
 

Industry meets Industry:  
 

‘Innovatieve processen en installaties  
voor de voedingsindustrie’ 

 
 

Op dinsdag 5 april 2011 om 17u00 
 

Bij “De Montil“ 
Moortelstraat 8 - 1790 Affligem (Essene)  

(wegbeschrijving)  
 
De Vlaamse industrie staat voor een transformatie naar een innovatieve en wendbare industrie.   
Om deze uitdaging succesvol aan te gaan wordt een betere afstemming en samenwerking tussen bedrijven uit 
verschillende sectoren belangrijker.  In het kader van de Staten-Generaal Industrie werkt de Vlaamse 
overheid momenteel instrumenten uit om dit te stimuleren.   
 
In dit kader wensen we via dit “ Industry meets Industry “ event voedingsbedrijven en machinebouwers voor de 
voedingsindustrie samen te brengen om noden, ideeën en opportuniteiten uit te wisselen die beide sectoren op weg 
helpen naar een stevige, innovatieve marktpositie.   
 
Als voedingsbedrijf is dit een geschikt forum om uw noden rechtstreeks over te maken aan de machinebouwers.  
Omgekeerd wensen machinebouwers nieuwe innovaties en ideeën af te toetsen met voedingsbedrijven.  
 
Mogelijke insteken zijn volgende trends: 

 Machines met minder water- en energieverbruik 

 Gemakkelijk demonteerbare en modulaire machines 

 Efficiënter onderhoud en service 

 Gemakkelijk te reinigen machines en installaties 

 Innovatieve materiaalkeuze 

 Automatisatie 

 Robotisatie 

 Nieuwe technologie 

 … 

 

Programma 

 ‘Een nieuw industrieel beleid voor de Vlaamse Industrie’ 

door Jan Larosse (Departement Economie, Wetenschap & Innovatie – Vlaamse Overheid) 

 ‘Succesvol innoveren in machinebouw voor de voedingsindustrie’, bedrijfsgetuigenis 

 Brainstorm ‘Innovatieve aanpassingen van machines en installaties voor de voedingsindustrie’, 

moderatie Flanders’ FOOD 

 Conclusie en Actieplan : Agoria & Flanders’ FOOD 

 Netwerking + broodjeslunch 

 

 

 

Brainstormsessie 
 

http://www.viamichelin.nl/web/Cartes?layers=0001&strLocid=34MTE1MzlpNXExODM4LjAzM21vMTA1NTZ1a3NjTlRBdU9EazRNalk9Y05DNHhNelF5Tmc9PWNOVEF1T1RBd01qTT1jTkM0eE16Y3pPUT09Z05UQXVPRGs1TmprNE1RPT1jTkM0eE16WTFORFE1MGRNb29ydGVsc3RyYWF0


Doelgroep: bedrijven uit voedingsindustrie en machinebouw  

 
 

Deelnemen 

Het evenement is gratis, gelieve evenwel uw aanwezigheid vóór 19 maart te bevestigen via e-mail naar 
veronique.bonneau@agoria.be  
 
 

Inlichtingen 

Voor meer info kan u contact opnemen met jeroen.vits@agoria.be – Tel: 02 / 706 79 74 
 
 
 

Organisatie: Agoria in samenwerking met Flanders’ FOOD 

 

            
 
 
 
 

Wij kijken uit naar uw deelname 
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