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Verduurzaming in food
HAS Kennistransfer start nieuwe leergang

Mensen van verschillende achtergronden 

bij elkaar brengen en gebruikmaken van 

intervisie. Dat is een belangrijke doelstel-

ling van de module ‘Verduurzaming in de 

foodindustrie’ die HAS Kennistransfer start. 

“Bij ieder bedrijf heerst een andere dyna-

miek. Het is de bedoeling dat de deelne-

mers elkaar inspireren en buiten de eigen 

kaders kijken”, legt Marcel Spaas, coördi-

nator van de leergang, uit. De module op 

hbo+-niveau beslaat vier maanden en start 

in januari 2013. Centraal in de module 

staat de eigen businesscase van de cursist. 

De cursus bestaat uit zeven componenten:

Duurzaamheid in de foodsector: nood-1. 

zaak, uitdagingen en voorbeelden.

Persoonlijk leiderschap, mindset en ver-2. 

andermanagement.

Meten is weten: barometers, scans en 3. 

life cycle analysis.

Ketenverantwoordelijkheid. 4. 

Best practises. Twee excursies naar kop-5. 

lopers in duurzaamheid.

MVO-verslaglegging & marketing.6. 

7.  ISO 26000, de internationale richtlijn     

voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen.

De verduurzaming van de 
keten vormt een steeds 
belangrijker thema binnen de 
voedingsmiddelenindustrie. 
reden voor has kennistrans-
fer om met de opleidingsmo-
dule ‘verduurzaming in de 
foodindustrie’ te starten.

nator zie je op die manier hoe andere 

bedrijven met eenzelfde probleem anders 

omgaan. Hiermee inspireer je elkaar op 

unieke wijze, denkt Spaas. 

De kosten voor de leergang liggen tussen 

de €2.500 en €4.000, afhankelijk van of 

de cursist gebruik wil maken van extra 

advies en coaching. Vraag is: wat kun je 

uiteindelijk met de cursus? “Het proces 

van verduurzaming in het eigen bedrijf op 

gang brengen en anderen hierin meene-

men”, antwoordt Spaas. Een ander voor-

deel van de leergang ‘Verduurzaming in de 

foodindustrie’ is het opgebouwde netwerk. 

In de vier maanden van de leergang 

komen cursisten acht dagen bijeen voor 

een inspiratiesessie van zo’n zes uur ver-

deeld over de middag en avond. Centraal 

in deze samenkomsten staat het opdoen 

van kennis over duurzaamheidsonderwer-

pen. Lectoren van de HAS begeleiden de 

deelnemers. Het huiswerk voor de cursis-

ten zal bestaan uit het werken aan een 

businesscase die kan worden toegepast op 

het eigen bedrijf. De cursisten koppelen 

hun bevindingen terug tijdens intervisie-

bijeenkomsten die voorafgaan aan de 

inspiratiesessies.

Kennis delen
Spaas hamert op het belang van intervisie. 

“Cursisten kunnen elkaar helpen met het 

toepassen van het geleerde in het eigen 

bedrijf door elkaar knelpunten voor te leg-

gen. Dit biedt ook een kijkje in de keuken 

van een ander bedrijf.”  Volgens de coördi- • maurice De Jong •

marcel spaas, coördinator van de leergang, hamert 

op intervisie.

‘Duurzaamheid Zichtbaar’

Omdat de module nog in ontwikkeling is, 
roept Marcel Spaas de voedingsindustrie 
op input te leveren hiervoor. “De grote lijnen 
van de opleiding staan, de puntjes op de i 
willen we samen met de industrie zetten”, 
aldus Spaas. Dit kan door te twitteren naar 
@duurzaamheid of door te mailen naar   
m.spaas@hasdb.nl. HAS Kennistransfer zal 
de leergang ‘Verduurzaming in de foodin-
dustrie’ presenteren tijdens de VMT-bijeen-
komst ‘Duurzaamheid Zichtbaar’ op 27 
september. Meer informatie: www.hasken-
nistransfer.nl/food
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