MAD SKAL LØFTE REGION SJÆLLAND
Ambitiøst udviklingsprojekt satser på innovation,
kompetenceudvikling og fokus på kundeoplevelser
Den europæiske Union for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Region
Sjælland og Sjællands Vækstforum har netop støttet et stort udviklingsprojekt
for Region Sjællands fødevareerhverv, som har et totalbudget på knapt 30 mio.
kr.

Region Sjælland bliver dermed en af frontløberne indenfor udvikling af og viden
om måltidet som fælles drivkraft for innovation.
De involverede projektpartnere er Roskilde Universitet, Grønt Center,
Uddannelsescentret i Roskilde, Østdansk Turisme, University College Sjælland og
Roskilde Festival. Det er således seks stærke aktører med store og meget
forskellige kompetencer, der over en længere periode har arbejdet ihærdigt på at
udvikle projektet, som over de næste år skal løfte opgaven med at få sat gang i
væksten via fødevareerhvervet.
"Fremtidens fødevareudvikling kommer fra Sjælland" lyder visionen for det store
og nytænkende projekt, der vil have regionens fødevareerhverv til at tænke
tværgående og innovativt og på den måde skabe nye produkter, processer og
services, der øger såvel indtjening som beskæftigelse.
Det er nemlig ikke længere nok at lave produkter baseret på kvalitet, høj
fødevaresikkerhed og en god pris. Kunderne skal også føle, at de får en særlig
oplevelse, når de køber varen eller ydelsen. For nogle virksomheder kan det
betyde, at fokus bliver på produktudvikling, for andre på markedsføring og atter
andre vil opdage, at indtænkning af kundeoplevelser vil ændre afgørende på
virksomhedens egen ledelse, indretning og omgangstone.
En af metoderne til at udfordre vanetænkningen bliver etablering af bedre og
bredere samarbejder mellem alle led i de fødevarerelaterede erhverv, der i dette
projekt udvides til også at omfatte erhverv som turisme, design, kultur og mange
andre typer af virksomheder, der arbejder med mad og måltider – uanset om det er
i hjemmet, på restaurant, i supermarkedet eller en offentlig institution.
Projektet er netop skudt i gang med et internt seminar, hvor køreplanen blev
lagt for de næste 2½ års arbejde. I de kommende uger og måneder vil en række
virksomheder blive inviteret til samarbejde, ligesom der vil blive afholdt en
stor kick off, hvor alle interesserede er velkomne.
Yderligere information ved henvendelse til formanden for projektets styregruppe
professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, tlf. 46 74 21 61.

