
 

 

JAARPLAN 2022 (CONCEPT)  
 
In 2019 is de strategie vastgesteld, waar we sindsdien mee werken. De onderdelen van de 
strategie zijn als volgt zichtbaar gemaakt in een “strategiehuis”: 
 

 
Het strategiehuis helpt om focus in onze activiteiten aan te brengen. Binnen dit 
strategiehuis formuleren we voor 2022 de volgende actielijnen, die grotendeels door de 
pijlers heenlopen: 
 

 Jaarthema Granen (pijlers 1, 2 en 3); 
 Slow Food Hubs (pijler 1 en 3); 
 Ark van de Smaak, Presidia en Chefs Alliantie (pijler 3); 
 Politieke Beïnvloeding (pijler2, maar ondersteunend aan 1 en 3);  
 Professionals Community (fundament, maar ondersteunend aan pijler 1 en 3). 

 

Jaarthema Granen 
Slow Food brengt mensen samen rond de tafel, bij de boer, bij meet-ups, filmfestivals, 
excursies, workshops, markten om te leren over good, clean and fair voedsel. Dat doen 
vooral de communities door het hele land, en die staan te popelen om dit in 2022 eindelijk 
weer te kunnen doen.  

 
Voor 2022 hebben we het jaarthema “granen” gekozen, waarmee landelijk meer eenheid 
in de activiteiten kan komen. Op 15 januari en 12 maart jl organiseerden we daarvoor al 
een brainstorm om samen met experts en andere geinteresseerden uit de communities 
te bedenken wat we rondom dat thema zouden kunnen doen. Dit heeft twee actielijnen 
opgeleverd: een serie van relatief eenvoudig te organiseren evenementen en een project 
om de good, clean en faire graanketen in beeld te brengen. Voor de uitvoering van beide 
lijnen hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld. 



 

 

 
Activiteiten 2022: 

 Twee bijeenkomsten met graan-experts en andere belangstellen om onderwerpen te 
kiezen en een jaarprogramma op te stellen; 

 Kleinere evenementen (excursie/werkbezoek/workshop) om kennis over granen en de 
toepassing ervan te vergroten, in samenwerking met regionale communities, 
waaronder een presentatie / paneldiscussie met graanexperts op de Voedsel Anders 
conferentie in juni; 

 In het najaar een oogstfeest met granen-diner; 
 In kaart brengen van de good, clean en faire graan keten. 

 
Communicatie: 

 Via verschillende kanalen aandacht besteden aan de verschillende initiatieven die 
vanuit de communities en werkgroepen georganiseerd worden; 

 Waar nodig meedenken over de plannen die geïnitieerd worden door communities en 
werkgroepen; 

 Een Facebook Community faciliteren waar gelijkgestemden rondom het jaarthema 
granen elkaar kunnen ontmoeten en gedachten kunnen uitwisselen; 

 Gedurende het jaar verhalen van verschillende mensen en initiatieven rondom het 
jaarthema granen vertellen door middel van interview of een video. Dit zal 
gepubliceerd worden via de website, social media en/of nieuwsbrief van Slow Food 
Nederland.  

 
Budget: 
Voor de activiteiten betreffende het jaarthema wordt een budget van € 5000,- 
gereserveerd. Dit kan aangevuld worden met sponsoring en/of subsidies. 
 

Ark van de Smaak 
In 2022 wordt er vanuit het bestuur gewerkt aan de vernieuwing van de commissies Ark 
van de Smaak, Presidia en Chefs Alliantie, ook in relatie tot de op te zetten Professionals 
Community.  
 
Activiteiten: 

 De Ark van de Smaak Commissie richt zich in 2022 op het updaten van de database en 
de informatie over Ark van de Smaak producten en Presidia, op de websites van SFNL 
en SFI.  

 Tevens zal de Ark Cie de oprichting van het presidium “Warme Stokers” afronden en 
hun presentatie op de Salone del Gusto faciliteren.  

 Met de Presidia die het logo willen gaan gebruiken zullen de formaliteiten daarvoor 
worden besproken en afgewerkt; 

 In september vindt in Turijn weer de Terra Madre / Salone del Gusto plaats, waar we 
vanuit Nederland aanwezig zullen zijn.  



 

 

 
Communicatie: 

 De websitepagina’s over de Ark van de Smaak zullen verder uitgebreid worden.  
 Indien gewenst kunnen na de update van de database, de Ark van de Smaak 

producenten/telers etc. opgenomen worden in de Kies Lokaal kaart en website. 
 Informatie en promotie via website, social media en nieuwsbrief rondom Salone del 

Gusto in Turijn.  
 Continuering van de rubriek ‘Ark van de Smaak in het seizoen’       

 
Budget: 
Voor de kosten mbt de oprichting van het presidium en eventuele kosten voor het 
updaten van de database wordt een budget van € 1000,- gereserveerd. 
 
Slow Food Hubs 
In 2021 is een begin gemaakt met “Slow Food Hubs” - een netwerk van speciaalzaken die 
Ark van de Smaak en andere SF waardige producten uit een straal van 30 a 50 km 
verkopen. In 2022 wordt hier verder aan gewerkt door twee commerciële partijen. Zij gaan 
zorgen dat alle mooie producten bij elkaar komen. Via een bestelplatform kunnen de 
hubs de producten bestellen en met een derde partij gaat ze daar bezorgen. Zo kunnen er 
wekelijks kleinere hoeveelheden besteld worden met maar 1x verzendkosten.  
 
Activiteiten 2022: 

 Info over producten en producenten en winkels die zich aan willen sluiten aanleveren 
 Informatie en promotiemateriaal over Slow Food, Ark-producten en Presidia 

aanleveren 
 Slow Food Hubs bekend maken bij een groter publiek (zie communicatie)  

 
Communicatie: 

 Toevoegen van Slow Food Hubs aan de Kies Lokaal kaart 
 Bekendmaking Slow Food Hubs in de media 
 Uitlichten van Slow Food Hubs via blogs op de website (doorplaatsing op social media 

en in nieuwsbrief)  
 Zorgen voor informatie en promotiemateriaal van Slow Food in de Slow Food Hubs 

(denk aan kleine informatiebordjes (A5 formaat), flyers/kaarten, etc.) 
 

Budget: 
De Slow Food Hubs worden door Slow Food NL gefaciliteerd vanuit de Professionals 
Community. Een apart budget wordt niet toegekend. 

 
Politiek Beïnvloeding 
In 2021 publiceerden we “Voedsel op het Programma”, acht aanbevelingen voor politieke 
partijen om in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. De aanbevelingen zijn 
inmiddels naar bijna alle gemeenten in Nederland opgestuurd en worden breed 
enthousiast ontvangen. In 2022 gaan we hiermee verder.  



 

 

 
Activiteiten 2022: 

 Op 25 januari in Pakhuis de Zwijger een paneldiscussie met als onderwerp 
‘Voedselverkiezingen’, met de deelname van de voorzitter van de politieke commissie 
in het panel (Q1) 

 Wij zullen de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met 
de vaste kamercommissie Landbouw uitnodigen voor een kennismakingslunch, 
waarbij ze niet alleen met ons, maar ook met biodivers gastronomisch erfgoed kunnen 
kennismaken (Q2/3) 

 In 2023 zijn er provinciale verkiezingen. De politieke commissie zal zich weer gaan 
buigen over nieuwe aanbevelingen voor provincies (Q4) 

 Tussendoor neemt de commissie deel aan “advocacy” werkgroepen en campagnes 
van Slow Food Europe. 

 
Communicatie: 

 In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen via digitale kanalen van Slow Food 
aandacht besteden aan “Voedsel op het Programma” en de verkiezingsprogramma’s 
van de verschillende partijen. 

 Persbericht en andere uitingen rondom kennismakingslunch.      
 
Budget: 
Voor politieke beïnvloeding wordt een budget van maximaal € 2.500,- uitgetrokken. 
 

Professionals Community 
Slow Food NL is een netwerk van consumenten, producenten en koks, maar wil meer 
professionals bij de beweging betrekken en een levendige community van professionals 
faciliteren die elkaar vinden, inspireren, en kennis en ervaring delen.  

Daavoor heeft Slow Food NL eind 2021 opdracht gegeven aan Blooming Content Creators 
om te onderzoeken of er onder professionals belangstelling is voor een dergelijke 
professionals community en hoe die er globaal uit zou kunnen zien. Conclusie van het 
onderzoek is dat die belangstelling er is, zowel onder professionals die al bij Slow Food 
aangesloten als onder mensen die Slow Food nog niet zo goed kennen, mits aan 
bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Blooming heeft een eerste voorstel gemaakt, op 
basis waarvan een kwartiermaker aan de slag kan. Het bestuur van SFNL kiest ervoor de 
opzet van de community projectmatig aan te pakken en aan een betaalde kwartiermaker 
uit te besteden.  

Eind 2022 verwachten wij een levend en bruisend netwerk van professionals opgezet te 
hebben, waarvan de leden daarvan weten elkaar te vinden, te inspireren en kunnen 
kennis en ervaring delen.De leden van de community zijn professionals, die zich 
beroepsmatig met voedsel bezighouden en voor wie dit de voornaamste bron van 
inkomsten is. Zij onderschrijven de doelstellingen van Slow Food, en dragen die actief uit. 



 

 

 
Activiteiten: 

 Naast al bij Slow Food aangesloten professionals zijn er eind 2022 minimaal honderd 
nieuwe professionals lid van de Professionals Community;  

 Presidia en Chefs Alliantie hebben een plek gekregen binnen de Professionals 
Community; 

 Er is een online tool gemaakt waarmee leden van de community zichtbaar worden en 
voor elkaar vindbaar. Via de tool(s) kunnen ze contact met elkaar leggen; 

 Er zijn communicatiemiddelen gemaakt waarmee de leden van de community 
zichtbaar kunnen maken dat ze bij Slow Food zijn aangesloten; 

 Er is een duurzame geldstroom gecreëerd waarmee het professionals netwerk 
levendig kan worden gehouden en er waarmee de professionalisering van Slow Food 
in Nederland verder vorm kan krijgen; 

 Er is een betaalde medewerker (community manager) aangetrokken om (onder 
meer?) deze community te ondersteunen – informatie actueel te houden – 
communicatie te verzorgen – evenementen te helpen organiseren; 

 Er is minimaal 1 evenement georganiseerd;  
 
Communicatie: 

 Uitingen voor een wervingscampagne  
 Integratie van Professionals op de Kies Lokaal kaart (indien gewenst)  
 Integratie van Professionals op andere pagina’s op de website (bijvoorbeeld bij de 

Chef’s Alliantie, Ark van de Smaak, etc.) (indien gewenst)  
 Interviews met professionals         

 
Budget: 
Het totale budget inclusief implementatie is vanuit Slow Food NL € 20.000,-. Daarnaast 
zal er gezocht worden naar andere financiële bronnen. 
 

Overige acties in het fundament:  
Ter versteviging van de organisatie: 

 Ledenwerving en communitybuilding;  
 Nadere afspraken maken met een zelfstandige fundraiser. 

 
In het kader van gerichte samenwerking, is SFNL in gesprek over participatie in de 
volgende projecten:  

 Handboek Kleinschalige Producenten van Producten van Dierlijke Oorsprong (in 
consortium met WUR, Bionext, SPN en SZH); 

 Archives, AI and the Future of Food, blending tradition with innovation to enable a 
regionally and culturally rooted food system in and around Utrecht (in consortium met 
Local2Local, AmPed, Universiteit Utrecht e.a.); 
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BEGROTING 2022 

BATEN 
Contributies en Donaties € 100.000 
Sponsors en subsidies PM 
Verkoop € 13.000 
Evenementen en Projecten PM 

Totaal Inkomsten € 113.000 

LASTEN 
Vaste Lasten 

Afdrachten € 55.000 
Administratieve kosten  € 3.750 
Bestuurs- en commissiekosten € 9.750 
Personeelskosten € 21.500 
Vaste Communicatiekosten € 8.000 

Vaste Lasten Totaal € 98.000 
Actielijnen 

Jaarthema Granen € 5.000 
Ark van de Smaak en Presidia € 1.000 
Politieke Beïnvloeding € 2.500 
Slow Food Hubs  PM 
Professionals Community € 20.000 

Totaal actielijnen € 28.500 
Overige Lasten 

Fundraiser € 12.000 
Verkoop €3.000 

Totaal Overige lasten € 15.000 
Totaal Uitgaven € 141.500 

Saldo -€ 28.500 




