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CONGRES

Samenwerking is  

noodzakelijk om  

toekomstbestendig 

te worden

ECONOMIE & BEDRIJVEN

Food Event:
Samen 
waarmaken

Of het nu gaat om voedsel-
veiligheid, gezondheid, 
duurzaamheid of het 
sourcen van de grondstof-
fen, op alle terreinen komt 
er veel op u als foodbedrijf 
af. Nieuwe eisen, maar ook 
kansen. Op het Food Event 
bespreekt u samen met 
andere foodbedrijven en  
de partijen in de keten de 
actuele vraagstukken. U 
hoort meningen, ervaringen 
én antwoorden. Want in 
samenwerking ligt de 
oplossing om toekomstbe-
stendig te worden. ‘Samen 
waarmaken’ is dan ook het 
overkoepelende thema van 
het Food Event 2015. 

Donderdag 2 april 2015 
Congrescentrum 1931, Den Bosch

Harry Paul, inspecteur- 
generaal NVWA: “In mijn 
 keynote-lezing ga ik in op het 
nieuwe beleid en de nieuwe 
toezichtsvormen van de 
NVWA en vertel ik hoe we in 
de praktijk te werk gaan”.

Duurzame ketens waarmaken
Hoe zorg je voor een chain of custody, een waterdichte keten 

zonder mensenrechtenschendingen en waarin duurzame 
landbouw en een eerlijke prijs is gegarandeerd? Onder 
meer Jumbo Supermarkten en Baronie-de Heer vertellen 
over hun inspanningen in de hazelnootsector om 
 kinderarbeid uit te bannen. Neem deel aan de workshop 

en ga zelf aan de slag met het transformeren van ketens.

Beheersing sourcingrisico’s
Hoe beheers je de (!nanciële) grondstofrisico’s? Een 
masterclass van inkoopstrategen met een specialisatie 
in food.

Rol product ontwikkelaar
De productontwikkelaar is niet alleen verantwoorde-
lijk voor gezonde en duurzame producten. Een 
 workshop over het verbeteren van de communicatie 
tijdens productontwikkeling.
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Voorbereid zijn op fraude  
en de BRC7
Hoe denkt een fraudeur? Wat maakt 
producten kwetsbaar? Kortom, hoe kan de hele voedselketen 
zich beter wapenen tegen voedselfraude? Het Food Event 
 presenteert de resultaten van onderzoek, dat de factoren in kaart brengt die de 
 kwetsbaarheid voor fraude vergroten. Bovendien wordt vanuit de BRC toegelicht   
wat van versie 7 kan worden verwacht.

Kennis en inspiratie
Food Event geeft antwoord op:
•  Welke eisen gaat de BRC in haar fraude-

module opnemen?
•  Hoe verwerk ik eiwit uit quinoa ook in mijn 

producten?
•  Betekent een duurzamere keten dat het mij 

meer geld kost?
•  Hoe borg ik de sourcing als de grondstof 

zorgt voor een keurmerk op mijn product?
•  Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de 

voedselveiligheidsstandaarden?
• Hoe verlaag ik zout en vet in mijn snacks?
•  Kan een foodbedrijf het vertrouwen hebben 

van consumenten en partners in de keten? 
•  Hoe verschillend denken de crimineel, 

QA-manager en/of veiligheidskundige?
•  Wordt Guurtje, Jan of Marjon Kwaliteits-

manager Food 2014?
•  Waarderen consumenten geherformuleerde 

voedingsmiddelen?
•  Hoe voorkom ik dat mijn producten worden 

gelinkt aan kinderarbeid?
•  Waar zitten eigenlijk de duurzaamheidsrisi-

co’s in mijn keten?
•  Hoe kan ik als productontwikkelaar beter 

communiceren met andere afdelingen?

Nieuw: Theater Waarmaken
•  Sessie 1: Ingrediënten voor een gezonde 

productsamenstelling
•  Sessie 2: Voortgang in certificering en 

 voedselveiligheidsstandaarden

Verder op de informatiemarkt:
•  Praktijkpaviljoen Meten, Testen en  

Analyseren
• Ruim aanbod producten en diensten

Pro!leren tijdens het Food 
Event? 
Neem contact op met de media-adviseurs
Monique van Neutegem
E m.neutegem@mybusinessmedia.nl
T 06-50449402
Anneloes Veerman
E a.veerman@mybusinessmedia.nl
T 06-12707014

Inschrijven:
www.vmt.nl/foodevent

Gerard de Vries, raadslid 
Wetenschappelijke Raad 
voor  het Regeringsbeleid: 
“Het is opmerkelijk dat er 
aan suiker, vet en zout geen 
grenswaarden zijn gesteld. 
Een stoplichtensysteem voor 
gezondheid zou een over-
heidsmaatregel kunnen zijn”.

Marjan Smit, directeur 
SIM: “Maken producenten 
hun MVO- en duurzaam-
heidclaims wel waar?” Wat 
blijkt als de retail hierop 
 controleert?

Dagvoorzitter Rick Koster: 
“Alles draait om vertrouwen”. 
Als inspirerende dagvoorzit-
ter krijgt hij mensen in 
 beweging en zorgt hij voor 
inhoud en plezier.

Gezond herformuleren
Zout-, vet- en suikerverla-
ging en vezelverhoging in 
bijvoorbeeld kroketten en 
bakkerijproducten. Wat   
vindt de consument ervan  
en wat ziet AH als kansen en 
uitdagingen voor een  
succesvolle introductie?

Eendenkroos, algen, 
insecten, quinoa
Eiwit uit eendenkroos, alg, 
insecten of quinoa. Het kan 
allemaal, maar wat zijn de 
technologische en wettelijke 
(on)mogelijkheden. En zien 
investeerders er brood in? 
Dragons’ Den! 

Kwaliteitsmanagers aan 
het woord
Welk bedrijf hee" de Kwali-
teitsmanager van het Jaar in 
huis? Is dit Nedato, J.S. Polak 
of Perfetti Van Melle?


