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Hoe belangrijk is voedsel voor ons allemaal? En waar komt ons voedsel vandaan? Hoe 
gaan we om met voedseltekorten of moet ik zeggen voedsel overschotten? In 
Nederland gebruiken we jaarlijks ruim 400 kilo voedsel per persoon! Wie zorgen er 
allemaal voor ons voedsel voordat het op ons bord ligt? En we maken ook nog deel uit 
van de regio FoodValley. Een goed moment om even summier in te zoomen op het 
onderwerp: Food. 

Al eerder hebben wij vanuit de politiek aandacht gevraagd voor het tegengaan van 
voedselverspilling middels een raadsbreed aangenomen motie. Mooi om te zien dat er al diverse stappen gezet 
zijn en worden door restaurants en ondernemers naast ons als inwoners. Laten we samen onze 
verantwoordelijkheid nemen en blijven nemen vanuit het bewust omgaan met ons voedsel door verspilling te 

voorkomen. Hoe? Heel concreet, eet bijvoorbeeld op vrijdag de ‘restjes' van die week. 

In Nijkerk hebben wij veel succesvolle bedrijven in de foodproductie, -logistiek en -techniek. Iets waar we zeker 
trots op mogen zijn. Het werk in deze sector neemt steeds meer toe. Daarbij komt ook dat deze bedrijven steeds 
meer innovatief willen zijn en verduurzamen. Hierdoor is er in de food steeds meer behoefte aan nieuwe 

medewerkers, studenten en mensen die zich willen laten omscholen, de zogenoemde zij-instromers. 

Sinds begin februari dit jaar is de Food Academy Nijkerk van start gegaan. Studenten worden hier op mbo-niveau 
opgeleid voor het werk als Food Operator (lees: medewerkers die technisch verantwoordelijk zijn voor machines, 
de kwaliteit en voedselveiligheid). Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen locale 
ondernemers, plaatselijk onderwijs en de overheid. Als fractie van CU/SGP staan wij volledig achter dit soort 
initiatieven en samenwerkingsverbanden. 

Met onze Food Academy Nijkerk investeren wij in de toekomst én laten we zien hoe belangrijk voedsel is voor 

vandaag én morgen! 

 


