
UITNODIGING

WIE ZIJN WIJ
De Young Feed Professionals (yFEEDpro’s) vormen een netwerk van jonge 
professionals in de Feed en Petfood-industrie die samen de uitdaging 
aangaan om kennis en netwerk te delen voor een diervoerindustrie met 
toekomstperspectief. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de 
Young Feed Professionals, Nevedi, BFA, studenten van Stichting BSD en 
Feed Design Lab. 

Wij nodigen je graag uit voor deze bijeenkomst, de bijeenkomst 
is gratis maar aanmelden is verplicht. 

28/9/21
5e JONGERENCONGRES

AANMELDEN?  KLIK OP ONDERSTAANDE LINK: 
WWW.FEEDDESIGNLAB.NL/AANMELDEN-JONGERENCONGRES/

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een inschrijfbevestiging. 
Aanmelden graag vóór 20 september 2021

Gesponsord door:

Georganiseerd door:

PROGRAMMA 

15.00 uur: Ontvangst

15.30 uur: Opening door Annelies Ooms (voorzitter YFP) en inleiding  

       op het thema door dagvoorzitter Gerrianne Jansen

15.45 uur: Globaal vs lokaal:

       Presentatie door dr. ir. Jan Paeshuyse, hoofddocent aan de  

       faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven

16.30 uur:  Drie sprekers uit het bedrijfsleven reflecteren hierop en   

        gaan in discussie met het publiek 

18.00 uur:  Uitreiking BSD-studiebeurzen

18.15 uur:  Netwerkborrel

WANNEER 
Dinsdag 
28 september 2021

WAAR 
Het Turfschip 
Schipperstraat 2 
4871 KK Etten-Leur 
Nederland 

INTERNATIONAAL VERSUS NATIONAAL; 
DE TOEKOMST VAN DE DIERVOEDERSECTOR? 

De discussie over de beperking en sturing van de omvang van de agrarische sector wordt 
op vele plaatsen gevoerd. Dit zowel in België als in Nederland.
De populatie productiedieren zal lokaal krimpen maar globaal groeien om mondiaal de 
wereld te blijven voeden. Wat betekent dit voor onze diervoedersector? 
Wat kunnen wij leren van de internationale agrarische sector? 
Blijft de focus op export van producten of gaan we naar export van kennis?
Is groter altijd beter? Of moeten we naar integraties of nichemarkten? 
En waar stopt het lokale of regionale en begint de (inter)nationale markt?  

TIJD VOOR DISCUSSIE! 
Tijdens deze interactieve middag laten we enkele sprekers aan het woord uit 
verschillende invalshoeken. Hierna zullen we aan de hand van stellingen elkaar 
aan het woord laten om zo sterker te staan voor de toekomst.

HOUDEN DEZE VRAGEN JOU OOK BEZIG? 
Wat betekent dit voor jouw toekomst als Young Feed Professional? Welke uitdagingen 
zullen ons pad kruisen en belangrijker, welke kansen brengen die toekomstige 
ontwikkelingen ons? Op 28 september zoeken we samen naar antwoorden op deze vragen. 

https://feeddesignlab.nl/aanmelden-jongerencongres/

