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Maatschappelijk
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Een kwestie
van Kiezen
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Op donderdag 3 oktober 2013 organiseert
CAH Vilentum i.s.m. Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen
een bijzonder symposium

Hogeschool

Dit symposium is bestemd voor ondernemers, geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, studenten,
docenten en onderzoekers van kennisinstellingen.
De context bij de verschillende items is maatschappelijk verantwoord ondernemen op ketenniveau.
Een belangrijk aspect in het programma betreft het bespreekbaar maken van dilemma’s die
duurzaamheids issues met zich mee kunnen brengen.
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PROGRAMMA
9.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

9.25 uur

Welkom door mw. R. De Vlieger (Directeur CAHVilentum)

9.35 uur

Inleiding symposium door dagvoorzitter A. Swinkels (Manager MasterLab Nutreco)

9.45 uur

Een nieuwe invulling van duurzaamheid in het onderwijs en onderzoek:
W. van de Weg (Hoofd onderzoek en ontwikkeling CAH Vilentum)

10.15 uur

Duurzaam inkopen Global vs. Local een dilemma: K. de Boer (Hoofd inkoop Jumbo Groep)

10.45 uur

Product innovatie en duurzaamheid in een global context:
L. den Hartog (Director R&D and Quality Affairs Nutreco)

11.15 - 11.45 uur Duurzaam handelen Burger vs Consument een dilemma voor ondernemers?
C. Dutilh (Adviseur duurzaam ondernemen)
11.45 - 12.30 uur Afsluitend panelforum met inleiders o.l.v. H. Folkerts (Adviseur Rijnconsult)
12.30 - 13.45 uur Lunch en gelegenheid tot bezoek ‘kennis’markt;
13.45 -14.30 uur Eerste workshopronde.
Workshop 1:
		
Workshop 2:
		
Workshop 3:
		
Workshop 4:
		

Case Royal Smilde: Sustainable palm oil-challenge o.l.v. O. Schriemer,
docent Van Hall Larenstein.
Case LIVAR "Smaak als beloning van goede zorg" o.l.v. Th. Boumans, 		
docent Citaverde.
Case Nutreco: Van Eiwitgrondstof tot Ei, een duurzame invalshoek o.l.v.
mw. E. van Helden, docent CAH Vilentum.
Case Bakkerij Tom van Otterloo: Waarin een klein bedrijf groot kan
zijn o.l.v. S. Hetterschijt, consultant Q-point B.V.

14.45 - 15.30 uur Tweede workshopronde
U kunt deelnemen aan 2 workshops; gelieve uw 2 voorkeuren aan te geven in
het aanmeldformulier.
15.45 -16.45 uur Discussie met de workshopleiders en de zaal o.l.v. H. Vermeer (Akkerbouwer en oud 		
Europarlementariër voor de VVD) en J. Verstegen lector Ondernemerschap en
Samenleving CAH Vilentum.
16.45 uur

Afsluiting door dagvoorzitter.

17.00- 18.30 uur Netwerkborrel
Heeft u vragen? Neem dan contact op met G.W. Stoffer, gw.stoffer@cahvilentum.nl of 06 - 20963065.

U kunt zich hier aanmelden!

Kijk voor meer informatie op:
www.cahvilentum.nl/symposiummvk
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