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Algemeen 
De Smart Food Alliance is in 2021 gegroeid naar 43 leden. Deze leden vertegenwoordigen 
vele delen van de agrifood sector, dierlijke sector, plantaardige sector, visserij, verwerkende 
industrie, out-of-home, retail, restromenverwerking, veredeling, technologie, korte ketens en 
internationale ketens. 
 
Ook 2021 werd getekend door corona. Voor een groot deel van het jaar waren fysieke 
bijeenkomsten niet mogelijk. Deze zijn vervangen door online en hybride bijeenkomsten. De 
leden geven aan dat de Stichting dit goed heeft opgevangen, maar geven duidelijk aan dat 
de voorkeur ligt bij fysieke bijeenkomsten op bedrijfslocaties van leden. 
 
Output 
De Stichting heft de volgende activiteiten georganiseerd in 2021: 
 

1. Online bijeenkomst “Verduurzamen verpakkingen”, 11 februari 
2. Online bijeenkomst “Voedselbeleid” met SG Jan-Kees Goet van het ministerie van 

LNV, 15 april  
3. Hybride bijeenkomst “Samen groen doen na COVID-19” bij Kameryck, 27 mei  
4. Live bijeenkomst “Het sluiten van kringlopen” bij Kipster, 16 september  
5. Online bijeenkomst “Kansen voor vandaag en morgen", 18 november   
6. Online bijeenkomst “Nationale Strategie Biologisch” met het ministerie LNV, 7 

december  
 
Voor elke van de bijeenkomsten is een verslag gestuurd. Het verslag heeft een nieuwe stijl, 
van een aantal korte berichten tot een PPT. Vanaf de 3e bijeenkomst “Samen groen doen na 
Covid-19) is Harry Brouwer betrokken bij de bijeenkomsten als expert. 
Daarnaast is er gewerkt aan een Smart food Alliance glossy over duurzaam gezond en 
eerlijk voedsel en wat leden hier aan doen. De glossy verschijnt begin 2022. 
 
Impact 
Het 10-punten plan wat in 2020 geschreven is voor de verkiezingen heeft impact gehad in 
2021. De issues die wij aangekaart hebben zijn deels overgenomen in de 
verkiezingsprogramma’s. Het plan is opgestuurd naar de formateur en naar nieuwe 
Kamerleden. De issues (bijv. BTW verlaging, experimenteerruimte, transitie subsidie) zijn 
overgenomen in het regeerakkoord.  
 
Op basis van het 10-puntenplan is contact opgenomen door de algemene rekenkamer over 
onze opinie over True Pricing. Er was opnieuw aandacht in de media voor het 10-
puntenplan in de Levenmiddelenkrant en Food and agri business).  


