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FIELDS: informatie over het project

Tegenwoordig zijn er nieuwe uitdagingen en kansen voor de landbouw in de EU 
vanwege de klimaatverandering en de opkomst van het milieubewustzijn, wat moet 
leiden tot het hergebruik van secundaire producten en meer respectvolle producten 
of processen. 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er echter nieuwe modellen en 
vaardigheden nodig in de voedings- en genotmiddelen sector. De identificatie van 
nieuwe vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn op het gebied van bio-
economie, duurzaamheid en technologie is daarom noodzakelijk om de 
landbouwsector in de EU op de lange termijn concurrerend en duurzaam te maken. 

Het FIELDS-project, waaraan 31 partners uit 12 verschillende landen deelnemen, zal 
helpen te onderzoeken met welke problemen de landbouwsector van de EU 
vandaag wordt geconfronteerd en welke vaardigheden nodig zijn om deze het 
hoofd te bieden. 

Het FIELDS-project heeft tot doel strategieën te ontwerpen om kennisoverdracht in de 
EU te bevorderen door middel van opleiding, door middel van innovatieve training en 
gericht op de benodigde vaardigheden, en vooral gericht op studenten in de 
beroepsopleiding en boeren.

Het FIELDS-project analyseert de vaardigheidsbehoeften door middel van 
focusgroep onderzoek, scenario-analyse en innovatieve leerplannen om nieuwe 
methodologieën te ontwerpen. 

Het project wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma.

31 partners 12 landen 



FIELDS Bevordering van vaardigheden op het 

gebied van digitalisering, duurzaamheid en bio-

economie in Europa 

Op 10 juni neemt FIELDS deel aan de 
Bioeconomie Werkgroep Ensuring a a sufficient 
provision of skills for an innovative European 
forestry sector van ERRIN (European Regions 
Research and Innovation Network). Deze 
werkgroep bespreekt de vraag naar 
vaardigheden in de bosbouwsector.

In het kader van de Food for Life-Spain-
werkgroep over Training en 
Technologieoverdracht die plaatsvond in 
februari 2021, met deelname van 
verschillende EU Erasmus+ projecten, 
presenteren leden van het FIELDS consortium 
het project aan de leden van het nationale 
platform. 

FIELDS presenteert het project in het kader van de 
Food for Life National Platforms-bijeenkomst die 
in oktober 2022 plaatsvond.

Het project neemt deel aan de Murcia Food 

Brokerage 2021, op haar 10e editie (17-21 mei 
2021), die zich richt op de nieuwste vindingen op 
het gebied van voedseltechnologie. Deze biedt 
bedrijven uit verschillende Europese landen een 
uitstekende gelegenheid voor bilaterale contacten 
gericht op de totstandkoming van technologische 
samenwerkingsovereenkomsten.



Het FIELDS-project neemt deel aan  
een online workshop tijdens de 6e 
internationale ISEKI Food-conferentie, 
gericht op de analyse van 
vaardigheidsbehoeften en strategieën 
voor bio-economie, digitalisering en 
duurzaamheid. Dit evenement vindt 
plaats op 22 juni 2021.

Tijdens de bijeenkomst van het 
Agrifood Pact of Skills op 18 
oktober presenteert het Fields-
project zijn werkzaamheden en 
resultaten met betrekking tot de 
vaardigheden die nodig zijn voor de 
toekomst van de EU-landbouw. 

Op 14-16 oktober, tijdens de viering van de 
#ErasmusDays, neemt ISEKI Food 
Association deel als lid van het Fields-
project.

FIELDS neemt ook deel aan de EUBioNet 
Workshop "Promote education, training and 
skills across the bioeconomy" op 26 
oktober.

Ecomondo is een van de grootste beurzen over ecologische transitie en nieuwe 
modellen voor de circulaire en regeneratieve economie. FIELDS is deelnemer en 
presenteert het project en zijn belangrijkste tussenresultaten, van 26-29 oktober.



Het project FIELDS neemt deel aan 
de Nationale Food 4 Life
platformenbijeenkomst. 

FIELDS neemt deel aan de 
EntreComp-bijeenkomst om 
synergieën te bereiken op 
verschillende aspecten met 
betrekking tot training, 
ondernemerschap en 
duurzaamheid. 

Het FIELDS-project neemt ook deel aan de onderwijs en vaardighedentraining in de 
bio-economieworkshop van de EU-commissie met een breed scala aan 
belanghebbenden op het gebied van opleiding en vaardigheden in het bio-
economieonderwijs (onderwijsinstellingen, particuliere en publieke sector, academici 
en onderzoekers). Doel is om onder meer de ontwikkeling van onderwijs op 
verschillende niveaus te bespreken, en de toekomstige beroepsbevolking te voorzien 
van vaardigheden die nodig zijn in een evoluerende, circulaire en duurzame bio-
economie. 

Save the Date
Over een paar dagen vindt de FIELDS Partnering-bijeenkomst plaats in Parijs (30-31 
mei 2022)



FIELDS geëngageerd met Pact for Skills 

Het FIELDS-project nam deel aan het evenement dat op 18 februari 2022 

plaatsvond met betrekking tot de lancering van het Skills Partnership for 

the Agri-Food Ecosystem. 

 Meer dan 10 miljoen boerderijen en 22.000 agrocoöperaties in de EU, 
die werk bieden aan 20 miljoen werknemers, vooral in 
plattelandsgebieden. 

 Meer dan 294.000 voedselverwerkende bedrijven die banen leveren 
voor 4,8 miljoen mensen. 

Deze sector staat voor uitdagingen, bijv. klimaatverandering en globalisering, 
veranderende consumenteneisen, generatievernieuwing en sterke concurrentie van 
derde landen, om nog maar te zwijgen van COVID-19. 

Deze uitdagingen bieden ook kansen voor bedrijven: digitalisering en transitie naar een 
meer circulaire en ‘’biobased’’ economie. Ook is er behoefte aan hoogopgeleide 
arbeidskrachten zoals agronomen, machinespecialisten, ‘’C-level’’ medewerkers, 
duurzaamheidsexperts, voedingswetenschappers, voedingstechnologen en hoog 
niveau vakmanschap in de verschillende deelsectoren. 

In deze context is het Pact for Skills een kans om de huidige beroepsbevolking bij en om 
te scholen en het agrofood-ecosysteem aantrekkelijker te maken voor jongeren, terwijl 
het zowel werkgevers en werknemers een perspectief biedt op levenslang leren. Hierbij 
wordt tegelijkertijd onderzocht welke vaardigheden nodig zijn en wordt een routekaart 
naar deze ambitie ontwikkeld: een strategie om een sector gebonden kader voor bij- en 
omscholing te ontwerpen en uit te voeren, het concurrentievermogen van alle betrokken 
actoren te maximaliseren, voor het behoud van banen en om de aantrekkelijkheid van 
het agrifood ecosysteem te verbeteren. 

Het FIELDS-project zal deelnemen samen met onder meer bedrijven, verenigingen, 
EU-organisaties, projecten van nationale federaties, universiteiten en 
opleidingscentra, en de EU ondersteunen bij het ontwikkelen van dit plan. 

Het FIELDS-project nam deel aan het evenement dat op 18 februari 2022 plaatsvond 
met betrekking tot de lancering van het Skills Partnership for the Agri-Food 
Ecosystem.



Follow us on social media!

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1

https://twitter.com/SprojectField

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg
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