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CONGRESTHEMA 
 
Hoe “blurring” het food landschap van morgen een 
nieuw gezicht geeft 
 

In een tijd waarin consumentengedrag snel verandert, is 
het belangrijk om bij de les te blijven. Met name de 
‘blurring-trend’ blijkt een enorme bron van inspiratie 
voor vernieuwingen in de foodsector. Doordat foodretail 
en foodservice op elkaars terrein komen krijgt de voed-
selketen niet alleen te maken met talloze innovaties, 
maar komen ook de bestaande verdienmodellen onder 
druk. Foodservice systematiseert en levert haar iconische 
producten graag aan de consument thuis en foodretail 
neemt koks in dienst in plaats van slagers en verleidt de 
consument om ter plekke te consumeren. Het is dan ook 
niet gek dat Van der Valk met een verssuper komt, dat 
AH to Go verse hamburgers serveert, restaurants recht-
streeks inkopen bij de boer en dat Picnic met maaltijd-
services begint. De foodsector is nog nooit zo dynamisch 
geweest! 

 

Om de kennis over de blurring-trend en de impact ervan 
op foodretail en foodservice verder te verdiepen hebben 
EFMI Business School, FoodService Instituut Nederland 
en Rabobank de handen ineen geslagen. Op woensdag 
15 februari wordt het eerste “Foodretail meets Food-
service Congres” georganiseerd. Niet alleen zal de con-
currentie tussen beide kanalen door de blurring-trend 
toenemen, ook kunnen zij veel van elkaar leren. En dat 
is ook nodig, want uiteindelijk draait ‘healthy business’ 
nog altijd om ‘happy customers’. 

  

Gedurende de dag wordt u bijgesproken over de vele 
blurring-ontwikkelingen door topsprekers uit binnen- en 
buitenland, die hun business cases toelichten. In de och-
tend wordt de blurring-trend vanuit een kennisperspec-
tief verder uitgediept, terwijl we na de lunch meer de 
praktijk induiken. Met topsprekers van gerenommeerde 
bedrijven als La Place/Jumbo, AH to Go, Manor en Mar-
ket Food Group (van o.a. Le Perron) gaan we dieper in op 
actuele cases. We sluiten de dag af met een paneldis-
cussie, waarin we enkele nieuwe initiatieven bespreken 
met visionaire ondernemers.  

 

DEELNAMEKOSTEN  

Deelname aan het Foodretail meets Foodservice Congres 
kost Euro 895 (excl. BTW).  

Voor deelnemers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat lid 
is van EFMI of het FSIN geldt een gereduceerde deelna-
meprijs van Euro 595 (excl. BTW). 

T/m dinsdag 31 januari 2017 is het mogelijk om koste-
loos te annuleren. Na die datum wordt bij verhindering 
het volledige kostenbedrag in rekening gebracht. U kunt 
uiteraard altijd een vervanger aanwijzen. 

 

LOCATIE 

Het Foodretail meets Foodservice congres vindt plaats in 
het auditorium van Rabobank Utrecht. 

 
RABOBANK UTRECHT 
AUDITORIUM 
CROESELAAN 18 
3521 CB  UTRECHT 
 
Verderop in dit document  
vindt u een routebeschrijving. 

Klik hier om u  
in te schrijven 

 

INSCHRIJVEN 

Wilt u zich verzekeren van deelname aan het Foodretail 
meets Foodservice Congres? Wacht dan niet en meldt u 
zo snel mogelijk aan! 
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http://www.efmi.nl/inschrijfformulier-foodretail-meets-foodservice-congres-2017.php


PROGRAMMA 

OCHTEND DE BLURRING-TREND NADER BEKEKEN 
10.00 uur Ontvangst 
10.30 uur Welkom 

Laurens Sloot - Hoogleraar Retail Marketing en oprichter EFMI Business School 

10.35 uur Opening 
Coert Beerman - Head of Rabobank Wholesale Netherlands & Africa 

10.45 uur DE (ON)ZIN VAN BLURRING 
Sebastiaan Schreijen - Senior analist Rabobank F&A Research 

11.15 uur DE IMPACT VAN BLURRING OP DE FOODKETEN 
Jan-Willem Grievink - Directeur FSIN 

11.45 uur DE CASE VAN MANOR ZWITSERLAND: DE VISIE EN PRAKTIJK VAN EEN 
‘BLURRER BY NATURE’ 
Bertrand Salamin - Directeur Food & Horeca Manor 

12.30 uur LUNCH 

MIDDAG BLURRING ALS VERNIEUWINGSMOTOR 
13.30 uur HOE EEN BAKKER MET BLURRING OMGAAT VANUIT PRODUCTIE- EN 

RETAILPERSPECTIEF 
Dino Lobbes - Directeur Market Food Group 

14.10 uur DE INTEGRATIE VAN CASUAL & GEMAKSHORECACONCEPTEN IN DE 
VISIE VAN EEN FOOD RETAILER 
Bart van den Nieuwenhof - Directeur La Place 

15.00 uur PAUZE 
15.20 uur BLURRING ALS GROEIMOTOR VOOR DE FULLSERVICE SUPERMARKT 

Laurens Sloot - Hoogleraar Retail Marketing en oprichter EFMI Business School 

15.50 uur OP WEG NAAR ‘THE AGE OF CONVENIENCE’ 
Jan-Willem Dockheer – Directeur Albert Heijn To Go 

16.30 uur PANELDISCUSSIE MET VISIONAIRE, BLURRENDE ONDERNEMERS 
O.a. Geert Benders - Initiatiefnemer Beej Benders

17.15 uur WRAP-UP (met aansluitend borrel) 
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ROUTEBESCHRIJVING & PARKEREN 
 

Volg op verkeersknooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem de afrit 
17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het kruispunt Van 
Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spie-
gelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Auditorium ligt achter 
het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A2 vanuit 's-Hertogenbosch: 
Volg op verkeersknooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem de afrit 
17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het kruispunt Van 
Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spie-
gelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Auditorium ligt achter 
het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A27 vanuit Hilversum: 
Volg de route richting Den Haag. Bij Utrecht komt u op de A12. Neem de afrit 
17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het kruispunt Van 
Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spie-
gelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Auditorium ligt achter 
het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A27 vanuit Breda: 
Volg op verkeersknooppunt Lunetten de A12 richting Den Haag. Neem de afrit 
17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het kruispunt Van 
Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spie-
gelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Auditorium ligt achter 
het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A28 vanuit Amersfoort: 
Volg de route richting Den Haag (A27). Bij Utrecht komt u op de A12. Neem de 
afrit 17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europa-
laan. Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het kruispunt 
Van Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote 
spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Auditorium ligt 
achter het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A12 vanuit Arnhem: 
Neem de afrit 17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de 
Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het 
kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 
18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Audi-
torium ligt achter het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 
 

A12 vanuit Den Haag/Rotterdam: 
Neem de afrit 17 richting Utrecht/Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de 
Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank”. Op het 
kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga linksaf. Het hoofdkantoor Croeselaan 
18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de rechterzijde. Het Audi-
torium ligt achter het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver). 

ADRES 

RABOBANK UTRECHT 
AUDITORIUM 
CROESELAAN 18 
3521 CB  UTRECHT 

Voor een evenement in het Auditorium, gelegen 
achter het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver) 
kunt u parkeren op de parkeerplaatsen onder 
het Auditorium, de parking van Croeselaan 28 of 
in de parking van Croeselaan 18.  

 
Wanneer u gebruik maakt van Parking Croese-
laan 18 kunt u zich na binnenkomst melden bij 
de ontvangst. Hier zult u een looproute uitge-
reikt krijgen voor naar het Auditorium. 
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