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De hoge mate van consumptie van dierlijke eiwitten leidt tot de 

meest prangende vraagstukken van dit moment, zoals: de planetary 

boundaries (biodiversiteit, stikstof-, fosfor- en koolstofcyclus, land use); 

gezondheid (obesitas, overgewicht, preventie, zoönose, dierenwelzijn) 

en economie (toekomstbestendige business modellen).

In dit impactrapport laten we zien waar we in de tweede helft 

van 2021 en in 2022 op hebben ingezet en presenteren we onze 

plannen voor 2023. We werken al een aantal jaren met meerdere 

partijen aan deze transitie. Het is tijd om alle inspanningen van de 

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) en onze samenwerkingspartners sterker 

te coördineren en tot een gezamenlijke actie- en uitvoerings-agenda 

te komen en samen inspanningen te leveren op communicatie en 

beleidsbeïnvloeding op dit thema. Het programmaplan dat hier 

uitvoering aan geeft, met als doel ‘versnellen van de eiwittransitie’ 

noemen wij Plant The Future NL 2022-2030. 

Dit is een gezamenlijke droom van de Transitiecoalitie Voedsel en 

de kerngroep Eiwittransitie, die wordt gevormd door koplopers in de 

eiwittransitie. Deze droom is complex, dynamisch en uitdagend: in 

2030 is ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ in Nederland!

De noodzaak van een  
eiwittransitie, de overgang  

naar een eetpatroon met  
minder dierlijk en meer  
plantaardige eiwitten,  

is onveranderd groot en urgent. 
  

Consumptie van eiwitten:

Productie van eiwitten:

Onze missie
We zien juist nu de noodzaak om gezamenlijk te komen tot een 

volgende versnelling gericht op het herstellen van de eiwitbalans in 

Nederland, de eiwittransitie. Onze missie is tweeledig:

Het verkleinen van de productie van dierlijke 

eiwitten en alleen dierlijke eiwitten die duurzaam 

en diervriendelijk worden geproduceerd.

Het vergroten van de productie van duurzame 

plantaardige eiwitten, bij voorkeur geproduceerd 

in Nederland.

 

De consumptie van duurzaam geproduceerde 

eiwitten van de huidige 60/40 verhouding 

dierlijk/plantaardig naar 40/60 in 2030 met als 

tussenstap 50/50 in 2025. 
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1. Strategie om de  
eiwittransitie te versnellen: 
PlantTheFutureNL
Om op koers te blijven in onze 
missie naar een 40/60 verhouding 
dierlijk/plantaardig volgen we in 
2023 de noodzakelijke stappen die 
we zien n.a.v. onze transitie-analyse 
eiwittransitie. Dat betekent: 

Onderbouwen van de eiwittransitie 
via een value case 
Dit is een weergave in cijfers wat de 
eiwittransitie in ecologisch, sociaal, 
gezondheid en economisch 
opzicht kan opleveren en wat het 
scheelt in kosten. 

Continu bijsturen van de strategie 
op basis van de transitie-analyse en 
transitiestrategie  
Dit betekent dat we in 2023 
wederom een uitgebreide 
transitie-analyse willen doen en 
willen stimuleren dat monitoring 

▶

plaatsvindt op de eiwittransitie 
op landelijk niveau. In welke 
fase bevinden we ons? Welke 
rol & verantwoordelijkheid 
hebben welke spelers en welke 
interventies zijn nodig? Daarnaast 
is marktmonitoring van belang. 
Wat zijn de ontwikkelingen in de 
markt? 

Creeëren van draagvlak 
Enerzijds via de value case, 
anderzijds via het vormen van 
een gezamenlijke visie met álle 
belangrijke stakeholdergroepen 
in de eiwittransitie. Hierin komt 
te staan hoe de toekomst 
eruitziet voor de verschillende 
stakeholdergroepen. Hoe ziet ‘de 
nieuwe verhouding’ eruit voor 
horeca? Voor supermarkten? 
Voor de verwerkende industrie?

  

Activeren van stakeholders 

Via een beproefde aanpak, 
samen met o.a. Nyenrode en 

▶

▶

▶

▶

▶

▶

NewForesight, stellen we in 2023 
met input van de verschillende 
systeemspelers actieagenda’s 
op voor de productie- en de 
consumptie zijde. Hiermee 
concretiseren we de visie naar 
concrete doelstellingen. 

2. Plant The Future Diner NL & EU
Het tweede Plant The Future Diner van afgelopen 
oktober 2022, hét nationale stakeholdersdiner met 
als onderwerp de eiwittransitie, was een groot 
succes. Doel van het diner: Plantaardig het Nieuwe 
Normaal op de agenda van politiek en bedrijfsleven 
zetten en bruggen bouwen tussen verschillende 
spelers. Bekijk hier de video.

Het animo in 2022 sterkt ons idee om het diner 
in 2023 nog groter neer te zetten. Daarnaast 
organiseren we een Europees diner in 2023 met 
European Alliance for Plant-based Foods (EAPF). 
Bovendien komen er regionale Plant The Future 
Diners volgens een vast concept, met verschillende 
provincies en/of gemeenten. 

Wil jij hier bij zijn, hieraan bijdragen en/of op de 
hoogte blijven, meld je dan hier.

De stap daarna, en 
waarschijnlijk na 2023, is 
het implementeren, wat 
bestaat uit:

      commitment aan de     
      actie agenda’s door  
      stakeholders,

      vormen van een  
      vitale coalitie of ander  
      samenwerkingsverband,
 
      uitvoering van de   
      actieagenda’s.

https://youtu.be/jmT9ropjO6c
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://youtu.be/jmT9ropjO6c
https://plantthefuture.eu
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3. Bijeenkomsten

Bean Deal bijeenkomsten
Samen met Foodvalley NL en 
Green Protein Alliance organiseren 
we tenminste twee keer een 
bijeenkomst rond de voortgang 
van de uitvoering van de Bean 
Deal.

Plenaire bijeenkomst TcV  
Tenminste één bijeenkomst van TcV 
zal eiwittransitie als thema hebben.

EU-analyse
Rond het rapport dat we eind 
2022 publiceerden met EAPF, 
NewForesight en HFHP – de staat 
van de eiwittransitie in de EU - 
organiseren we ook in Nederland 
een bijeenkomst rond de 
vergelijking EU en NL.

4. Samenwerkingen
 

Kerngroep eiwittransitie
De kerngroep zal zich komend jaar 
verder blijven professionaliseren 
en blijft op structurele basis 
samenkomen en zal in 2023 nog 
nauwer optrekken. In 2023 treedt 

▶

SeaFirst toe en werven we 
tenminste 2 gezondheids partijen 
als nieuwe leden. Ook staan 4 
strategische sessies gepland, 
gekoppeld aan belangrijke 
politieke momenten.

Uitvoering van de Bean Deal

Green Protein Alliance (GPA), 
Foodvalley NL en TcV 
Verder vormgeven van de 
samenwerking.

European Alliance for Plant-based 
Foods (EAPF) 
EU-rapport verder uitdragen 
(o.a. via verschillende 
communicatiemomenten)

Nationale coalities
Samen met Healthy Food 
Healthy Planet (HFHP) gaan we 
met de drie nationale coalities 
Eating Better (Groot Brittannië), 
Wir Haben Es Satt (Duitsland) en 
Reseau Action Climat (Frankrijk) 
samenwerken om op de hoogte 
te zijn van de ontwikkelen in 
Europa. Zo werken we toe naar 
versteviging van pan-Europese 
beweging. 

▶

▶

5. Onderzoek

  

Transitie-analyse
Waar staan we in de deeltransitie 
minder dierlijk, i.s.m. ProVeg en 
de Dierencoalitie.

Transitie-analyse Europa:
Waar staan Europese landen in 
de eiwittransitie, i.s.m. EAPF en 
HFHP.

Stop op reclame voor dierlijk
Onderzoek juridische grondslag 
voor een stop op reclame voor 
dierlijk (buiten de Schijf van Vijf), 
i.s.m. ProVeg en Feedback EU.

Werkkostenregeling / Wet 
Loonbelasting
Onderzoek Werkkostenregeling 
/ Wet Loonbelasting om 
plantaardige en gezonde 
werklunches gratis of goedkoper 
te maken.

Value case
Om te zien wat meer plantaardig 
Nederland oplevert, i.s.m. 
Fascinating, GPA, FoodValley.

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Internationale samenwerking
Naast een mogelijk EU-diner werkt TcV samen met Healthy 
Food Healthy Planet (HFHP) en de European Alliance for Plant-
based Foods (EAPF) aan een transitieanalyse rapport: hoe staan 
de EU landen ervoor in de eiwittransitie. Hiertoe organiseren 
we meerdere internationale sessies. Bovendien hebben we 
een samenwerking waarin een afgevaardigde van TcV de 
internationale weaver is voor HFHP en structureel Nederlandse 
lessen met andere Europese initiatieven rond de eiwittransitie 
deelt, en TcV ook weer leert van hen.

Klik hier voor het rapport

3. Bijeenkomsten

▶

3. Bijeenkomsten

▶

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://transitiecoalitievoedsel.nl/lancering-food-for-discussion-paper-pathway-to-plant-the-future/
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De structurele inzet op het beïnvloeden van beleid 
blijft bestaan. Dit betekent dat de structurele 
overleggen met Ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en contact met Tweede Kamerleden 
wordt voortgezet en we ons blijven inzetten op 
belangrijke beleidsdossiers zoals de Nationale 
Eiwitstrategie (NES) en het Preventieakkoord. 

In navolging op het tienpuntenplan (zie pagina 
6) pakken we door op 5 punten uit dit plan. Deze 
werken we samen met stakeholders uit het veld 
en de kerngroep eiwittransitie (zie pagina 12) uit 
in concrete voorstellen. Hiermee willen we het 
kabinet helpen om de doelstelling van een 50/50 
verhouding in onze eiwitconsumptie te behalen, 
o.a. door het signaleren van belemmeringen in 
wet- en regelgeving en het creëren van de juiste 
randvoorwaarden om de kabinetsdoelstelling te 
behalen. 

1. Vermindering van reclame (voor dierlijke producten)
Buiten de Schijf van Vijf in lijn met de aangenomen 
motie Dik-Faber/Sazias (1/2/2021) en een stop op 
stapelkorting en stunten met dierlijke producten 
onder de kostprijs. Dit kan o.a. door afspraken met 
de supermarkten, maar ook door het delen van best 
practices van gemeenten. 

2. Aanpassing van de Wet op de loonbelasting
Artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de Wet op 
de loonbelasting 1964 die werkgevers ‘straft’ indien 
ze werknemers gratis of goedkoop willen voorzien 
van een gezonde en duurzame lunch. 

6. Beleidsbeïnvloeding: vijf focuspunten naar verhouding 50/50

4.
Afschaffing

BTW 

3.
Instrumenten

voor 
gemeenten

2. 
Aanpassing

Wet op de loon-
belasting

1.
Reclame

vermindering

5.
Eiwit

van eigen
bodem

3. Meer instrumenten voor gemeenten
Om een gezonde voedselomgeving te bevorderen 
conform ‘Juridisch instrumentarium voor een 
gezonde voedselomgeving in de stad’ en het 
verzoek van diverse grote gemeenten (aanpassing 
Omgevingswet en Warenwet). 
 

4. Afschaffing BTW op niet gesneden groente en fruit
Voor 2023 en verbreding van het lopende onderzoek 
naar afschaffing BTW voor alle peulvruchten en 
plantaardige alternatieven voor vlees, vis en zuivel.  

5. Eiwit van eigen bodem
Onderzoek naar de mogelijkheid om een verplichting 
in te voeren voor producenten (exporteurs) om eiwit 
van boeren en bedrijven uit eigen land/van eigen 
bodem te gebruiken.

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://plantthefuture.eu/wp-content/uploads/2022/04/10-puntenplan-Plantaardig-het-Nieuwe-Normaal.pdf
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1. Beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging

Samen met ons kerngroep eiwittransitie en andere relevante spelers werken wij aan de beleidsbeïnvloeding en de 
vertegenwoordiging van de eiwittransitie. We werken gezamenlijk continue om de eiwittransitie en minder dierlijke 
productie op de maatschappelijke, politieke en bedrijfsleven agenda te krijgen. Om onze missie te realiseren 
werken we aan aanpassing van wet- en regelgeving die onze missie ondersteunen, zetten we in op kansen en 
barrières in wet- en regelgeving, geven we concrete adviezen voor beleid en kaarten we dit aan bij politiek en 
overheid. Daarnaast zetten we in op zichtbaarheid in plaats van draagvlak. Onderstaand een aantal van de 
beleidsbeïnvloedingsacitiviteiten op een rij.

Petitie Plantaardig het Nieuwe Normaal: 
tienpuntenplan om de eiwittransitie te versnellen
Op 8 maart 2022 in de Nationale Week zonder 
Vlees en Zuivel en in thema week Plantaardig het 
Nieuwe Normaal van TcV overhandigde wij aan de 
Tweede Kamer de petitie genaamd ‘Plantaardig 
het Nieuwe Normaal’: tien aanbevelingen en 

concrete voorstellen 
om de omslag naar 
een gezond, duurzaam 
en meer plantaardig 
eetpatroon te 
versnellen en in 
beleid te verankeren. 
Concrete voorstellen 
in het plan zijn: het 
verhogen van de prijs 
van dierlijke eiwitten 

via een heffing en verlagen van de btw op groente, 
fruit, noten, zaden en peulvruchten; regulering 
van vleesreclame en minimaal een verbod 
op kiloknallers; een oproep voor plantaardige 
Rijkscatering per 1 januari 2025. Zie voor alle 
voorstellen het tienpuntenplan. 

Minister Staghouwer reageerde op het 
tienpuntenplan en stuurde in een aparte brief 
aan de Tweede Kamer zijn reactie op het 
Tienpuntenplan. Klik hier om de brief te lezen. 

Brief Staghouwer naar een 50/50 verhouding

In maart 2022 stuurde voormalig Minister Staghouwer 
(LNV) een brief betreft Evaluatie voedselagenda 
2016-2020 en het voedselbeleid. Hierin deed hij 
belangrijke uitspraken m.b.t. de verschuiving van de 
eiwitconsumptie van dierlijk naar plantaardig, die 
haakjes bieden voor verdere beleidsbeïnvloeding.

In de brief is veel overgenomen van het 
tienpuntenplan. De belangrijkste is een duidelijke visie 
en doel m.b.t. omslag naar een meer plantaardig 
eetpatroon: 50/50 in 2030. Wel staat TcV voor een 
ambitieuzere doelstelling want 50/50 in 2030 betekent 
dat we in de komende 8 jaar slechts 10% verschuiven 
in hoe de verhouding dierlijk/ plantaardig is. Zie voor 
het overzicht van overgenomen punten van ons 
tienpuntenplan dit document. 

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://transitiecoalitievoedsel.nl/ruim-200-koplopers-uit-landbouw-en-voedselsector-roepen-politiek-op-plantaardig-het-nieuwe-normaal-te-maken-tijdens-nationale-week-zonder-vlees-zuivel/
https://plantthefuture.eu/wp-content/uploads/2022/04/10-puntenplan-Plantaardig-het-Nieuwe-Normaal.pdf
https://transitiecoalitievoedsel.nl/minister-staghouwer-positief-over-het-tienpuntenplan-van-tcv/
https://www.dropbox.com/s/33odwe5pkomlw96/Overzicht%20tienpuntenplan%20overgenomen.pdf?dl=0
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Reactie opgesteld regeerakkoord
Op 15 december 2021 werd het 
regeerakkoord gepresenteerd. 
Klik hier om onze reactie te lezen. 
Klik hier voor de reactie op kabinet Rutte IV 
die zich uitspreekt om in “de transitie naar 
een groene economie tot de kopgroep in 
Europa te behoren”.

31/12

Felicitatiebrief aan staatsecretaris Van Ooijen
Tevens ambtelijk VWS geïnformeerd. 

15/01

2021

Januari 2022

Brieven aan LNV, VWS en EZK 
Brieven gestuurd aan bewindspersonen LNV, 
VWS en EZK met verzoek om de opening 
rondom Nationale Week zonder Vlees te 
verzorgen alsook tienpuntenplan versnelling 
eiwittransitie in ontvangst te nemen. 

22/01

Reactie TcV op brief Staghouwer 
Klik hier om de brief te lezen. 

30/01

April 2022

Reactie Staghouwer op TcV-petitie Plantaardig 
het Nieuwe Normaal
Klik hier om de brief te lezen.  

22/04

Mei 2022

Brief Staghouwer20/05

Juni 2022

Brief Nationale Eiwit Strategie (NES)
Brief NES verstuurd door minister Staghouwer. 

03/06

Juli - December 2022

Uitspraak Wet Loonbelasting
Uitspraak vraag wet loonbelasting ingediend 
door Volt en uitspraak minister. Klik hier voor 
het TcV persbericht. 

Frequent overleg met LNV/ VWS 

Terugkerend overleg met Voedingscentrum

Inzet op de Nationale Eiwit Strategie (NES) 
 
Inzet op het Preventieakkoord

Follow-up integraal voedselbeleid en 
perspectiefbrief

Inzet op de Commissiedebatten LNV en VWS

Inzet op de begrotingsbehandeling LNV

Voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 
15 maart 2023
 

Overheid & politiek

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://transitiecoalitievoedsel.nl/reactie-tcv-op-regeerakkoord/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/nederland-koploper-groene-economie-met-kabinet-rutte-iv/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/reactie-transitiecoalitie-voedsel-op-de-brief-van-staghouwer-belangrijke-eerste-stap-naar-een-integraal-voedselbeleid/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/minister-staghouwer-positief-over-het-tienpuntenplan-van-tcv/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/minister-adema-duurzame-gezonde-en-betaalbare-lunches-zijn-belangrijk-in-de-voedseltransitie/


2. Plant The Future Diner 

2021: Eerste editie Plant The Future Diner 
In 2021 organiseerden we samen met The Farm 
Kitchen en Nieuwspoort in de Dutch Food Week 
en rond Wereldvoedseldag, oktober 2021, het 
allereerste Plant The Future Diner. Hét nationale 
stakeholdersdiner, met als onderwerp de 
eiwittransitie, was een paar dagen na de save the 
date uitverkocht en de avond was een succes. 
De 230 aanwezigen, met vertegenwoordigers 
vanuit meer dan 100 organisaties, zoals Albert 
Heijn, Vion, Sligro, Rijk Zwaan, Danone, Bonduelle, 
FrieslandCampina, WWF-NL, Hartstichting, Natuur 
& Milieu en MilieuCentraal, gingen in gesprek over 
wat nodig is om de eiwittransitie te versnellen: 
Plantaardig het Nieuwe Normaal. Dit leverde de 
input voor het eerder genoemde tienpuntenplan: 
10 aanbevelingen voor de overheid om de omslag 
naar een gezond, duurzaam en meer plantaardig 
eetpatroon te versnellen en in beleid te verankeren. 
Tijdens de avond werd bevestigd dat de politiek 
aan zet is en dat daadkrachtig beleid nodig is om 
Plantaardig het Nieuwe Normaal te maken.

Artikel Plant The Future Diner 2021 
Klik hier om het artikel te lezen.

Verslag Plant The Future Diner 2021 
Klik hier om het verslag te lezen. 

Oproep Plantaardig het Nieuwe Normaal
Klik hier om de oproep te ondertekenen.

2022: Tweede editie Plant The Future Diner
Het tweede Plant The Future Diner was op de dag 
waarop de save the date werd uitgestuurd al 
uitverkocht. Key-note speaker van de avond was 
vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans 
Timmermans die de rol van de voedselomgeving 
in de eiwittransitie benadrukte. Minister Adema 
benadrukte in zijn speech zich te willen inzetten 
voor de kabinetsdoelstelling rond ons eetpatroon: 
50/50. Hij ontving van kwartiermaker Kooiman het 
tienpuntenplan ‘Plantaardig Het Nieuwe Normaal’. 

Vijf pitches vertegenwoordigden de 5 punten 
die tijdens de avond central stonden: Kirsten de 
Wrede (Wethouder van Groningen), Maarten van 
Gestel (Booking.com), Fabiano Giavarra (Schneider 

Electric), Steven IJzerman (Ekoplaza/Udea), David 
Fousert (Avebe), Hans Meeuwis (Royal Cosun) en 
Bart Grobben (De Nieuwe Melkboer). Vijf Tweede 
Kamerleden gaven een reactie. Stuk voor stuk met 
belangrijke uitspraken die daarna zijn opgevolgd 
door o.a. moties.

Met 230 aanwezigen waren alle stakeholdergroepen 
vertegenwoordigd. Om een indruk te geven: vanuit 
de producentenorganisaties o.a.: AVEBE, Agrifirm 
en Cosun; consumentenmerken zoals Albert Heijn, 
Jumbo, Alpro en Bonduelle; boeren(organisaties) 
zoals de Eiwitboeren van Nederland, BO Akkerbouw 
en Bionext; Vanuit wetenschap o.a. Wageningen 
Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en 
de Universiteit van Leiden; Vanuit de financiële 
sector: VBDO, Rabobank, PGGM en Triodos Bank; 
Brancheorganisaties: CBL, FNLI, Veneca en LTO; 
Vanuit NGO’s o.a.: Wereld Natuur Fonds, IUCN NL, 
Feedback EU, Natuur en Milieu, Questionmark; 
Koplopers zoals TastyBasics en Green Protein Alliance; 
Nationale overheid o.a.: VWS, LNV, BuZa; lokale 
overheden zoals de provincies Noord- Brabant, 
Gelderland en Zuid-Holland; zeven Tweede 
Kamerleden en de minister van LNV.

Verslag Plant The Future Diner 2022
Klik hier om het verslag te lezen. 

Videoverslag Plant The Future Diner 2022
Klik hier om de video te bekijken.
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▶

▶

▶

▶

▶

Minister Adema, tijdens het 
Plant The Future diner: 

“De eiwittransitie heeft 
een belangrijke rol in de land-

bouw van de toekomst. De hele 
keten moet die transitie helpen vormgeven, 

zodat de boer ook een verdienmodel heeft. Ik ga me 
inzetten voor de eiwittransitie en de kabinetsdoelstelling 

van 50% plantaardige consumptie. We hebben iedereen 
nodig, ik wil ook met alle sectoren in gesprek dus blijf me 

aan mijn jasje trekken.”

Impact:
Veel aanwezigen hebben aangegeven dat het diner 
grote impact heeft. Er zijn belangrijke nieuwe contacten 
gelegd, er wordt actie ondernomen en er zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen grote partijen ontstaan. 
Momenteel doen we een impactanalyse onder de 
aanwezigen om te zien wat het diner nog meer heeft 
opgebracht.

https://transitiecoalitievoedsel.nl/brede-coalitie-voor-eiwittransitie-benadrukt-politiek-is-aan-zet/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plant-the-future-diner-verslag/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tweede-editie-plant-the-future-diner-binnen-uren-uitverkocht/
https://plantthefuture.eu/wp-content/uploads/2022/04/10-puntenplan-Plantaardig-het-Nieuwe-Normaal.pdf
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plant-the-future-diner-2022-van-agenda-setting-naar-concrete-maatregelen-om-plantaardig-het-nieuwe-normaal-te-maken/
https://youtu.be/jmT9ropjO6c
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl


3. Samenwerkingen

Kerngroep eiwittransitie

In 2022 is de kerngroep verder gestructureerd en 
geprofessionaliseerd. De kerngroep is uitgebreid, er 
is tweewekelijks overleg, we organiseren strategische 
sessies door het jaar en beleidsbeïnvloeding wordt 
afgestemd. De kerngroep bestaat uit: Voeding Leeft, 
ProVeg, WWF-NL, EAPF, Natuur & Milieu, IUCN NL, 
Instituut voor Milieuvraagstukken – Vrije Universiteit, 
GGD Haaglanden en Provincie Zuid-Holland, 
Feedback EU, Questionmark en de Dierencoalitie, 
TAPP Coalitie, Green Protein Alliance en Food Valley.

Nieuwe samenwerkingen

European Alliance For Plant-Based Foods
T.b.v. Europese beleidsbeinvloeding, acties en 
inzichten, lessons learned en te delen lessen.

Transitie-analyse EU
Samen met EAFPF, HFHP en NewForesight een 
analyse van de staat van de eiwittransitie in de 
Europese landen.

Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel
Alliantie t.b.v. breder draagvlak voor de succesvolle 
week in de politiek en bij andere organisaties en 
t.b.v. bredere zichtbaarheid van TcV.

Bean deal
Totstandkoming en ondertekening. De rol van 
TcV is voorzien in kennis en expertise vanuit onze 
achterban, het delen van ons netwerk en toe 
blijven zien of de consumptie kant van het thema 
voedselomgeving een belangrijk onderwerp blijft van 
de Bean Deal. 

TcV, GPA en Foodvalley NL
T.b.v. effectievere beleidsbeïnvloeding, kennis delen, 
samenvoegen activiteiten waar van meerwaarde. 
We trekken samen op vanuit complementaire rollen.

SDG Nederland Sustainable Development Goals 
O.a. via gezamenlijk optrekken in aanvragen en 
onze doelen zoveel mogelijk koppelen aan de 
SDG’s, een rol in verschillende sessies georganiseerd 
door SDG.

SDG 2 coördinator
Natascha Kooiman is mede namens TcV coördinator 
van SDG 2, en ambassadeur van de voedseltransitie 
in en namens (het netwerk van) SDG NL.

NewForesight
Diverse transitieanalyses op nationaal en Europees 
niveau.
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Input op en ondertekening van de Bean Deal / 
Green Deal Eiwitgewassen
In juli tekende TcV samen met 55 andere 
organisaties de nationale Green Deal Eiwitrijke 
Gewassen. De deal is onderdeel van de in 
2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie 
(NES). Het doel van de Bean Deal is opschaling 
van de teelt van Nederlandse eiwitrijke 
gewassen bestemd voor humane consumptie. 
Voorafgaand aan de ondertekening heeft TcV 
zich hard gemaakt als lid van de kerngroep 
van de Bean Deal, om voedselomgeving en 
voedselaanbieders een plek te geven in de 
Bean Deal, als belangrijk middel om tot een 
verschuiving te komen in het eetpatroon. 
Dat is gelukt. Onze bijdrage komende jaren 
is voorzien in kennis en expertise vanuit onze 
achterban, het delen van ons netwerk en 
toe blijven zien of de consumptie kant van 
het thema voedselomgeving een belangrijk 
onderwerp blijft van de Bean Deal. 

Kennisdeling Klimaattafel
Vanaf 2021 is TcV één van de partijen die zitting heeft 
aan de werkgroep Voedsel welke onderdeel is van 
Klimaatoverleg Landbouw & Landgebruik. Ook ZLTO, 
Rabobank, CBL, FNLI, LNV en Bionext zitten aan deze 
tafel. Deze groep wil uitvoering geven aan afspraken 
die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De focus ligt 
op voedselconsumptie en -keten. Er wordt gestreefd 
naar een goede balans tussen duurzaam, gezond, 
veilig en betaalbaar voedsel en een goede balans 
tussen dierlijke en plantaardige eiwitten. Op dit 
moment verkennen we hoe de klimaattafels worden 
voortgezet. De bijdrage van TcV heeft ervoor gezorgd 
dat het transitiedenken en het belang van de 
eiwittransitie is geland bij de andere deelnemers aan 
deze tafel. TcV heeft ook een belangrijke rol gehad in 
het komen tot een doel en strategie en gezorgd dat 
de eiwittransitie centraal staat in de plannen van de 
tafel.

https://transitiecoalitievoedsel.nl/portfolio/minder-dierlijk-meer-plantaardig/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-goes-european/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-goes-european/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/lancering-food-for-discussion-paper-pathway-to-plant-the-future/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/lancering-food-for-discussion-paper-pathway-to-plant-the-future/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/lancering-food-for-discussion-paper-pathway-to-plant-the-future/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-ondertekent-green-deal-eiwitrijke-gewassen/
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl
https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-ondertekent-green-deal-eiwitrijke-gewassen/
https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-eiwitrijke-gewassen
https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-eiwitrijke-gewassen
https://transitiecoalitievoedsel.nl/nationale-eiwit-strategie-van-de-overheid-is-een-nationale-eiwit-productiestrategie-2/


4. Kennisdeling

Overheid/overheidsinstellingen

Klimaattafel Voedsel 
Lid van de klimaattafel. 
Benadrukken belang eiwittransitie 
en focus voedselomgeving t.b.v. 
beïnvloeden van eetgedrag. Opzet 
van strategie, doel, doelstellingen.

PBL ruimtelijke verkenning 
Rol als expert. Benadrukken belang 
voedselomgeving.

RIVM Database duurzaam voedsel
Rol als expert. Input rond 
eiwittransitie en voedselomgeving. 
Bruggen bouwen naar initiatieven 
actief rond o.a. voedselomgeving.

LNV evaluatie van het voedselbeleid 
2016
Geïnterviewd als expert. Kritische 
blik op (gebrek aan) uitvoering 
van beleid en aanbevelingen voor 
komend beleid.

Green Deal Eiwitgewassen 
/ Bean Deal
Lid van de stuurgroep. Benadrukken 
belang van consumptie/
voedselomgeving meenemen als 
onderdeel.

Bedrijfsleven/brancheorganisaties

FNLI
Expert in de rondetafelbijeenkomst 
rond eiwittransitie

Berenschot
Rol als expert. Focusgroep over 
indicatoren supermarktmonitoring.

Boston Consulting Group
Hoofdstuk voedseltransitie in 
rapport DenkWerk 2022

▶

 

▶

▶

▶

▶

Royal Cosun 
Rol als expert tijdens 
expertmeeting rond eiwittransitie.

Hollandbio  
Biotech for a Sustainable 
Future: rol als spreker tijdens 
internationale conferentie 
voor leden. Presentatie en 
discussie over transitietheorie en 
eiwittransitie.

MKB Food & Business event
Georganiseerd door NOM. Rol als 
spreker. Focus op transitietheorie 
en eiwittransitie.

InnoTeP 2022
Rol als spreker. Focus op 
transitietheorie en eiwittransitie.

Kennisinstelling

Netwerkcongres betaalbaar en 
gezond voedsel
Georganiseerd door opleiding 
Food & Bussines HAN. Rol als 
spreker. Focus op transitietheorie 
en eiwittransitie.

Financiële instellingen

Gezamenlijke food fondsen
Rol als expert. Presentatie, advies 
en discussie tijdens halfjaarlijkse 
bijeenkomst van de grote 
fondsen die op voedsel inzetten. 
Focus op belang transitietheorie 
en eiwittransitie.

FaFi (Filantropie Adviseurs bij 
Financiële Instellingen)
Rol als expert. Presentatie, 
discussie en advies tijdens 
jaarlijkse overleg. Focus op 
transitietheorie, systeemdenken, 
belang eiwittransitie en true 
pricing. 

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Media

RLI Podcast 
Rol als expert. Geïnterviewd 
over eiwittransitie en 
voedselomgeving. Klik hier om 
de podcast te luisteren. 

NPO
Rol als expert. Interviews rond 
eiwittransitie als input op aantal 
programma’s.

EIWIT
Column Jeroen Willemsen 
‘Eiwitmaatjes’ over (de impact 
van) het Plant the Future diner. 

Artikel EVMI – Expertisecentrum 
Voedingsmiddelenindustrie:
‘Eiwittransitie, waar staan we en 
waar gaan we naartoe?’

▶

▶

▶

▶
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https://open.spotify.com/episode/5prfZTDJd8ipyDci2mB0J3?si=2202f1b73b554536&nd=1
https://digitaalmagazine.evmi.nl/evmi-1/eiwittransitie/
https://digitaalmagazine.evmi.nl/evmi-1/eiwittransitie/
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl


5. De week van Plantaardig het Nieuwe Normaal

Kick-off column Natascha Kooiman:  
Is Plantaardig here to stay? 

Klik hier om te lezen

Petitieaanbieding  

Klik hier om te lezen

Meet-Up a Plan to Plant the Future
  

Klik hier om te lezen

▶

▶

▶

Duo-interview Natascha Kooiman  
en Isabel Boerdam: 

Klik hier om te lezen

In gesprek met Emely de Vet (WUR):   

Klik hier om te lezen

In gesprek met Steven IJzerman  
(Udea) 

Klik hier om te lezen

▶

▶

▶

Onder de campagnenaam ‘De week van’ licht TcV een aantal keer per jaar diverse speerpuntthema’s uit. In 
2022 organiseerde TcV twee themaweken rond eiwittransitie en voedselomgeving. Van 7 t/m 11 maart, tijdens 
de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel omdat we gezamenlijk meer plantaardig op de kaart willen zetten. En 
van 11 t/m 17 oktober, tijdens de Dutch Food Week. Iedere dag deelde we inspirerende content én vond op 13 
oktober natuurlijk het Plant The Future Diner plaats. Hiermee hebben we leden in de spotlight gezet en nieuwe leden 
aangetrokken en onszelf steviger op de kaart gezet.

In gesprek met  
Volkert Engelsman (Eosta):  

Klik hier om te lezen

Maart 2022

6. Inhoudelijke projecten

Data monitoring

Project handreiking supermark-
ten /concrete instrumenten 
aanbod en promotie

Project handreiking gemeenten

Werkgevers benchmark

▶

▶

▶

▶
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https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-here-to-stay/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/ruim-200-koplopers-uit-landbouw-en-voedselsector-roepen-politiek-op-plantaardig-het-nieuwe-normaal-te-maken-tijdens-nationale-week-zonder-vlees-zuivel/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/terugblik-tcvconnected-a-plan-to-plant-the-future/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/terugblik-tcvconnected-a-plan-to-plant-the-future/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-natascha-kooiman-en-isabel-boerdam/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-koplopers/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-steven-ijzerman/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-steven-ijzerman/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-volkert-engelsman/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal-in-gesprek-met-volkert-engelsman/
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl


De week van Plantaardig het Nieuwe Normaal

Kick-off column Natascha Kooiman: 
 Nederland, plantaardig eiwitland  

Klik hier om te lezen

In gesprek met Mark van Noorloos 
(Schouten Europe) 

Klik hier om te lezen

In gesprek met 
Lianne Hanenberg (Bonduelle):  

Klik hier om te lezen

▶

▶

▶

In gesprek met
André Hoogendijk (BO Akkerbouw): 

Klik hier om te lezen

In gesprek met 
Corné van Dooren (WWF-NL):  

Klik hier om te lezen

In gesprek met 
Paul Kortekaas (Triodos Bank)

Klik hier om te lezen

▶

▶

▶

In gesprek met  
Jan Buining (TastyBasics)  

Klik hier om te lezen

Oktober 2022
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ttps://transitiecoalitievoedsel.nl/de-week-van-plantaardig-het-nieuwe-normaal-is-van-start/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-mark-van-noorloos-van-schouten-europe/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-lianne-hanenberg-van-bonduelle/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-lianne-hanenberg-van-bonduelle/
): https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-andre-hoogendijk/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-corne-van-dooren/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-paul-kortekaas-triodos-bank/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-paul-kortekaas-triodos-bank/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-jan-buining/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/in-gesprek-met-jan-buining/
http://www.transitiecoalitievoedsel.nl


Werken aan de realisatie van de eiwittransitie doen 

we niet alleen. Hieronder een overzicht van alle 

partners met wie we werken om de transitie naar meer 

plantaardig en minder dierlijk te versnellen. Meer weten 

of samen met ons de eiwittransitie versnellen? Neem 

contact op met ons!

Kerngroep Eiwittransitie

Strategische- en realisatiekracht: de kerngroep 
eiwittransitie. We komen tweewekelijks bij elkaar en 
zijn steeds beter in staat om onze (lobby) activiteiten 
op elkaar af te stemmen, om zo zwaardere 
beleidsbeïnvloeding te realiseren. 

Nieuwe leden/vrienden

In 2021 en 2022 hebben we weer nieuwe vrienden 
die zijn aangesloten bij Transitiecoalitie Voedsel. Wij 
zijn blij met de vriendschap van:

Fondsen

Realisatiekracht: de uitvoering

Het dagelijkse werk wordt uitgevoerd door team 
eiwittransitie van Transitiecoalitie Voedsel Natascha 
Kooiman, Rianne van Zandbrink, Marco Swart, René 
Rouwette (in 2022).

 
Natascha Kooiman
Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel, 
Portefeuillehouder Eiwittransitie & Voedselomgeving
 
natascha@transitiecoalitievoedsel.nl 
+31 (0)654366200 | www.transitiecoalitievoedsel.nl

We kunnen het niet alleen

Contact

De Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van 200 transitiedenkers en -doeners in de wereld van 

landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Met elkaar willen wij de omslag naar een nieuw landbouw- 

en voedselsysteem versnellen. Een systeem waarin duurzaamheid, gezondheid, transparantie, eerlijke 

prijzen en perspectief voor de boer centraal staan. Wij fungeren als uitdager van het huidige systeem en 

bundelen de krachten van ondernemers, boeren, wetenschap, kennisinstellingen en NGO’s om de beoogde 

verandering te realiseren. Onze speerpuntthema’s zijn verduurzaming van de landbouw, eiwittransitie, 

voedselomgeving en truepricing. In een paar jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een gezaghebbende stem 

en een gewilde gesprekspartner voor overheden, politici, bedrijfsleven, wetenschap en NGO’s. Kijk op 

transitiecoalitievoedsel.nl voor meer informatie.

Twitter: @TcVoedsel
LinkedIn: @transitiecoalitie-voedsel
Website TcV: www.transitiecoalitievoedsel.nl
Website Plant The Future: www.plantthefuture.eu
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