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Experttafel ‘Voedselveiligheid en Traceability’ 
15 juni 2017 bij Wageningen University & Research 

 

Beste ondernemer, 

Namens de Triple Helix Regio FoodValley wil ik u van harte uitnodigen om deel te 
nemen aan onze Experttafel op donderdag 15 juni 2017. We zijn te gast bij 
Wageningen University & Research en verwachten u rond 9.00 uur bij Impulse op 
Wageningen Campus, gebouw 115, Stippeneng 2 in Wageningen.  

Het thema van deze tweede Experttafel is ‘Voedselveiligheid en Traceability. We 
hebben Ariette Matser en Ine van der Fels, specialisten van de WUR en werkzaam 
bij het onderzoeksinstituut RIKILT, gevraagd ons bij te praten over de laatste stand 
van zaken en alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Ook krijgt u de unieke 
mogelijkheid om een kijkje te nemen in het RIKILT-onderzoekslaboratorium. 

 
Wat is een Experttafel? 

Iedere ondernemer is een expert op zijn eigen specifieke terrein. Door die expertise 
wordt je uiteindelijk gewaardeerd door je leveranciers en opdrachtgevers. Door 
verschillende expertises uit de FoodValley regio bij elkaar te brengen rond een 
bepaald thema, ontstaat een tafel vol experts; een Experttafel! Het thema kan per 
keer wisselen. 

 
Wat levert het u op? 

Naast het feit dat u andere interessante bedrijven, ondernemers en mede-experts 
uit de FoodValley regio ontmoet, kijken we samen hoe u met uw onderneming kunt 
aanhaken bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Voedselveiligheid en 
Traceability. Mogelijk samen met collega-ondernemers of kennisinstellingen uit de 
regio.  
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Experttafel ‘Voedselveiligheid en Traceability’ 
Programma : 

08.45 – 09.00 uur  Ontvangst  

09.00 – 09.15 uur  Opening en kennismaking 

09.15 – 10.00 uur Voedselveiligheid en Traceability  
- ir. Ariette Matser en dr.ir. Ine van der Fels 

10.00 – 10.30 uur  Expertise en vragen uitwisselen 

10.30 – 11.15 uur  Rondleiding RIKILT  

11.15 – 11.45 uur  Kansen voor de Industrie verkennen 

11.45 – 12.00 uur  Verbindingen leggen 

De Experttafel is een initiatief van de Triple Helix Regio FoodValley ondersteund 
door de provincie Gelderland. De organisatie is in handen van RCT Gelderland 
innovatiemakelaar Wicha Benus en Jan van de Weerd van Ikverbind.nu en in 
samenwerking met WUR. De experttafels worden van harte aanbevolen door VNO-
NCW Midden en de FOV. 

Deelname is kosteloos. Een open mind voor innovatie en het delen van kennis is 
een belangrijk uitgangspunt voor het gezamenlijk behalen van het beste resultaat 
deze middag.  

 

Aanmelden 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@regiofoodvalley.nl.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Wicha Benus    Jan van de Weerd 
 


