


















PARTNERS GROUP

Food Innovation Hubs - Partners Group Members 

ORGANIZATION NAME & POSITION
Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA)  
Anheuser-Busch InBev NV  
Bayer  
IBM
Mastercard  
Microsoft  
PepsiCo
Rabobank  
Syngenta 
Unilever  
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)  
United Nations World Food Programme (WFP)  
World Farmers Organization  
World Bank  
World Economic Forum  

CORE TEAM

PepsiCo  
Unilever 

World Economic Forum 
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Groeten,  10.2.e
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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 18:34
Aan: )
Onderwerp: bijpraat morgen

Beste  

Voor morgen een paar punten van mijn kant 

 Lijnen  richting topsector AF – willen we hier een afspraak met haar over maken + hoe houden
we overzicht?

 Kernteam NL WEF – hier is nog wel een slag in nodig – mn in goed neerzetten van rol van dit team,
verhouding tot GCS en natuurlijk deelnemers.

 Willen wij samen nog even gesprek met  – ook irt bovenstaande punten
 Versnellingsprogramma internationaal – op agenda voor woensdag?
 Topteam morgen – ik vind het echt belangrijk om deze keer volledig aan te sluiten. Niet alleen ivm lijnen

maar ook ivm verdienvermogen (wat deels ook internationaal ligt) en groeifonds.

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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NL kernteam – rol en samenstelling 
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Governance GCS : hoe EZK en LNV positioneren?
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NL Homebase :

• P-inbedding ED bij thuisorganisatie van waaruit de ED is
gedetacheerd: TOP of IenK

• Maandelijks werkvloer-overleg met EZK-LNV (TOP, IenK, SKI, EIA)
• Periodiek (4x p jr?) MT- Overleg met TOP, IenK, SKI en EIA
• Inhoudelijk/strategisch mentor vanuit LNV/WUR

Wie namens Dutch Government in steering committee?
• EZK : vanuit beleidsverantwoordelijkheid MTIB, sleuteltechnologie,

innovatie-ecosystemen. Grootste bijdrage aan GCS.
• LNV : vanuit beleidsverantwoordelijkheid duurzaam, voldoende en

veilig voedsel. Bijdrage in GCS en FV EU Innovatie Hub.



Maandelijks Kernteam overleg 
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Doel:
Informerend , lijnen uitzetten, voorbereiden MT overleg ED

Op de agenda:
• De plek voor synergie internationale beleidsambities van EZK (MTIB/innovatiehelix en

innovatie-ecosystemen/acquisitie), LNV (voedselzekerheid/duurzaamheid), BZ
(OS/voedselzeker-heid/handel) irt tot innovatie hub initiatief

• Hoe verbinding leggen tussen beleidsinzet en PPS Internationalisering Topsectoren – oa
aanjagen van gezamenlijk inzet namens topsectoren (cross over high tech)

• Afstemmen Beleidsinzet binnen GCS en EU hub
• Denkkracht tav Promotie / Positioneren /versterken Innovatieve Nederlandse agri&food

ecosysteem (aanpak) internationaal
• De plek om innovatie hubs initiatief te agenderen via NL inzet in multilaterale netwerken

zoals FAO, WB, IFC, EIB – contact personen van LNV, RvO
• …



Samenstelling Kernteam 
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Coordinatie: Topsector AF –

EZK: 
Directie Top –
Directie I&K –
Directie B&I – uit team 

LNV:
EIA:  + achtervang
SK&I: 
EU hub: 1 FTE laten aansluiten

Buza:
IGG:…
VN summit:  ..
DIO…

RVO:
Directie Internationaal ondernemen – via 
LAN thuisbasis - PM
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Afstemming Kernteam - GCS 
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Doel :
• De plek voor denkkracht voor uitwerking roadmap and timelines “for 3rd phase of

development of the GCS”
• Afstemming gezamenlijke inzet richting VN Food summit
• Afstemming inzet en lijnen richting WEF
• 1e loket voor vragen /inzet NL overheid in innovatie hub initiatief
….

Frequentie: Maandelijks ?

Wie aanwezig vanuit Kernteam?
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Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 16:09 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @wur.nl> 
Onderwerp: RE: Horizon 2020 projecten voor WEF 

Hoi  

Zie CC. 

Groeten  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 15:58 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Horizon 2020 projecten voor WEF 

Hoi  

We hadden het net even over de Horizon2020 en welke projecten daar uit mogelijk interessant zijn. De naam van 
 werd toen genoemd. Heb jij contactgegevens voor mij? Heb jij daarnaast ook aanvullende 

kaders of focusonderwerpen die jij denk dat belangrijk zijn bij het selecteren van projecten? 

Met vriendelijke groet, 
 

 
.......................................... 
Directie Strategie, Kennis & Innovatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
T 088  
M 06  

minlnv.nl
.......................................... 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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@minezk.nl
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To: @weforum.org>; @weforum.org> 
Cc: @outlook.com>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Subject: steering committee Food Innovation Hubs 

Dear  

We gather that the steering committee may take place as soon as 6/29th. In order for us to secure attendance at the 
right level (  or his deputy ), please could you confirm date and time asap? 

After the 2nd week of July, it will be summer recess and securing attendance at the appropriate level will be harder. 

Please, could we ask you for some time via videocall on Monday 21st or Tuesday 22nd to discuss our ways of 
cooperation between WEF en Ministry of Economic Affairs&Climate in this more operational phase with GCS now a 
functioning unit. 
Thanks, 

 

Ministerie van EZK 
DG Bedrijfsleven en Innovatie  
Directie Topsectoren en Industriebeleid 

 
@minezk.nl

06  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @weforum.org>;  

minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Focus LNV investering in European Hub 

Dag , 

Afgelopen vrijdag heb ik mijn eerste call gehad in het kader van de Europese Hub. 
Dit was met EIT, Food Valley, LNV ) en en ik van het GCS. 

 wordt vanuit het GCS het eerste aanspreekpunt voor de Europese hub. 

We vinden het belangrijk om goed afgestemd te zijn met LNV wat jullie willen bereiken met jullie investering in de 
Europese hub, via Food Valley. 
We krijgen de indruk dat er nog veel vrijheidsgraden zijn bij jullie ministerie, zolang het uiteraard past bij huidige 
beleidsdoelstellingen.  
Maar willen een en ander graag goed met jullie afstemmen. De verwachting is nl. dat we snel keuzes gaan maken 
Vanuit EIT is er vooral procesinput (Challenges organiseren), geld en urgentie. Hun drive is mooi om te zien.   
Vanuit GCS is met name het op schaal brengen van initiatieven, hetgeen wat hoog op de agenda staat. En liefst zaken 
die herhaalbaar zijn in andere regio’s. 

zal hiertoe contact met jullie opnemen. 

In parallel kijken we uit naar de actie van , die het net ophalen voor mooie initiatieven vanuit 
Topsector programma’s, Horizon, etc etc. 

Met hartelijke groet, 
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Aan @bureauberdt.nl>; @oostnl.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Artikel op website over start global secretariaat  

Beste  

Sinds deze week is – na 6 maanden voorbereiden – het Global secretariaat van het WEF innovatie hub initiatief 
daadwerkelijk operationeel.  
Een mooie belangrijke mijlpaal waar ik graag aandacht aan wil besteden omdat we als topsector AF mede aan de basis 
hiervan hebben gestaan 
Zou jij contact willen leggen met  – die namens Oost NL in het GCS zit – om met haar een concept 
tekst voor onze website te maken 
Blijf graag in cc om ook belang en link naar topsectoren goed te duiden 

Dank! 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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PERSBERICHT 

Secretariaat Food Innovation Hubs World Economic Forum van start 

Het global coordinating secretariat (GCS) voor de Food Innovation Hubs, een initiatief 
van het World Economic Forum, gaat van start met een klein kantoor op Wageningen 
Campus. De Food Innovation Hubs zijn in oprichting in ondermeer India, Zuidoost 
Afrika, Columbia en Europa (FoodValley in Wageningen). De Food Innovation Hubs 
hebben als doel om door technologische innovaties in te zetten en op te schalen, 
problemen in de voedselsystemen aan te pakken, waardoor we ook in 2050 bijna 9 
miljard mensen op een duurzame manier van goed en gezond voedsel kunnen 
voorzien. 

Deze Food Innovation Hubs zullen bestaan uit (regionale) samenwerkingen van ondermeer 
grote multinationals, innovatieve startups, overheden, NGO’s en boerenorganisaties. Door 
samenwerking kunnen barrières die adoptie en opschaling van innovaties tegenhouden, 
worden opgelost. De Nederlandse regering ondersteunt dit initiatief, zoals eerder 
aangekondigd door minister president Rutte tijdens de online Davos-bijeenkomst van januari 
jongstleden. Het secretariaat voor de Food Innovation Hubs bestaat uit een klein team van 
drie personen, die gedetacheerd zijn bij het World Economic Forum. 

Vanuit de ministeries van Economische zaken en Landbouw gaat  de rol 
vervullen van  van het secretariaat.  is als 

 aangesteld vanuit Oost NL en de provincies Gelderland en Overijssel. 
Het team is compleet met , die als  vanuit het World 
Economic Forum in Genève werkt. Het secretariaat zal het werk van de Food Innovation 
Hubs ondersteunen door kennis en ervaringen te delen en naar buiten te brengen. 

Nederland kan op deze manier haar positie versterken op het gebied van agrarische en 
voedselinnovatie en voedselsystemen wereldwijd helpen in de transitie die nodig is.  

, World Economic Forum: “”De Food Innovation 
Hubs gaan helpen om de schaal en versnelling van innovatieve oplossingen te realiseren die 
nodig zijn in de transitie van onze voedselsystemen.” 

: “de combinatie van de wereldwijde kracht van het 
World Economic Forum met lokaal voeten in de klei maken deze Food Innovation Hubs zo 
bijzonder en effectief.” 

 GCS: “……” 

 GCS: “samenwerking van innovatieve 
startups met grote multinationals, (locale) overheden, boerenorganisaties en NGO’s met als 
doel innovaties écht in de markt te zetten maakt deze hubs uniek en effectief.” 

     125a
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PRESS RELEASE 

Food Innovation Hubs World Economic Forum Secretariat launched 

The global coordinating secretariat (GCS) for the Food Innovation Hubs, an initiative 
of the World Economic Forum, is starting with a small office at Wageningen Campus. 
The Food Innovation Hubs are being established in India, Southeast Africa, Columbia 
and Europe (FoodValley in Wageningen), among others. The aim of the Food 
Innovation Hubs is to use technological innovations to tackle problems in the food 
systems and scale them up, so that we can provide nutritious and healthy food to 
almost 9 billion people in a sustainable manner in 2050. 

These Food Innovation Hubs are founded by partners from governments, private sector, 
innovators, entrepreneurs, farmer organizations, civil society, international organizations and 
others. By collaborating, barriers that prevent adoption and scaling up of innovations can be 
overcome. The Dutch government supports this initiative, as previously announced by Prime 
Minister Rutte during the online Davos meeting last January. The secretariat for the Food 
Innovation Hubs consists of a small team of three people, seconded at the World Economic 
Forum. 

From the Ministries of Economic Affairs and Agriculture,  
 the Secretariat.  has been appointed  

 from Oost NL and the provinces of Gelderland and Overijssel. The team is 
complete with , who works as  from the World Economic 
Forum in Geneva. The secretariat will support the work of the Food Innovation Hubs by 
sharing knowledge and experiences.  

, World Economic Forum: ""The Food 
Innovation Hubs are going to help achieve the scale and acceleration of innovative solutions 
needed in the transition of our food systems." 

 GCS: "the combination of the global strength of the World 
Economic Forum with local roots in the Hubs is what makes these Food Innovation Hubs so 
special and effective." 

 GCS: "......" 

 GCS: "collaboration of innovators with private 
sector, (local) governments, farmer organizations and NGOs with the goal of really bringing 
innovations to the market will make these hubs unique and effective." 
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om samen door te spreken hoe we de verbinding kunnen maken naar de brede topsectoren – omdat dit natuurlijk raakt 
aan meer dan Agro alleen. Overigens zijn we op een aantal regio’s (waaronder India) al cross sectoraal bezig  

Zou jij ruimte zien op de vrijdag 9 juli?  
 – zie jij kans om aan te schuiven? 

Met hartelijke groet 
  

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: )
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 09:29
Aan: )
Onderwerp: FW: wef

Hoi , 

Zie mail van  hieronder. Is het handig dat zich nu al voorstelt in het topteam of is het beter om hier 
mee te wachten tot de GCS al meer in de steigers staat? 

 ik plan ook even een kennismaking in met . 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 09:56 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: wef 

Hoi  

Wil jij even met  schakelen of het handig is dat ze zich voorstel in het topteam? 
En zou je ook een gesprek van  kunnen organiseren, met jou erbij? Ivm  etc.  

 

Groeten  

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis & Innovatie    

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG 
+31 6 
Secretariaat: 070
www.rijksoverheid.nl/lnv

127
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Van:
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 09:34
Aan:
Onderwerp: Kennismaking met 

Hoi  

Vorige week hebben  kennisgemaakt met . Zij is sinds begin juni begonnen 
als  van de WEF Food Innovation Hubs. Hier kwam o.a. 
CGIAR en Horizon ter sprake. Het leek ons daarom ook een goed idee dat  kennismaakt met jullie. Ik plan daar 
even iets voor in. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 09:56 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: wef 

Hoi  

Wil jij even met  schakelen of het handig is dat ze zich voorstel in het topteam? 
En zou je ook een gesprek van  kunnen organiseren, met jou erbij? Ivm CGIAR etc.  

BVD! 

Groeten  

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis & Innovatie    

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG 
+31 6 
Secretariaat: 070-
www.rijksoverheid.nl/lnv
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Hoi , 

Zie mail van  hieronder. Is het handig dat  zich nu al voorstelt in het topteam of is het beter om hier 
mee te wachten tot de GCS al meer in de steigers staat? 

 ik plan ook even een kennismaking in met  

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 09:56 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: wef 

Hoi  

Wil jij even met  schakelen of het handig is dat ze zich voorstel in het topteam? 
En zou je ook een gesprek van  kunnen organiseren, met jou erbij? Ivm CGIAR etc.  

BVD! 

Groeten  

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis & Innovatie    

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG 
+31 6
Secretariaat: 070-
www.rijksoverheid.nl/lnv
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Zouden we wat jouw betreft dit gesprek ook vrijdag 25 juni in de ochtend kunnen inplannen? 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 16:47 
Aan: @weforum.org>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: synergie inzet  

Beste  

Graag kom ik in de lucht om te kijken of we -  bv over een week of 2 -  een afspraak kunnen inplannen 
Ik ben ontzettend blij dat jij / jullie van start zijn en nu we een volgende fase in gaan zou ik heel graag door willen 
spreken wat we voor elkaar kunnen betekenen  

Als topsector Agri & Food zijn we bij het WEF initiatief betrokken geraakt in oktober afgelopen jaar (oa support letter) 
omdat we geloven dat het kan helpen schalen van onze internationale strategie. Graag praat ik je bij over onze 
bilaterale PPS aanpak en inzet tot nu toe maar ook het grotere strategische plaatje op trade, innovate en invest wat 
als topsectoren proberen uit te rollen.  

Ten opzichte van paar jaar terug heeft de topsector AF behoorlijke slagen gemaakt in uitwerken van de internationale 
strategie en het zou heel mooi zijn als we elkaar zowel binnen als buiten EU maar ook NL kunnen versterken. Ook 
goed om samen door te spreken hoe we de verbinding kunnen maken naar de brede topsectoren – omdat dit 
natuurlijk raakt aan meer dan Agro alleen. Overigens zijn we op een aantal regio’s (waaronder India) al cross 
sectoraal bezig  

Zou jij ruimte zien op de vrijdag 9 juli?  
 – zie jij kans om aan te schuiven? 

Met hartelijke groet 
  

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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Daarnaast hebben we de hoofdlijnen teruggekoppeld naar de VN, zodat deze in het 
voorbereidingsproces naar de pre-summit en VN Food Systems Summit meegenomen kunnen 
worden. Deze terugkoppeling vindt u op de website van de VN: Dutch Member State Dialogue. Hier kunt u 
ook de opbrengsten van andere dialogen teruglezen.  

We kijken terug op een inspirerende middag en blijven graag in gesprek. 

Met vriendelijke groet,  

  
 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

  
 

Ministerie van Buitenlandse Zaken  

  
 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Nationale boegbeelden van de Nederlandse dialoog voor de VN Food Systems Summit 

De Nationale Voedseldialoog is georganiseerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. 

Powered by Hopin. Use of the service and website is subject to our  Terms of Use and  Privacy Statement . 

Don't want to receive updates? Click here 
© [Hopin] 2021. All rights reserved. 

Van: @foodvalley.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 11:39 
Aan: @unilever.com>; @wur.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@rabobank.com>; @foodvalley.nl> 

CC: @foodvalley.nl>;  
@weforum.org> 

Onderwerp: Agenda FIH Europe Action Team meeting - June 23rd  

Dear all,  

Please find below the agenda for our online meeting.  

Agenda Food Innovation Hub Europe meeting June 23rd (online): 
 Task Communication: communication strategy in combi with GCS (
 Step 1 Define: EIT Food Prize-based Challenge (see ppt slide). Please check on potential partnership? Focus on

Food & Health / Personalized nutrition topic. 
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 Step 2 Connect: GAIN IFFS portal (https://nutritionconnect.org/ifss). Please check on potential partnership?

 Task Management:  Action Team (work plan, agreement, DSM, recruitment LNV co-worker; ), European
Engagement Strategy: EIT Food, Financial partner (J ), WEF/UN meetings and concept note Innovation
Lever ), Planning coming months, Meeting July 7th.

For your information: 
 Step 3 Projects and Interventions: running projects WDCD, GlobalFOODture, Aurora, Foodbytes
 Step 4 Monitor: no action

Planning of meetings: 
 June 30th: no meeting
 July 7th; meeting at Foodvalley NL office
 July 14th: online meeting
 July 21st: no meeting
 July 28th: online meeting (week of UN Food System Pre-Summit)
 Aug 4th: no meeting
 Aug 11th: no meeting
 Aug 18th: online meeting
 Aug 25th: no meeting
 Sept 1st: meeting at Foodvalley NL office

See you tomorrow! 

Kind regards, 
 

 
 

Tel. +31(0)  
@foodvalley.nl 

Bronland 10F  
6708 WH  Wageningen, The Netherlands 
Tel. general +31  

Website | LinkedIn | Twitter My Digital Business Card 

Shaping the future of food together  
2050 | The year in which our food system offers food security to ten billion people worldwide. Tasty, affordable, healthy and s
with respect for animals and our planet. 
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Cc: @weforum.org>; @weforum.org>;  
@weforum.org>; @weforum.org>;  

@weforum.org> 
Subject: Food Innovation Hubs - Champions and Focal Points Call on June 29, 2021  

Dear all, 

Warm greetings to you and hope that this email finds you well. We thank you for your continued commitment and 
leadership in advancing the work of the Food Innovation Hubs.  

As you may know there have been several developments of globally and regionally on the work.  The Global 
Coordinating Secretariat (developed with support of the Government of Netherlands and housed at the World 
Economic Forum) is now on board. The GCS will take forward the alignment, coordination, and development of Food 
Innovation Hubs alongside linking with the global processes and developing a learning/knowledge sharing agenda. As 
champions and focal points for the Food Innovation Hubs, we are scheduling a call on June 29, 15.30-17.00 CET/09.30-
10.00 EST to introduce the team, provide a progress update on the various hubs under development and receive your 
feedback on the strategy and anticipated activities of the GCS, especially ahead of the first steering committee meeting 
(scheduled for August 19, 2021). We will send materials for the call next week in coming days and a calendar invite will 
follow shortly.  

We very much look forward to your guidance and seeing you virtually on June 29, 2021. 

Thank you very much.  
Kind Regards 

  
 

World Economic Forum 
91-93 route de la Capite, CH - 1223 Cologny / Geneva 
Mobile: +41 (0)   
E-mail: @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org
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 For Zambia, the Farm to Market Alliance is working towards hiring a coordinator to the assessments.
Conversations with Mastercard, Anheuser Busch InBev and Rabobank are with a potential group call
soon to align on next steps and identify the lead partners

 For Ethiopia/Kenya, Europe and ASEAN updates will be sent to the group as the work develops

Discussion  
In discussing questions on the success factors and ways forward on collaborating for the Food Innovation Hubs, key 
takeaways include:   

 Two-way and collaborative communication between hubs and this group of focal points around the
hubs will be essential.
 The group agreed on aligning and elevating existing projects and initiatives of the different partners

under the shell of the Food Innovation Hubs, which will help especially during the development phase
of the different hubs.

 Sustainability is key, hubs should not focus on short term solutions but a viable supply chain solution,
using the power of markets.
 A systemic, integrated approach toward the Hubs will help to scale up innovations and bring

impact. Syngenta Foundation has a system in place to identify the right innovations for the market, that
might be a good approach for the Food Innovation Hubs

 Identifying what we are exactly creating, what makes these Food Innovation Hubs unique, what are
the value propositions for different stakeholders is an important first step to take

Next steps: 
 The GCS Team will be in contact to schedule bilateral meetings
 Besides work to support development of the regional hubs, the GCS will be working on the

development of the Secretariat, including opening of the Wageningen office in August, a concept
business plan outline, a communications plan in action in time for the Food Systems Summit in
September '21, follow/up on the Round Tables (July 1st' '21).

 Everyone is asked to email to @weforum.org before July 9 the one important thing he or
she likes the GCS to focus on before the Steering Committee meeting.
 Attached are the concept Terms of Reference of the Steering Committee. Please everyone review and

send comments before August 1.

Finally, the first Steering Committee meeting is scheduled for August 19, 2021 and we will send a save the date shortly. 
The next Ambassadors meeting will be scheduled for late Autumn, 2021 and we will also provide you with a schedule for 
our meetings in 2022 shortly.  

We very much look forward to working with all of you and please let us know if you have any questions. 

Wishing you a safe and relaxing summer.   

  

Kind Regards 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 Food Innovation Hubs 

World Economic Forum 
Mobile: +31 6  
E-mail @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org
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From:   
Sent: 27 June 2021 14:32 
To: @wfp.org>; @unilever.com>; 

@pepsico.com>; @rabobank.com' 
@rabobank.com>; @syngenta.com>; @wfo-oma.org' 

@wfo-oma.org>; @minezk.nl>;  
@mastercard.com>; @fao.org>;  

@minlnv.nl> 
Cc: @weforum.org>; @weforum.org>;  

@weforum.org>; @weforum.org>;  
@weforum.org> 

Subject: RE: Food Innovation Hubs - Champions and Focal Points Call on June 29, 2021  

Dear all, 

We very much look forward to welcoming you on June 29th for the first meeting of the focal points and champions with 
the Global Coordinating Secretariat (GCS) of the Food Innovation Hubs. As noted below, this call will introduce the 
secretariat, provide a progress update on the individual regional hubs as well as the global activities; and most 
importantly aim to receive your feedback on the strategy and next steps for the GCS. Please see below the pre-read 
document for the meeting. The document provides an overview of the current status of each of the regional hubs as 
well as the global activities. We would particularly like to draw your attention to slide 17 to reflect over the questions 
ahead of the discussion, as we transition into the next phase for Food Innovation Hubs.  

- Pre-read document: Food Innovation Hubs, 29 June (link)

We very much look forward to your guidance and seeing you virtually on June 29, 2021. Please let us know if there any 
queries.  

Kind Regards 
  

------------------------------------------------------------------------ 
 

Programme Lead, Food Innovation Hubs 

World Economic Forum 
91-93 route de la Capite, CH - 1223 Cologny / Geneva 
Mobile: +41 (0) 79   
E-mail: @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org

From:   
Sent: 22 June 2021 13:54 
To: @wfp.org>; @unilever.com>; 

@pepsico.com>; @rabobank.com;  

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e



4

@syngenta.com>; @wfo-oma.org; @minezk.nl> 
Cc: @weforum.org>; @weforum.org>;  

@weforum.org>; @weforum.org>;  
@weforum.org> 

Subject: Food Innovation Hubs - Champions and Focal Points Call on June 29, 2021  

Dear all, 

Warm greetings to you and hope that this email finds you well. We thank you for your continued commitment and 
leadership in advancing the work of the Food Innovation Hubs.  

As you may know there have been several developments of globally and regionally on the work.  The Global 
Coordinating Secretariat (developed with support of the Government of Netherlands and housed at the World 
Economic Forum) is now on board. The GCS will take forward the alignment, coordination, and development of Food 
Innovation Hubs alongside linking with the global processes and developing a learning/knowledge sharing agenda. As 
champions and focal points for the Food Innovation Hubs, we are scheduling a call on June 29, 15.30-17.00 CET/09.30-
10.00 EST to introduce the team, provide a progress update on the various hubs under development and receive your 
feedback on the strategy and anticipated activities of the GCS, especially ahead of the first steering committee meeting 
(scheduled for August 19, 2021). We will send materials for the call next week in coming days and a calendar invite will 
follow shortly.  

We very much look forward to your guidance and seeing you virtually on June 29, 2021. 

Thank you very much.  
Kind Regards 

  
 Food Innovation Hubs 

World Economic Forum 
91-93 route de la Capite, CH - 1223 Cologny / Geneva 
Mobile: +41 (0) 79   
E-mail: @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org
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Van:
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 11:21
Aan:
Onderwerp: RE: Uurtje eerder?

Hoi , 

Ik zou graag een nieuwe gesprek inplannen met  (MT-lid internationaal en onderwijs),  
(coordinatie Europa) en Vera Musch (voedselzekerheid). Zou jij op een van de volgende momenten kunnen: 

- 18 aug 9.30 – 10.30
- 20 aug 9.00 – 10.00
- 23 aug 10.00 – 11.00

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 12 juli 2021 08:58 
Aan: @weforum.org> 
Onderwerp: RE: Uurtje eerder? 

Hoi , 

Ik annuleer het even, . Ik kom nog met nieuw datumvoorstel. 

Groet, 
 

Van: @weforum.org>  
Verzonden: maandag 12 juli 2021 08:24 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Uurtje eerder? 

Hi , 

Helaas is er eind vorige week een overleg gepland tegelijk met ons overleg. 
Heel vervelend. Overmacht situatie… 

Zou het nog lukken om te verzetten? 
Ik kan zowel eerder als later (na 17.30). 
Groet, 

 

 
 

World Economic Forum – Food Innovation Hubs 
www.weforum.org 
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+31 6 
@weforum.org
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Veel groeten, 

 
  

International 
+31 6 

Laan van Malkenschoten 40 
P.O. Box 1026 
7301 BG Apeldoorn  
The Netherlands 
+31 (0)88 
www.oostnl.com

On this e-mail is a disclaimer. 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams-vergadering 

Neem deel via uw computer of mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Meer informatie | Opties voor vergadering 

________________________________________________________________________________ 
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Van:
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 14:31
Aan:
Onderwerp: RE: URGENT: Sollicitatie vanmiddag?

Ho , 

Het is inderdaad uitgesteld omdat we geen geschikte kandidaten hadden. Gelukkig heeft de nieuwe oproep er wel 
voor gezorgd dat er twee goede kandidaten zijn. Die sollicitatiegesprekken worden deze week ingepland. Ik of Lies 
komen dus nog bij jou op de radar. 

Ik heb bij het secretariaat uitstaan of  aansluit bij de borrel volgende week. Is het goed als we je dit morgen 
laten weten? Sluit  aan? 

Groet, 
 

Van: @weforum.org>  
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 11:32 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: URGENT: Sollicitatie vanmiddag? 

H  

 . 

OK, helder voor vanmiddag. 

Fijn dat je ook mailt naar mijn Forum adres. Mijn EZK email houd ik niet regelmatig bij. 
Wat is er aan de hand dat dit is uitgesteld? 
Hoeveel kandidaten zijn er? 

Iets anders, komen  en jij ook naar de borrel volgende week? 
IVM de catering graag je respons, 

 

 
 

World Economic Forum – Food Innovation Hubs 
www.weforum.org 

+31 6 
@weforum.org

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 11:29 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
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CC: @minlnv.nl; @minlnv.nl>;  
@weforum.org> 

Onderwerp: RE: URGENT: Sollicitatie vanmiddag? 

Hoi , 

Sorry kon niet opnemen ivm overleg, maar deze gaat niet door. Een nieuwe uitnodiging (eind augustus) volgt nog. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 11:19 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minlnv.nl; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @weforum.org 
Onderwerp: URGENT: Sollicitatie vanmiddag? 
Urgentie: Hoog 

Beste , 

In mijn agenda staat dat er om 14.30 een sollicitatie gesprek is gepland, waar ,  en ik in de commissie 
zitten. 

Gaat dit door? Ik heb geen stukken ontvangen, en bij  staat het niet in haar agenda. 
Graag zsm je reactie. 
Alvast bedankt, 

 
 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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technological, national and regional ecosystems, as well as societal and institutional innovation.  focus 
inbreng ligt hier op (National innovation ecosystems, WEF) 

De deadline is erg krap. Ik wil jullie graag vragen of jullie gelegenheid zien bullets aan te leveren zo snel 
mogelijk, maar liefst niet later dan deze vrijdag COB. 

Bij vragen neem gerust contact op! 

Groet  

Met vriendelijke groet, 

 

Team Agribusiness Internationaal & Voedselzekerheid 
Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Tel: +316  
@minlnv.nl
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De weersverwachting voor 20 juli ziet er goed uit, maar ook binnen kan de 1,5 m goed worden gerespecteerd. 
Het GCS kantoor in Wageningen wordt in augustus geopend,  

. 

Ik hoop dat jullie kunnen komen! 
Met hartelijke groet, 

 

PS RSVP voor 14 juli 

 
 

World Economic Forum – Food Innovation Hubs 
www.weforum.org 

+31 6 
@weforum.org
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Vraag/ verzoek: in onderstaande mail zit een link naar een pps met de stand van zaken. Zou fijn zijn als je hier kort naar 
kunt kijken en a. Suggesties kunt delen rond verwachtingen van innovatiehubs- wanneer zijn we blij. Plus laat me weten 
of je vragen hebt rond de info. 

Daarnaast zou je me erg helpen als je kort ook even kunt schakelen met ? Ik heb niet scherp wanneer op vakantie 
is. In ideale wereld spreek ik hem en samen komende week. 

Ik check morgen nog even mijn mail 
Alvast fijne vakantie  

   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @weforum.org> 
Datum: 28 juni 2021 om 08:55:22 CEST 
Aan: " @minezk.nl> 
Kopie: " @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Can you sent the Zoom invitation to  and me: Food Innovation Hubs - 
Champions and Focal Points Call on June 29, 2021 

Dear   

Thanks for your note. Will do. 

Kind Regards 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: 28 June 2021 08:49 
To: @weforum.org> 
Cc: @minlnv.nl> 
Subject: Can you sent the Zoom invitation to  and me: Food Innovation Hubs - Champions and 
Focal Points Call on June 29, 2021  

Dear , 

Since will change jobs she won’t be involved any more in the Food Innovation Hubs.  

 will join the champions and focal points call tomorrow.  

Could you please forward the Zoom invitation that you have sent to also to  and me. 

Thank you in advance.  

Kind regards, 

 

 
 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Directoraat Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
E: @minezk.nl 
T: (+31) 070  
M: (+31) 06  
W: https://topsectoragrifood.nl/ 
en https://www.topsectoren.nl/ 

Van: @weforum.org> 
Datum: 27 juni 2021 om 14:47:01 CEST 
Aan: @wfp.org>, "  

@unilever.com>, @pepsico.com>, 
@rabobank.com, @syngenta.com>, 

@wfo-oma.org, @minezk.nl>,  
@mastercard.com>, "  

@fao.org>, @minlnv.nl> 
Kopie: @weforum.org>, @weforum.org>, 

@weforum.org>,  
@weforum.org>, @weforum.org> 

Onderwerp: RE: Food Innovation Hubs - Champions and Focal Points Call on June 29, 2021 

Dear all, 

We very much look forward to welcoming you on June 29th for the first meeting of the 
focal points and champions with the Global Coordinating Secretariat (GCS) of the Food 
Innovation Hubs. As noted below, this call will introduce the secretariat, provide a 
progress update on the individual regional hubs as well as the global activities; and most 
importantly aim to receive your feedback on the strategy and next steps for the GCS. 
Please see below the pre-read document for the meeting. The document provides an 
overview of the current status of each of the regional hubs as well as the global activities. 
We would particularly like to draw your attention to slide 17 to reflect over the questions 
ahead of the discussion, as we transition into the next phase for Food Innovation Hubs.  

- Pre-read document: Food Innovation Hubs, 29 June (link)

We very much look forward to your guidance and seeing you virtually on June 29, 2021. 
Please let us know if there any queries.  

Kind Regards 
  

------------------------------------------------------------------------ 
 

, Food Innovation Hubs 

World Economic Forum 
91-93 route de la Capite, CH - 1223 Cologny / Geneva
Mobile: +41 (0) 
E-mail: @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org
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From:   
Sent: 22 June 2021 13:54 
To: @wfp.org>;  

@unilever.com>;  
@pepsico.com>; @rabobank.com;  
@syngenta.com>; @wfo-oma.org;  

@minezk.nl>
Cc: @weforum.org>; 

@weforum.org>; @weforum.org>;
@weforum.org>; 

@weforum.org>
Subject: Food Innovation Hubs - Champions and Focal Points Call on June 29, 2021

Dear all, 

Warm greetings to you and hope that this email finds you well. We thank you for your 
continued commitment and leadership in advancing the work of the Food Innovation 
Hubs.  

As you may know there have been several developments of globally and regionally on 
the work.  The Global Coordinating Secretariat (developed with support of the 
Government of Netherlands and housed at the World Economic Forum) is now on board. 
The GCS will take forward the alignment, coordination, and development of Food 
Innovation Hubs alongside linking with the global processes and developing a 
learning/knowledge sharing agenda. As champions and focal points for the Food 
Innovation Hubs, we are scheduling a call on June 29, 15.30-17.00 CET/09.30-10.00 
EST to introduce the team, provide a progress update on the various hubs under 
development and receive your feedback on the strategy and  

 
 days and a calendar invite 

will follow shortly.  

We very much look forward to your guidance and seeing you virtually on June 29, 2021. 

Thank you very much.  
Kind Regards 

  
 Food Innovation Hubs 

World Economic Forum 
91-93 route de la Capite, CH - 1223 Cologny / Geneva
Mobile: +41 (0) 
E-mail: @weforum.org
Visit our website at http://www.weforum.org

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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De komende maanden zal duidelijker moeten gaan worden waar het Global Secretariaat op kortere en langere termijn 
– samen met internationale partners en de huidige Regionale innovatie hubs in oprichting – op zal gaan focussen.

Om de verbinding tussen de Food innovation Academy met het GCS goed te kunnen maken zou ik u willen vragen om 
– als mogelijk - wat meer achtergrond te delen op welke punten u aansluiting ziet of zou willen met het food
Innovatie hub initiatief.
Dan kan zijn rond bepaalde thema’s, rond educatie en onderwijs maar ook rond bepaalde geografie (EU of derde
landen)
Dat maakt het makkelijker om te linken aan de juiste persoon.

Mocht u specifieke vragen hebben dan mag u natuurlijk ook kort telefonisch contact met mij opnemen. Ik ben vanuit 
LNV/Topsector Agri & Food nauw betrokken geweest bij het operationaliseren en ben de komende 2 weken redelijk 
goed bereikbaar per mail of op onderstaande nummer 

Met vriendelijke groet 

 
Topsector Agri & Food 

Naam:  
E-mail adres: @steensma.com
Telefoonnummer: 06
Kanaal: E-mail
Onderwerp: voeding

Inhoud vraag: 
Vraag: 
Beste mensen, graag zouden we vanuit de Food Innovation Academy in Vlaardingen in contact raken met het Global 
Coordinating Secretariat (GCS) om aansluiting te zoeken. Bij wie moeten we dan zijn? Ik hoor het graag. 

Alvast bedankt! 

 
Food Innovation Academy (FIA) 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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Van:   
Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:56 
Aan: @steensma.com' @steensma.com> 
Onderwerp: Contact met Global coordinating secretariaat 
Urgentie: Hoog 

Geachte  

Enige tijd geleden heeft u een mail gezonden om in contact te komen met het Global Coordinating Secretariaat in 
oprichting (zie ook onderstaand)  
Allereerst veel dank voor uw interesse. 
Helaas heeft het antwoord even op zich laten wachten – ingegeven door feit dat het Global Coordinating Secretariaat 
nog niet operationeel was.  
In de afgelopen periode tot 1 juli is er met een interim team druk gewerkt is het neerzetten van het GCS, inclusief 
bemensing en beoogde locatie van kantoor.  

De komende maanden zal duidelijker moeten gaan worden waar het Global Secretariaat op kortere en langere termijn 
– samen met internationale partners en de huidige Regionale innovatie hubs in oprichting – op zal gaan focussen.

Om de verbinding tussen de Food innovation Academy met het GCS goed te kunnen maken zou ik u willen vragen om 
– als mogelijk - wat meer achtergrond te delen op welke punten u aansluiting ziet of zou willen met het food
Innovatie hub initiatief.
Dan kan zijn rond bepaalde thema’s, rond educatie en onderwijs maar ook rond bepaalde geografie (EU of derde
landen)
Dat maakt het makkelijker om te linken aan de juiste persoon.

Mocht u specifieke vragen hebben dan mag u natuurlijk ook kort telefonisch contact met mij opnemen. Ik ben vanuit 
LNV/Topsector Agri & Food nauw betrokken geweest bij het operationaliseren en ben de komende 2 weken redelijk 
goed bereikbaar per mail of op onderstaande nummer 

Met vriendelijke groet 

 
 

Topsector Agri & Food 

Naam:  
E-mail adres: @steensma.com
Telefoonnummer: 06
Kanaal: E-mail
Onderwerp: voeding

Inhoud vraag: 
Vraag: 
Beste mensen, graag zouden we vanuit de Food Innovation Academy in Vlaardingen in contact raken met het Global 
Coordinating Secretariat (GCS) om aansluiting te zoeken. Bij wie moeten we dan zijn? Ik hoor het graag. 

Alvast bedankt! 
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Hilco Wagenaar 
Food Innovation Academy (FIA) 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
 

Mob. +31 6  

Galvanistraat 1, NL-8912 AX Leeuwarden 
Postbus 351, NL-8901 BD Leeuwarden 
Tel. +31 88  
Fax +31 88  

http://secure-
web.cisco.com/1Rs8uxGWXG3pbowX9AMyHfokb0M5hTDivv_zOATAavL2GHRDB9Rt3MomXeUO6Xzd2bLsUumRj
Q-_4wC0ITwXK-vlAblUWgl_FKdxVcDmFDbepGrLg7UIBa--oKTsXRn5xfLDgQZRyir_HetQo1Gmicu93-
SxMI31sqIClQAbtHv0Z-
b4lSDbfxhwfCB_KEpgHlHSQkwTcXVURxvWwCmW69tATKvpsMHdlaiL3Bj0dqMk/http%3A%2F%2Fwww.steensm
a.com
info@steensma.com

De Algemene inkoopvoorwaarden en Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Royal Steensma B.V., gevestigd te Leeuwarden - 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01044522 - zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachten en 
overeenkomsten. 

Email disclaimer: De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk de 
afzender hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in 
de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. 

Van: t@minlnv.nl] 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:56 
Aan: @steensma.com> 
Onderwerp: Contact met Global coordinating secretariaat 
Urgentie: Hoog 

Geachte  

Enige tijd geleden heeft u een mail gezonden om in contact te komen met het Global Coordinating Secretariaat in 
oprichting (zie ook onderstaand)  
Allereerst veel dank voor uw interesse.  
Helaas heeft het antwoord even op zich laten wachten – ingegeven door feit dat het Global Coordinating Secretariaat 
nog niet operationeel was.  
In de afgelopen periode tot 1 juli is er met een interim team druk gewerkt is het neerzetten van het GCS, inclusief 
bemensing en beoogde locatie van kantoor.  
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De komende maanden zal duidelijker moeten gaan worden waar het Global Secretariaat op kortere en langere termijn – 
samen met internationale partners en de huidige Regionale innovatie hubs in oprichting – op zal gaan focussen.  

Om de verbinding tussen de Food innovation Academy met het GCS goed te kunnen maken zou ik u willen vragen om – 
als mogelijk - wat meer achtergrond te delen op welke punten u aansluiting ziet of zou willen met het food Innovatie 
hub initiatief.  
Dan kan zijn rond bepaalde thema’s, rond educatie en onderwijs maar ook rond bepaalde geografie (EU of derde 
landen)  
Dat maakt het makkelijker om te linken aan de juiste persoon.  

Mocht u specifieke vragen hebben dan mag u natuurlijk ook kort telefonisch contact met mij opnemen. Ik ben vanuit 
LNV/Topsector Agri & Food nauw betrokken geweest bij het operationaliseren en ben de komende 2 weken redelijk 
goed bereikbaar per mail of op onderstaande nummer  

Met vriendelijke groet 

  
 

Topsector Agri & Food  

Naam:  
E-mail adres: @steensma.com
Telefoonnummer: 06
Kanaal: E-mail
Onderwerp: voeding

Inhoud vraag: 
Vraag:  
Beste mensen, graag zouden we vanuit de Food Innovation Academy in Vlaardingen in contact raken met het Global 
Coordinating Secretariat (GCS) om aansluiting te zoeken. Bij wie moeten we dan zijn? Ik hoor het graag.  

Alvast bedankt! 

  
Food Innovation Academy (FIA) 

  
 

Topsector Agri&Food  

M: +31 6  
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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@minbuza.nl> 
CC: @minbuza.nl>; @minlnv.nl>;  

@oostnl.nl> 
Onderwerp: State of play Global Coordinating Secretariaat en stappen in de zomer 
Urgentie: Hoog 

Beste collega’s 

Sinds najaar 2020 hebben we interdepartementaal het proces gecoördineerd en met het WEF samengewerkt in de 
richting van  

1. een operationeel Global Coordinating secretariaat (GCS) voor het WEF Food Innovation Hubs initiatief
2. de ontwikkeling van Food Valley als Food innovatie hub Europa.

Mede dankzij al jullie inzet hebben we grote stappen kunnen maken en dat in juli ook feestelijk kunnen markeren met 
een borrel bij  in de tuin in  
We zullen nu een nieuwe fase in gaan waarbij we samen met het GCS en de Europa hub bij Food Valley bouwen aan 
het verder opschalen van de huidige innovatiehubs, het uitbouwen van het netwerk en natuurlijk het verbinden van 
NL expertise en kunde met het initiatief.  

We hebben met de MT’s van LNV en EZK (en Buza-IGG) afgesproken ook in deze volgende fase gezamenlijk te blijven 
optrekken.  
Natuurlijk richting de VN summit maar ook om zo onze (beleids) ambities onderling te verbinden en deze ook vertaald 
te zien in concrete activiteiten binnen het Food innovatie hub initiatief.  

Het leek ons goed jullie middels deze mail aangesloten te houden en te informeren over de stand van zaken  
Daarin specifiek aandacht voor de governance structuur die rondom het GCS wordt ingericht als ook de ambitie om te 
komen tot een interdepartementaal overheidskernteam.  
NB: hierbij ook een “pre-read” powerpoint – met daarin overzicht van de stand van zaken van de hubs, de 
governance en een tijdslijn 

Governance structuur en stuurgroep GCS 
Deze wordt op dit moment verder ingericht en komt in grote lijnen overeen met eerder gedeelde structuur: 

a) Stuurgroep GCS: Hierin zal de NL overheid plaatsnemen via EZK in de persoon van , met
van LNV,  als plaatsvervangers. De eerste stuurgroep wordt

gehouden op 19 augustus
b) Ambassadeurs group: Main points of contact of steering group partners on operational level.  

 zal hierin voor NL deelnemen  om zo
interdepartementale connectie te borgen.  van EZK zijn plaatsvervangers. Op 29
juni heeft het eerste overleg plaatsgevonden.

c) Advisory council : tbc – broader multi stakeholder group including NGO

Interdepartementaal kernteam NL 
In de afgelopen 9 maanden is een NL kernteam een belangrijke schakel geweest in de coördinatie tussen ministeries, 
WEF, Food Valley en Oost NL en essentieel geweest in operationaliseren van het GCS.  
We zouden daarom graag in deze nieuwe fase een kernteam formeren dat de rol krijgt om synergie in samenwerking 
internationaal te versterken en samen richting uit te lijnen.  
Het kernteam in deze nieuwe fase zou dan kunnen dienen als: 

 Centrale plek waar interdepartementaal beleid rond WEF initiatief samenkomt en we state of play delen rond
EU hub en GCS. Voorstel is hier GCS regelmatig bij uit te nodigen.

 Centrale plek om te bespreken hoe we lopende beleidsambities en overheidsinzet kunnen versterken door te
linken aan innovatie hub activiteiten

 Voorbereidend gremium voor de stuurgroep meetings
 Plek om andere organisaties zoals FAO, FMO en anderen uit te nodigen om synergie te versterken +

schakelen rondom NL inzet richting VN summit

Vervolg acties: 
• We zullen als agenda’s dat toestaan in september een overleg inplannen met MT van EZK, LNV en BUZA IGG.

In dit overleg zal een terugkoppeling gegeven worden van de stuurgroep, van de VN Summit en kunnen we
daarnaast gezamenlijk doorkijken /input ophalen bij jullie voor toekomstige richting/activiteiten.
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