betreft

Uitnodiging AgroConnect-seminar

titel

Naar ketentransparantie en open markten

datum

donderdag 23 november 2017, ‘s avonds

plaats

Conferentiecentrum “De Reehorst”
Bennekomseweg 24, Ede (Gld)
19.00 uur tot 22.00 uur

tijd

Programma:
19.00

Ontvangst met koffie

19.20

"Markt ontwikkelen door ketentransparantie”
Door Leon Mol, director Product Safety & Social Compliance bij Ahold Delhaize
Board Member bij GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH
Leon pleit voor meer samenwerking in de keten, ook door informatie te delen en verwacht
initiatieven van boeren & tuinders voor verdere verduurzaming. Moet hier een beloning naar
boeren & tuinders tegenover staan of is het een voorwaarde om te mogen leveren? Wat
betekent dit voor het organiseren van de informatiestromen in de supply chain (data koppelen
aan product, BlockChain technology)? Wat wil de consument?
Nederlandstalig

20.00

Pauze

20.30

“ITC-Standards Map en het Sutainability Network”
Door Gregory Simpson, architect UN-International Trade Center (ITC)
Gregory presenteert de ontwikkeling van de ITC-Standards Map en het Sutainability Network.
De ITC-Standards Map biedt een overzicht van alle bestande certificaten voor land- en
tuinbouw, bosbouw en visserij. Het Sustainable Network is een internet community waar boeren
in een soort van Facebook een profiel van hun bedrijf kunnen aanmaken. Handel en
verwerkende industrie kan dan op basis van die profielen nieuwe primaire producenten zoeken.
Wordt wereldwijd uitgerold. Maakt voor bedrijfsidentificatie gebruik van GS1-GLNs.
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/voluntary-standards/sustainability-marketplace/
Engelstalig

21.10

Afsluiting en borrel

(z.o.z. voor aanmeldinstructie)

AgroConnect is een samenwerkingsplatform in agri& food ter verbetering van elektronische gegevensuitwisseling.

Aanmelden
Voor AgroConnect-leden (maximaal 3 personen per bedrijf) is deelname gratis. Voor overige
geïnteresseerden bedragen de kosten € 90,- per persoon.
Voorafgaande het seminar is aan het eind van de middag op dezelfde locatie de algemene ledenvergadering
(ALV) van AgroConnect.
Voor de deelnemers aan de ALV en voor deelnemers aan het seminar, is er vanaf 17:30 uur op dezelfde
locatie gelegenheid tot deelname aan het diner. De kosten hiervan bedragen € 35,- per persoon.
U kunt zich nu middels een email-response op de uitnodiging aanmelden voor het seminar en eventueel
voor het diner.
Wees vrij om ook anderen te attenderen op dit seminar, het belooft een interessante en informatieve avond
te worden!
Genoemde prijzen zijn exclusief btw, facturatie is achteraf.
Contact: AgroConnect, dhr. Conny Graumans, info@agroconnect.nl, www.agroconnect.nl.

AgroConnect is een samenwerkingsplatform van de agri & food-sector en richt zich op het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling.

