
Uitnodiging

Symposium 
‘Samenwerken  
in de 
landbouwketen’
Wat kan wel binnen de 
mededingingsregels?

Woensdag 23 november 2022 van 13.00 tot  

16.30 uur. Aansluitend netwerkborrel tot 17.30 uur

De Hooge Schuur – Heerlijkheid Mariënwaerdt

Het Klooster 8, 4153 RR Beesd



Programma symposiumSamenwerking versterkt 

Bent u producent, inkoper of toeleverancier in de landbouwketen?  

Samenwerken onderling of met ketenpartners biedt kansen om te 

innoveren, risico’s te verkleinen en ondernemerschap te versterken. 

Onlangs heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Leidraad 

samenwerking landbouwers’ uitgebracht, met daarin belangrijke 

mogelijkheden voor samenwerking in de landbouwketen. 

 

Wilt u weten wat er kan en mag binnen de mededingingsregels? 

Waar de grenzen liggen en hoe samenwerken loont? Kom dan naar 

ons symposium ‘Samenwerken in de landbouwketen’ op  

23 november! 

Wat kunt u verwachten

Producenten en inkopers delen hun ervaringen over samenwerken 

in de praktijk, uitdagingen daarbij én  oplossingen. Ook gaan de 

organiserende partijen en de sprekers met u in gesprek over de 

betekenis van de Leidraad samenwerking landbouwers en kansen 

van samenwerking.

 

De organiserende partijen

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, GroentenFruit 

Huis, Bionext, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) 

Vereniging Bloemenveilingen Nederland (VBN), en het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tijd Onderdeel

13:00 Inloop

13:30 Welkomstwoord

Casper Holl - Ministerie van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV)

13:40 Toelichting op de Leidraad samenwerking 

landbouwers 

Caroline Wolberink - Autoriteit Consument & Markt 

14:05 Samenwerkingsverbanden landbouwers in 

internationaal perspectief  

Diederik Schrijvershof - Maverick advocaten 

14:30 Pauze

15:00 Praktijkvoorbeelden van  

samenwerking in de landbouwketen

Bert Jan Grootes - Heineken 

Hans Prins - Oxin Growers 

15:30 Rondetafelgesprek en interactie met 

deelnemers in de zaal*

16:30 Netwerkborrel tot 17.30 uur

*Vragen graag van tevoren doorgeven via het aanmeldformulier.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 15 november. Deelname is gratis. Let op: er is 

plek voor 75 deelnemers. Deelname gaat op volgorde van 

aanmelding. 

Klik hier om u aan te melden. Wij kijken uit naar uw deelname! 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-samenwerking-landbouwers
https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-samenwerking-landbouwers
https://forms.gle/DAgy8vU1w2uiZN2w8



