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Voor het zomerseminar zijn wederom 4 sprekers bereid gevonden hun inzichten met ons te delen.
U wordt bij deze van harte uitgenodigd zich aan te melden voor het AgroConnect-zomerseminar 2018.
Zie ommezijde voor het programma.

Aanmelden
Voor leden van AgroConnect is deelname gratis.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 50 pp (excl. btw, facturatie achteraf).
Voorafgaande het seminar is ’s ochtends op dezelfde locatie de algemene ledenvergadering van
AgroConnect. Voor de deelnemers aan de ledenvergadering en voor deelnemers aan het seminar, is er
tussen 12.00 en 13.00 uur op dezelfde locatie gelegenheid tot deelname aan de lunch. De kosten hiervan
bedragen € 25 per persoon (excl. btw, facturatie achteraf).
U kunt zich voor het zomerseminar (en eventueel voor de lunch, graag dan expliciet vermelden)
aanmelden met een e-mail aan info@agroconnect.nl.
Wees vrij om ook anderen te attenderen op dit seminar, het belooft een interessante en informatieve
bijeenkomst te worden!
Voor vragen kunt u contact opnemen met AgroConnect: M: +31 6 43038612 of E: info@agroconnect.nl.

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

Programma AgroConnect-zomerseminar 14 juni 2018
(voorlopige versie)

13:15 – 13:45

Ontvangst met koffie

13:45 – 14:00

Opening

14:00 – 14:30

“Van dronebeelden naar beter rendement”
Door Bert Rijk (DroneWerkers)
Bert vertelt over hoe dronewerkers elkaar gevonden hebben in het centraal verwerken
van dronebeelden en hoe dit platform zich doorontwikkelt tot een belangrijke
informatie- en kennisbron voor het managen van de plantaardige productie.

14:30 -15:00

“KPN Things”
Door Daan Boersma (KPN)
KPN Things is een geïntegreerd pakket, van hardware tot connectiviteit en
dataservices, voor het beheer van IoT-oplossingen. Daan gaat in op de uitdagingen in
de IoT wereld, hoe hier het beste uit te halen en wat interessante toepassingen zijn
voor de agrifood-sector.

15:00 – 15:30

Pauze

15:30 – 16:00

“Praktische toepassingen van Block Chain Technology (BCT)”
Door Wilbert Hilkens (Foodinsights)
Foodinsights is in “vers” ketens pionier op het gebied van blockchaintechnologie.
Foodinsights maakt de productieketens van groenten, fruit, eieren, vlees en zuivel
zichtbaar, waardoor het vertrouwen in (de k)eten stijgt, de efficiency verbetert en de
financierbaarheid vergemakkelijkt. Wilbert vertelt over de ervaringen tot nu toe en de
toepasbaarheid van BCT.

16:00 – 16:30

“GDPR (General Data Protection Regulation)”
Door André Biesheuvel (Duthler Associates)
De GDPR (General Data Protection Regulation) is in april 2016 door het EU-Parlement
goedgekeurd en wordt van kracht op 25 mei 2018. Organisaties die zich niet aan de
regels houden staan zware boetes te wachten. Voor Nederland is de GDPR vertaald
naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgelegd wordt wat
GDPR voor consequenties heeft voor het managen van persoonsgebonden informatie
en hoe dit in de praktijk uitpakt.

16:30 – 16:45

Afsluiting

16:45 – 17:30

Informeel netwerken onder het genot van een hapje en een drankje
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