
 

 
 
 
Vind jij het interessant om richting te geven aan ons netwerk en aan onze agenda? Heb je 
zicht op wat er in de landbouw en voedselsystemen in Nederland gaande is? Ook in relatie 
tot bodem, water en klimaat? Vind je het ook belangrijk dat we als professionals, ieder op 
onze eigen werkplek, integrale toekomstgerichte oplossingen bieden? En wil je een rol spelen 
in de versterking daarvan? Dan ben je mogelijk helemaal geknipt voor deze rol.  

Wij zoeken een bestuurder met ervaring, die eventueel de rol van voorzitter op zich kan 
nemen. 

 

Missie 

Stichting Nieuwe Netwerk biedt een platform, waar professionals uit verschillende sectoren 
elkaar kunnen vinden om kennis uit te wisselen en, zodoende, met elkaar 
handelingsperspectief te creëren voor gezonde voedselsystemen en landbouw in relatie tot 
bodem, water, landschap en klimaat.  

 

Wie zijn we? 

Toen de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, KLV, zich ophief (in 2020) hebben 5 
bestuurders van toenmalige deelnetwerken (land en water, zoötechniek, vrouwelijke 
ingenieurs, ontwikkelingssamenwerking, informatici in de agrarische sector) de handen in 
elkaar geslagen en deze stichting opgericht.  

Wij vinden het wezenlijk dat, juist in deze tijd van complexe problemen, professionals een 
neutrale plek vinden waar ze kunnen leren van elkaar om integrale oplossingen en 
interdisciplinaire aanpakken te ontwikkelen.  

Zie websites voor meer info: www.nieuwenetwerk.nl en www.boereninnederland.nu. 

 

Wat doen we? 

o Als netwerk coördineren en verbinden we. Dat komt tot uitdrukking in de agendering 
van kennisbijeenkomsten, ook die van andere netwerken  

o We organiseren bijeenkomsten in samenwerking met anderen (provincies, andere 
netwerken): maandelijkse duurzame donderdagen, werkplaatsen, conferentie 

o We maken verbinding met jong food professionals en hun netwerken 

o We faciliteren ledenadministratie van aangesloten netwerken 

o Secretariële ondersteuning: nieuwsbrieven, website, kalender, facilitatie online 
bijeenkomsten 
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Plannen voor 2023 en verder 

Vanuit deze basis sturen we aan op het financieel krachtiger worden van de stichting, het 
betrekken van meerdere netwerken en samenwerking met provincies en het ministerie van 
LNV. Ook willen we de jongere werkende regeneratie van professionals beter bedienen.  

 

Praktisch 

De functie is onbezoldigd. Het bestuur overlegt gemiddeld eens per maand, online, in de 
avond. We hebben twee keer per jaar een fysiek overleg, in Wageningen, Utrecht of 
Amersfoort.   

 

Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bestuursleden: 

o de penningmeester, Noud Janssen, tevens voorzitter NZV en Agrivaknet 
welkom@noahnoud.nl, 06-41903439 

o de secretaris, Catharien Terwisscha van Scheltinga, tevens vz. NLW, 
catharien.terwisscha@wur.nl  

o de interim voorzitter Tamme van der Wal, tevens vz. VIAS, 
tamme.vanderwal@aerovision.nl  

o bestuurslid Cor de Jong, tevens vz. SKOV, cornelisdejong@hotmail.com  

o bestuurslid Pam Minnigh, tevens coördinator VWI, pminnigh@gmail.com   

 

Reageren?  

Wil je je interesse melden bij ons? Dat kan ook door een mail te sturen aan 
info@nieuwenetwerk.nl. 

 

 

 

 


