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UITNODIGING ‘POP-UP FRIDAY’ 
Netwerkbijeenkomst over hoe sociaal ondernemers kunnen 

bijdragen aan voedselzekerheid  
 
Graag nodigen we je uit voor de eerste Pop-up Friday die het “Food & Business Knowledge 
Platform” (F&BKP) organiseert in samenwerking met het Utrecht Center for Entrepreneurship en 
Droomzaken. Tijdens de dag willen we samen met jou verkennen wat de relevante kennisvragen zijn 
van sociaal ondernemers met als doel voedselzekerheid in opkomende economieën en 
ontwikkelingslanden te stimuleren.  
 
 

Waar & wanneer?  
Datum: 27 februari 2015 
Tijd: 10:00-17:00 uur - officiële programma begint om 13:00 uur; voor een lunch wordt gezorgd. 
Plaats: Utrecht University Campus, Campusplein 1 (Oude Kromhout Kazerne), precieze locatie volgt. 

 
 

Voor wie? 
De rol van de private sector bij het oplossen van voedselproblemen wordt steeds groter en dat vertaalt 
zich in allerlei partnerschappen en initiatieven. Echter, één groep investeerders en ondernemers wordt 
vaak over het hoofd gezien door beleidsmakers en onderzoekers, namelijk de sociaal ondernemers en 
sociaal investeerders. Zij werken op een creatieve en duurzame manier om specifieke 
voedselproblemen rond een business case op te lossen en leggen daarbij de nadruk op het creëren van 
sociale impact. Door te participeren in deze bijeenkomst krijgen sociaal ondernemers, sociaal 
investeerders en onderzoekers inspraak in de ontwikkeling van een nieuwe kennisagenda rond sociaal 
ondernemerschap en voedselzekerheid en de uitvoering hiervan. Je kunt bepalen welke onderwerpen 
binnen deze agenda een prominente rol zullen spelen en verder ontwikkeld zullen worden binnen het 
F&BKP. De resultaten hiervan kunnen je vervolgens helpen bij investeringen, samenwerking met lokale 
ondernemers, opstellen van een sociaal business plan. 
 

 
Door wie?  
Het Food & Business Knowledge Platform is in het leven geroepen door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken om de kennisagenda op het speerpunt van voedsel- en voedingszekerheid te versterken. Het 
F&BKP beoogt praktijk en beleid te voeden door kennis over voedselsystemen te genereren en te 
versterken. In het Platform werken actoren van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid 
en kennis- en onderwijsinstellingen samen.  
 
Het Utrecht Center for Entrepreneurship (Utrecht-CE) biedt een voedingsbodem voor ondernemerschap 
bij de Universiteit Utrecht. Utrecht-CE biedt cursussen aan voor bachelor en master studenten, alsook 
ondersteuning en workshops voor (aspirant) ondernemers. Het verbinden van academische kennis met 
de praktijk is een belangrijk uitgangspunt hierbij. Martijn Blom en Gert van Veldhuisen van Droomzaken 
zijn verbonden aan Utrecht-CE, als sociaal ondernemers in residence en uit die hoedanigheid 
initiatiefnemers van het concept Pop-up Fridays.  
 
 

Wat?  
Centraal tijdens de bijeenkomst staat het identificeren en articuleren van strategische kennisvragen die 
voor Nederlandse sociaal ondernemers relevant zijn om te komen tot investeringen, uitbreiding van 
bestaande activiteiten en samenwerking op de lokale markt in ontwikkelingslanden. Welke kennis werkt 

https://www.google.nl/maps/place/Campusplein+1,+Utrecht+University,+University+College+Utrecht,+3584+ED+Utrecht/@52.0833308,5.1476208,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c668a8a1346d5b:0x62aabcedff4f3318
http://www.knowledge4food.net/
http://utrechtce.nl/
http://www.droomzaken.nl/
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als hefboom voor sociaal investeringen, versterkt marktkansen of reduceert risico’s? Welke kennis 
draagt bij aan het opstellen van een sociaal business plan gericht op voedselvraagstukken?  
 
De bijeenkomst dient tevens als wederzijdse kennismaking tussen het F&BKP, onderzoekers en sociaal 
ondernemers. Dit zijn belangrijke partners om kennis in de praktijk toe te passen in ontwikkelingslanden 
en opkomende economieën en daaruit lessen te leren. Het F&BKP is benieuwd naar kennisbehoefte 
van sociaal ondernemers en hun visie op toekomstige samenwerking. Hoe kan het F&BKP wat jou 
betreft het beste samenwerken met sociaal ondernemers om in te spelen op die kennisbehoefte?  
 
 

Programma 

Tijdens de Pop-up Friday wordt een open kantoor ingericht met netwerkmogelijkheden voor één dag. In 
de ochtend vanaf 10:00 uur is er gelegenheid tot informeel ontmoeten, koffie drinken en kennismaken. 
Je kan ook nog even de week afronden; die laatste deadline of e-mail en dat ene telefoontje kunnen 
dan nog prima. Zoals op kantoor, maar dan met andere mensen, andere achtergronden, inzichten en 
uitgangspunten. Voor goede koffie en goed werkend wifi is gezorgd!  

Om 13:00 uur is het tijd voor een gezamenlijke lunch en start tevens het inhoudelijke programma. We 
sluiten de dag om 17:00 uur af met een borrel.  

Het officiële programma wordt je spoedig opgestuurd. 
 

 

Aanmelden  
Je kunt je tot uiterlijk 25 februari 2015 aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen aan 
F&BKP Office Manager Ine Martens op info@knowledge4food.net o.v.v. “Aanmelding 
netwerkbijeenkomst”.  
 
We vragen je nadrukkelijk deze uitnodiging door te sturen naar andere sociaal ondernemers die 

geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het ontwikkelen van kennis op het gebied van voedselzekerheid, 

graag met cc naar het bovengenoemde email adres. 
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