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Met de insights en branchevisies van: 

Taste, Tech & Traceability

NATIONALE

VERSCONGRES 2022



Vers wordt een alsmaar belangrijker onderdeel van 
ons dagelijkse voedingspatroon. Veel consumenten 
willen bewuster en gezonder eten, maar zijn niet be-
reid om concessies te doen aan smaak, kwaliteit en 
gemak. Tegelijkertijd wordt de verssector in toene-
mende mate geconfronteerd met complexe issues op 
het gebied van onder andere productiviteit en duur-
zaamheid. Nieuwe technologieën bieden relevante 
oplossingen voor bovengenoemde vraagstukken aan 
de aanbod- en vraagzijde van de verssector. 

Tijdens de 7e editie van het EFMI Nationale 
Verscongres op woensdag 11 mei a.s. komen onder 
andere de volgende vragen aan bod:

• Wat zijn de belangrijkste consumententrends en –
ontwikkelingen in de verschillende versgroepen?

• Hoe kan de verssector de commerciële aantrekke-
lijkheid van zijn versgroepen vergroten?

• Welke bijdrage leveren nieuwe technologieën aan
het vergroten van die commerciële aantrekkelijk-
heid? Of richt de technologische vooruitgang zich
primair op de productiekant?

• Hoe kunnen meer ketensamenwerking en keten-
transparantie een bijdrage leveren aan de kwali-
teit, performance en duurzaamheid van verscate-
gorieën? En op welke wijze wordt de toekomstige
ontwikkeling van versketens hierdoor beïnvloed?

• Hoe gaan nieuwe technologieën de verdere ver-
duurzaming van de verssector stimuleren?

Na deelname aan het congres heeft u de laatste ont-
wikkelingen in de verssector scherp op het netvlies 
en waardevolle inspiratie opgedaan! 

Wij kijken ernaar uit om u op woensdag 11 mei a.s. 
persoonlijk te verwelkomen op Kasteel Groeneveld in 
Baarn! 

TASTE, TECH & TRACEABILITY
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9.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening dagvoorzitter
Koen Hazewinkel
Program Director | EFMI

10.15 uur Vers in Nederland: trends en ontwikkelingen 
Dirk van Gameren
CGD Manager | IRI

11.00 uur Met je vork kun je het voedselsysteem 
veranderen
Jack Stroeken
Directeur en founder | EKOMENU

11.45 uur 10 jaar Landmarkt. 10 jaar leuk en lekker eten
Thijs van Banning
Founder | Landmarkt

12.30 uur Lunch

13.30 uur Data-driven supply chains
Harrij Schmeitz
Managing Director | Fruit Tech Campus

14.15 uur Valt over smaak te twisten?
Andries van den Bogert
Algemeen directeur | De Groot Fresh Group

15.00 Koffie & thee break

15.30 uur Tasty technology: de route naar functional food
Edwin Vanlaerhoven
Business Development Director | Certhon

16.15 uur Kansen en uitdagingen voor de NL-verssector
Laurens Sloot
Directeur en founder | EFMI

17.00 uur Wrap-up (met aansluitend borrel)

PROGRAMMA



DEELNAMEKOSTEN
Deelname aan het EFMI Nationale Verscongres 2022 kost 
€795 per persoon (excl. BTW). 

Voor deelnemers die (a) werkzaam zijn bij een bedrijf dat 
EFMI-lid is en/of (b) persoonlijk lid zijn van één van de 
EFMI kennis- en alumninetwerken* geldt een gereduceer-
de deelnamefee van €595 (excl. BTW).

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

Tot en met woensdag 27 april 2022 is het mogelijk om 
kosteloos te annuleren. Na die datum wordt bij 
verhindering het volledige kostenbedrag in rekening 
gebracht. U kunt uiteraard altijd een vervanger aanwijzen.

* EFMI Food Executive Council (EFEC), Food Commerce Platform (FCP)
en/of Food Master Alumni (FMA)

DOELGROEP
De primaire doelgroep van het EFMI Nationale 
Verscongres bestaat uit de volgende (voorbeeld)functies: 

Industrie
Sales directors, accountmanagers, trade marketing 
managers, category development managers en andere 
commerciële managers (merkartikelfabrikanten, 
versleveranciers en private label producenten). 

Handel
Commercieel directeuren, unit managers, inkopers, 
category managers, formulemanagers en andere 
commerciële managers (supermarktorganisaties en 
foodservicebedrijven)

INSCHRIJVEN
Voor het EFMI Nationale Verscongres 2022 zijn slechts 
80 deelnameplaatsen beschikbaar. Bij het bereiken van het 
maximale aantal deelnemers, vindt deelname plaats op 
volgorde van inschrijving. 

Wilt u zich verzekeren van deelname? Wacht dan niet en 
meld u zo snel mogelijk aan!

KLIK HIER
om aan te melden 

op de EFMI-website

LOCATIE
KASTEEL GROENEVELD
Groeneveld 2
3744 ML BAARN
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https://efmi.nl/2021/11/07/inschrijfformulier-efmi-nationale-verscongres-2022

