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Programma

o Korte uitleg over de stijl van de workshop

o Korte kennismaking

o Innovatie in de Food sector

o Groenpact: verbinding onderwijs en bedrijfsleven

o Cross-over werken en het belang

o De weg naar cross-over werken dmv ansichtkaarten

o Gezamenlijke terugblik



Stijl van de workshop

o Interactief en informerende workshop

o Uitleg over cross over werken met praktische voorbeelden

o In gesprek raken met ‘nieuwe’ collega’s

o Ervaringen delen

o Van en met elkaar leren



Innovaties die Food raken

o Belang van gezonde voeding: voeding als medicijn

o Tuinders zijn de apothekers van de toekomst

o Vertical Farming

o Verkorting van de ketens

o En… elke dag komen er nieuwe innovaties bij

o We weten simpelweg niet wat de komende innovaties gaan zijn, alleen 

dat ze eraan komen 



Food innovation 



Innovaties in het onderwijs

o Innovaties komen en gaan razendsnel

o Onderwijs moet hier op kunnen inspelen door vooraan de 

innovatietrechter te komen

o Opleiden voor toekomstige banen en beroepen

o Onderwijs moet speler blijven in de oplossing van maatschappelijke 

vraagstukken: dit vraagt andere vormen van samenwerking

o Kerngedachte van Groenpact met de 6 actielijnen



Doelstelling actielijn cross over

´Het versterken en vernieuwen van onderwijs op cross 

overs: 

➔Een onderwijs dat vanuit maatschappelijke 

vraagstukken kan redeneren met veel ruimte voor 

flexibiliteit om zo de constante veranderingen in de 

arbeidsmarkt bij te houden en op passende, snelle wijze 

een bijdrage kan leveren aan het koploperschap van de 

groene sector. 



Cross-over werken

Om maatschappelijke vraagstukken op te lossen moet er anders met en van 

elkaar geleerd en gewerkt worden:

1. Samenwerking bedrijven, onderwijs en overheid

2. Complexiteit vraagt samenwerking over de sectoren heen

3. Elkaar waarderen en versterken leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen

4. Effect op de vraag naar menselijk kapitaal: we hebben in de toekomst 

andere kennis en ‘mensen’ nodig, laten we deze met elkaar zien op te 

leiden in een leven lang ontwikkelingstraject



Anders denken, anders werken, 

anders doen

o Samen met boeren, vissers, chefs, wetenschappers, marketeers, 

beleidsmakers en vooral met elkaar

o Buiten de eigen keten en het voedselsysteem durven te denken

o Met elkaar maatschappelijke vraagstukken beantwoorden: 

“Chefs kijken hun karbonades in de ogen en stedelijke 

designers zien hun keuzes het boerenland beïnvloeden: 

met elkaar de uitdagingen aangaan”







Terugblik

o Terugblik op de weg

o Wat ga je meenemen en hoe leg je de transfer naar je eigen situatie?



Afsluiting

Wil je meer informatie over cross-over werken 

of heb je interessante informatie die je met 

ons wilt delen? Bel of mail ons!

Verdiepende Docentendagen

o 12 oktober in Houten

o 1 november in Dordrecht

Bezoek onze website voor meer informatie 

Mail: info@cross-
overs.nl

Telefoon: 

06-41745973

Website: www.cross-
overs.nl

mailto:info@cross-overs.nl
http://www.cross-overs.nl

