


Rikolto visie                                                               



Wat eten we morgen?                                                    



100,000 boeren
in 83 partnerorganisaties

17 landen, 8 kantoren
150 personeelsleden

Jaarlijks operationeel
budget €16,000,000

Van Belgische NGO …                              



… naar internationale netwerkorganisatie                   



Governance

Vzw

Vlaamse raad van bestuur

Vlaamse algemeen vergadering

Executive management Leuven

Hoofdkantoor Leuven

Financiering via Leuven

7 regionale kantoren

Stichting 
Openbaar Nut

Internationale raad 
van bestuur

Internationale 
raad van 

afgevaardigden

Internationaal 
Magement Team 

+ 2 Exec. Dir.

Dienstverlenend 
Internationaal 

kantoor

8 regionale 
kantoren

Meer lokale 
fondsenwerving 



Zelfsturende teams



Externe drivers                                                          



Regionale programma’s                                                 





Met voedingsbedrijven, 
retail, overheden en 

andere actoren

Pilootprojecten als zaadjes 
voor een nieuw future
proof voedingsysteem

Clusterwerking



Food Smart Cities Cluster                                            

The FSC programme aspires to build local 

movements of businesses, consumers, local 

authorities and other food system actors working 

together to transform urban food environments

for improved consumption of healthy, sustainable 

and nutritious food by all citizens, regardless of 

their level of income. 



Food 
Smart 
Cities

➢ Food waste and food sharing 
initiatives

➢ Business linkages with producers

➢ GoodFood@School
➢ Leuven and Ghent 

Food strategies
➢ Local food 

distribution 
platform

➢ Food distribution
➢ Capacity building of CSOs to 

participate in food policy 
development

➢ School catering
➢ Inclusive business and sustainable 

food procurement

➢ Participatory certification mechanism 
for safe vegetable value chains (PGS)

➢ Consumer awareness

➢ Arusha Food Safety Initiative
➢ Food policy development
➢ Risk-based food safety management



(Her)oriëntatie Belgische programma                          



4 Vlaamse steden 
(Antwerpen, Brugge, Gent, 
Leuven) implementeren 
een duurzame 
voedselstrategie

Food Smart Cities



Vlaamse scholen implementeren 
een duurzaam voedingsbeleid 
via 3 strategieën (labs, councils, 
system)

GoodFood@School



Boeren bevoorraden 
de stad via een 
distributie- platform

Kort’om Leuven                                                           



Jonge potentiële 
ondernemers gaan 
aan de slag met 
vernieuwende 
businessmodellen

Generation Food                                                          



Voedingssector koopt 
duurzaam aan / kiest voor 
duurzame ketens

Ketenontwikkeling                                                        



Belgische retail
verduurzaamt haar 
aankoopbeleid, mede 
onder impuls van 
kritische burgers

Ik ben meer dan mijn kassaticket                                



Vrijwilligers zetten zich 
in voor duurzame 

voedingssystemen
Grootste Diner

Draagvlak / vrijwilligerswerking                                   





• Identiteit & communicatie
naamswijziging

• Governance
complexiteit bestuurlijke ‘lagen’ (Belgische vzw + internationale stichting)

• Management
regio’s versus focus op internationale clusters, learning cyclus

• Financieel
verhoogde druk op de regio’s / gestage maar trage groei
spreidstand tussen Belgisch programma én beweging met globale focus

• HR en functioneren
zelfsturing (cultuurverschillen,…)
internationale teams (tijdsverschillen, virtuele vergaderingen, Office365,…)

Uitdagingen                                                                


