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Adrie Beulens
Prof. ir A.J.M. (Adrie) Beulens, is voorzitter van de leerstoelgroep Toegepaste
Informatiekunde aan de Wageningen Universiteit. Trefwoorden: Besturings-, kennis- en
informatie-vraagstukken in Agri-food supply chain netwerken, quality controlled
logistics.

Frits van de Bos
Frits van den Bos (1963) is ECR Manager bij GS1 Nederland en is al meer dan 20 jaar
betrokken bij ketensamenwerkingsprojecten. Als aanjager van de invoering van Efficient
Consumer Response brengt hij retailers en fabrikanten bij elkaar om samen de consument
sneller, beter en tegen lagere kosten te bedienen. De resultaten van dit werk zijn te zien in
de vele publicaties, tools, websites en congressen die hij voor ECR Europe en GS1
Nederland van inhoud heeft voorzien. Hij kent de verschillende disciplines van
ketensamenwerking zoals Category Management, logistieke samenwerking en het delen
van informatie en weet dat deze samenwerking geld oplevert voor de bedrijven. Bedrijven die hiermee
succesvol zijn, weten volgens hem ECR te verankeren in hun organisatie.

Carlo Bouw

Carlo Bouw is Senior Consultant bij Bouwkracht Consultancy. Hij was manager EDI &
GS1 DAS bij Laurus Inkoop & Assortimentsmanagement, EDI-coordinator bij Laurus
ICT en projectleider detailhandelsautomatisering.
Zijn kennisgebied is business consultancy en projectmanagement op gebied van B2B
toepassingen zoals EDI en Data Synchronisatie. Hij begeleidt bedrijven met zijn
brede kennis over het optimaliseren en integreren van informatiestromen voor
B2B-processen in de keten met behulp van standaards
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Johan den Engelse

Johan is adviseur support desk bij Frug I com. Hij heeft jarenlange ervaring als
projectcoördinator van GMO bij de Greenery en is als bedrijfstakdeskundige
Akkerbouw & Tuinbouw aan het werk geweest bij ABAB Accountans & Adviseurs.

Henk Folkerts
Henk Folkerts sinds 1995 adviseur en vanaf 1998 als partner verbonden aan
Rijnconsult. Rode draad in zijn werk is samenwerking en vernieuwing. Hij heeft
veel ervaring met multi-actor vraagstukken op bedrijfs-, keten- en clusterniveau.
Henk is met name actief in de agrifoodsector op het vlak van strategie- en
netwerkontwikkeling. Hij werkt vanuit een stevige visie op de mondiale agrifood
sector, is een bouwer en gericht op de lange termijn. Zijn adviesstijl wordt
gekenmerkt door een initiërende, praktische, resultaat- en mensgerichte aanpak.

Tom den Hertog
Tom is als voorzitter van Frug I Com erg betrokken bij de ontwikkeling van SCM. Tom
heeft na een marketing verantwoordelijkheid bij Unilever, een jarenlange carrière
gehad bij supermarkt en groothandels organisaties van AHOLD in binnen en buitenland.
Op dit moment is hij verder nog Chairman selection committee at Committee SBIR
Reduction of Foodwaste, Commissaris bij Hoogvliet BV, Commissaris bij Olympic Fruit
Group en Partner van Q-Point B.V. Daarnaast doet hij ook nog losse opdrachten voor
retailers als Metro in Oost Europa. In de afgelopen tijd ook zo’n 6 tal opdrachten gedaan voor de PUM in
ontwikkelingsgebieden in Oost Europa en Midden Amerika.

Gerard Lamers
Gerard Lamers is standarisatiemanager bij GS1. Daarnaast is hij projectmanager en
teamleider van de support desk bij Frug I Com.
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Woody Maijers
Rode draad van de werkzaamheden van Woody Maijers (1963) is het aandragen van
oplossingen voor complexe organisatorische vraagstukken waarbij meerdere
organisaties, privaat en publiek, betrokken zijn: bijvoorbeeld waardeketens en
netwerken in de agro – food sector. De basis van de vraagstukken is meestal gekoppeld
aan een maatschappelijk gewenste vernieuwing. De aanpak is gebaseerd op co-creatie en
co-innovatie. De rol van Woody Maijers is die van coach: het vergroten van de
professionaliteit van de direct betrokkenen, mobiliseren van beschikbare kennis, talenten
en netwerken. Verbinden is de grootste kracht van Woody Maijers. Verbinden van mensen,
organisaties en netwerken maar ook van de ideeën, beschikbare concepten, processen en marktkansen. Door
de praktische werkzaamheden als lector aan de Hogeschool Inholland. Daarnaast biedt de basis die is
opgebouwd als directeur van stichting Agro Keten Kennis (www.AKK.nl) en bewaarder van het gedachtegoed
van Stichting Ketensnetwerken, Clusters en ICT (KLICT) een voortdurende bron van inspiratie.
www.ketencoach.nl

Sarina Pielaat

Informatie volgt nog.
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Kees Rijnhout

Kees Rijnhout is CEO van het bedrijf Rijnhout Holding B.V., waaronder een aantal
vooraanstaande bedrijven in de foodsector vallen. Tevens is hij als adviseur
verbonden aan diverse bedrijven in de foodbranche.
In het verleden was hij ook als ketenmanager AGF betrokken bij de Taskforce
Marktontwikkeling Biologische Landbouw.
Kees is naast aandeelhouder o.a. Ambassadeur van Jaguar, een toonaangevende handelsonderneming voor
citrus, steenfruit, appels, druiven en kiwi’s van over de hele wereld. De focus van Jaguar ligt op zorgzame
teeltprocessen, eerlijke inkoop, efficiënte distributie en een gerichte verkoopadvies naar de uiteindelijke
afnemersmarkt.

Harrij Schmeitz

Harrij is een specialist in de agri & food supply chain op het scheidingvlak van
(informatie)technologie en business. In 1985 is hij afgestudeerd aan de Hogere
Agrarische School van de KNBTB te ’s-Hertogenbosch, tuinbouw-85 en gaan werken in
ICT in de landbouw. Hierbij heeft hij gewerkt aan zowel toepassingen voor op het
primaire bedrijf (zowel in dierlijk als plantaardig) en voorketens (Integrale Ketenzorg
Tomaten (Rijk Zwaan), Milieu Programma Sierteelt (MPS) en Virtual integration of the
Poultry Chain (VIP, De Heus Voeders).
Twee dagen per week is de inleider werkzaam als coördinator van Frug I Com, Platform voor AGFketeninformatie. In dit platform werken Frugi Venta (AGF – handel en bewerking), Dutch Produce Association
(AGF- afzetorganisaties), LTO Nederland (AGF – Telers), Productschap Tuinbouw en Centraal Bureau voor de
Levensmiddelenhandel (CBL), samen de versketen vormend, samen met GS1 om te komen tot een versnelling
van het gebruik van digitale informatie in de versketen. Frug I Com is een van de initiatiefnemers van de SCM –
cursus in vers. Namens de Nederlandse AGF-sector is hij bestuurslid en voorzitter van Communications Comittee
IFPS International Federation for Produce Standards, waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling en doorvoering
van internationale standaarden voor vers producten in voedselveiligheidssystemen en informatiesystemen.
Daarnaast werkt hij voor Imtech’s Food & Feed Competence Center. In dit kenniscentrum crossdockt Imtech
kennis tussen (informatie) technologie en markt en vice-versa.
www.foodandfeed.nl, www.freshdigiplaza.nl
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Jacco Vooijs

Jacco is manager External affairs en Manager Food Safety and Innovation bij de
telercoöperatie FresQ u.a. FresQ is de tweede grootste telersvereniging in Nederland
met 79 leden vertegenwoordigd FresQ meer dan 750 hectares onder glas. De
aangesloten tellers produceren een breed assortiment van tomaten, paprika,
aubergines, komkommers etc.
Namens Frug I Com, is Jacco lid van de Food safety committee van de International Federation for Produce
Standards. Namens DPA, lid van de voedselveiligheidcommissie Qualiteit und Sicherheit. En lid van het college
van experts Food van Stichting Milieu Keur (SMK). Tevens lid van het kwaliteit en milieu commissie van DPA en
FrugiVenta.
Kernwoorden: Voedselveiligheid, certificering, CSR, relationship management.
www.Fresq.nl

Jack van der Vorst
Jack G.A.J. van der Vorst is professor Logistics Management and Operations Research
aan de Wageningen Universiteit. Hij was management consultant in Agribusiness en
Food Industry.
Zijn focus van het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van innovatieve logistieke
concepten in de AgriFood Supply Chain Networks. Verder werkt Jack aan de
ontwikkeling van Decision Support Models & Tools voor het management.
www.ldi.wur.nl/UK
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