
Uitnodiging – 
Ontbijtsessie Kiempunt Korte Ketens  

Datum: Woensdag 9 oktober 2019, 7:30 tot 10:00u, 
Locatie:  Brightlands Campus Greenport Venlo, 
  Villa Flora, St Jansweg 20, 5928 RC Venlo



ProgrammaInleiding 
De supermarkten liggen vol en consumenten hebben een overvloed aan keuzemogelijkheden. 

Toch is dit niet zonder negatieve impact op de omgeving en op sommige ketenpartijen. Vooral 

agrarische ondernemers dragen op dit moment de grootste risico’s. Tegelijkertijd zien we een 

trend waarbij afnemers in toenemende mate op zoek zijn naar authentieke versproducten, 

met een verhaal ‘achter’ het product om zich te kunnen onderscheiden van de massa. Hoe 

kunnen we gezamenlijk toewerken naar enerzijds een eerlijkere verdeling van de marges in de 

keten, waarbij anderzijds voldoende gezond, duurzaam en authentiek voedsel beschikbaar is? 

In Limburg werken we hieraan door lokaal samen te werken aan ketenverkorting. Door lokaal 

zaken te doen met elkaar, soms geholpen door een digitaal platform, nieuwe logistieke 

oplossingen en nieuwe ondersteunde systemen. Daar is Kiempunt Korte Ketens in Limburg 

mee bezig. Wil je mee doen? Sluit je dan aan op www.kiempunt-limburg.nl en kom naar onze 

ontbijtsessie tijdens de Dutch Food Week 2019. Kiempunt Korte Ketens is een initiatief van 

Provincie Limburg, LLTB, LIOF en Bluehub. 

Voor wie? 
Met de ontbijtsessie van Kiempunt Korte Ketens willen we met lokale boeren en telers, 

inkopers, verwerkers en logistieke partijen aan tafel om de korte keten concreet te maken. 

Samen werken aan lokale, korte voedselketens die een win-win opleveren voor iedere schakel.

Hoe? 
Maar hoe knopen we deze schakels in een werkbare keten aan elkaar? Welke kansen zien we 

samen en wat staat ons nog in de weg? Deze vragen gaan we met elkaar beantwoorden 

tijdens verschillende matchmakingsessies met producent, inkoper en logistieke spelers. Het 

interactieve programma wordt begeleid door dagvoorzitter Bart Pastoor. Je gaat deze ochtend 

vooral zelf aan de slag om tot verkorte ketens te komen.

7:30 Inloop en ontbijt 
8:15 Start programma door dagvoorzitter Bart Pastoor
8:30 Sprekers uit de Korte keten, w.o. platform Rijp in Brabant: Bart Kraaijvanger
8:50 Matchmaking ronde 1
9:15 Matchmaking ronde 2
9:35 Plenair bespreken uitkomsten matchmaking rondes
10:00 Einde programma

Aanmelden
Samen actief korte ketens organiseren, daar gaan we voor op 9 oktober. Jij komt toch 
ook? Er zijn beperkt plaatsen, dus meld je snel aan via:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kiempunt-korte-ketens-ont-
bijtsessie-71646216763


