
Merken 
in Vers

Druk op de 
waarde(n)keten?!

De impact van digitalisering op 
zelfstandig ondernemers in (food) retail

Met insights, analyses en branchevisies van: 

Woensdag 29 september 2021  |  13.00 – 18.00 uur  |   De Flint Amersfoort



12.45 uur Ontvangst

13.00 uur OPENING LRO-VOORZITTER
Hans van Well
Voorzitter | Stichting LRO

13.10 uur DE IMPACT VAN DIGITALISERING: 
KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR 
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
Prof. Dr. Laurens Sloot
Algemeen directeur | EFMI
LRO-hoogleraar | RuG

14.00 uur DE STRATEGIE VAN DE KREEFT: 
DISRUPTIEVE TRANSFORMATIE
Drs. Yousri Mandour
Managing partner | The Lobster Company

14.35 uur DE KRACHT VAN PURE PLAYERS: 
PICNIC
Ir. Frederik Nieuwenhuys 
Co-founder | Picnic

15.10 uur Pauze

15.30 uur IMPACT ONLINE OP DE P&L VAN 
ONDERNEMERS
Drs. Joeri van Rens
Senior Retail Consultant | Marshoek
PhD-student | RuG

16.05 uur DE IMPACT VAN  ONLINE OP DE 
WAARDE EN FUNCTIE VAN 
RETAILVASTGOED
Drs. Gerard Zandbergen 
DGA | Locatus

16.40 uur Wrap-up en netwerkborrel

PROGRAMMA
Op woensdag 29 september a.s. organiseren de 
Stichting Lokaal Retail Ondernemerschap (LRO) 
en EFMI Business School de 1e editie van het 
LRO Ondernemerscongres. 

Dit congres staat volledig in het teken van het 
thema ‘de impact van de toenemende digitalise-
ring op zelfstandig ondernemers in de (food) 
retail wereld’.

We kijken dan ook vanuit een breed perspectief 
naar de impact van digitalisering:

• Hoe ontwikkelt het marktaandeel van online 
boodschappen doen zich richting 2025 en 
2030?

• Wat kunnen we leren van de online groei in 
andere retailsectoren? Welke impact heeft 
een snelle online groei op de prestatie van 
fysieke winkels?

• Welk fullfilment model heeft het meeste 
perspectief: centraal of decentraal order 
picken? 

• Hoe kunnen social media worden ingezet om 
de binding met klanten te versterken? Kan 
met behulp van social media de omzet 
worden vergroot?

• Wat zijn de gevolgen van online groei voor de 
waarde en functie van retailvastgoed?

Na deelname aan het LRO Ondernemerscongres 
bent u helemaal op de hoogte van de belangrijk-
ste ontwikkelingen in de retailsector en de wijze 
waarop u daar als ondernemer slim op kunt 
inspelen. 

We kijken er erg naar uit u en vele collega-
ondernemers persoonlijk te mogen begroeten in 
de Rabobankzaal van Flint in Amersfoort.

THEMA: IMPACT DIGITALISERING

De impact van digitalisering op zelfstandig ondernemers in (food) retail



INSCHRIJVEN
Na inschrijving ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen 
een officiële deelnamebevestiging. 

Tot en met 15 september 2021 is het mogelijk om 
kosteloos te annuleren. Na die datum wordt bij 
verhindering het volledige kostenbedrag in rekening 
gebracht.

DEELNAMEKOSTEN
Deelname aan het congres kost slechts € 100,- (ex. 
BTW) voor zelfstandig retail ondernemers (speciaal 
LRO-tarief).  

Voor overige deelnemers met een retailachtergrond 
bedragen de deelnamekosten € 595 (excl. BTW).

Voor het LRO Ondernemerscongres 2021 zijn slechts  
150 deelnameplaatsen beschikbaar. Bij het bereiken 
van het maximale aantal deelnemers vindt deelname 
plaats op volgorde van inschrijving. 

LOCATIE EN PARKEREN
Het congres vindt plaats in de Rabobankzaal van Flint 
in Amersfoort. Flint is gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer. 

Adres: 
Coninckstraat 60 
3811 WK Amersfoort

Parkeren kunt u direct achter het gebouw van Flint in 
parkeergarage Flintplein.

STICHTING LRO
De Stichting Lokaal Retail Ondernemerschap zet 
zich in om kennis te ontwikkelen die zelfstandig 
ondernemers kan helpen bij hun beleidsvorming.
Dat doet de Stichting LRO via het faciliteren van 
wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van 
congressen en het laten uitvoeren van praktijk-
gericht onderzoek onder zelfstandig ondernemers. 
De Stichting LRO wordt aangestuurd door een 
bestuur bestaande uit (voormalig) supermarkt-
ondernemers van verschillende formules en 
opereert onafhankelijk.

KLIK HIER
om aan te melden 

op de EFMI-website
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https://efmi.nl/2021/06/28/inschrijfformulier-lro-ondernemerscongres-2021

