
032

EconomiE & BEdrijvEn vmt   .   14 dEcEmBEr 2012   .   nr 26

Praktische kennis 
en informatie
VMT Food Event 2013:  
Vakkundig, verdiepend, verbindend

“Praktische kennis verstrekken op het vak-

gebied. Daarbij verrassen door enerzijds 

de diepte in te gaan en anderzijds breed te 

informeren over nieuwe ontwikkelingen. 

En natuurlijk is Food Event met rond de 

300 aanwezigen een goede gelegenheid 

vakkundig, verdiepend en verbindend. deze termen omschrijven 
het karakter van vmt Food Event dat in 2013 voor de zevende 
keer wordt gehouden. Het evenement brengt voor managers in 
alle disciplines in de foodindustrie kennis en informatie die juist 
nu van belang is in de dagelijkse praktijk. daarbij is onder het 
motto ‘Sterk en vooruit’ de blik tevens naar de toekomst gericht.

de orde die nu relevant zijn en waar de 

congresbezoekers direct – bij wijze van 

spreken de volgende dag – wat mee kun-

nen. Tevens geven we daarbij de tendens 

voor de toekomst aan. Waar liggen de kan-

sen en uitdagingen?” 

Direct mee aan de slag
Het programma omvat de thema’s waar de 

managers in de verschillende disciplines in 

de foodsector mee bezig zijn: duurzaam-

heid, voedselveiligheid en kwaliteit, pro-

ductinnovatie en marketing en technolo-

gie. De trends worden belicht tijdens het 

plenaire ochtendprogramma. Mondiale 

thema’s als prijs, voedselzekerheid, inno-

vatie, veiligheid en kwaliteit worden ver-

taald naar de betekenis voor bedrijven – 

met name mkb-bedrijven. “We willen 

nadrukkelijk de tendens en de ontwikke-

ling schetsen, maar maken wel ook de ver-

taalslag van strategie naar de praktijk van 

de foodsector.” 

Verdieping volgt in de parallelle sessies 

van het middagprogramma. “Ook hier kie-

zen we voor de actuele problematiek met 

onderwerpen als het meetbaar maken van 

verduurzaming, de verbetering van de 

betrouwbaarheid van certificaten voor 

voedselveiligheidssystemen, investeren 

ondanks de crisis en succesvolle innovatie. 

We realiseren ons dat foodbedrijven juist 

nu behoefte hebben aan kennis en ver-

nieuwing om door te ontwikkelen.”

om met collega’s en andere stakeholders 

kennis te maken en te discussiëren”, vat 

VMT-hoofdredacteur Carina Grijspaardt de 

belangrijke kenmerken van dit event 

samen. Samen met het VMT-redactieteam 

stelt zij het programma samen. “Vandaar 

dat VMT Food Event in 2013 de ondertitel 

‘Vakkundig, verdiepend en verbindend’ 

heeft meegekregen.”

Positief en realistisch
In deze tijd van economische crisis is de 

(werk)druk ook in de foodsector hoog. Het 

onderzoek dat VMT samen met consultant 

Berenschot vorig jaar uitvoerde, wees uit 

dat het managers vooral ontbreekt aan tijd. 

Tijd voor verandering, vernieuwing en stra-

tegie. “Met VMT Food Event spelen we 

nadrukkelijk in op deze situatie. Op een 

positieve, maar realistische manier”, aldus 

Grijspaardt. De voedingsmiddelenindustrie 

heeft de crisis tot nu toe goed doorstaan. 

Het is een sterke sector die stappen kan 

maken. We kiezen dan ook een praktische 

invalshoek voor het congresprogramma. 

Onderwerpen en oplossingen komen aan 

Zicht op trends en strategie

Het Agrofood Strategy Trendonderzoek 
wordt dit jaar opnieuw uitgevoerd om de 
ontwikkelingen te volgen. In het Trendon-
derzoek 2013 inventariseren Berenschot, 
VMT, ZLTO en LTO Noord opnieuw welke 
strategische issues ondernemers ervaren, 
hoe bedrijven zich onderscheiden van de 
concurrentie en welke knelpunten er zijn. 
Deelnemen aan het onderzoek kan via: 
www.berenschot.nl/agrofoodtrends2013
De uitkomsten worden gepresenteerd tij-
dens VMT Food Event 2013 op 26 maart 
en geven inzicht in de belangrijkste trends 
op het gebied van strategievorming in de 
sector.
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Verrassen in meerdere opzichten
VMT Food Event wil dus verrassen in de 

zin dat mensen nieuwe inzichten, nieuwe 

ontwikkelingen of nieuwe cases te horen 

krijgen. Daarnaast is het event ook verras-

send als het om een stukje beleving gaat. 

De dag wordt afgesloten met een culinaire 

surprise en ook tijdens de dag zal de 

bezoeker kunnen proeven. Een trendwat-

cher zal de blik verruimen en deelnemers 

motiveren om ‘out-of-the-box’ te denken. 

“Ook op deze wijzen willen we de Food 

Event-deelnemers inspireren. Maar VMT 

Food Event is meer dan alleen beleving. 

De inhoud van het event in de vorm van 

informatie en kennis is waar het om 

draait.”

Netwerken en verbinden
De slogan ‘Vakkundig, verdiepend, verbin-

dend’ omvat ook de term ‘verbinden’. 

Daarmee wordt de functie van het event 

aangeduid om contacten op te doen en 

met anderen te discussiëren of visitekaart-

jes uit te wisselen. “We bieden dit jaar vol-

op gelegenheid tot netwerken. De kennis-

markt krijgt daarin een centrale rol. Hier 

ontmoeten deelnemers elkaar, maar doen 

zij ook contacten en informatie op bij de 

bedrijven en organisaties die deel uitma-

ken van de grote informatiemarkt.” 

Het verbindende karakter van het event 

was een van de redenen dat dit jaar voor 

een nieuwe locatie is gekozen. “1931 in 

Den Bosch is een locatie met een moderne 

en tevens industriële uitstraling die de sfeer 

van ons event versterkt. De informatie-

markt vormt het centrale plein, dat de       

verbinding vormt met de congresruimten 

eromheen.”

VMT Food Event 2013: Vakkundig,         

verdiepend, verbindend. 

Datum: 26 maart 2013.
Locatie: Congrescentrum 1931, Den 
Bosch.
Aanmelden: www.vmt.nl/foodevent. Vroeg-
boekkorting €100 tot 1 februari 2013.

op vmt Food Event 

2013 draait het om de 

inhoud in de vorm van 

informatie en praktische 

kennis.

Informatiemarkt

De informatiemarkt is een aanvulling op en versterkt het 
congresprogramma. De trends in de foodsector verta-
len zich immers in diensten en producten die food-
bedrijven en organisaties nodig hebben om te produ-
ceren, zich te ontwikkelen en succesvol te zijn. Op de 
informatiemarkt kunnen de congresdeelnemers zich 
direct laten informeren.
Wilt u de diensten, kennis en producten van uw bedrijf 
onder de aandacht brengen van functionarissen uit de 
foodsector? Ga dan als exposant op de informatie-
markt in dialoog met uw klant. Breng uw expertise in. 
Leg nieuwe contacten.
Zichtbaar zijn op VMT Food Event 2013: neem contact 
op met Monique van Neutegem, 010-2894072 of 
06-50449402, m.neutegem@mybusinessmedia.nl
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