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• We zullen een 1e afspraak in plannen eind augustus om te brainstormen over het toekomstig kernteam.
Naast rol van het kernteam en frequentie bespreken we ook graag WIE vanuit diverse beleidsdirecties 1e
aanspreekpunt is en wie zal deelnemen aan deze kerngroep om zo goede connecties te borgen.

Mede namens , 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Van: @weforum.org>  
Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 14:19 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @weforum.org> 
Onderwerp: NL overheid en Vietnam 

Hi , 

Het WEF is in gesprek met de Vietnamese regering inzake een Hub.  
De Vietnamese overheid is in de lead wat de focus van de Hub moet zijn. 

Tegelijk, we brengen graag in kaart waar onze partners mee bezig zijn in Vietnam. 
Kun je ons helpen? 

Ik lees in de eerste link (zie onder) over een DeltaPlan voor de Mekong Delta en dat ook de topsectoren betrokken zijn 
bij het ontwikkelen van value chains in Horticulture en andere sectoren. 
Veel geld bij betrokken? 

Op de TKI website vind ik daar iets over, maar oogt niet als een groot programma. 

VGP News | Netherlands ready to support VN in improving the Mekong Delta’s resilience to climate change - 
Netherlands ready to support VN in improving the Mekong Delta’s resilience to climate change (chinhphu.vn) 
Prijsvraag voor agri-wateroplossingen in Mekong Delta - Topsector Agri & Food (topsectoragrifood.nl) 

Alvast bedankt! 

Groet, 
 

 
 

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

+31 6 
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We zullen in de periode daarna een overleg willen inplannen op MT niveau tussen LNV,EZK en BuZa om iedereen bij te 
praten maar ook samen door te kijken.  
Kunnen we jou en/of  hier voor uitnodigen?   
Wellicht is het dan ook goed dat we dat vooraf laten gaan door een kennismaking met  en jou samen bekend ik 
nu?  om jullie ook weer even 1 op 1 bij te praten? 

Ik ben zelf komende 2 weken met Verlof maar  is goed bereikbaar. 
Horen graag 

Dank! 
 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Van: )  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 15:16 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

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

@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.  
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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.

• We zullen een 1e afspraak in plannen eind augustus om te brainstormen over het toekomstig kernteam. Naast rol 
van het kernteam en frequentie bespreken we ook graag WIE vanuit diverse beleidsdirecties 1e aanspreekpunt
is en wie zal deelnemen aan deze kerngroep om zo goede connecties te borgen.

Mede namens , 

Met vriendelijke groet, 
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Director International Strategy 
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. 

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.  

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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a) Stuurgroep GCS: Hierin zal de NL overheid plaatsnemen via EZK in de persoon van
 van LNV, rs  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.

• We zullen een 1e afspraak in plannen eind augustus om te brainstormen over het toekomstig
kernteam. Naast rol van het kernteam en frequentie bespreken we ook graag WIE vanuit
diverse beleidsdirecties 1e aanspreekpunt is en wie zal deelnemen aan deze kerngroep om zo
goede connecties te borgen.

Mede namens , 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Topsector Agri&Food 

M: +31 6  
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<Food Innovation Hubs_29 June_Pre-Read.pdf> 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 16:09 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Foodsystem/Food nutrition & Security SDG2: Concept beleidscatalogus LNV 2022

Hallo , 

Nee hoor, het kan nog.  heeft zich al aangebonden om te helpen. 

Tekst ajb doorsturen naar . 

Groet  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 15:53 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Foodsystem/Food nutrition & Security SDG2: Concept beleidscatalogus LNV 2022 

, 

Wij zijn net  -met 3- tot de constatering gekomen dat we onderstaande klus niet hebben opgepakt. kan dat alsnog? Of 
zijn we hopeloos te laat? 
groet 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:45 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Foodsystem/Food nutrition & Security SDG2: Concept beleidscatalogus LNV 2022 

Beste , 

Jullie hebben alle drie teksten aangeleverd mbt SDG2. Ik heb ze netjes onder elkaar geplakt met als 
gevolg dat het nogal lang is geworden. 

Kunnen jullie samen een gezamenlijke tekst afstemmen? Het lijkt mij prima dat uiteindelijk jullie 3 namen 
onder die tekst komt te staan. Ik stel voor dat jullie team (EIA, SKI etc) tussen haakjes achter jullie naam 
komt. 

Lukt dat voor cob as donderdag? 

Groet  
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 10:45 
Aan: EIA Team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid @minlnv.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Concept beleidscatalogus 

Collega regiocoordinatoren, 

Afgelopen week veel te sprake gekomen, de beleidscatalogus voor 2022.. Afgelopen dinsdag in het MT EIA, maandag in het MT 
Internationaal. Het concept begint meer vorm te krijgen, verdient nog wel aanscherping en sommige onderdelen moeten nog 
worden toegevoegd. Het document is samengesteld op basis van bijdragen van beleidsdirecties (waaronder ook teamcoordinatoren 
bij EIA).  

Graag willen we het concept ook even delen met jullie, als regiocoordinatoren, met het verzoek er van een “afstandje” nog eens 
naar te kijken (dus niet elke punt en komma controleren, maar op hoofdlijnen: hebben we alles of missen we zaken? waar kunnen 
we scherper sturen (qua verwachtte inzet van LBR)? zijn crossovers voldoende geadresseerd en afgestemd (denk bijvoorbeeld aan 
bossen en grondstoffen)? Mocht je daarnaast toch concrete tekstvoorstellen hebben, graag met trackchanges (dat maakt het voor 

 en mij ook wat makkelijker   

Graag ontvangen en ik dit begin volgende week, dan hebben we vanuit meerdere kanten input om de eindversie op te 
stellen en deze aan te leveren bij BZ.    

Groeten en goed weekend, 
  

 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department of European, International and Agro-economic policy 
Team International Agribusiness & Food Security 

M: +31 6  
E: @minlnv.nl 
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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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Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp:  vrijdag naar oos 

Hoi , 

Goede vakantie gehad?? 

 gaat vrijdag naar oostNL oa nizo en wageningen. Is dat niet dezelfde organisatie die ook in de WEF zit?? 
Misschien even wat aanleveren. 

Groet, 

 

 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalititeit 
Tel: 06  

 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
The Netherlands 
Tel: +316  
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TER ADVISERING 

Aan  
de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie 

Voorbereiding Stuurgroep WEF Food Innovation Hubs 

Pagina 1 van 10 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
13 augustus 2021 

Kenmerk 
DGBI / 21214336 

Kopie aan 
,  

,  
(TOP),  (DGA-LNV), 

 

 
  

Bijlage(n) 
2 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op donderdag 19 augustus van 15.00 tot 17.00 uur vindt de eerste bijeenkomst 
plaats van de stuurgroep voor het WEF Global Coordinating Secretariat for Food 
Innovation Hubs.  

Deze meeting wordt gehouden via Zoom. De link voor de bijeenkomst is 
opgenomen in de afspraak in uw agenda.  

Advies 
U kunt deze nota gebruiken ter voorbereiding op de stuurgroep bijeenkomst op 19 
augustus. 

Kernpunten 
 Met de aanstelling van  voor het Global

Coordinating Secretariat (GCS) van de WEF Food Innovation Hubs is het GCS
team ( ) compleet en
zijn de activiteiten opgestart.

 Het GCS wordt aangestuurd vanuit een high level stuurgroep waarin ook WEF
en EZK deelnemen. Deze aansturing ziet toe op de strategie en de te behalen
resultaten.

 In verband met de opstart van alle activiteiten zijn voor de eerste bijeenkomst
van de stuurgroep op 19 augustus ook de ‘ambassadors’ uitgenodigd. Dit zijn
vertegenwoordigers van de stakeholders die stuurgroepleden ondersteunen en
operationele ondersteuning geven aan het GCS.  zal daarom
ook aansluiten bij het overleg.

 De agenda van deze eerste bijeenkomst bestaat uit kennismaking, werkwijze
stuurgroep, voortgang bij het opzetten van Food Innovation Hubs, de eerste
uitwerking van de strategie/plannen voor het GCS en de bijeenkomsten van
de UN Food Systems Summit en de parallele Sustainable Development Impact
Summit 2021. Deze agenda is opgenomen in bijlage 1 die tevens een
toelichting geeft op Food Innovation Hubs en GCS.

Directeur TOP 
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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



 

Pagina 2 van 10 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21214336  Doel is al betrokken en nieuwe stakeholders met hun netwerken (overheden,

private sector, kennisinstellingen, boerenorganisaties, engaging governments,
maatschappelijke- en internationale organisaties) te enthousiasmeren en
mobiliseren voor de verdere ontwikkeling van Food Innovation Hubs en het
GCS ter ondersteuning voor de benodigde transformatie van het wereldwijde
voedselsyteem.

 Een centraal topic in het overleg is welke rol alle partijen in de stuurgroep
kunnen bieden voor het succes van de Hubs en het GCS.

 Het overzicht van de steun die Nederland biedt aan GCS en Food Innovation
Hub bij Food Valley is opgenomen in bijlage 3 (is onderdeel nota).

 Vanuit Nederland zullen we met departementen en topsectoren breed naar de
mogelijkheden kijken om bij te dragen aan de missie gedreven (innovatie)
samenwerking bij Food Innovation Hubs die in ontwikkeling zijn.

 Voor de werkwijze van de stuurgroep is een concept terms of reference
opgesteld (bijlage 2). Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen:
o Er is voorzien dat de executive director van het GCS tevens voorzitter is

van de stuurgroep. Het is in Nederland gebruikelijk dat deze functies niet
gecombineerd worden en dat de directeur de rol van secretaris vervult.

o Daarnaast is voorzien dat de executive director van het GCS een
beslissende stem heeft als stemmen staken bij besluitvorming in de
stuurgroep. Dit is onwenselijk omdat de directeur daardoor zijn eigen
sturing geeft.

 U wordt geadviseerd om voor deze punten bijstelling te suggereren van de
terms of reference.

 Een overzicht van de leden van de stuurgroep en ‘ambassadors’ is opgenomen
in bijlage 1.

 Vanwege het niveau van de stuurgroep is aan WEF aangegeven dat NL in de
stuurgroep wordt vertegenwoordigd op het niveau van DG B&I. Met LNV (MT
SK&I/EIA) is afgesproken dat DGA  een vaste achtervanger is
voor de stuurgroep. Daarnaast zijn  achtervang.

 In verband met de vakantie is het, ter voorbereiding op deze stuurgroep, nog
niet mogelijk geweest om vooraf met MT leden van EZK, LNV en BZ overleg te
hebben. Er zal aansluitend op deze Stuurgroep in september een MT overleg
worden gepland.

 Het WEF initiatief versterkt de internationale beleidsambities van EZK, LNV en
BZ (katalysator), positioneert het innovatieve Nederlandse ecosysteem op het
wereldpodium en versterkt de internationale kennistransfer en R&D
samenwerking van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven.

Toelichting 
De geannoteerde agenda bevat voor de hoofdonderwerpen spreekpunten plus 
achtergrondinformatie.  

Agenda: 
1. Welcome, opening and brief introduction Steering Committee members
2. Food Innovation Hubs & Global Coordinating Secretariat

Concept Terms of Reference steering Committee
3. Update from country/regional Hubs under development
4. GCS and global developments
5. UN Food Systems Summit and Sustainable Development Impact Summit
6. Any other business, next meeting and closing

10.2.e
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21214336 Ad 1, 2 en 4 

Context 
 Deze Stuurgroep komt voor de eerste keer samen. De leden zijn ook actief in

het overkoepelende Food Action Alliance initiatief, waarbinnen de Food
Innovation Hubs een flagship project zijn.

 Diverse leden van de ambassadors groep zijn de afgelopen 9 maanden ook
betrokken geweest bij de discussies rond de opzet van het GCS. De advisory
groep is bedoeld om een bredere groep stakeholders en regionale hubs bij het
GCS te betrekken.

 Het tweede agendapunt is een concept Terms of Reference voor de
stuurgroep.

 Het GCS en de individuele innovatiehubs werken momenteel samen met het
WEF, partners uit de Stuurgroep en regionale partners aan de opzet van de
Food Innovation Hubs in Europa, India, Afrika (Zambia, Ethiopië en Kenia) en
vergroting van het aantal partners en steun. Tevens worden nieuwe Food
Innovation Hubs verkend, zoals in de ASEAN bij Vietnam.

 Ook voor een succesvolle Europese Innovation Hub bij Food Valley is
verbreding met andere Europese partners en initiatieven noodzakelijk. LNV
werft momenteel een projectleider die naar Europese Hub bij Food Valley zal
worden gedetacheerd.

 Vanuit Nederland zullen we met departementen en topsectoren en in
samenwerking met het GCS ook kijken waar mogelijkheden liggen om de
andere internationale Hubs verder te versterken door koppeling te maken met
bestaande bi-/mutilaterale innovatie samenwerkingen die Nederland heeft en
die aansluiten bij de focus van de Food Innovation Hubs.

 Een aandachtspunt hierbij is dat het profiel van het GCS en de Food
Innovation Hubs niet zo sterk Nederlands gedomineerd wordt dat het de
internationale aansluiting van andere landen, bedrijven en kennisinstellingen
gaat vertragen/remmen.

 Twee voorbeelden die je kunt noemen zijn India en Vietnam. India is een Hub
die nu opstart waar raakvlakken liggen met bilaterale innovatie samenwerking
tussen India en NL. Vietnam heeft tijdens de presummit voor UN Food Summit
interesse uitgesproken om de volgende WEF Food Innovation hub te willen
worden.
India:
o Nederland bouwt vanuit het missie gedreven innovatie beleid sinds ruim 2

jaar meerjarig aan kennis en innovatie samenwerking aansluitend op het
bezoek van het koningspaar aan President Modi en de Tech Summit in
2019.

o Tijdens dit bezoek is ambitie uitgesproken toe te werken naar een
meerjarig PPS programma rond de nexus rondom Water-Agriculture -
Health (de WAH agenda).

o Er is commitment uitgesproken door veel partijen:
 India:  Confederation of Indian Industry, Department of Science and

Technology, Ministry of Science and Technology, Government of
India, Department of Biotechnology, Ministry of Science and
Technology, Government of India

 NL: VNO-NCW (ook namens topsectoren), EZK, LNV, BZ, VWS, I&W,
NWO, VSNU, Vereniging Hogescholen.



Pagina 4 van 10 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21214336 o BZ heeft zich aangesloten door India in 2021 aan te wijzen als prioritaire

markt in het kader van het Internationaal Strategisch Overleg ISO NL.
Ook daarin is de WAH agenda leidend.

o De topsectoren AF, TU, LSH, HTSM werken in nauwe samenwerking met
departementen, innovatie-attaché, landbouwraad, werkplaats aan een
integrale meerjarige agenda op trade, innovatie en invest met als
hoofdthema’s klimaat slimme landbouw en one health in combinatie met
sleutel technologieën. Dit omvat missies, webinars, een start up platform,
NWO en global stars calls en seed money projecten van de topsectoren AF
en TU.

o Door de krachten te bundelen en samen te werken met de WEF Food
Innovation hub in India kunnen we onze innovatie activiteiten opschalen
en versnellen.

o In dat kader is het afgelopen jaar al samengewerkt met WEF bij de
opbouw van de hub in India. Zo heeft  24 februari
deelgenomen aan de India sessie van de Board of Stewards van het
overkoepelende Food Systems Initiative van de WEF, waarbinnen de Food
Innovation Hubs een flagship project zijn. Daarnaast heeft NL, met
innovatie-attaché, landbouwraad en LNV special envoy 
deelgenomen aan de start meeting van de hub.

Vietnam: 
o In 2018 heeft president Rutte een MOU met Vietnam getekend en

commitment uitgesproken voor het helpen van Vietnam in het Agrarisch
transformatie plan (ATP).

o Hierop aansluitend bundelen de topsectoren AF, TU, WM en Logistiek –
allemaal al actief in de Mekong Delta – in samenwerking met de
landbouwraad krachten voor een gezamenlijke inzet van NL kennis en
kunde, bedrijven, kennis instellingen en overheid gericht op uitdagingen
en kansen in Vietnam.

o Eind 2020 hebben de gezamenlijke topsectoren een MOU getekend met
VCCI, de kamer van koophandel van Vietnam. In juli is een actieplan
afgerond. Er wordt een investeringsstudie uitgevoerd en een aantal events
georganiseerd.

o Nu EU een Free trade agreement heeft afgesloten met Vietnam wordt
investeren in de transitie van aid naar trade als ook in duurzame
voedselsystemen alleen maar belangrijker.

o Hier liggen ook raakvlakken met het initiatief P4G - Partnering for Green
Growth and the Global Goals 2030 waarin 12 landen samenwerken,
waaronder Nederland en Vietnam, en ook WEF betrokken is. P4G heeft
een focus op 5 SDGs die vertaald zijn in themas food, circulaire economie,
duurzame energie, water en cities.

Onderdeel als actieve spreker 
1. Het advies is om bij uw introductie een toelichting geven op de Nederlandse

steun en rol bij de opzet van de Europese Food Innovation Hub bij FoodValley
en het Global Coordinating Secretariat. U wordt daarbij gevraagd om de
andere stuurgroepleden op te roepen een actieve rol te nemen en inzet te
leveren met mensen, financiële support en activiteiten om de Hubs en het
GCS tot een wereldwijd succes te maken.

10.2.e

10.2.e
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of reference. Dit betreft rol van directeur als voorzitter stuurgroep en
beslissende stem bij staken stemmen in stuurgroep.

3. U kunt in de discussie over het GCS en versterking van de hubs aangeven dat
de genoemde rollen voor het GCS goed zijn en dat Nederland breed naar de
mogelijkheden zal kijken om bij te dragen aan de missie gedreven (innovatie)
samenwerking bij Food Innovation Hubs die in ontwikkeling zijn.

Spreekpunten 
1. Food Innovations Hubs and Global Coordinating Secretariat
 The Netherlands is pleased to work with the WEF and public and private sector

partners on the Food Innovations Hubs in order to work towards a more
sustainable food system.

 Global food insecurity stresses the need to redesign how we produce and
consume food. Innovation -technological, social, and organizational- is critical
to bring about a systemic transformation in the way food is produced and
consumed.

 The Food Innovation Hubs help drive innovations with scalable impact. The
Hubs will leverage technology and broader innovations to strengthen and build
local innovation ecosystems for food systems transformation. Regional Hubs
already are taking off in Colombia, India, Europe, ASEAN and several
countries across Africa.

 As Mark Rutte, our Prime Minister, said at the launch of the Food Innovations
Hub in January in Davos: The Netherlands is committed to form public private
partnerships that will catalyze the innovations that are needed to address the
food system challenges.

 The Dutch government, together with other public and private sector parties,
therefore supports the European hub in this Food Innovation Hubs initiative at
Food Valley in Wageningen.

 The Netherlands (EZK, LNV en OostNL) also hosts and has provided multiyear
funding for the Global Coordinating Secretariat of the Food Innovation Hubs.
The Global coordinating secretariat consists of three people. It is a neutral
independent entity, physically hosted in Wageningen, to support the
coordination and implementation of the regional Food Innovation Hubs.

 The systemic transformation of the food systems requires a whole-of-society
approach. CEOs of companies, small-scale farmers, donors, scientists,
consumers: all need to take responsibility to change the current food systems.

 Particularly the private sector needs to be on board, along the full value chain
– from farm to fork. Businesses are capable of creating scalable innovations.

 In our mission driven innovation and topsector policy The Netherlands is
practicing such a collective approach.

 With a strong combination of companies and knowledge institutions in agri-
food, horticulture, breeding, high-tech and ICT, we are already working hard
in order to shape the necessary change in the food system.

 With the European Food Hub at Food Valley and the Global Coordinating
Secretariat in the Netherlands, we are ready to exchange, interact and share
knowledge and expertise.

 We are committed to build together with you towards an international network
of partners and stakeholders to grow this multistakeholder platform on food
innovation.
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financial support, activities to make a success of the Food Innovation Hubs
and the Global Coordinating Secretariat and strengthen local innovation
ecosystems for food systems transformation.

2. Terms of reference steering committee
 With respect to the terms of reference for the steering committee I would like

to propose two changes. At first to make the executive director secretary of
the steering committee instead of chair. At second do not let the vote of the
executive director be decisive when consensus cannot be reached.

3. GCS and global developments: Increase support for success
 I think the roles of the GCS are well described.
 As I mentioned before, by joining forces and link initiatives to the WEF Food

Innovation Hubs, together we can accelerate and scale innovation
partnerships and ideas and work towards sustainable food systems.

 The Netherlands will contribute a project manager to the European Innovation
Hub at Food Valley for three years.

 Furthermore The Netherlands will actively look at possibilities to strengthen
the Food Innovation Hubs that are currently developed and possible new hubs
that will developed in the (near) future. I will give two examples.

 In the past half year we have already been involved in the inception meeting
for the India hub.

 Both India and the Netherlands have placed increasing emphasis in recent
years on the Sustainable Development Goals.

 To co-create solutions we need inclusive partnerships between communities,
businesses, governments and research and academia to ensure long term
strategies and policies are matched with innovations and investments.

 To confirm our partnership, His Majesty King Willem-Alexander and Her
Majesty Queen Maxima payed a state visit to the Republic of India from 14 to
18 October 2019 at the invitation of President Ram Nath Kovind, accompanied
by the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation,
Minister of Health, Welfare & Sport and the State Secretary for Economic
Affairs and Climate Policy.

 During that visit both countries agreed to build on the bilateral India-
Netherlands Knowledge & Innovation Agenda for the next decade of
partnership with a specific focus on Water, Agriculture and Health (WAH) and
Key-enabling Technologies, as leverage for sustainable development.

 Under this strategic agenda, India and the Netherlands will boost their
investment in a mission-driven, multidisciplinary programmatic approach,
creating public– private- partnerships, that bring together academic partners
with public and private collaboration partners, who work together towards
affordable, scalable inclusive solutions for societal needs.

 I understand that Vietnam has expressed interest in hosting a Food Innovation
Hub. The Netherlands collaborates with Vietnam, both in a bilateral and
multilateral way. Bilateral: In 2019 the prime ministers of Vietnam and The
Netherlands have signed a Memorandum of Understanding on further
cooperation in the Mekong Delta by developing an Agricultural Transformation
Program to steer and coordinate the process. The Netherlands Embassy
further facilitate in close cooperation with the joint Top Sectors. Multilateral:
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Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030. 

Ad 5 
Context UN Food Systems Summit in New York (sept 2021) en Nederlandse inzet 
 De Secretaris Generaal van de Verenigde Naties heeft in het in kader van de

Decade of Action (laatste tien jaar om de SDG’s te behalen) een Food Systems
Summit (FSS) bijeengeroepen. Voor de FSS is een speciale gezant aangesteld:

. Zij zet in op een inclusieve en actiegerichte Top.
 De inzet is om de volgende uitkomsten te leveren:

o Generate significant action and measurable progress towards the 2030
Agenda for Sustainable Development. The Summit will succeed in
identifying solutions and leaders, and issuing a call for action at all levels
of the food system, including national and local governments, companies
and citizens.

o Raise awareness and elevate public discussion about how reforming our
food systems can help us all to achieve the SDGs by implementing reforms
that are good for people and planet.

o Develop principles to guide governments and other stakeholders looking to
leverage their food systems to support the SDGs. These principles will set
an optimistic and encouraging vision in which food systems play a central
role in building a fairer, more sustainable world.

o Create a system of follow-up and review to ensure that the Summit’s
outcomes continue to drive new actions and progress. This system will
allow for the sharing of experiences, lessons and knowledge; it will also
measure and analyse the Summit’s impact.

 De voorbereiding van de FFS krijgt vorm in 5 Action Tracks:
1. Ensure access to safe and nutritious food for all: end hunger and all forms

of malnutrition and reduce the incidence of non-communicable disease,
enabling all people to be nourished and healthy.

2. Shift to sustainable consumption patterns: build consumer demand for
sustainably produced food, strengthen local value chains, improve
nutrition, and promote the reuse and recycling of food resources,
especially among the most vulnerable.

3. Boost nature-positive production: optimize environmental resource use in
food production, processing and distribution, thereby reducing biodiversity
loss, pollution, water use, soil degradation and greenhouse gas emissions.

4. Advance equitable livelihoods: contribute to the elimination of poverty by
promoting full and productive employment and decent work for all actors
along the food value chain, reducing risks for the world’s poorest, enabling
entrepreneurship and addressing the inequitable access to resources and
distribution of value.

5. Build resilience to vulnerabilities, shocks and stress: continued
functionality of sustainable food systems in areas that are prone to conflict
or natural disasters.

 Er is een Science group (met Louise Fresco als vice-voorzitter) en zijn er
National Food System Dialogues georganiseerd, waarbij alle stakeholders in
een land de uitdagingen voor het voedselsysteem identificeren.

 The main findings of the Dutch dialogue (June 1, 2021), in the official Dutch
feedback to the UN, are as follows:
o Policy gaps between the international, agricultural and health agendas

need to be identified and bridged. This was underpinned by the role of the

10.2.e
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Welfare and Sport; and the Ministry of Foreign Affairs as joint convenors. 
Together, they advocated bringing together actions from different domains 
to help ensure coherence.  

o Participants expressed the hope that combining the results from the Global
Food Systems Dialogues will led to agreement on common goals and a
way forward at the Food Systems Summit. The climate agenda and the
Paris Agreement were mentioned as examples of such goals and action
agendas.

o To raise awareness and increase involvement, the wide gap between food
producers and food consumers must be closed. A growing number of
initiatives aimed at improving mutual understanding already exist in the
Netherlands, ranging from joint investment in and management of
farmland to primary production. The involvement of young people and
frontrunners is also necessary in order to break established patterns and
help set inspiring examples.

o Collaboration between science and policy is crucial for impact. The
science-policy interface needs to be strengthened to raise awareness and
reach agreement on the impact of policies and technologies on food
system outcomes at national and international levels, and to arrive at
scalable solutions and performance indicators for sustainability.
Technology should be designed to work with nature, to improve
environmental outcomes. The close cooperation between knowledge
institutions, companies and governments in the Netherlands offers a good
basis for jointly developing and testing new social and technological
models for the food system. The Netherlands can serve as a living lab,
with its wide-ranging influence on food systems worldwide (e.g. 40% of all
plant seeds worldwide come from the Netherlands).

o The Netherlands’ experience and global connections can be used to help
other countries develop their own independent food production system.
The importance of exporting knowledge is expected to grow, relative to
exporting products.

 NL neemt aan diverse structuren deel en draagt EUR 1 mln. bij aan het FSS
secretariaat.

 NL neemt actief deel in de actietracks 1 (BZ), 3 (LNV) en 5 (BZ). Prioriteiten
voor de FSS zijn:
6. More impact through improved governance of food systems: globally and

in partner countries
7. A better organized science – policy interface to support member state and

UN agencies action and policy decisions on food and nutrition security
8. The importance of a multi-stakeholder approach, i.e.: country ownership,

the role of the private sector and the role of citizens/civil society in
promoting food security are reflected in the set-up of the summit.

 Er is een interdepartementale BZ- LNV werkgroep ingesteld voor de UN FSS.
Hier heeft EZK contacten mee. De interface met de WEF Innovation Hubs en
GCS activiteiten naar de FSS wordt nog verder uitgewerkt.

 Tijdens de presummit meeting van 26-28 juli heeft  een
toespraak gehouden waarin zij specifiek aandacht heeft gegeven aan het WEF
Food Innovation Hub initiatief.

10.2.e
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Sustainable Development Impact Summit 2021 op 23 september de Food
Innovation Hubs een sessie worden georganiseerd.

Onderdeel als actieve spreker 
Je kunt aangeven dat in de Nederlandse inzet naar de UN FSS inzet specifiek 
aandacht is voor een betere samenwerking tussen wetenschap en beleid en het 
belang van een multistakeholder aanpak voor de transitie van het 
voedselsysteem, zoals de WEF aanpak met Food Innovation Hubs.  

Spreekpunten 
 In preparation of the UN Food Systems Summit the Dutch government gives

special attention to the importance of a multistakeholder approach, including
the role of private partners, and better organized science-policy interface to
raise awareness and reach agreement on the impact of policies and
technologies on food system outcomes at national and international levels,
and to arrive at scalable solutions and performance indicators for
sustainability.

 Both in de WEF Davos meeting and the presummit in Rome we highlighted the
WEF Food Innovation Hubs in order to promote stakeholders to participate and
drive international innovation that supports the necessary transition of our
food system.

 It is good that the WEF Food Innovation Hubs will organize a session at the
Sustainable Development Impact Summit 2021. Our ambition should be that
the Food Innovation Hubs will be part of the follow-up of the Summit and
other countries, private partners, research institutes and organizations will
join.
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Europese Food Innovation Hub bij Food Valley  

GCS bestaat uit: 
-  (gedetacheerd vanuit EZK, standplaats

Wageningen)
-  (gedetacheerd vanuit WEF, betaald

vanuit subsidie EZK/LNV aan WEF, standplaats Geneve)
-   (gedetacheerd vanuit Oost

NL, standplaats Wageningen)

Bijdrage EZK-LNV in cash 
De bijdragen van EZK (I&K, TOP) en LNV die in totaal zijn afgesproken met WEF: 

2021 2022 2023 3 year total 

Personnel 
Senior Programme 

Manager 
170,000 170,000 170,000 510,000 

Non-
personnel 

Admin 
Fee  

 Office rental 15,000 15,000 15,000 45,000 

Travel 16,810 16,810 16,810 50,430 
Forum standard of 
7% (on the basis 

of € 217.000) 
15,190 15,190 15,190 45,570 

Total 
(Euro) 

217.000 217.000 217.000 651,000 

- Dekking van deze bedragen per jaar zijn: LNV 50k, TOP 83,5k, IenK 83,5k.

Bijdrage EZK in kind 
- EZK levert en detacheert de executive director GCS voor en periode van 3 jaar

(s 15.10).

Europese Innovatie Hub bij Food Valley 
- LNV levert een in kind bijdrage met de detachering van een projectmanager (s

12/13). De sollicitatieprocedure voor deze functie loopt.

10.2.e
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Agenda

1. Welcome, opening and brief introduction Steering Committee members

2. Food Innovation Hubs & Global Coordinating Secretariat
Concept Terms of Reference steering Committee

3. Update from country/regional Hubs under development

4. GCS and global developments

5. UN Food Systems Summit and Sustainable Development Impact Summit

6. Any other business, next meeting and closing













Terms of Reference Steering Committee

Please review the concept Terms or reference and provide input at the meeting

      159c





VIETNAM Ideation Phase | In-progress 

Food Innovation Hub Vietnam: Draft Concept(Link) 

DRAFT CONCEPT: Food Innovation Hub in Vietnam to focus on digital innovations and technologies to 
support smallholder farmers in transition to a low carbon economy 

VISION: Food Innovation Hub as a a center for thought leadership, research excellence and policy 
best practices for governments, private sector and research institutions as they shape the transition of 
Vietnam and ASEAN’s food systems towards a net-zero emissions, nature-positive future

KEY UPDATES

✓Deputy Prime Minister of Vietnam highlighted the

ambition to become a Food Innovation Hub at UNFSS

Pre-Summit

✓Grow Asia and WEF/GCS facilitating consultations

with Government of Vietnam (Ministry of Agriculture –

MARD)

✓Concept under review and 1-1 stakeholder

consultations underway to identify key partners and

resourcing for the hub. Potential large stakeholder

consultation in collaboration with MARD to take

place in Sept/Oct













COLOMBIA Build Phase | In-progress

APPROACH: A three-pronged 
strategy to enable a multistakeholder 
and pre-competitive platform to 
strengthen the innovation ecosystem 
in Colombia 

Initial Interventions under development: 

- Building Next-Generation Demo Farms: A
focus on gender-inclusive and climate
smart practices (Led by PepsiCo)

- Building a pipeline of talent for Food
Systems: A focus on rural youth education
and entrepreneurship (Led by SAC)

- Building innovation for nutrition: A focus on
acceleration solutions to address
malnutrition (Led by WFP)



















Strategies GCS & global partners

Establish country led hubs   by sourcing catalytic funding, forming dedicated multi-stakeholder group & brokering 
partnerships 

Support country hubs by offering tools, governance model, global communication platform

Scale innovative solutions   by identification of solutions and facilitate exposure in the network of hubs, 

Create global community by facilitating network, share learning and strengthening of human capital across the 
network
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international Food & Agri Networks 

 

Van: | Foodvalley NL @foodvalley.nl>  
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 15:50 
Aan: @dsm.com>; @rabobank.com>;  

@unilever.com>; @wur.nl>; @minlnv.nl>;  
@weforum.org>; @minlnv.nl>;  
@foodvalley.nl>;  Foodvalley NL 

@foodvalley.nl> 
Onderwerp: Food Innovation Hub Action Team meeting 01/09 

Hi all, 

Please find below the agenda of Wednesday’s FIH Europe Action Team meeting. Unfortunately,  
won’t be able to lead the interactive session in the afternoon, as she is not feeling well. Therefore, we have made some 
adjustments in the agenda.   

See you Wednesday! 

Meeting 01/09 (FV Office): 
10.00 - 10.30h   European Engagement & mapping stakeholders ) 
10.30 - 10.45h    Step 2: Connect – Optional financial partners ) 
10.45 - 11.00h   Step 2: Connect – Overview of EU calls ( ) 
11.00 - 11.15h    Step 3: Projects – Booster ( ) 
11.15 - 11.30h    Step 3: Projects – UN Food Systems Summit and WEF SDI summit, 23 September ( ) 
11.30 - 11.45h    Task Management & governance: meetings & partnership agreement  

12.00 - 13.00h Lunch & Campus walk 

13.00 - 15.00h Interactive session Food Innovation Hub Europe - Ambitions & Successes by 2023 

Kind regards, 
 

 
Relations Liaison 
Tel. +31(0)6  

@foodvalley.nl 

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

Website | LinkedIn | Twitter My Digital Business Card 
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H , 

Dank voor de informatie. Even voor mijn beeld: wat is GCS? Ik zie in de begroting een totaalbedrag van € 150.000 
wat gebeurt er met de andere € 100.000? 

Met vriendelijke groet, 

 
 

06  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 1 september 2021 09:47 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: update WEF Food Innovation Hub Europe 

Hoi , 

De sollicitatieprocedure om 1 fte te detacheren bij Foovalley t.b.v. de WEF Foood Innovation Hub loopt nu. De 50k 
voor de GCS is overgeheveld aan EZK. 

Kun je hier mee uit de voeten? 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 12:09 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: update WEF Food Innovation Hub Europe 

Hi , 

Ik ben het overzicht van de stand van zaken van alle nWR projecten aan het maken en ik ben benieuwd hoe het staat 
met de WEF Food Innovation Hub Europe. Kun je me daarover informatie geven? 

Met vriendelijke groet, 

  
 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
06  
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Background document: Vision Roadmap 4.6.2021.pdf (nutritionforgrowth.org) 
To give you an idea of the topics they have in mind: 

(a) Health: Integration of nutrition into universal health coverage
(b) Food: Building a healthy and sustainable food system
(c) Resilience: Measures against malnutrition under fragile conditions
(d) Accountability: Data-based monitoring
(e) Finances: Securing financial resources to improve nutrition

I think this UN Summit on Nutrition is of our interest, see point (e)  for example. Maybe you also looking at this summit. 
As Rabobank we are asked by  our friends of Norinchukin Bank to create opportunities for sessions and participation.  
We like to have the Food Innovation Hubs on board, Unique change to promote what we want to achieve as FIH’s and 
also on a theme that is prominent in our plan. 

See you tomorrow! 

Warm regards, 

 
international Food & Agri Networks 

 

Van | Foodvalley NL < @foodvalley.nl>  
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 15:50 
Aan: @dsm.com>; @rabobank.com>;  

@unilever.com>; @wur.nl>; @minlnv.nl>;  
@weforum.org>; @minlnv.nl>;  
@foodvalley.nl>;  | Foodvalley NL 

@foodvalley.nl> 
Onderwerp: Food Innovation Hub Action Team meeting 01/09 

Hi all, 

Please find below the agenda of Wednesday’s FIH Europe Action Team meeting. Unfortunately,  
won’t be able to lead the interactive session in the afternoon,  Therefore, we have made some 
adjustments in the agenda.   

See you Wednesday! 

Meeting 01/09 (FV Office): 
10.00 - 10.30h   European Engagement & mapping stakeholders ) 
10.30 - 10.45h    Step 2: Connect – Optional financial partners ) 
10.45 - 11.00h   Step 2: Connect – Overview of EU calls ) 
11.00 - 11.15h    Step 3: Projects – Booster ( ) 
11.15 - 11.30h    Step 3: Projects – UN Food Systems Summit and WEF SDI summit, 23 September ( ) 
11.30 - 11.45h    Task Management & governance: meetings & partnership agreement ) 

12.00 - 13.00h Lunch & Campus walk 

13.00 - 15.00h Interactive session Food Innovation Hub Europe - Ambitions & Successes by 2023 
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Kind regards, 
 

 
Relations Liaison 
Tel. +31(0)6  

@foodvalley.nl 

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

Website | LinkedIn | Twitter My Digital Business Card 
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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. 

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the 
personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately 
and delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of 
this information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present 
in this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or 
attachments. We exclude any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the 
basis of the information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in 
writing. <#rbnl#1898i>  

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. 
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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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Netherlands Food Partnership enables powerful collaboration between relevant Dutch organisations and international partners to achieve urgent 

changes that contribute to sustainable food systems and nutrition security and reach SDG2 by 2030.  

Connect for bigger impact.
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Topsector Agri&Food 

M: +31 6  

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 10:00 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp:  vrijdag naar oos 

Ho , 

Goede vakantie gehad?? 

 gaat vrijdag naar oostNL oa nizo en wageningen. Is dat niet dezelfde organisatie die ook in de WEF zit?? 
Misschien even wat aanleveren. 

Groet, 

 

 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalititeit 
Tel: 06  

 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
The Netherlands 
Tel: +316  
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Tot vanmiddag! 

Groet 
 10.2.e
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Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Singapore 

t.i.

Van:   
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:54 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minbuza.nl>; 

@minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Teams uitnodiging 

Hallo  

Heb net de info van overleg deze ochtend doorgestuurd binnen de directie SK&I. 

Voor wat betreft WEF Innovation Hubs ( zie hieronder wat info) – daar zijn collega’s  en SK&I 
 bij aangesloten vanuit LNV. 

vanuit EZK is aanspreekpunt.  is @weforum.org). Zij 
heeft contacten in Singapore en werkt samen met GrowAsia.  

Wat Eiwitstrategie betreft: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/22/nationale-
eiwitstrategie. Hiervoor is bij SK&I collega  aanspreekpunt maar natuurlijk ook PAV. 
Voor kennisopbouw kan je het beste  benaderen. 

Vanuit mijn eigen dossier Voedselzekerheid, kan ik niet zo veel toevoegen. 
Maar bij vragen weet je me te vinden! 
groetjes, 

 

The World Economic Forum, the Government of Netherlands and several public and private sector partners launched 
Food Innovations Hub as a key multistakeholder platform that will leverage technology and broader innovations to 
strengthen local innovation ecosystems for food systems transformation. This has been launched with multi-year 
funding from the Netherlands for a Global Coordinating Secretariat based in tThe Netherlands.  The Food Innovation 
Hubs will be a flagship initiative of the Food Action Alliance leading to the UN Food Systems Summit 2021 and 
beyond. The role of the Global Coordinating Secretariat will be to coordinate the efforts of the regional Hubs as well 
as align with global processes and initiatives.  More than 20 organizations are leading on the Food Innovation Hubs 
with work already underway in Colombia, India, Europe, ASEAN and several countries in Africa. 

Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 02:31 
Aan: @minlnv.nl>; @minbuza.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Teams uitnodiging 

Goedemorgen, 

Ik heb de uitnodiging uitgebreid met de inbel link en  toegevoegd. 

Tot vanmiddag! 

Groet 
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:18 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: SK&I_Internationaal l@minlnv.nl>; H  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Opzetten strategsiche samenwerking met Singapore op gebied van innovaties, food 
tech en eiwitransitiess 

Hallo, 

Ben net aangeschoven bij overleg m.b.t. Singapore- NLD ( zie eerdere mail ). Er staat eind 
september een bezoek gepland tussen de ambassadeur en  en op 5 oktober een G2G 
meeting SFA-LNV. 
Overleg gericht op verdere invulling van deze overleggen en mogelijke samenwerking.  
Vanuit Singapore zijn onderstaande thema’s tot samenwerking voorgedragen. Bij navraag over 
verdere invulling /stand van zaken in Singapore op deze thema’s bleek dit nog niet concreet ingevuld. 

Aangegeven: 
1. Topsector aansluiten (bij volgend overleg schuiven ze aan)
2. nog te vaag wat meerwaarde is voor NLD om hier al duidelijk beeld te krijgen waar kansen liggen
voor NLD in samenwerking. Gezien land: streven naar kennis brengen en halen,
3. MOU WUR te benutten op kennis gaps verder vast te stellen.
4. aangegeven dat hub vooral regionale uitstraling zou moeten hebben – link gelegd met WEF / GSC
en 
5. Bij eiwitstrategie aangegeven dat er ook EU component aan zit – en nagevraagd wat wij van hen
op dit thema konden leren. Geen duidelijk antwoord op.
6. dat innovatiebeleid bij ons verankerd zit in topsectorenbeleid en dus competitief is ingericht ( niet
zoals in SRI Lanka waar overheid rechtstreeks budget hiervoor beschikbaar heeft)

Vervolg: 
Er komt ook een interdepartementaal overleg aangezien I&W een MoU heeft met Singapore. 
Indien je hierbij wilt aanschuiven of meer info, kan je contact opnemen met EIA collega  

. 
Ikzelf ga vanuit dossier voedselzekerheid niet verder aanschuiven. 

groetjes 
 

Objective: strengthen collaboration between SG and NL in Agriculture by jointly innovating and sharing knowledge 
on specific topics.  

Potential collaboration themes: 
Sustainable food systems: 
• Vertical/ indoor farming
o Develop technologies to reduce energy use and optimize and improve scalability of indoor farms
o Shelf life extension of fresh leafy vegetables
• Circular agriculture
o Food waste valorization into fish feed, biochar or fertilizer
• Seed Technology
o Develop technologies/ treatments that increase seed storability, quality and health
• Crop protection solution for urban farms
o Develop crop protection solutions / Integrated Pest Management (IPM) for vegetables and food crop, grown
indoors as well on rooftops.
• Alternative proteins
o Develop new proteins / techniques (fermentation, plant based, cultured) that can be used as alternatives
for animal products like meat and milk.
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Capacity building: 
• Vertical/ indoor farming
o Accounting and monitoring GHG emission from agriculture sector (production and food waste)
o Development of new cultivars (fruited vegetables and root cultivars) suitable for indoor systems

Next steps:  
Step1: G2G level call/ workshop 
Share, present and identify 3-4 potential key projects to pursue collaboration on; drill down to have clarity on the 
scope and identify the potential project collaborators to bring together for the 2nd meeting 
Objective of the call: To identify 2-3 concrete joint R&D/research collaboration from the list of potential 
collaboration themes.  

Step 2: B2B / K2K level call/ workshop 
Bring together the project collaborators to meet and further scope out the project details including the scope of 
R&D research, researchers involved, the funding model, timeline of the project. 

Step 3: progress tracking 
NL Embassy and SFA meet annually to review the collaborations and keep channels of communication op (e.g. 
explore next cycle of projects at an opportune 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:02 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl> 

CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Opzetten strategsiche samenwerking met Singapore op gebied van innovaties, food 
tech en eiwitransitiess 

Hi , 

Ja lijkt mij wel interessant. Ik zet  er ook even bij omdat zij bezig is met de eiwitstrategie. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 09:29 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Opzetten strategsiche samenwerking met Singapore op gebied van innovaties, food 
tech en eiwitransitiess 

Zie onder. Wellicht voor jullie goed om deel te nemen? 

Groet, 
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 6 september 2021 16:08 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Onderwerp: Opzetten strategsiche samenwerking met Singapore op gebied van innovaties, food tech 
en eiwitransitiess 

Hallo , 

Tja, ik had je aangegeven in ons gesprek over Ghana dat er veel onderwerpen zijn die m.i. relevant 
zijn voor jullie portefeuille. Het gaat nu om het volgende: 
Onze ambassade in SIN versterkt al langer de samenwerking tussen SIN (Singapore) en NL. Basis 
daarvoor is hun ’30 by 30’ beleid: in 2030 voor 30% zelfvoorzienend zijn in voedselbehoefte. Recent 
heeft FD een artikel gewijd aan “Singapore als Foodtech hub”. Reden voor BZ om méér naar SIN te 
kijken en zelfs al te spreken van een nieuwe strategische samenwerking met LNV. Stel je voor dat 
Nederland meewerkt aan het opbouwen van een innovatiehub aan de andere kant van de wereld en 
de benefits voor Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en onderwijs.  
Voor 5/10 staat een ambtelijk GG2G-overleg gepland met Singapore. Komende donderdag 9/9 
hebben we een voorbespreking daarvoor waaraan de Topsectoren ook deelnemen. 
Graag leg ik je voor om aan het overleg op 9/9 deel te nemen. 

Dank voor reactie,  
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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: @weforum.org>
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 12:46
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Bespreekpunten voor gesprek met  16/9

Hi , 

Hopelijk nog op tijd voor je briefing: 

Het gesprek kan helpen om de activiteiten van de Hubs af te stemmen met de prioriteiten en investeringen die de LNV / 
NL overheid doet of van plan is om te doen. 
Mocht  ons kunnen bijpraten, dan is dat heel fijn. 
Voor zowel ontwikkelingen in Europa als in andere wereld delen. 

Ter informatie en ter achtergrond: 

FOOD INNOVATION HUBS 
Wellicht als achtergrond voor haar: 
Hierbij iig een algemene presentatie,. 
We zijn deze aan het updaten, maar dit geeft een redelijk beeld.  
Uiteraard kan ik in het gesprek een actuele update geven. 
Food Innovation Hubs general presentation.pdf | Powered by Box 

Wellicht goed ook om te zien wie de huidige global partners zijn: 

Sustainable Development Impact Summit 
Tav de FSS over twee weken, WEF organiseert dan parallel de Sustainable Development Impact Summit. 
De Food Innovation Hubs zullen dan ook aan de orde komen. 
210825 SDIS PP overview Food.pptx | Powered by Box 

Unilever 
zal met zowel haar Weforum als Unilever pet aansluiten. 

Mogelijk komt zij nog met aanvullende punten. 

Fijn weekend alvast, 
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*A Global Coordinating Secretariat has been established (with support from the Government of Netherlands and housed at the World Economic Forum) to catalyze, support and scale the global portfolio; and

coordinate and share learnings across the emerging network of Food Innovation Hubs.















Partnership principles

• The Hub is a multistakeholder, pre-competitive and neutral

partnership platform;

• It is open to all members of the food innovation ecosystem;

• Contributions should suit the type of partner and can be in-

cash or in-kind contributions;

• Partners are encouraged to share their knowledge and time

with the hub; and

• Partners have direct involvement in the transformation of the

Food Innovation System.



Value Proposition 

• Opportunity to drive systemic change in Colombian and global food system impact

areas by helping to incubate and scale ground-breaking, transformative interventions

focused on the improving access and adoption of innovation for food systems

• Join and contribute towards a portfolio of investible interventions, positioned to

collectively mobilize investment and partnerships

• Recognition as a thought leader and driver of positive change in the food and

agriculture stage, and close linkages with the global network of the Food Innovation

Hubs and global processes/initiatives like the Food Action Alliance

• Deepen market access and market entry channels with producers and stakeholders

having rapid, consistent and sustained access to cutting-edge technologies and

portfolio.

• Access to open and collective innovation solutions throughout multistakeholder

approach to local food challenges.






