Wat is er gebeurd in 2016?

Praktisch:

Stel je de varkenssector eens voor

3 workshops

in 2021. Nog maar 5 jaar te gaan!

• telkens van 18 - 22 uur

workshops

• koffie, frisdrank en broodjes vanaf 18 uur
Een heleboel oude en nieuwe

X100

• start workshop 18.30 uur stipt

spelers hebben de sector her-

BREAKING NEWS

Varkentje
gewassen

uitgevonden. Ze hebben nieuwe

Data

manieren van samenwerking ont-

• dinsdag 16 februari 2016 (deel 1)

wikkeld. Nieuwe zakenmodellen.

• woensdag 24 februari 2016 (deel 2)

De manier waarop de verschillen-

• dinsdag 1 maart 2016 (deel 3)

de spelers in de hele keten met

(je inschrijving geldt in principe voor de drie avonden,

elkaar samenwerken, getuigt van

gezien de sessies voortbouwen op elkaar)

veel onderling vertrouwen en lef.
Nieuwe producten zijn ontstaan

Locatie:

uit slimme combinaties,

• Provinciehuis Limburg, Boudewijnzaal

zelfs over de sectoren heen. De afstemming tussen vraag en
aanbod wordt slim gecoördineerd. Het imago van de sector

(bestuursgebouw F), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• gratis parking

is jong en innovatief.
Inschrijven:
Internationale erkenning en valorisatie is ons deel! Iedere

• ONLINE > www.limburg.be/roadmap_varkenshouderij

teler heeft in real time alle informatie die hij nodig heeft om

• deelname is gratis, maar inschrijving verplicht

de rendabiliteit van zijn bedrijf te verbeteren. Eindelijk een

• vóór 5 februari 2016

(h)eerlijk en duurzaam inkomen voor alle spelers op het
veld.

Contact:
• praktische informatie: Joris Van der Flaas, provincie Limburg,

Dingen die al jaren aansleepten, namen plots een hoge
vlucht. Heilige huisjes stierven in de marge een rustige
dood.

joris.vanderflaas@limburg.be - 011 23 74 41
• inhoudelijke informatie: Philippe Belien - BelienCC
info@beliencc.com - 0479 47 94 99

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
v.u.: Inge Moors, gedeputeerde Landbouw, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

limburg.be

VARKENS
TOEKOMST ROADMAP
DE HELE KETEN
100 MENSEN
3 AVONDEN
U OOK?

Om de varkenssector in onze provincie klaar te maken

Wie neemt dit initiatief?

voor de komende 20 jaar neemt gedeputeerde Inge

• het provinciebestuur Limburg, met name gedeputeerde Inge

Moors (Landbouw - Provincie Limburg) een initiatief: ze

Moors.

Dit is een open en tegelijk persoonlijke
uitnodiging om deel te nemen aan de X100.
Een eenmalige kans. Je wordt uitgenodigd om mee te denken

brengt de hele sector samen om een marsrichting en

• de (externe) begeleider sprak met mensen uit de keten.

vanuit je eigen expertise en visie op de sector. Het is jouw

routeplan uit te werken. Dat doen we samen met en voor

• daarop is beslist om met een groep van een 20-tal spelers

persoonlijke passie die we aan tafel uitnodigen.

de hele sector.

Daarvoor zoeken we:

uit de hele keten, een initiatief voor te bereiden om 100
mensen uit de hele keten bij elkaar te brengen. Vandaar de
term X100.

• 100 mensen die deze sector een warm hart toedragen.
• goesting en ideeën, om de varkenssector in onze provincie een boost te geven.
• mensen van allerlei slag, die van ver of dichtbij betrokken zijn bij de varkenssector.
• de wil om samen te werken met diverse anderen.

Wat gaat er met het resultaat gebeuren?
• één en ander moet in het voorjaar van 2016 leiden tot een
strategische roadmap voor de sector van het varkensvlees in
en om onze provincie.
een gemeenschappelijk antwoord op de vragen: waar
willen we met de sectoren naar toe? En aan welke

• gedurende drie avonden de beste ideeën en voorstel-

strategische knoppen moeten we hiervoor draaien?

len aan elkaar koppelen en vormgeven. Dat is jouw

•

voor alle spelers in de sector beschikbaar.

tijdsinvestering.

•

geen eenvoudig wensenlijstje aan de overheid, of aan

Waarom doen we dat?
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• omdat we denken dat het nu hét moment is.
• omdat we geloven in de kracht van alle betrokkenen in

Provinciehuis

Albertkanaal

Hasselt- zuid

E313

Europa. Het is een breed voorstel waarmee alle spelers
aan de slag kunnen: ondernemers, overheid, organisaties,

Grenslandhallen
Ethia Arena Genk

Ring

Ring

• omdat we vinden dat het veel beter kan.
• omdat wachten aan de zijlijn geen slimme keuze is.
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• het resultaat is:

Wat gaan we doen?
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