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EFMI Business School bestaat 25 jaar!
Om dat te vieren organiseren wij op
dinsdagmiddag 5 juli in Theater Flint
in Amersfoort een speciale editie van
het EFMI Vision on Food Congres.

Hoe kunnen wij dat inhoudelijk beter
doen dan uitgebreid stil te staan bij de
foodtrends die wij 25 jaar geleden
identificeerden en die iedereen in de
branche beter kent als de zogeheten
4G’s: Gemak, Genieten, Gezondheid
en Goed gedrag?
Tijdens het congres kijken we hoe die
vier foodtrends de consument en de
foodbranche in de voorbije periode
hebben beïnvloed en hoe de 4G’s zich
in de komende jaren verder gaan
ontwikkelen. We doen dat met vijf
absolute topsprekers: Paul Polman,
Marit van Egmond, Florian Brunsting,
Christiaan Rikkers en ‘onze eigen’
Laurens Sloot. Wij zijn zeer vereerd dat
zij hun prikkelende visies tijdens ons
jubileumcongres willen delen!
Wij hopen dat u samen met ons na
afloop van het congres het 25-jarig
bestaan van EFMI kunt en wilt vieren
tijdens de afsluitende Foodparade,
een combinatie van een foodfestival,
walking-dinner en live-cooking door
chefs.

EFMI JUBILEUMCONGRES PROGRAMMA

12.00 uur Ontvangst met uitgebreide netwerklunch

13.00 uur De 4G’s: de foodtrends van gisteren, 
vandaag en morgen

Laurens Sloot | EFMI Business School

13.45 uur De         van GEMAK; 
de visie van flitsbezorger Getir

Florian Brunsting | getir

14.30 uur De         van GENIETEN; 
de visie van retaildesignbureau JDV

Christiaan Rikkers | JDV the retail company

15.15 uur Break

16.00 uur De         van GEZONDHEID; 
de visie van marktleider Albert Heijn

Marit van Egmond | Albert Heijn

16.45 uur De         van GOED GEDRAG; 
de visie van de oud-Unilever CEO

Paul Polman | net positive

17.30 uur Borrel en Foodparade 
Foodfestival, walking-dinner en live-cooking door chefs

Deelname aan het jubileumcongres kost €595 per persoon (excl. btw)*. Voor deelnemers die werkzaam 
zijn bij een bedrijf dat EFMI-lid is, bedragen de deelnamekosten €295 (excl. BTW)*.
Voor leden van de volgende EFMI-kennisnetwerken vormt deelname aan het jubileumcongres onderdeel 
van hun (persoonlijke) lidmaatschap en is derhalve kosteloos:
• Members van de EFMI Food Executive Council (EFEC)
• Leden van de EFMI Food Master Alumni (FMA)
• Leden van het EFMI Food Commerce Platform (FCP)
• Supermarktondernemers die lid zijn van EFMI Kennisgroep Groeneveld (EKG) 
* T/m 28 juni 2022 is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Na die datum wordt bij verhindering het volledige kostenbedrag in rekening 
gebracht. Bij verhindering kunt u uiteraard altijd een vervanger aanwijzen.
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https://efmi.nl/2022/05/17/inschrijfformulier-efmi-jubileumcongres-25-jaar-5-juli-2022


ROUTEBESCHRIJVING
Met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Amersfoort bent u per stadsbus (lijn 5 en 
6) snel bij Flint. Met lijn 5 stapt u uit bij halte 'de Flint' en 
loopt u linksaf, de brug over. U vindt Flint meteen aan uw 
rechterzijde. Met lijn 6 stapt u uit bij halte 'Kamp/De 
Stier'. Loop rechtdoor over de rotonde met De Stier en sla 
de Scheltussingel in. Na circa vijf minuten heeft u aan uw 
linkerhand een brug naar de Coninckstraat. Flint is aan 
uw rechterhand.

Met de auto
Vanaf de snelwegen A1 en A28 neemt u afslag Hoeve-
laken/Amersfoort (afrit 8). Aan het einde van de afrit gaat 
u linksaf. U bevindt zich op de Hogeweg. Blijf rechtdoor 
rijden, richting centrum. Na het passeren van twee benzi-
nestations aan uw linkerhand gaat u bij de verkeerslich-
ten rechtsaf, de Flierbeeksingel op. Volg vanaf hier de P-
route Parkeergarage Flintplein. De uitgang van de par-
keergarage bevindt zich tegenover de ingang van Flint.

Parkeren in Parkeergarage Flintplein
Parkeergarage Flintplein ligt direct achter Flint en biedt 
plaats aan 360 auto’s. Gehandicaptenvoertuigen die ho-
ger zijn dan 1,90 m kunnen parkeren aan de Teut achter 
Flint.

Mocht Parkeergarage Flintplein vol zijn, dan is Q-Park 
Beestenmarkt (Binnen de Veste 2, Amersfoort), op circa 7 
minuten loopafstand van Flint, een goed alternatief.

CONGRESLOCATIE

THEATER FLINT
Coninckstraat 60
3811 WK in AMERSFOORT

Flintplein

Beestenmarkt
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