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Serving food
for change



Every aspect of our lives 
is, in a sense, a vote for 

the kind of world we want 
to live in.

 — Frances Moore Lappé



25 JONGEREN

Ben jij nieuwsgierig naar oplossingen voor 
duurzamer en eerlijker voedsel? Durf jij kritisch 
te zijn naar jezelf en anderen én sta je open voor 
nieuwe ideeën? Wil jij bijdragen aan een beter 
voedselsysteem? Dan is de SFYN Academie iets 
voor jou!

Het Slow Food Youth Network Nederland is een sterk 
en groeiend jongerennetwerk dat zich inzet voor 
goed, duurzaam en eerlijk voedsel. Om deze 
verandering te versnellen, organiseren wij jaarlijks de 
SFYN Academie: een veelzijdig en interactief 
lesprogramma voor alle jonge mensen die actief zijn 
in de voedselsector. 

7 THEMADAGEN

2 TRAININGEN
1 DOEL 

          HET VOEDSELSYSTEEM VERDUURZAMEN



Onze klaslokalen en docenten? Van stal en akker tot 
start-up en fabriekshal, van teler en chef tot professor 
en directeur: de voedselketen zelf is onze leerschool. 
Gedurende een half jaar trekken we door Nederland 
voor workshops, colleges en gesprekken - 
met boeren, vissers, wetenschappers, marketeers, 
beleidsmakers en elkaar. 

DE

ACADEMIE



Dat is soms spannend, vaak uitdagend, en altijd 
leerzaam: door de combinatie van verschillende 
achtergronden en invalshoeken verbreed je je netwerk 
en je blik. Daarnaast draag je bij aan het oplossen van 
praktische voedselvraagstukken door te werken aan 
een real-life case. 

Any gastronome who is 
not an environmentalist 

is stupid, 
and any environmentalist 
who is not a gastronome 

is sad.

 — Carlo Petrini



We know well what we 
need to do. The only 

question is: can we find 
enough people who are 

prepared  to do it?

 — Sicco Mansholt



Onze deelnemers zijn net zo divers als ons 
programma. Jonge boeren en toekomstige 
regelgevers werken samen aan oplossingen, chefs 
kijken hun karbonades in de ogen en ontwerpers en 
managers zien hoe hun ontwerpen en keuzes het 
boerenland beïnvloeden – en andersom. Wat wij van 
jou vragen? Dat gaat niet om achtergrond of 
diploma’s; wél om een kritische en open blik, een 
nieuwsgierige houding, en, het belangrijkste, een 
krachtige motivatie. Onze deelnemers verschillen qua 
achtergrond, maar hebben hetzelfde doel: het 
verbeteren van het voedselsysteem

Ben jij dus begaan met ons voedselsysteem, 
tussen de 18 en 35 jaar en werk of studeer je 
binnen de voedselsector? Schrijf je dan nu in 
voor de SFYN Academie 2018! 

*Deadline: 1 november vóór 12:00

DE

GROEP



PROGRAMMA :

//Januari
Openingsavond
Openingsweekend
Themadag: Verandering

//Februari
Themadag: Industrie & Handel

//Maart
Themadag: Het Dier
Trainingsdag: Conceptontwikkeling

//April
Buitenlandse Reis 
Themadag: Politiek

HET

PROGRAMMA

//Mei
Themadag: De Zee
Trainingsavond: Presenteren
Themadag: De Plant
Themadag: De Mens

//Juni
Slotdag

The people who are 
crazy enough to think 
that they can change 

the world, are the ones 
who do.

 — Steve Jobs



CASE :

Bij de start van de Academie krijg je, samen met vijf andere 
deelnemers, een case toegewezen uit de voedselsector. 
Gedurende de Academie zul je onder begeleiding van een coach 
aan deze case werken. De tijdsbesteding voor de case is ongeveer 
8 uur per maand naast de themadagen.

NETWERK :

Deelname aan de Academie gaat verder dan het lesprogramma. 
Je wordt deel van ons netwerk van oud-deelnemers, leden en 
betrokkenen. Heb je een vraag, wil je advies, een idee overleggen 
of gewoon eens koffie drinken? Van boer tot bankier, ons netwerk 
staat tijdens en na de Academie voor je klaar.

KOSTEN :

Aan de SFYN Academie is voor individuele deelnemers een eigen 
bijdrage van €350 verbonden. Ben je in dienst bij een bedrijf met 
meer dan 25 werknemers, dan neem je namens je werkgever 
deel en is de bijdrage €1050.
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De SFYN Academie 
is een project van 

Slow Food Youth Network Nederland
Vleutenseweg 382

35 Utrecht

academie@sfyn.nl
www.slowfoodyouthnetwork.nl/academie

http://www.instagram.com/sfyn_nl
https://www.facebook.com/SFYNNederland/
http://twitter.com/sfyn_nl

