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16-18.02.2018
Weelde Depot
Geeneinde 54, 2381 Ravels
Weelde
Depot
open van
10.00u
tot 18.00u

Seminarie
Pluimveehouderij

Geeneinde 54, 2381 Ravels
open van 10.00u tot 18.00u

Vrijdag 16 februari 2018 om 18.15u
Alle info op

www.agridagen.be

“Crisiscommunicatie,
hoe pakken we dit aan?”

Locatie:
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)
Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

De pluimveehouderij werd het afgelopen jaar door verschillende
crisissen getroffen. Telkens speelde de media een belangrijke rol in het
communicatieproces. Hoe kan de sector correct en opportuun omgaan
met de verschillende mediakanalen? Welke rol kunnen landbouwers en
de andere spelers in de pluimveehouderij hierin spelen? Yves Panneels,
woordvoerder van VLM Airlines en Airbus, deelt graag zijn ervaringen.
Traditionele pluimveehouders produceren diverse voedingswaren van
uitstekende kwaliteit, zowel op nutritioneel als ecologisch vlak. Zijn
de landbouwers zich daar voldoende van bewust? Zijn ze daar nog fier
op? Individuele landbouwers moeten, samen met de rest van de keten,

Programma:
18.15u: aanvang seminarie
Wouter Wytynck zorgt voor de juiste mindset bij de sprekers en bezoekers.
Yves Panneels en Tom Vandenbussche delen hun kennis over respectievelijk
crisiscommunicatie en de waarde van pluimveeproducten. Vervolgens krijgen we
een panelgesprek met verschillende sterke en ervaren sprekers uit de pluimveewereld.
20.00u: netwerkmoment
21.00u: einde

vertegenwoordigers worden van hun product. Op die manier kunnen ze ook in
tijden van crisis een belangrijke rol opnemen. Tom Vandenbussche, diëtist van
onder andere Guillaume Van Keirsbulck en Jens De Keukeleire, geeft ons zijn
mening over de producten die de pluimveehouderij voortbrengt. Jacques Van
Outryve, journalist Boerenbond, leidt de discussie in goede banen.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Klik op de knop “inschrijving seminaries” en vink vervolgens
het (de) seminarie(s) aan dat (die) u wil bijwonen. Toegang tot
het seminarie is gratis inbegrepen in de toegangsprijs voor de
AGRIDAGEN 2018.

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

P r ov i nc i a l e Ver eni g i ng v oor
B ed r i jf s p l ui m v ee- en
K oni jnenhoud er s
A nt w er p en v z w

Panelleden:
Theo Niewold: hoogleraar voeding en gezondheid aan de KU Leuven
Anouk Van Wouwe: Promotie en Communicatie manager bij VLAM
Luc Maertens: oud-medewerker van ILVO en ervaringsdeskundige
Hilko Ellen: medewerker van de Wageningen University & Research
Eric Van Meervenne: Vlaamse vleeskuikenhouder, voorzitter van de vakgroep Pluimvee
Boerenbond
Eric Hubers: Nederlandse leghennenhouder, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij LTO
Moderator:
Jacques Van Outryve is een vaste waarde in de landbouwjournalistiek als adjuncthoofdredacteur van Boer&Tuinder en expert in het Europese landbouwbeleid.

