


Eén ambitie, 4 federaties

Het Waalse agroalimentaire systeem
laten evolueren

naar meer duurzaamheid
om het een welvarende toekomst te

verzekeren



Het Waalse agroalimentaire 
systeem

“Het Waalse agroalimentaire systeem omvat alle
actoren en hun onderlinge relaties, die bijdragen
tot de productie en distributie van levensmiddelen
in Wallonië,  ter bevordering van de tevredenheid

inzake voedingsnoden van de consument in 
Wallonië en daarbuiten.”

De voedingsnoden = multidimensionaal begrip



Duurzaamheid

● “ Notre avenir à tous ”, G. H. Brundtland, april 1987

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
beantwoordt aan de behoeften van vandaag

zonder het vermogen op de helling te zetten van 
toekomstige generaties om aan hun behoeften

tegemoet te komen, waarbij op een
evenwichtige en geïntegreerde wijze rekening
gehouden wordt met hun economische, sociale

en milieugerelateerde dimensies.



Doelstellingen - één filosofie

● Een collectieve reflectie van de economische actoren uitlokken
met betrekking tot de uitdagingen van het systeem  Een
“bottom-up” benadering

● Een globale en gedeelde strategie inzake duurzame
ontwikkeling laten doorvoeren  De economische actoren
middenin deze aanpak

● Vertrouwen op de bestaande knowhow en initiatieven
 Een dynamiek van sociale verandering

● 4 werkpaketten: 
Onderzoeken - analyseren
 Uitbouwen van een globale strategie
 Communicatie
 Laboratorium van initiatieven



Analyseren - Onderzoeken



Onderzoeken - Analyseren

● “Waar zijn we met het in aanmerking nemen van de 
duurzaamheid binnen het Waalse agroalimentaire
systeem ? »
 standpunt actoren (bijeenkomsten)

 imagostudie (troeven en zwaktes van de regio)

● Opmaken van een overzicht van de verschillende
initiatieven

● Identificeren van de sleutelfactoren/remmen voor het 
slagen van deze initiatieven



Onderzoeken - analyseren

● Tal van actoren en tal van beroepen

● Duurzaamheid : geheel van complexe 
probleemstellingen

● Verschillende visies van de actoren over duurzaamheid 

● Reeds heel wat verschillende initiatieven zijn door de 
actoren opgestart

● Een noodzakelijk werk op het vlak van relaties tussen 
actoren en op het vlak van samenwerking

● Knooppunten van problemen impliceert werken rond 
hefboomthema's

● Troeven van een regio waarop men zich moet baseren 



Een duurzaamheidsstrategie 
opbouwen



Een visie in 2025

Mannen en vrouwen die trots
zijn om waardig van hun vak te leven, 

om kwaliteitsvolle voeding te produceren,
met respect voor het evenwicht van de natuurlijke

hulpbronnen en voor de gezondheid van de mens.

Een visie die gerealiseerd zal worden door: 
• verschillende, aanvullende en vrijwillige samenwerkingen
• actoren die samen betrokken zijn bij een innoverende

benadering voor meer duurzaamheid, 
• de betrokkenheid van de consumenten die door hun handelwijze

deze visie ondersteunen en versterken.
• Waarden: Vooruitgang, Vertrouwen, Evenwicht en Openheid



Keuzes

Duurzaamheid dekt vele verschillende thema's en 
aspiraties 

 Het is onredelijk om op alles gelijktijdig te willen werken 
 De goede hefbomen identificeren (onderzoek en 

bewustmaking) 
 Werkgroepen oprichten die hefboomthema's en 

belangengemeenschappen verenigen

Een hefboomthema = 
Een knooppunt van problemen die economische actoren 
ondervinden bij hun aspiraties en initiatieven bij het 
opstarten van acties die tot meer duurzaamheid leiden 
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Methodologie

● Angsten, frustraties, remmen, challenges

● Krachten van het systeem voor elk van de sectoren en 
voor alle schakels

● Voorstellen van concrete acties, ambitieuze en 
pragmatische projecten

 Strategische zwaartepunten
Meer dan 70 actoren
gemobiliseerd!



Een 9-punten strategie

Samenwer-
king

Ondernemer-
schap

Pro-
activiteit

Innovatie

Efficiëntie

Verantwoorde-
lijkheid

Opleiding

Leadership

Communicatie

Actieplan

Concrete acties

Ambitieuze en 
pragmatische 
projecten

(in uitvoering)



Communiceren



Communiceren

● Een zichtbare identiteit en een mobiliserende slogan 

● Een banner creëren, geen label



Laboratorium van 
initiatieven



Initiatieven van D'Avenir

Bevorderen van initiatieven van
samenwerking, innovatie en duurzaamheid

● Hulp bieden aan de actoren om te ondernemen, 
om hun beste ideeën te ontwikkelen om het Waalse 
agroalimentaire systeem te laten evolueren naar 
meer duurzaamheid 
 concrete vooruitgang boeken

● Voorbeeld : 
- luik eiwitrijke erwten
- valorisatie van bijproducten uit de 
voedingsverwerking naar een nieuw product 
- luik korte keten van rund tot bier



Voedselveiligheid



Plaats van de Voedselveiligheid in 
de demarche D'Avenir

● Een essentiële basisvoorwaarde voor het  bevorderen van '"(...) 
een coherente demarche waardoor het mogelijk is economie, 
milieu, gezondheid, levenskwaliteit en vreugde te laten 
samenvallen", die erop toeziet dat "de hulpmiddelen 
redelijkerwijs aangewend worden, dat de strijd aangebonden 
wordt tegen verspilling en verlies", en waarbij voorgesteld wordt 
om te "beantwoorden aan de noden (...) van de consument"

● Maar de regels die de praktijk bepalen (en dus de in te zetten 
middelen) om dit voedselveiligheidsniveau te bereiken kunnen 
soms een rem blijken voor bepaalde initiatieven die streven naar 
meer duurzaamheid (schenkingen, handel buiten het 
vooropgesteld economisch kader, revalorisatie om verlies en 
verspilling tegen te gaan,...)

 innovatie verandert de bestaande kaders
 de middelen moeten in verhouding staan



Conclusies



De toekomst van D’Avenir

● Na iets meer dan 2 jaar, zal D’Avenir verder werken 
om: 
- landbouwers, verwerkers (food en feed), 

handelaars en alle andere actoren van het 
Waalse agroalimentaire systeem samen te 
brengen

- de economische actoren aan te zetten om 
initiatieven van samenwerking, innovatie en 
duurzaamheid te verwezenlijken

- te communiceren over de initiatieven 
ondernomen door de actoren 



morgen : > 300

2/03/16 : 268

16/12/15: 72

11/09/15 : 57 

29/06/15: 36

31/03/15 :24

13/02/1
5 : 5

De virtueuze cirkel in stand houden...
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