VOEDING: EEN PLAATS VAN VERTROUWEN WAAR
PRODUCENTEN EN MAATSCHAPPIJ ELKAAR ONTMOETEN

SKIN is een ambitieus initiatief
in het domein van de korte keten,
dat een nieuwe omgeving creeert
voor relaties waarbij voeding
de tussenschakel vormt tussen
landbouwers en maatschappij

OBJECTIEVEN
•
•
•
•
•

Reduceren van kennisfragmentatie
Herverbinden van twee uitersten in de voedselketen
Samenbrengen van producenten met consumenten
Stimuleren van wederzijds vertrouwen
Opzetten van een korte keten gebaseerd op gemeenschappelijke
waarden omtrent voeding, haar oorsprong en productiemethode
• Bevorderen van bottom-up en vraaggedreven innovatie

IMPACT

• Bevorderen van bottom-up en vraaggedreven innovatie in korte
voedselketens: identificatie van 100 good practices
• Organisatie van 6 thematische innovatie workshops met oog op
creatie van minstens 30 innovatieve ideeën
• Organisatie van coaching activiteiten om de ontwikkeling van 10
vraaggedreven innovatieve projecten te ondersteunen
• Bewustzijn creëren via innovatieve disseminatie- en
communicatievormen
• Aanmoedigen van engagement, aanvaarding en implementatie
van en door stakeholders
• Creëren van een permanente vereniging van stakeholders,
die werken aan het verbeteren van de efficiëntie van korte
voedselketens

KETEN

EEN NIEUWE GEMEENSCHAP
VAN RELATIES BOUWEN
Korte voedselketens
worden gekenmerkt
door maximum
één tussenschakel tussen
producent en consument.

NABIJHEID

LANDBOUWERS, VOEDSEL
EN MAATSCHAPPIJ: SAMEN, NABIJ
Nabijheid speelt een prominente
rol in korte voedselketens, zowel
op geografisch als sociaal vlak. Uiteindelijk
gaan korte voedselketens over het opnieuw
opbouwen van vertrouwensrelaties
en gemeenschappelijke waarden.

UITWISSELING

LEREN, DELEN, INNOVEREN
De wegen die het voedsel aflegt vanaf
de landbouwer tot op het bord
van de consument hebben zich
vermenigvuldigd in Europa, zonder
gemeenschappelijke weg te volgen.
Het is tijd voor hen om elkaar te ontmoeten.

NATUUR

BEVORDEREN VAN CIRCULARITEIT TUSSEN
LANDBOUWERS, GEMEENSCHAP EN
OMGEVING
Een multi-actor benadering waarbij andere
hoofdrolspelers dan de landbouwers
betrokken zijn, zal de cocreatie van
innovatieve manieren om voor natuur, voedsel
en locale omgeving te zorgen ondersteunen.

NETWERK

HEEL WAT KLEINE CLUSTERS VORMEN
EEN GROOT GEHEEL
Creëren van een Europees netwerk van 100
good practices die verbonden worden door 25
regionale knooppunten, om de kenniskloof
te verkleinen en bottom-up innovatie
initiatieven te ondersteunen.

LANDGEBRUIK

BETER GEBRUIK MAKEN
VAN ONS LAND
Korte voedselketens hebben een positieve
impact op de omgeving en op vele
aspecten, waaronder de gezondheid
en het welzijn van de mens,
en de veerkracht van de economie
en het voedselaanbod.
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