
 

 

 
Generation Food – Project Charter 
 
 

 

1. We vertrekken vanuit een inspirerend en positief verhaal. De transformatie naar het duurzaam 
voedselsysteem van de toekomst is een positieve, inclusieve zoektocht. 
  

2. We stimuleren (sociale, economische, ecologische) innovatie. In Leuven worden technieken, concepten 
en diensten ontwikkeld die de positieve impact van ons voedselsysteem vergroten en de negatieve 
impact zo veel mogelijk beperken.  
 

3. We werken aan het potentieel van deze innovatieve praktijken om een grote impact te creëren op 
zowel maatschappelijk als milieuvlak als ze worden opgepikt, opgeschaald en verbonden met de 
bredere voedingsindustrie. 
 

4. We willen werken aan het vergroten van het draagvlak voor een duurzamer voedselsysteem. We 
komen naar buiten met duidelijke, krachtige co-creatieve boodschappen en gemeenschappelijke 
inspiratie, zonder onverschillig te worden voor diversiteit in de samenleving en de agro-voedingssector. 
 

5. We willen vooruit met een groep initiatiefnemers (huidige partners) die werk maken van Generation 
Food en het voedselsysteem van de toekomst. Deze groep kan (en moet) uitgebreid worden, als er een 
duidelijk engagement is. De partners dragen bij aan: 

a. Het intern draagvlak binnen de verschillende organisaties te vergroten 
b. Andere ketenactoren te stimuleren om actie te ondernemen 
c. Het inspireren van de sector in zijn geheel. 

 
6. We streven naar een lekker, duurzaam en gezond voedingspatroon en een evenwichtige, circulaire, 

geherwaardeerde en lokale voedselproductie. 
a. Met aandacht voor de culturele, sociale en economische  aspecten van voeding en 

voedselproductie. 
b. Met aandacht voor sterkere verbindingen tussen Leuven en de omliggende 

landbouwgebieden. 
 

7. We stimuleren samenwerking langs de volledige voedselketen, om te werken aan concrete oplossingen 
die werken voor iedereen. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspanningen, kosten, 
risico’s en baten. 
 

8. We houden rekening met de link naar andere sectoren (energie, gezondheid, transport, materialen…). 
 
9. We hanteren en stimuleren een ‘failing forward’ aanpak. Deze aanpak laat aan Generation Food en 

(potentiële) ondernemers toe om te experimenteren, fouten te maken en te leren uit die fouten.  
 

10. We vergeten niet het belang en de complementariteit van een gedeeltelijke commerciële insteek voor 
Generation Food, om het geheel te laten functioneren op een duurzame wijze. We streven naar 
leefbaarheid op lange termijn. Een duidelijk en sluitend businessplan opstellen is belangrijk als doel en 
leidraad. 
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