselraad kiezen gezamenlijk een voorzitter .

• De voedselraad wordt  bijgestaan door een procesbegeleider 
/secretaris die er samen met de voorzitter voor zorgt dat de 
voedselraad haar functies optimaal uitvoert.

• De Edese Food community EetbaarEde, FoodFloor en 
FoodAcademy en daarbij horende online 
communicatiemiddelen worden in de werkwijze van de raad 
ingepast.



FoodFloor

• Netwerk 
bijeenkomsten

• Ontmoeting en 
verbinding

• Nieuwe initiatieven

• Binnen community

• Pitches

FoodAcademy

• Expert bijeenkomsten

• Kennisoverdracht

• Extern kennis ophalen

• Lopende initiatieven

• Les /workshop/ 
presentatie …

EetbaarEde

• Online Community

• Website

• Sociale media 
(Facebook/LinkedIn/ 
Twitter)



Samenstelling leden

• Minimaal 8 leden, een voorzitter en een procesbegeleider/secretaris
• De leden en voorzitter zijn inwoners van de gemeente Ede of 

werkzaam binnen de gemeente Ede.

We gaan daarbij uit van de volgende verdeling:
• 2 inwoners/consumenten
• 2 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
• 2 vertegenwoordigers van bedrijven
• 1 vertegenwoordiger vanuit het onderwijs
• 1 vertegenwoordiger vanuit onderzoek
• 1 vertegenwoordiger gemeente (agenda lid)



Werkplan

• Jaarlijks worden er in overleg met de gemeente een tweetal 
actuele thema’s vastgesteld. Bijvoorbeeld voedsel en gezondheid 
en voedingseducatie. Voor ieder thema worden ook samen de 
vragen verkend,  zodat de focus van de thema’s helder is.  

• Deze thema’s en vragen (werkplan) zijn leidend voor de agenda 
van de voedselraad. 

• Voor ieder thema wordt een verkenning uitgevoerd en ontvangt 
de gemeente advies over het te voeren voedselbeleid. (per half 
jaar 1 thema)

• Het advies en de bronnen waarop dit is gebaseerd zijn openbaar 
en worden online geplaatst via eetbaarede.nl.



Werkwijze per thema

Beeldvorming

• Focus/vragen

• Definities

• Belangen in beeld

Informatie

• Data/onderzoek/bronnen

• Input uit community

• EetbaarEde

• FoodFloor/FoodAcademy

Analyse

• Analyse informatie

• Conclusies

Rapportage

• Bronnen ontsluiten

• Communicatie

• Advies

• EetbaarEde

• FoodFloor/FoodAcademy



Borging

• Stichting SmaakstadEde organiseert de voedselraad en levert de 
procesbegeleider/secretaris. 

• Het bestuur van de stichting houdt toezicht op het functioneren 
van de voedselraad.

• De gemeente Ede stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de 
organisatie van de voedselraad. Toezegging voor 2020 en 2021.

• Het functioneren van de raad wordt jaarlijks in november 
geëvalueerd in het kader van de besprekingen over het werkplan 
voor het daarop volgende jaar.



FoodFloor

EetbaarEde.nl

FoodAcademy

Sociale media

SMAAKSTADEDE

Foodcommunity

Voedselraad
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Positionering


