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Na twee digitale uitzendingen in 2020 
en de eerste live Food Impactors 
Summit in 2021 krijgt dit platform 
voor denkers en doeners een vervolg. 
Op 28 en 29 maart organiseren 
wij een tweede Food Impactors 
Summit. De Food Impactors Summit 
is hét kennisevenement om als 
leiders uit de food branche én als 
jonge, beweeglijke en disruptieve 
uitdagers echt samen in beweging 
te komen. Op persoonlijk, zakelijk en 
maatschappelijk gebied. Het is een 
initiatief om de samenwerking in onze 
hele keten te bevorderen: van boer tot 
bord. Het doel? Beter goed doen!

Dankzij uitgebreide feedback van 
deelnemers in 2021 en onze kersverse 
denktank bestaande uit kantelaars 
van kleinere en grotere organisaties 
(zie verderop in dit programmaboek) 
staat jullie een inspirerend en 
interessant programma te wachten. 
Samen duiken we in actuele 
maatschappelijke thema’s waar 
we ook mee te maken hebben 
in onze foodbranche, denk aan 
generatiegerechtigheid en klimaat 
positief ondernemen, maar ook wat 
ons weerhoudt om echt concreet aan 
de slag te gaan en hoe we dit kunnen 
doorbreken.

Met deze vraag van voormalig CEO van Unilever, impact-ondernemer en 
schrijver van “Net positive”, Paul Polman eindigde de Food Impactors 
Summit in juli 2021. Tijdens deze summit in maart 2023 willen we je 
verleiden tot het maken van de juiste keuzes. 

De transformatie begint bij jezelf. Wat kom jij brengen? Waar wil je je 
persoonlijk aan verbinden? Van welke zaken zul je misschien afscheid 
moeten nemen?

Op onze beurt zorgen wij voor een veilige en gastvrije atmosfeer en 
relevante inhoud, waardoor de juiste verbindingen kunnen ontstaan. Want 
met de grote uitdagingen waarvoor we staan, hebben we elkaar hard nodig.

Is the world better off because 
your business is in it?

Beste branchegenoot,

Ben jij klaar om samen met ons en 
vele ambitieuze kantelaars, beslissers 
en bestuurders uit de Nederlandse 
foodsector het verschil te maken? 
Dan ontvangen we jou graag in maart. 

Met gastvrije groet, Susan Koenders, 
Rick Reefman & Enrique Figee

Ontmoeten we elkaar 
in maart 2023?

PS: Schrijf je direct in via foodimpactors.nl, dan ben je zeker van deelname!
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Food Impactors 
Summit 2023

Voor wie?

In de oneven jaren brengt Food Impactors kantelaars 

van gevestigde bedrijven in de foodsector samen met 

uitdagende en disruptieve gamechangers tijdens de Food 

Impactors Summit. Een uniek 2-daags programma (inclusief 

overnachting) met visionaire sprekers, interactieve workshops 

en echte verbinding. 

Doorontwikkeld vanuit de succesvolle CEO Convention is de 

Food Impactors Summit hét kennis- en doe-event om echt 

samen in beweging te komen. Op persoonlijk, zakelijk en 

maatschappelijk gebied. 

We leven in een periode waarin onze samenleving kantelt 

en de economie en machtsverhoudingen onomkeerbaar 

veranderen. Zo’n kantelperiode kenmerkt zich door chaos, 

turbulentie en onzekerheid. Maar bovenal biedt deze periode 

kansen voor iedereen die mee wil kantelen.

Vanuit dat besef verbinden wij binnen Food Impactors 

de shiftleaders for food change die deze kanteling in ons 

voedselsysteem kunnen realiseren. Food Impactors richt zich 

op iedereen die aan het roer staat van verandering: zowel 

de changemakers binnen de gevestigde orde, alsook de 

disruptieve nieuwkomers. Van CEO tot startup. 

Food Impactors is een open netwerk voor bevlogen startups en ondernemers, 

voor idealisten die de transitie van de foodketen willen helpen realiseren en 

voor ambitieuze beslissers en bestuurders in de Nederlandse foodbranche, 

die de noodzaak van verandering omarmen. Vanuit persoonlijke drive, 

moreel besef en gesteund door een heldere visie op de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van hun organisaties. Wij richten ons dus op CEO’s, 

changemanagers en beslissers op het gebied van strategie en beleid van 

grote, gevestigde organisaties. Maar juist ook op start-ups, scale-ups en 

nieuwe ondernemers die het verschil willen maken voor de wereld van morgen. 

Shiftleaders for 
food change
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Beter goed doen
Klimaatverandering, COVID-19, 

verlies aan biodiversiteit, de mondiale 

gevolgen van de oorlog in Oekraïne 

en de groeiende tweedeling in de 

samenleving, dwingen ons anders na 

te denken over ons huidige systeem. 



Beter goed doen Ons huidig economisch 

systeem is kapot. Het is een 

crisis, een noodtoestand en 

bij ongewijzigd beleid van de 

overheid en het bedrijfsleven 

plegen we roofbouw op 

de toekomst van volgende 

generaties. Niemand kan 

meer wegkijken. We moeten 

kantelen, daar is iedereen zich 

inmiddels van bewust.

Maar hoe kunnen we de wereld écht verbeteren? 

Wat zijn de grootste problemen en met welke 

oplossingen kunnen we daadwerkelijk het verschil 

maken? En het allerbelangrijkste: hoe zetten we 

onze gesprekken om in concrete acties? 

Food Impactors Summit 2023 is 

een ideeëngenerator, waar je niet 

alleen geïnspireerd, maar juist ook 

geactiveerd wordt. Waar je hoofd en 

hart combineert. Met als doel om 

beter goed te doen.
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Denktank
Het programma van 
de tweede Food 
Impactors Summit 
is samengesteld 
met behulp van onze 
Food Impactors 
Denktank. Een 
denktank van 
shiftleaders; van 
disruptief ingestelde 
bestuurders en 
ondernemers 
die de noodzaak 
van verandering 
omarmen én willen 
agenderen.
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Brigitta Hogenes
Vice President Meat, Poultry, Fish 
& Frozen bij Albert Heijn

Ik ben trotse deelnemer aan 

het Food Impactors initiatief 

omdat ik een passie heb voor 

food - niet alleen voor lekker 

eten en de gezelligheid die 

bij eten hoort, maar ook 

voor hoe en door wie ons 

eten gemaakt wordt… Hoe 

ketens in elkaar zitten. En 

hoe we dit samen zo kunnen 

inrichten dat we de wereld 

beter achter laten. Omdat je 

door goed te eten werkt aan 

je gezondheid, aan een beter 

klimaat en omdat daar een 

goede samenwerking met de 

makers – onze boeren – bij 

hoort. Samen met mensen 

die anders durven denken en 

anders durven doen.
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Eva Amsterdam
Senior Manager Sustainability 
Nederland bij Coca-Cola 
Europacific Partners

Ik ben deelnemer van het 

Food Impactors initiatief 

omdat ik de kans kreeg 

om mee te denken over 

het inspireren en vooral 

activeren van een groep 

invloedrijke beslissers 

in de voedingssector. 

Met de Summit in 2022 

kunnen we ervoor kunnen 

zorgen dat net wat meer 

mensen zich bij het maken 

van bedrijfsbeslissingen 

afvragen: Is the world better 

of because our business is 

in it? 

Geertje Zeegers
Country Manager Nederland bij 
Too Good To Go

Ik ben er van overtuigd dat 

als je echte verandering wilt 

realiseren, je anderen moet 

inspireren en aanzetten tot 

actie. En hóe dat te doen, 

daar is de Food Impactors 

Denktank een geweldig mooi 

middel voor. Hoe kan je 

van ‘praten over’ tot ‘doen’ 

gaan. Want alleen door 

samen te doen gaan we 

die échte verandering in de 

food realiseren. Stapje voor 

stapje. En daar denk en doe 

ik graag in mee.
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Karin Bakker
Commercieel Directeur bij 
VanRijsingengreen

De voedselproductie 

en -consumptie in onze 

samenleving is vaak niet 

duurzaam en verre van 

gezond. We putten de bodem 

uit, vervuilen de zeeën en de 

biodiversiteit holt achteruit. 

We produceren op te grote 

schaal, creëren onnodig 

afval en eten te veel bewerkt 

voedsel. De invloed hiervan 

op onze gezondheid en 

leefomgeving is gigantisch. 

Het moet echt anders en het 

moet nu! Dit vraagt om een 

fundamentele veranderingen 

van ons landbouw- en 

voedselsysteem en zelfs 

van onze economie. En dat 

begint in mijn ogen met 

het repareren van onze 

verhouding tot de natuur.

Richard Beks
CO-Founder & CCO bij Orbisk

Het wereldwijde 

voedselsysteem is aan 

het veranderen. De manier 

waarop we omgaan met 

voeding in de hospitality 

moet anders zodat we in 

staat blijven om iedereen 

te voeden, zonder een 

negatief effect op de aarde. 

In de danktank hebben we 

nagedacht hoe we tijdens 

de Summit mensen gaan 

inspireren over de impact die 

zij kunnen maken!

Malou van der Burgt
Adviseur bij Groenpact

Tijdens de Food Impactors 

Summit wil ik geprikkeld 

worden met kennis en 

inspiratie, waardoor ik 

waarschijnlijk met meer 

vragen dan antwoorden 

thuis kom. Nog belangrijker 

is dat we tijdens de dagen 

samen in actie komen, 

gemeenschappelijke 

uitdagingen oppakken en 

een kickstart maken aan de 

acties die nodig zijn voor een 

duurzamer voedselsysteem. 

Koen Sueters
Directeur Retail bij NS Stations

Ik wil graag vanuit mijn 

rol als directeur NS 

Retail andere bedrijven 

inspireren. Inspireren om 

ook aan te haken zodat 

we samen impact kunnen 

maken. Het is voor mij van 

essentieel belang dat we 

dit ontwikkelen in nauwe 

samenwerking met de keten. 

Wij willen onze reizigers 

niet opvoeden, wij willen 

hen op ieder moment van 

de dag verrassen met ons 

aanbod dat aansluit bij 

hun behoeften. Dat doen we 

onder andere door goed te 

luisteren naar, in te haken op 

en invloed te nemen op de 

trends in de markt. 

“Alleen door samen te DOEN gaan we échte 
verandering in food realiseren” - Geertje Zeegers
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Wouter Staal
Founder & CEO YB by Yoghurt Barn

Als persoon wil ik zoveel 

mogelijk positieve impact 

realiseren en dat doe je 

altijd samen. Laat dit nu 

net het doel zijn van dit 

event! Daarom ben ik trots 

onderdeel uit te maken van 

deze Denktank. 

Stijn Markusse
Eigenaar van Boerschappen

Impact maken gaat binnen 

ons bedrijf vooral over 

‘doen’. Met een pragmatische 

blik kijken we vooruit en 

tegelijkertijd denken we 

graag met gelijkgestemden 

na hoe een gezonde toekomst 

er dan precies uit zou zien. 

Er mag soms ook gedroomd 

worden buiten de waan van 

de dag om.

WAT BELOVEN WIJ
1.  De Food Impactors summit 

biedt een lonkend perspectief; 
van inspiratie naar activatie.

2.  Je leert van elkaars successen 
én fouten.

3.  De Food Impactors Summit 
bevordert transparante 
samenwerking in de hele keten; 
van boer tot bord. 

4.  Een persoonlijke benadering, 
want transformatie begint bij 
jezelf. Wat kom je brengen? 
Waar wil jij je persoonlijk aan 
verbinden? 

5.  We bieden een veilige setting 
met een gastvrije sfeer.

6.  Uitbreiding van je netwerk 
door bijzondere, inhoudelijke 
verbindingen.

7.  Iedereen gaat met een 
concrete (impact) actielijst 
naar huis.



Program-
ma

Omdat de wil om te gaan DOEN zo groot is, 
is het programma samengesteld aan de hand 
van het didactisch model van De Galan. 

De eerste dag staat in het teken van 
verleiden tot willen. Door te confronteren, te 
motiveren en iedereen in een DOE-stand te 
zetten. Gedurende de tweede dag werken we 
aan Kunnen. Wat kunnen we leren van GOEDE 
DOENERS? Wat kun je zelf doen om BETER 
GOED TE DOEN in de praktijk? 



“Change happens 
when the pain of 
staying the same 

is greater than the 
pain of change”

- Tony Robbins
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Programma*

09.30  Ontvangst

Start plenair programma

10.00 Opening door Enrique & Susan

10.15  Opening door dagvoorzitter Jeroen 

Smit

Verleiden tot willen

10.30 De 7 vinkjes - Keynote Joris  Luyendijk

11.15 Tafelgesprekken

11.30 Break

Het is tijd voor generatiegerechtigheid

12.00  Interview & korte presentaties Werner 

Schouten & Nikki Trip

12.45 Tafelgesprekken

13.00 Plenair debat

13.15 Introductie workshops

13.30 No waste lunch

Van inspiratie naar activatie

14.15 Keuze uit workshops

14.30 Start workshops

16.00 Break

16.30 Plenaire terugkoppeling workshops

17.00  College Tour - Jeroen Smit & Marianne 

Thieme

18.00 Plenaire afsluiting

18.15 Opfrissen & borrel

19.30 Klimaatpositief diner

Overnachting

*  Programma en sprekers zijn onder  
voorbehoud van wijzigingen.

Moderator

Jeroen Smit
Jeroen Smit is onderzoeksjournalist en 

auteur van diverse bestsellers waaronder ‘De 

prooi’ over ABN Amro en ‘Het drama Ahold’. 

Hij studeerde Bedrijfskunde in Groningen en 

begon zijn carrière in de consultancy. Sinds 

1990 schrijft hij over leiderschap in het 

bedrijfsleven.

Jeroen geeft regelmatig commentaar in 

DWDD, Pauw of Nieuwsuur en presenteert een 

maandelijkse column in Buitenhof. 

In oktober 2019 verscheen ‘Het Grote 

Gevecht. Moed, overmoed en onvermogen bij 

Unilever’. Geld verdienen door het goede te 

doen; dat is het antwoord van Paul Polman. 

De CEO van het gigantische Unilever (vanaf 

2009) gelooft dat juist multinationals de 

taak hebben om de grote vraagstukken van 

deze tijd op te lossen. Bedrijven die zeggen 

op de wereld te zijn om geld te verdienen 

hebben wat hem betreft geen bestaansrecht. 

De moedige pionier loopt te ver voor de 

troepen uit. Voor veel aandeelhouders en 

politici zijn dit soort duurzame ambities 

ingewikkeld ver weg, zij laten zich nog door 

dagkoersen regeren.

Wij hebben Jeroen gevraagd om de Food 

Impactors Summit als moderator te 

faciliteren. Omdat we onder de indruk zijn 

van zijn kwaliteiten als dagvoorzitter, maar 

ook om ons mee te nemen in zijn eigen 

transformatie naar de activistische idealist 

die hij heden ten dage is. 
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Sprekers
De 7 vinkjes - Joris Luyendijk

Joris Luyendijk is journalistiek antropoloog. Nieuwsgierig en zorgvuldig 

bekijkt hij zijn onderwerp van alle kanten om vervolgens vast te stellen hoe 

het werkt. Hij heeft meerdere bestsellers op zijn naam staan waar ‘Dit kan 

niet waar zijn’ de meest bekende van is. Dit werk met zijn antropologische 

perspectief op de financiële wereld is inmiddels in 18 talen vertaald. 

De aanleiding om Joris uit te nodigen als openingsspreker is zijn meest 

recente boek ‘De 7 vinkjes. Over hoe mannen zoals ik de baas spelen.’ In 

dit boek probeert Joris te begrijpen wat zijn uitgangspositie heeft gedaan 

met zijn zelf-, mens- en maatschappijbeeld. Wat doet dat met een land, 

wanneer zulke onkwetsbare mannen op ontzettend veel plekken al zo lang 

de baas mogen spelen? 

  Minstens één hoogopgeleide en/of welgestelde ouder

  Minstens één in Nederland geboren ouder

  Man

  Hetero

  Wit

  Gymnasium of vwo

  Universiteit

Het is tijd voor 
generatiegerechtigheid
Werner Schouten & Nikki Trip

Werner Schouten is presentator van het radioprogramma 

BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge 

Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat- 

en generatiegerechtigheid. Werner bouwt aan een 

2100-economie waarin innovatie en ondernemerschap 

leiden tot brede welvaart voor geneteraties in het nu én voor 

generaties in 2100

Nikki Trip strijdt voor een wereld waarin jongeren mogen 

meebeslissen over hun toekomst. Ze studeerde af op 

pensioenen en zag dat juist daar het geld zit om te 

verduurzamen.Ze richtte Aandeelhouders van de Toekomst 

op en zet daarmee een beweging in gang waarin jongeren 

opkomen voor hun eigen toekomst. “Als ik met pensioen ben 

wil ik wel op een leefbare aarde wonen.” 

Werner en Nikki presenteren hun visie op 2100, want we 

moeten volgens hen de toekomst beter definiëren en verder 

vooruit kijken dan enkel 2030 of 2050. Vervolgens gaan ze in 

gesprek met moderator Jeroen Smit en met de zaal.
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Workshops

Michel Scholte - Impact alfabetisme 
Michel Scholte is co-founder van het Impact Institute en True 

Price. Door MVO Nederland is hij uitgeroepen tot Minister 

van De Nieuwe Economie. Alleen als we de taal spreken om 

impact uit te drukken op mens en natuur, kunnen we gaan 

van een extractieve naar een regeneratieve economie. In 

deze workshop gaan we met Michel aan de slag met impact 

alfabetisme: het vermogen om de effecten van bedrijven, 

producten, investeringen uit te drukken. Met echte prijzen, 

echte winst en echte waarde.

Jan Rotmans - Transitiesessie
Jan Rotmans is zowel nationaal als internationaal een 

autoriteit op het gebied van transities. Hij heeft meer dan 

200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global 

change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en 

systeeminnovaties geschreven. Jan is een gepassioneerde en 

rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het 

versnellen van transities en duurzaamheid. 

Tijdens deze transitiesessie brengt Jan iedereen in beweging 

en laat je nadenken over de plek waar je nu staat en wat je 

zelf kunt doen om de toekomst mooier in te kleuren.

Kees Klomp - Betekenisvol ondernemen
Kees Klomp jaagt de betekeniseconomie in Nederland 

aan als spreker, schrijver en adviseur. In 2006 loopt hij 

vast met zijn maatschappelijk geëngageerde ethiek in het 

conventionele bedrijfsleven. Het lukt hem niet langer om te 

werken voor bedrijven die alleen maar bezig zijn zichzelf 

te verrijken, ten koste van de planeet en/of de mensheid. 

Hij besluit zijn kennis en kunde op het gebied van business 

development voortaan alleen nog maar te gebruiken om de 

wereld te verbeteren. 

Kees neemt je in deze workshop mee in hoe je van 

betekenisvol ondernemen het nieuwe normaal kunt maken. 

Van inspiratie naar activatie
De van Dale omschrijft impact als uitwerking, invloed of effect. Maar 
daarvoor moet je wel in actie komen en gaan DOEN. Om onze naam als Food 
Impactors eer aan te doen, gaan we tijdens de workshops concreet aan de 
slag. Zodat ieder weet wat hem / haar te doen staat om beter goed te doen. 
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College Tour
Marianne Thieme was in 2002 een van de 

oprichters van de Partij voor de Dieren en was 

van 2006 tot en met 2019 fractievoorzitter en 

politiek leider van de partij. Eerder was ze 

directeur van Stichting Wakker Dier.

Sinds 1 januari 2022 is ze de directeur van 

de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), 

het wetenschappelijk bureau van de Partij 

voor de Dieren. Gedurende haar politieke 

carriere was ze al nauw betrokken bij het 

werk van de NGPF; ze presenteerde voor het 

wetenschappelijke bureau verschillende 

documentaires. 

Zo maakte ze in 2007 de eerste Nederlandse 

klimaatfilm ‘Meat The Truth’, met 

medewerking van Georgina Verbaan, Wim 

T. Schippers en anderen, gevolgd door een 

internationale versie in 2008 met oa Pamela 

Anderson, James Cromwell, Bill Maher en 

Emily Deschanel. 

In 2010 maakt ze de internationale 

documentaire ‘Sea The Truth’ en in 2015 het 

vierluik ‘One Single Planet’, waarin ze de 

grote problemen op het gebied van water, 

biodiversiteit, en voedselzekerheid bespreekt 

met gezaghebbende deskundigen wereldwijd. 

In 2019 maakte ze de documentaire 

‘#Powerplant’, waarin de relatie tussen 

vleesconsumptie en klimaatverandering 

wordt onderzocht. Al met al voldoende 

gespreksstof voor een boeiende College Tour 

met Marianne Thieme, onder leiding van 

Jeroen Smit.

“Effectief stelen we de toekomst, we verkopen het in het 
heden en we noemen het Bruto Nationaal Product” - Werner Schouten
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Programma*

Beter goed doen in de praktijk

07.00 Bustransfer naar de Doeners

07.30 Ontbijt op de boerderij

09.00  Bustransfer terug naar Hotel  

De Bilderberg

09.30  Koffie to go

09.45  Plenaire start & terugkoppeling 

ochtend

10.00  Impactors Pitches

11.00  Break

11.30  Keynote Michelle van Tongerloo

12.15  Tafelgesprek

12.30  College Tour - Jeroen Smit & 

Prinses Laurentien 

13.15  Afsluiting door dagvoorzitter 

Jeroen Smit 

13.30 No waste lunch to go

*  Programma en sprekers zijn onder  
voorbehoud van wijzigingen.
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De doeners

Ontbijt op de boerderij
Begin met je voeten in de klei in plaats van 

op de hei. We starten de dag met voelen en 

ervaren door letterlijk in beweging te komen 

en een bezoek te brengen aan impactvolle 

doeners. Verwacht een bevlogen verhaal en 

een heerlijk ontbijt van ondernemers, die elke 

dag beter goed doen.

•  De ommuurde tuin  

Biologische boerderij, Renkum

•  Ecofields  

Biologische boerderij, Wekerom

•  Remeker 

Biologische boerderij, Lunteren

•  Erve Kiekebos  

Lenteland boerderij, Empe

•  De Lingehof 

Ekoboerderij, Randwijk

•  De Groote Modderkolk 

Herenboer, Loenen

“Je moet niet helpen door te praten, dat komt later wel. 
Vraag eerst gewoon wat iemand nodig heeft” - Michelle van Tongerloo
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Impactors pitches
Disruptors
Onder leiding van Maaike de Reuver, 

Hoofdredacteur Food Inspiration & Founder 

WeCanteen, krijgen 10 disruptors vanuit 

de Food100 de kans om hun impact idee 

te pitchen. Deze disruptors zijn zonder 

uitzondering op zoek naar tijd, geld, kennis, 

netwerk en nieuwe samenwerkingen. Wat 

kom jij brengen? 

Sprekers
De rauwe realiteit
- Michelle van Tongerloo

Michelle van Tongerloo is huisarts en 

straatarts in Rotterdam. Als huisarts werkt 

ze in IJsselmonde, een wijk in Rotterdam-

Zuid vol armoedeproblematiek. Daarnaast 

is zij zelfstandig straatarts bij de Pauluskerk 

en de Nico Adriaans Stichting waar ze 

de kwetsbaarste mensen - vaak dakloos, 

verslaafd of ongedocumenteerd - zorg biedt.

Wat ze meemaakt tijdens haar consulten 

schrijft ze op de achterkant van recepten-

blaadjes om later uit te werken tot stukken. 

Zo koppelt ze grote maatschappelijke 

vraagstukken aan de rauwe realiteit van haar 

spreekkamer, waar ze iedere dag de gevolgen 

ziet van het gebrek aan maatschappelijke 

empathie en een haast heilig geloof in het 

systeem, boven een persoon. 

Michelle publiceert in diverse media zoals De 

Correspondent, Vrij Nederland, NRC en Trouw. 

Ze schrijft met name over ons zorgsysteem, 

maar ook over het moeilijke en schimmige 

gebied waarin zij opereert als straatarts. 

De kracht van haar verhaal zit in het feit 

dat zij grote systemische vraagstukken en 

maatschappelijke problemen persoonlijk kan 

maken en uitlegt aan de hand van verhalen 

van patiënten. Dit maakt het aangrijpend. 
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College Tour

Prinses Laurentien is sociaal ondernemer, 

auteur, strateeg en conceptontwerper. 

De rode draad in haar werk is inclusieve 

diversiteit en duurzaamheid. In 2004 

richtte ze de Stichting Lezen & Schrijven 

op, die in Nederland en daarbuiten actief 

is om laaggeletterdheid te voorkomen 

en terug te dringen. In 2009 riep ze de 

Missing Chapter Foundation in het leven. 

Doel van de stichting is om besluiten meer 

toekomstgericht te maken met behulp van 

de denkkracht van kinderen. In 2017 startte 

prinses Laurentien samen met haar man de 

Number 5 Foundation: een onafhankelijke 

denkplek en incubator van sociale innovatie 

initiatieven. Prinses Laurentien schreef 

meerdere (kinder)boeken, waaronder “Nog 

lang en gelukkig” voor “volwassenen die de 

weg een beetje kwijt zijn”. Ze schreef dit 

boek samen met Jeroen Smit, dus de eerste 

link voor het gesprek is gelegd. Verwacht 

een gesprek over anders denken, moreel 

leiderschap en gewoon doen. 





Pa
rt

n
er

s Wij zijn trots op onze partners! Samen zijn 
wij in staat een kwalitatief hoogwaardig 
programma te garanderen. 

Jan Willem Hilbron

Arjan WiertzArlette Gilbert

Marit van Egmond Roel Schutten

Daan Knuvers

Dries Bögels

Suzanne van der Pijll

Gerbrand van VeldhuizenMeta van Woerden -
van Ouwerkerk 

Gijs van der WolfKoen Sueters Marleen Smits

Jurgen van Krevel

Stijn van den Borne
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Ook beter 
goed doen?

Food Impactors Summit
28 & 29 maart 2023
Hotel de Bilderberg, Oosterbeek

Aanmelden
Meld je nu aan voor de Food Impactors Summit 2023 

via onze website foodimpactors.nl 

Kosten
De deelnemerskosten bedragen 1900 euro, incl. overnachting. 

Voor disruptors geldt een afwijkend tarief*,  

zij betalen 500 euro per persoon.

Meer informatie
We staan je graag ter woord! Voor vragen kun je 

contact opnemen met de organisatie:

Susan Koenders, programma directeur

 susan@foodservicenetwork.nl

Rick Reefman, operationeel manager

 rick@foodservicenetwork.nl

Contact
Mauritskazerne,  

Nieuwe Kazernelaan 2-D41, B13, Ede

Postbus 616, 6710 BP, Ede

info@foodimpactors.nl

0318 49 31 31

foodimpactors.nl

* Wanneer kom je in aanmerking voor de Disruptor fee? Als je minder dan 
10 jaar actief bent met je huidige bedrijf, als je minder dan 10 mensen 
in dienst hebt en als je minder dan 10 miljoen jaaromzet draait.
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