Curriculum vitae Huib C. de Vriend
Huib de Vriend (1958) studeerde Cultuurtechniek (Landinrichting /
Planologie) aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
In 1985 raakte hij betrokken bij een breed maatschappelijk
platform op het terrein van de biotechnologie. In die hoedanigheid
was hij:
o mede-auteur van 'Oogst uit het lab' (1986), één van de eerste
publicaties over de maatschappelijke effecten van
biotechnologie in de agro-food sector;
o mede-organisator van een reeks bijeenkomsten over
maatschappelijke vraagstukken rondom biotechnologie;
o redacteur van het onafhankelijke kwartaalblad Biotekst;
o mede-oprichter van het Europees NGO-gentechologienetwerk
GENET.
Van 1986 tot 1990 werkte hij voor de Boerengroep Wageningen, een aan de universiteit gelieerde
instelling. Hij deed onder meer onderzoek naar het Europese zuivelbeleid en de gevolgen van
technologische ontwikkelingen voor de leefbaarheid van het platteland, zowel in sociaal-economisch
als milieutechnische opzicht.
Van 1991 tot 2005 was hij beleidsmedewerker bij de stichting Consument en Biotechnologie (C&B),
een aan de Nederlandse Consumentenbond gelieerdkenniscentrum. De stichting speelde een
belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese regelgeving voor de veiligheidsbeoordeling,
etikettering en traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.
De Vriend was onder meer verantwoordelijk voor de directe ondersteuning van de nationale
en Europese consumentenlobby bij parlement en overheid. Hij was lid van de Nederlandse
Adviescommissie Warenwet (later het Regulier OverlegWarenwet) en betrokken bij diverse
initiatieven om een dialoog tot stand te brengen tussen betrokken partijen over
biotechnologie (Informeel Overleg Biotechnologie, Workshop "NGO-agenda voor Duurzame
Industriële Microbiële Productie"). Daarnaast was hij betrokken bij het publiek debat over
respectievelijk 'Xenotransplantatie' en 'Eten en Genen'.
Sinds januari 2005 adviseert hij als éénmansbedrijf LIS Consult diverse partijen over de
maatschappelijke en ethische aspecten van life sciences, vervult hij een rol in de communicatie
van (Europese) onderzoeksprojecten, verkent hij nieuwe technologische ontwikkelingen in de
life sciences en hun mogelijke maatschappelijke impact (o.a. synthetische biologie, kloneren van
landbouwhuisdieren, Do-It-Yourself Biology) en maakt hij analyses van het ggo-beleid op diverse
terreinen, nationaal en Europees. In 2009 schreef hij samen met Piet Schenkelaars de derde
editie van Oogst uit het lab.
De Vriend is sinds 2004 lid van de subcommissie ethische en maatschappelijke aspecten van de
Commissie Genetische Modificatie. Daarnaast is hij bestuurslid van het filmhuis Movie W in
Wageningen en coördinator communicatie en marketing van de energiecoöperatie Heuvelrug
Energie.

