
OUR COLLECTIVE AMBITION IS BIGGER THAN ONE 
STAKEHOLDER, ONE INITIATIVE OR ONE INNOVATION
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Dag  
Ik vroeg me – mede gezien de volle agenda aan deze kant – 2 dingen af 

Je sprak eerder over gesprek  met  – ben jij hier op aangesloten en is het iets waar we vanuit 
onze kant nog input op kunnen geven? 
Wanneer schat je in dat we door praten over de taken /functie focus van de fte LNV in food valley? 

 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e









2

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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/ 

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: @weforum.org>
Verzonden: woensdag 29 september 2021 10:56
Aan:
CC: )
Onderwerp: Afspraak Food Innovation Hub Viet Nam

Beste , 

Dank voor je snelle reactie. Helaas gaat volgende week donderdag me niet lukken,  
. Zou het jou eventueel lukken om wat af te spreken op vrijdag 30 september vòòr 

half 10 of na half 11 (we hebben dan een overleg met MARD en Grow Asia over Food Innovation Hub), of 
maandagochtend 4 oktober tussen 8 en 9? Dat zou fantastisch zijn; als dit niet gaat is het natuurlijk ook uitstekend om 
af te spreken na 18 oktober. 
Ik hoor het graag! 

Met hartelijke groet, 

 
 

Global Coordinating Secretariat 
Food Innovation Hubs 
World Economic Forum 
www.weforum.org 
+31 6 

From: @minbuza.nl>  
Sent: woensdag 29 september 2021 10:36 
To: @weforum.org> 
Cc: @minlnv.nl> 
Subject: RE: Afspraak Food Innovation Hub Viet Nam 

Beste , 

Dank voor je bericht. Ik had er inderdaad vanuit verschillende kanten iets over opgevangen. Wel een mooie ambitie, 
zeker vanuit onze intensieve samenwerking met Vietnam op landbouwtransformatie (vooral in de Mekong Delta). Dus 
goed om daarover verder te spreken. Is volgende week donderdag (ochtend bij jullie en ’s middags bij mij) een optie? 

Groet 
 

From: @weforum.org> 
Sent: dinsdag 28 september 2021 16:43 
To: @minbuza.nl> 
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Cc: @minlnv.nl> 
Subject: Afspraak Food Innovation Hub Viet Nam 

Beste  

Je hebt als het goed is eerder contact gehad met mijn collega  voor de Food Innovation 
Hubs en met  (in cc van deze mail). De President van Viet Nam heeft afgelopen week tijdens 
de VN Summit en zijn Deputy prime Minister van aangekondigd tijdens de UN Summit in New York en  de Pre-Summit in 
Rome, dat Viet Nam een Food Innovation Hub wil opzetten. Samen met collega’s van Grow Asia, zijn we nu druk bezig 
dit vorm te geven. Heel graag zou ik een afspraak met jou willen maken (evt samen met  en 

van Grow Asia) om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse initiatieven die al in Viet Nam spelen en hoe 
deze Food Innovation Hub dit mogelijk kan versterken. Ter info stuur ik een 3-pager over de Food Innovation Hubs mee. 
Ik hoor graag van je wanneer een afspraak zou uitkomen. 

Met hartelijke groet, 

 

Global Coordinating Secretariat 
Food Innovation Hubs 
World Economic Forum 
www.weforum.org 
+31 6 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, 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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 Innovation is playing a significant factor in food systems transformation in countries. From innovating
collaboration itself, to enabling data and digital ecosystems to offer multistakeholder solutions for
farmers and consumers. , 

  Special Envoy UN FSS  stressed that no single partner could deliver on a
transformation of food alone, she recognized the bold leadership from countries, communities and
companies around the world, stepping-up and eradicating hunger in this decade.

 , CEO SACAU stated that innovation in agriculture needs to happen by farmers.
Needs to happen with farmers. In co-creation.

 Countries committed leadership action on the role of levers such as innovation, finance,
multistakeholder collaboration and putting farmers and consumers at the center:

o Vietnam stands ready to become a food innovation centre in Asia and will continue to actively
join initiatives on innovation, digital transformation and environmental protection in the
agricultural sector, announced Pham Binh Minh, Vietnam’s Deputy Prime Minister

o UAE shared concrete national pathways to accelerate food system transformation through the
development of the Food Tech Valley innovation hub and the alternative proteins industry, empowering 
the private sector and promoting collaborations with government and academia. 

o Ethiopia shared the development of the “Digital Marketplace Playbook”, a game-changer too
that offers transparent, inclusive digital pathways and sustainable models enabling farmers and
consumers to build more efficient, climate-smart markets for nutritious food.

o India stressed food systems transformation should be anchored around the small and medium-
scale production, family farmers, indigenous peoples, women and workers in food value chains
to advance equitable livelihoods

 Greater collaboration and shared responsibility between the public and private sector will be a
game-changer in transition of food systems, as , PepsiCo, stated. The food industry
from large to small-scale private sector is innovating business models to achieve net zero and net
positive by 2040.

 , Bayer Crop Science, shared the paradigm shift emerging whereby stakeholders realize
the need to support farmers in net-zero, nature-positive production, and reinforced that leaders are
committing to mobilize entire value chains to enable 100 million smallholders to make these
transitions by 2030.

 , President at the World Economic Forum concluded that exiting the pandemic stronger
than we entered it, can only happen if stakeholders work together and have sustainability at the core
of what they do.

 SDIS Global Closing Plenary on Breaking Silos of Food Systems and Climate – Top watched session
with over 32,000 viewers live and growing

Food Systems Programme Summary and Recordings: 
Leadership Panels:  

 Breaking Silos to Achieve Food and Climate Security – Summary Public recording (link)
 Galvanizing Country-led Pathways for Food – Summary Public recording (link)
 Food Systems: Data, Digital and Innovation Levers – Summary Public recording (link)

Impact Sessions: 
 100 Million Farmers for Our Future – Summary Public recording (link)
 Scaling Technology and Innovations for Future Food Systems – Summary Public recording (link)

Food Systems Affiliated Programme: 
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 Building the Digital Marketplace for Food, Consumers International and Mercy Corps –  Digital
Marketplace Playbook Session Summary (link)

 Systems Leadership for Sustainable Food Systems, The Rockefeller Foundation and World Economic
Forum– Public recording (link)

Media 
New Report Launches 

 Food Action Alliance: A Leadership Agenda for Multi-stakeholder Collaboration to Transform Food
Systems (link)  new report by the World Economic Forum in collaboration with Bain & Company,

 Forests, Food Systems and Livelihoods: Trends, Forecasts and Solutions to Reframe Approaches to
Protecting Forests (link) , new insights report, produced by the Tropical Forest Alliance, TFA

Articles and Blogs 
 Why empowering 100 million farmers to transform our food systems matters (link)  By 

and , World Economic Forum 
 US President Biden announces $10billion for food  (link) White House Statement
 Time for action: A recipe for success with 5 key ingredients (link)  By  Nestlé
 6 surprising climate change solutions from business leaders (link)  By  and Gayle

Markovitz, World Economic Forum 

Social Media  
 SDIS Closing Press Release highlights FAA, Data and Digital Coalition for Food and more here (link)
 24 million followed on digital platforms (Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram and more),

630,000 views of livestreamed sessions, over 2 million views on Social Stories and growing
 1 Launch Film on YouTube here (link)

Kind regards, 
The Forum Food Systems Team 
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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 
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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Microsoft Teams-vergadering

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

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 
@m.webex.com  

Videovergaderings-id: 126 700 067 6  
Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________________________________________________ 
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Relations Liaison 
Tel. +31(0)6  

@foodvalley.nl 

Bronland 10F  
6708 WH  Wageningen, The Netherlands 
Tel. general +31(0)317  

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 
sustainable food, with respect for animals and our planet. 
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)

Van:
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 16:18
Aan:
Onderwerp: lopende initiatieven Vietnam
Bijlagen: NL-VN Biz Platform - Action program 20210730_EN.docx

 

Goed jullie daarnet weer te treffen. Hierbij een aantal suggesties / links 

https://www.mekongdeltaplan.com/ 
het business platform in wording. Nog verre van klaar maar dit moet wel de pagina gaan worden 

https://p4gpartnerships.org/: is goed om hier eens mee kennis te maken. Er zijn op dit moment 12 landen actief lid. 
Nederlands vanuit buitenlandse zaken (RvO uitvoerend) maar.. nog belangrijker… ook Kenia, Colombia en Vietnam. 
Binnen RvO is dit . Laat me even weten of je een mail wilt 

 
 

  

Projecten 
Vietnam is, net als colombia trouwens, een transitie land. Betekent dat het wat tussen OS en trade inhangt en dat zie 
je terug in type projecten.  
Het is de bedoeling dat AID wordt afgebouwd – ook 1 van de redenen om nu als topsector in te springen omdat we 
BNP zien groeien en hopen we hopen NL kennis en technologie/MKB te positioneren 

https://www.larive.com/shrimptechvietnam/ 
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/11/11/selectie-nieuwe-sdgp-projecten-duurzame-
ontwikkeling 

 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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(On behalf of Food Innovation Hub team) 

 
 Food Innovation Hub 

Food System Initiative 

W : www.weforum.org || M : +91  
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Join by SIP 
@zoomcrc.com 

Join by Skype for Business 
https://weforum.zoom.us/skype/97423073801 

Please do not hesitate to reach out directly to  at @weforum.org in case you have any 
questions or require additional information.  

We’ll see you in a bit! 

Food Innovation Hub India team 
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Dank voor de mail 
Ik zou de 23 kunnen tussen 12-15. Ik sluit graag aan – zeker in link naar de CGIAR 

  

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 16:04 
Aan: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>;  

@minbuza.nl>; @minezk.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Bijpraat WEF en Food 

Beste allen, 

Onderstaande e-mail van  is voor mij en  een mooie aanleiding om interdepartementaal iedereen weer een 
bij elkaar te halen om elkaar bij te praten over onze samenwerking en inzet op FOOD met het WEF en mogelijke 
synergiën.  

Hoe zitten jullie dinsdag 23 nov 11h? 

Als er geen grote bezwaren zijn, plan ik iets is. 

Hartelijke groeten, 
 

Initiative 
Brief 

description 

NL involvement/ Funding, 
including future plans 

Points of 
Contact 

Cooperation with WEF: 
Opportunities and Concerns 

Results 
achieved 

Food 
Innovations 
Hubs 

The 
partnership-

The Netherlands hosts and 
supports the Global 
Coordinating Secretariat 
and the European Food 
Innovation hub in 
Wageningen. 

NL: Ministry 
of Economic 
Affairs & 
Climate 
Policy 
(  

- The initiative is an opportunity
for public private partnerships in
the food and agri sector.

- It strengthens the ambitions of
EZK for further
internationalisation in the

The GCS was 
launched on 27 
January 2021 
by PM Rutte at 
the Davos 
meeting and 
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United 
Nations Food 
and 
Agriculture 
Organizations, 
United 
Nations World 
Food 
Programme, 
World 
Farmers 
Organization, 
World Bank 
and World 
Economic 
Forum 
Food 
Systems 
Initiative 

To build 
inclusive, 
sustainable, 
efficient, 
healthy and 
nutritious food 
systems 
through 
leadership-
driven, 
market-based 
action and 
collaboration, 
informed by 
insights and 
innovation, in 
alignment with 
the 
Sustainable 
Development 
Goals. 

1,499,032 
31 Dec 2019 – 31 Dec 2021 

Decision on continuation or 
not will be taken end of the 
year. 

NL participates in 
Transformation Leaders 
Network.  

There is a direct link with 
the innovation hub structure. 

NL:  
 

Green 
Growth 
Department, 
Ministry of 
Foreign 
Affairs 

WEF:  
, 

Head of 
Future of 
Food; 
Member of 
the 
Executive 
Committee 
and  

 
Head, 
Strategy 
and Global 
Projects, 
Food 
Systems 
Initiative 

Private 
Sector: 
Rabobank 
(wie?) and 
Unilever 
(  

 
have 
seconded 
people at 
the Forum 

Opportunities: 
Continued involvement in high-level 
events, including Davos, and 
initiatives/alliances. 

Challenges: 
Establish what the link/impact is on 
SDG 2 targets. 

Update 21 juni 
2021: 
Over the last 13 
years, the 
initiative has 
established a 
common 
agenda and 
platform that 
now enables 
more than 700 
diverse 
organizations to 
collaborate and 
learn together, 
resulting in 
multistakeholder 
partnership 
initiatives in 
over 25 
countries. The 
Transformation 
Leaders 
Network 
engages 150 
leaders to 
exchange 
learnings and 
scale impact. 40 
CEOs, 
ministers, and 
heads of 
international 
organizations 
provides 
championship in 
the business, 
policy and 
social sectors to 
strengthen food 
systems. 

Recently WEF 
established the 
Food Action 

10.2.e
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Alliance: FAA is 
a coalition of 
organisations 
and initiatives, 
who through 
collective action 
aim to 
accelerate the 
delivery of 
positive impact 
on the ground at 
scale, in support 
of a transition to 
produce food 
efficiently and 
sustainably, 
accessible to 
all, advancing 
healthier diets 
and improved 
environmental 
outcomes. It 
was founded by 
a partnership 
between 
International 
Fund for 
Agricultural 
Development 
(IFAD), 
Rabobank and 
the World 
Economic 
Forum and 
today engages 
over 40 
members with 
initiatives 
across Africa, 
Asia and Latin 
America.  

Minister Kaag 
spoke at the 
Closing Plenary 
of the Bold 
Actions for Food 
Systems 
Transformation 
virtual meeting 
on 24 
November 2020 

From: @minbuza.nl> 
Sent: maandag 15 november 2021 17:23 
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To: @minbuza.nl> 
Cc: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Vraag: PV Geneve & World Economic Forum Food Innovation Hubs 

Goedenavond , 

Bedankt voor de koppeling ! 
@ zie onderstaande mail, zou jij mij wat meer kunnen vertellen over de World Economic Forum Food Innovation 
Hubs en mogelijke connectie tot CGIAR Regional Integrated Initiatives? 

Alvast bedankt! 

Vriendelijke groeten, 

 - Food and Nutrition Security
.......................................................................... 
Inclusive Green Growth Department 
Ministry of Foreign Affairs 
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | The Netherlands 
Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag | The Netherlands 
.......................................................................... 
T +31 70  
M +31 6 

@minbuza.nl 
.......................................................................... 
Working days MTWT

‘Earth Matters’ 
   Go green, read from the screen

From: @minbuza.nl>  
Sent: maandag 15 november 2021 15:09 
To: @minbuza.nl> 
Cc: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Vraag: PV Geneve & World Economic Forum Food Innovation Hubs 

Beste , 
Dank voor je bericht. Ik ben zelf niet bekend met de WEF Food Innovation Hubs. Maar misschien weet daar meer 
over.  is op de PV Geneve primair aanspreekpunt voor het WEF. 

 

From: @minbuza.nl>  
Sent: maandag 15 november 2021 14:58 
To: @minbuza.nl> 
Subject: Vraag: PV Geneve & World Economic Forum Food Innovation Hubs 

Goedemiddag , 

Hoe gaat het? 
Ik ben , de  

. 
Voor de CGIAR zijn wij bezig met een private sector white paper meeting over enabling en scaling van agricultural 
innovations. 
Deze zal plaats vinden op vrijdag 28/01/2022. 
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Tijdens het organisatie proces kwam er naar voren om te kijken er mogelijk synergiën zitten tussen de CGIAR Regional 
Integrated Initiatives en de World Economic Forum Food Innovation Hubs. 
Via  van DDE werd ik naar jou doorverwezen. 
Zou jij mij hier wellicht meer over kunnen vertellen? 

Alvast bedankt en nog een fijne werkdag! 

Vriendelijke groeten, 

 - Food and Nutrition Security
.......................................................................... 
Inclusive Green Growth Department 
Ministry of Foreign Affairs 
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | The Netherlands 
Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag | The Netherlands 
.......................................................................... 
T +31 70  
M +31 6 

@minbuza.nl 
.......................................................................... 
Working days MTWT

‘Earth Matters’ 
   Go green, read from the screen

From: @minbuza.nl>  
Sent: maandag 15 november 2021 09:28 
To: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Vraag: DDE & World Economic Forum Innovation Hubs 

H , 

Yes gaat goed! Met jou ook? Bedoel je de World Economic Forum Food Innovation Hubs? Volgens mij ligt dit meer op 
IGG terrein, of LNV misschien? Vanuit DDE wordt niet veel opgetrokken met de WEF. De PV in Geneve is volgens mij het 
best op de hoogte van wat er speelt binnen de WEF, dus je zou eventueel nog bij  kunnen checken of hij 
weet wie hier verantwoordelijk voor is. Fijne week! 

Groet, 
 

From: @minbuza.nl>  
Sent: maandag 15 november 2021 07:13 
To: @minbuza.nl> 
Subject: Vraag: DDE & World Economic Forum Innovation Hubs 

Goedemorgen , 

Hoe gaat het? 
Hopelijk heb je een fijn weekend gehad. 

Voor de CGIAR zijn wij bezig met een private sector white paper meeting over enabling en scaling van agricultural 
innovations. 
Deze zal plaats vinden op vrijdag 28/01/2022. 
Tijdens het organisatie proces kwam er naar voren om te kijken er mogelijk synergiën zitten tussen de CGIAR Regional 
Integrated Initiatives en de World Economic Forum Innovation Hubs. 
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Kan jij mij doorverwijzen naar iemand die hier binnen DDE verantwoordelijk voor is? 
Tijdens de sollicitatieprocedure en van  had ik begrepen dat jij hier wellicht verantwoordelijk voor was. 

Alvast bedankt en nog een fijne werkdag! 

Vriendelijke groeten, 

 - Food and Nutrition Security
.......................................................................... 
Inclusive Green Growth Department 
Ministry of Foreign Affairs 
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | The Netherlands 
Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag | The Netherlands 
.......................................................................... 
T +31 70  
M +31 6 

@minbuza.nl 
.......................................................................... 
Working days MTWT

‘Earth Matters’ 
   Go green, read from the screen

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, 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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PS @ : nog gelukt met TK vragen? Trouwens leuke vlog over integraal programmeren….   10.2.e
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As next steps, in order to ensure that the process is fair and more streamlined, we would like to share with you the 
guidelines for submitting a proposal under the Food Innovation Hub. The same is accessible here. Please also find the 
sample proposal template here for your reference (please feel free to share your own template as well). 

Please note that the deadline to submit proposal is 25th November 2021 and you can share it directly with  
@weforum.org. 

Please do not hesitate to contact us in case of any queries. 

Thanks again and looking forward to seeing you next time! 

Warmly, 

Food Innovation Hub India team 

10.2.e
10.2.e
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 13:21
Aan:
Onderwerp: nadere kennismaking

Dag  

Dank voor het initiatief van vandaag. Het loopt al heel snel vol aan deze kant maar zou jij kans zien voor de kerst nog 
kort nader kennis te maken 
Ik herken erg je punt over overall verhaal lijn maar ook hoe daar de verschillende bewindspersonen en ministeries 
een plek in te geven.  
Voor mij is dit WEF initiatief een hele mooie aanleiding om eens te kijken hoe we dit meer bij elkaar kunnen brengen.  
Als topsectoren hebben we een kabinetsopdracht om een integrale agenda te ontwikkelen rond invest, handel en 
Innovatie (en in geval agro ook voedselzekerheid) en daarom is dat overkoepelend verhaal zo belangrijk. Natuurlijk 
land het in verschillende regio’s in de wereld maar zichtbaarder maken hoe wat we doen raakt of bijdraagt aan 
beleidsdoelen tav voedselzekerheid, trade en innovatie/klimaat is zeer welkom 

Groet  

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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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: @weforum.org> 
Verzonden: woensdag 24 november 2021 14:30 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: WEF Food Innovation Hubs  

Hi , 

Hubs in Afrika zijn nog erg early-phase. Ik verwacht dat de Hub in Kenia in een stroomversnelling gaat komen: Unilever 
heeft daar een groot project met Farmer to Market Alliance (Future 50 Foods), dat al een start kan dienen voor de FIH. 
Ook is er nu wat budget beschikbaar voor een coordinator, die kan helpen met de ontwikkeling van de Hub. Ethiopië werd 
altijd in combinatie genoemd met Kenia als plaats voor FIH, recente politieke ontwikkelingen maken dat al het werk in 
Ethiopië on hold is. 
Verder staat Zambia nog steeds op de ‘wishlist’ voor een Hub, net als de Sahel. Hier is op dit moment echter geen 
nieuws over te verwachten. 

Veel groeten, 
 

From: @minlnv.nl>  
Sent: woensdag 24 november 2021 14:19 
To: @weforum.org> 
Subject: FW: WEF Food Innovation Hubs  

Hoi , 

Ik heb even niet meer scherp waar de hubs zitten in Afrika. Heb jij additionele informatie voor mij? 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 10:36 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Onderwerp: WEF Food Innovation Hubs  

Hoi ,  

Lang geleden! Hoe is het met je? 

Weet jij misschien hoever de scoping is van de WEF Food Innovation Hubs in Sub-Sahara Afrika? Ik heb een aantal 
keer voorbij horen komen dat Kenia hiervoor in aanmerking komt. Heb jij misschien additionele informatie hierover? 

Alvast bedankt, 

Groet,  

 
.......................................... 

 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2595 AC | Den Haag | A Passage 4 
.......................................... 
T   (+31) 070  
M (+31) 06  
E    @minlnv.nl 
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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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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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Hierbij mijn aanvullingen/ suggesties. Niet schrikken van het rood –het werkt voor mij het makkelijkste om het er 
gewoon meteen bij te schrijven 

Paar punten generiek 
 Houd het voor deze 1e keer zo simpel mogelijk. Dus geen groeifondsen etc erbij halen in deze fase – al zou

het heel goed zijn dat we daar ook een internationale poot bij kunnen helpen opzetten als het voorstel
goedgekeurd wordt

 Als we het eens zijn over de vragenlijst en doel van de sessie deze even langs een 3 tal mensen laten gaan:
 van de Thuisbasis en  en  van internationaal LNV. Die laatste zijn

met de jaarplannen bezig en als deze info al in de jaarplannen is opgehaald hoeft die niet nog een keer
uitgevraagd via onze vragenlijst

 Met  zou het goed zijn om te checken wat zij van plan is maar ook bv met haar eens te polsen of zij
openstaat om WEF Europe te gebruiken als haakje voor grensoverschrijdend werken van LAN

 Ik zou idd de attache buiten EU er even buiten laten – rusland, oekraine maar toch ook Turkije
 Ik zou de landbouwraad/PV belgie, EU/luxemburg –  even apart aanschrijven. Misschien niet

zozeer met een vragenlijst maar bv voor bila gesprek met ons 3??

Als jullie het ook zien zitten zou ik heel graag vanuit het missie gedreven innovatie beleid en de KIA de context willen 
geven op het totaal – waarom vinden we de WEF hubs zo belangrijk en ook waarom EU?? Hoor dat graag terug 

Groet ! 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 16:01 
Aan: @minlnv.nl>;  | Foodvalley NL 

@foodvalley.nl> 
Onderwerp: Re: Opzet overleg LR Europa 

Hoi , 

Ik heb even naar het document gekeken en heb nog een paar puntjes: 
- Volgens mij zijn Turkije en Rusland minder prioriteit en is het wel goed om het VK uit te nodigen.
- Bij het aangeven van welke thema’s meest relevant zijn, zou ik optioneel toevoegen dat ze voorbeelden en initiatieven
kunnen aandragen.
- Bij vraag 3 klopt de vraagstelling volgens mij niet helemaal. Volgens mij moet zij in de tweede zin worden veranderd in
het: Kun je aangeven waar deze scale ups behoefte aan hebben en hoe zij WEF netwerk/FIHE 
kunnen ondersteunen om deze innovaties verder te brengen? 

Groet, 
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Op 30 nov. 2021 om 13:35 heeft @minlnv.nl> het volgende 
geschreven: 

<Opzet overleg LR Europa.docx> 

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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Wanneer is WEF-GCS een succes? 

• Voedseltransitie/voedselzekerheid in regio’s/SDG2 zichtbaar versterkt door bijdrage GCS en IH
in Europa, Azië , Afrika en Z-Amerika

• Internationale steun voor GCS is gegroeid
o 2-3 landen investeren mee in het GCS
o 2-3 bedrijven investeren mee in GCS en steun vanuit georganiseerd

landbouwbedrijfsleven
o GCS is verdubbeld in omvang van het team
o GCS staat na drie jaar op eigen benen en heeft continuïteit zonder bijdrage NL overheid

• Nederlands kennis&innovatie ecosysteem is internationaal nog meer zichtbaar, resulterend in
meer internationale publicaties, NL zichtbaarheid op internationale events, inkomende
bezoeken aan:

o WUR
o Campus WUR/FoodValley/Brainport Eindhoven
o Topsectoren AF/TU en HTSM en crossovers

• Internationale R&D samenwerking van NL op landen met innovatiehubs is gegroeid:
o Bedrijven
o Kennisinstellingen

• Internationale samenwerking over de volle breedte van de Topsectoren is gegroeid
o Eén tot meerdere samenwerkingsprojecten op alle continenten

202a
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Van: @weforum.org>
Verzonden: maandag 6 december 2021 22:49
Aan:
CC:
Onderwerp: Circular agriculture in the Mekong

Hi , 

Good to see you again this morning. 

Please find an interesting article on “smart agriculture” in the Mekong. 
Do you know this initiative? 

I would love to understand if this indeed makes sense from a sustainability point of view. 
Could be a nice question for WUR. (group  – actually working together with WEF). 

It looks like the inputs for the animal growing has not really been taken  
Two circular economic models make headlines in Vietnam’s smart agriculture (vir.com.vn) 
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Groet, 
 

 

 

Tel. +31(0)6  
@foodvalley.nl 

Bronland 10F 
6708 WH  Wageningen, The Netherlands 
Tel. general +31(0)317 427 095 

Website | LinkedIn | Twitter 

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 
sustainable food, with respect for animals and our planet. 

Van: " @minlnv.nl> 
Datum: 7 december 2021 om 08:34:58 CET 
Aan: " @minlnv.nl>, "  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: ??? ik durf het bijna niet te vragen: Food Innovation Hub / Partnership 'Safe and 
Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

Hoi , 

Ik heb een tijdje geleden met  gesproken over het Food Systems Partnership van de EU. Ik heb 
toen met  besproken dat dit eventueel interessant kan zijn voor de Food Innovation Hub. Ik zou 
dit nagaan.  heeft me al heel veel reminders gestuurd, maar het lukt me elke keer niet om hier 
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fatsoenlijk naar te kijken. Zou jij me misschien kunnen helpen? Denk je dat het interessant zou 
kunnen zijn voor de FIH? In welke mate denk je dat we als FIH gebruik kunnen maken van dit 
initiatief en zouden we dit eens met  moeten bespreken om te kijken of we vanuit FIH een 
bijdrage zouden kunnen leveren?  

Laat maar weten of jij ruimte hebt om hier naar te kijken. 

 tot wanneer hebben we nog tijd om input te leveren? 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 19:34 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: ??? ik durf het bijna niet te vragen: Food Innovation Hub / Partnership 'Safe and 
Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 17:58 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Food Innovation Hub / Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet 
and Climate' 

Hoi , ben je al zover dat een vervolggesprekje zinvol is? 
Groeten,  

Van:   
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 11:32 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

Hoi , 

Vorige week zaten circa 130 mensen bij elkaar om (opnieuw) ideeën uit te wisselen over nieuwe 
partnerschap ‘Food’. 
Vanaf 11 oktober (t/m eind november) gaat een kerngroep schrijven aan meer concrete kaders voor 
het partnerschap. 
Betrokkenheid en inbreng van relevante stakeholders is één van de belangrijke issues. 

Veel NL partijen denken mee in onze klankbordgroep, zie bijgevoegde mail. 
Kunnen we Foodhub aansluiten? 

Sorry voor nieuwe mail met weer die vraag   
Maar het gaat nu snel. 

Ik hoop op positief bericht van jou. 

Groeten,  

Van:   
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 09:41 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 
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Top!!!! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 08:03 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

Hoi , 

Nog niet naar kunnen kijken, maar ga ik deze week zeker proberen. Ik kom er snel op terug. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 20 september 2021 15:10 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

Hoi , kun je al aangeven of je goede haakjes ziet met de foodhub, en als dat zo is, wat nodig 
is om goede verbinding tot stand te brengen? 
Groeten,  

Van   
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 13:03 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Partnership 'Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate' 

Hoi , 

Hierbij beloofde beschrijving, de ‘narrative’ “Food Systems Partnership” (openbaar!!) die nu verder 
wordt uitgewerkt tot een te honoreren partnerschap. Zie ook de verwijzing in het document naar Green 
deal/F2F. 

Tijdpad: 

Juni 2021- 
begin 2022 

-Ontwikkeling SSFS
Partnerschap voorstel door 
schrijfgroep 

2022 -Afronden SSFS voorstel
-EU lidstaten bepalen bijdrage
aan SSFS 

2023/24-
2032/33 

-Uitvoering SSFS Partnerschap

Laatst zelf essenties samengevat in een A4:  Word doc. Essenties….  Ik zie nu dat ik in dat A4’tje al een 
‘link’ heb gemaakt met de WEF Foodhub   

Voor dit nieuwe partnerschap wordt door de EU de komende 7 jaar (2023 – 2030) mogelijk € 175 
miljoen euro ingezet, afhankelijk van de inzet van de lidstaten. 
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Indicatief draagt de EU 30% bij, waarmee de totale omvang voor de komende 7 jaar mogelijk € 600 
miljoen bedraagt. 

 (ZonMw) en  (WR, mede namens LNV) draaien momenteel volop 
mee in de voorbereidingen voor dit nieuwe partnerschap. 

Voor de betrokkenheid van private partijen, zie onderstaande tekst: 

Co-funded Partnership on Safe and Sustainable Food Systems 
To speed up Food System transition the involvement of all relevant stakeholders is necessary. The 
Partnership on Safe and Sustainable Food Systems will be a co-funded partnership where the cofund 
owners and the EC are considered as the first circle of partners in order to finance activities of the 
Partnership. However, the following elements should taken into account for commitment and 
alignment 
of all relevant stakeholders: (i) possibility for in-kind contributions from both private and public 
stakeholders, (ii) the flexibility in programming and (iii) long-term implementation frameworks. 
The advantages of the Co-funded Partnership model include the direct involvement of the 
European Commission (EC), direct benefits in terms of mobilised national funding being cofunded, 
and the possibility to design and implement a common programme within the member states, 
thus mobilising even more national R&I funding under a jointly programmed Partnership. This is an 
attractive and proven model that has served well in a large number of ERA-NETs and EJPs. ERA-NET 
(Cofund) experiences show modalities are possible to include private partners. For the private sector, 
contributing to sustainability goals is an important source of legitimacy and a driver of innovation, not 
to 
speak of mitigation of reputation and liability risks related to environmental or social hazards. 
Moreover, 
an intense communication between the private sector and the public sector can contribute to 
highlight the critical points of present and future regulation and to identify the potential barriers 
to implementation. 

Ik heb ook nog even de acties van de F2F strategie toegevoegd. 
Zie ook duidelijke presentatie van . 
Ik vertelde je vanmorgen dat  zich met andere experts buigt over Proposal for a legislative 
framework for sustainable food systems 

Tot zover even, hopelijk voldoende info voor een goede verbinding met Foodhub. 

Groeten,  

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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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 8 december 2021 10:10
Aan:
Onderwerp: thema team

Beste  

Zoals altijd is het toch weer druk einde jaar.  
1 van de dingen die het lijstje staat voor deze week is de voorbereiding van het thema team Landbouw Water 
Voedsel de 21e  
13e december moeten eventuele stukken uiterlijk binnen zijn.  

Graag stem ik even me je af hoe we dit aanvliegen. Ik dacht zelf aan het volgende 
 Korte A4 met de context en achtergrond van het initiatief – zodat ze dat in elk geval kunnen lezen voor de

bijeenkomst
 Daarin ook doel van de bijeenkomst: wat vind je van idee om dit momentum niet alleen te informeren

maar ook te gebruiken eens voorzichtig – bv rond een aantal regio of thema’s – te polsen wat zij uit een
hub willen halen? Daarin is het goed om even te zoeken naar een balans – zeker VWS en I&W komen als
ministeries van heel ver weg dus het zou mooi zijn om bv thema’s als nutrition en watertech/delta een
plek te geven.

 Een presentatie- klopt het dat je voorstelde deze samen te doen? Zo ja – dan kan ik ook bovenstaande
punt pakken. Hoe zie jij die verdeling? Laten we even samen besluiten of we de ppt vooraf willen delen of
willen geven. Omdat de vergadering ontzettend vol zit in een korte tijd is er ook wel wat voor te zeggen
om eea wel mee te zenden. Dan kunnen we het gesprek focussen op een paar vragen of punten

Ik wou dat ik je een moment kon geven om te bellen maar het zit bomvol. Misschien proberen in mijn lunch pauze 
morgen tussen de SMP door – dus rond 1230? 

Alternatief is vrijdag ochtend vroeger – bv om 800 al. Dan hebben we iets meer tijd om ook aanpalende dingen te 
bespreken en of terug te kijken of de ambassadors groep waar ik dus helaas door verschuiving van de datum en 
de presentaties niet bij kan zijn. Ik bespreek vandaag met  voor 

Groet! 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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Van:
Verzonden: woensdag 8 december 2021 14:26
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: connectie leggen met Arab region?

 

Je noemde recent Dubai.  
Ik ontving net een mail via een lange loop over de expo irt circulair. Ook Food valley zit hier in de loop. 
Ik moet de mail nog lezen maar aangezien we elkaar vrijdag spreken goed om dit ook kort aan te stippen 

Als agro topsectoren  (maar mn tuinnbouw) zijn we nu met RvO en LNV bezig met het voorbereiden van de 
Nederlandse week in februari – inclusief handelsmissie met bewindspersoon  
Vanuit AF kijk ik iets meer van de zijlijn. De VIV is net geweest en ik laat eea nog wat afhangen van de 
thema’s/bedrijfsaanmeldingen.  
Tegelijk ook een keer tegen aangegeven dat – even afhankelijk hoe dit zich allemaal ontwikkeld (  

) het goed zou zijn hier goed contact in te houden. Ik verwacht 
voor de kerst geen grote ontwikkelingen meer – eea hangt nauw samen met kabinetsformatie en 
bewindspersonen 

De missies naar Dubai vinden allemaal los van elkaar plaats per thema maar het is een belangrijk iets voor zeker 
buza 
Misschien goed om eens met de dubai dame van Buza contact te leggen vanuit het GCS. Moet even opzoeken hoe 
ze heet maar kan geen kwaad denk ik  

 
 

Topsector Agri&Food 
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Van:
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 12:06
Aan:  

CC:
Onderwerp: RE: Interdepartementaal kernteam WEF Innovatie hubs 
Bijlagen: 211203 Ambassador group meeting December 9 prep.pdf

Urgentie: Hoog

Beste allemaal 

Aanstaande dinsdag staat een volgend kernteam WEF – ik wil deze heel graag door laten gaan want er speelt veel 
tegelijk en het is ook goed om samen door te kijken naar oa DAVOS 
Bijgaand alvast het agenda voorstel en de laatste update die ik heb rond de hubs (bijlage)  
Ik zou willen voorstellen de nadruk vooral te leggen – naast bijpraten onder punt 2 – op punt 5 – hoe kunnen we 
beter mappen hoe en waar de hubs voor wie kunnen bijdragen in de beleidsdoelen. 
Dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn – IGG kan bv vooral interesse hebben in Kenia – maar als wel weten welke hub 
voor wie /welk beleid relevant kan zijn kunnen we ook beter aangeven wat we eruit hopen te halen.  

Agenda 

1. Opening – check agenda + wat algemene mededelingen
2. Stand van zaken rond GCS en innovatie hubs –  + aanvullingen door  vanuit Europa hub (zie

bijlage)
3. Ambassadeursgroep – kort beeld door 
4. Stuurgroep WEF 6 januari 2022 – 
5. Kerngroep: samen aanscherpen vraag “Wat willen we NL beleidsmatige/ qua topsectoren uit WEF halen? Hoe

kan dit kernteam helpen in dit aanscherpen? (gesprek adhv ppt )
6. Interdepartementaal MT: informeren state of play + bespreken/ voorleggen wat willen we eruit halen
7. DAVOS – svz en voorbereiding integraal A4 als spreektekst (concept volgt dinsdag ochtend)

WVTT   

Mochten jullie zelf nog stukken of info hebben die ook gedeeld kan worden schroom dan niet!! 

Tot dinsdag! 
NB: ik ben zelf vanmiddag en maandag afwezig. Prima bereid om voor te spreken maar dan heel graag de dinsdag 
ochtend 
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