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Staatsse
S
ecretaris
s Dijksm
ma spree
ekt op AgriFood
A
dTop
Sharon
S
Dijjksma, sta
aatssecretaris van E
Economische Zaken zal op de AgriFoodT
Top
spreken
s
ov
ver duurza
aamheid in
n de agrifo
oodsector
r. Dit jaar vindt
v
de e
eerste edittie van de
AgriFoodTo
A
op plaats,, het netwerkevenem
ment geor
rganiseerd
d door de T
Topsector
r Agri &
Food.
F
Behalve
B
Dijksma, spre
eken ook ve
ertegenwoo
ordigers van
n het bedrijjfsleven en
n NGO’s ove
er hoe zij
tegen het th
hema ‘Meerr met minder’ aankijk en. Experts
s (zowel on
ndernemerss als onderz
zoekers)
gaan
g
in para
allelle work
kshops diep
per in op de
eelaspecten
n van het th
hema. Zo zzijn er work
kshops overr
het
h efficiëntter gebruike
en van grondstoffen e
en energie, consumentenpercepttie, dervingsreductie,
eiwitgebruik
e
k en valoris
satie van zijjstromen.
Ook
O
presentteert de To
opsector haar initiatiev
ven op het gebied van
n internatio
onalisering, opleiding
en
e werving van person
neel en de verbetering
v
g van de aa
ansluiting tu
ussen prod ucent en burger. Een
aantal
a
regio
onale initiattieven presenteert zich
h op de bed
drijvenmarkt.
Registratie
R
e geopend
d
De
D AgriFood
dTop vindt op 11 juni plaats in Fo
ort Voordorrp, Groenekan. Het vo
olledige pro
ogramma is
s
te vinden op
p de site va
an TKI Agri & Food (w
www.tki-agrrifood.nl). Ook
O kunnen
n deelneme
ers zich
registreren
r
op de site.
+++
+
Noot
N
voor de redactie
Vertegenwo
V
oordigers va
an de pers kunnen de
e AgriFoodT
Top gratis bijwonen. W
Wel is het nodig om u
vooraf
v
in te schrijven. Meer informatie kuntt u verkrijge
en bij Kees de Gooijerr, directeurr TKI-burea
au
Agri&
A
Food, tel: 06-51
1 70 16 30.

