Ondernemersgesprek
22 november 2014, Urk
Platform Innofish wil samen met ondernemers uit de visketen naar oplossingen voor de
aanlandplicht zoeken en daarbij de gehele keten betrekken. Op 22 november zullen we op Urk
met een groep ondernemers uit aanvoer, handel en verwerkende industrie samenkomen. Het
belooft een interactieve en inspirerende ochtend te worden, vol praktijkvoorbeelden, ook uit
andere sectoren. Ook u bent van harte welkom!
Programma
De aanlandplicht daagt ondernemers in de visketen uit om na te denken over nieuwe
afzetkanalen. In de bijeenkomst kunnen ondernemers samen met potentiële partners
kennismaken en nadenken over projecten in de keten. Samen zoeken we antwoord op vragen
als:
In welke marktsegmenten kan met discardproducten waarde toegevoegd worden in de
keten? Welke toepassingen sluiten het beste aan bij het bestaande verwerkingsproces?
Welke afzetmogelijkheden zijn enigszins rendabel te maken?
Welke kennis hebben we om dit te doen en welke missen we nog?
Welke partners kennen we en/of met wie zouden we dit moeten oppakken?
Dit doen we samen met vertegenwoordigers van Ministerie van EZ en IMARES. We putten daarbij
onder meer uit alle informatie over de aanlandplicht die Platform Innofish de afgelopen
maanden verzameld heeft. Kennis die we graag met alle ondernemers uit de visketen delen en
een goede basis vormt om in gesprek te gaan over de oplossingen voor de aanlandplicht.
Maarten Mens is de gespreksleider op Urk.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 22 november 2014 van 9.30 tot 12 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 9 uur. Start programma om 9.30 uur.
Na afloop lunchen we gezamenlijk voor wie dat wil.
Locatie: Kantine Visveiling Urk, Westwal 2, 8321 WG Urk
Aanmelden
Via info@platforminnofish.nl of 06 48 98 14 53 (Joop Ehrhardt).
www.platforminnofish.nl

Platform Innofish is een netwerk van en voor innovatieve ondernemers uit aanvoer en
handel. Wij richten ons op innovatie in en verduurzaming van de visketen rondom de
aanlandplicht. Wij zijn niet voor de aanlandplicht, maar bereiden ons er wel op voor!
We zijn onafhankelijk en bepalen zelf de agenda.
We zoeken naar concrete en innovatieve oplossingen voor de aanlandplicht die
economisch en ecologisch goed inpasbaar zijn.
We verzamelen kennis en wisselen die uit; je kunt bij ons kennis komen halen over
verschillende aspecten van de aanlandplicht.
We zijn geïnteresseerd in jouw mening en ideeën over de aanlandplicht.
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