uitnodiging

Opening

25 november 2010
14.00 uur

Opening van Het House of Food
Geachte heer, mevrouw,
Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in
Zaandam, haar deuren. Graag nodigen wij u uit om de feestelijke opening bij te wonen.
Het House of Food in Zaandam is een fysieke ontmoetingsplaats voor de
voedingsmiddelenindustrie in de Zaanstreek en omgeving en biedt ruimte voor leren,
werken, innoveren en zaken doen in de foodsector. Het House of Food richt zich, door
samenwerking met alle betrokkenen in de Zaanse voedingsmiddelensector, op de aanwas
van snel inzetbaar en goed opgeleid personeel, op het delen van kennis, en op het
stimuleren en ondersteunen van innovatie en groei. Het House of Food is onderdeel van
Zaanstreek First in Food.

Maak kennis
met de
partners

Het House of Food bestaat uit een innovatiestudio, foodlaboratorium,
netwerkruimte, diverse opleidingsruimten en een leerwerkfabriek. In het
House of Food zijn gevestigd een satellietvestiging van de Hogere Agrarische
School HAS uit Den Bosch, dienstverlener op het gebied van onderwijs en
personeelsbemiddeling voor de food sector TalentWorX in Food, specialist op
het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit WFC Food Safety en bureau voor
productontwikkeling en verpakkingen FLEX/the INNOVATIONLAB.

Het House of Food staat voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden door
het samenbrengen van zoveel mogelijk bedrijven, kennis en goed opgeleide mensen op
het gebied van food. Kansen en mogelijkheden op het gebied van productontwikkeling en
verpakking, processen, logistiek, ICT, kwaliteit en beschikbaarheid van personeel,
marketing, sales en nog veel meer.
Kennis staat hierbij centraal. Kennis die u zelf bezit, en ook externe kennis die van pas komt
bij de groei en innovatie van uw onderneming. Nederland kent vele publieke en private
kennisspecialisten voor de voedingsmiddelensector en binnen het House of Food delen zij
graag hun kennis met u om tot nieuwe inzichten te komen. Zo kunt u nieuwe kansen voor
uw onderneming creëren.

the food innovation factory

Vragen die zij kunnen beantwoorden, zijn bijvoorbeeld: wat zijn de belangrijkste
nationale en internationale consumententrends? Hoe kan ik hier in mijn bedrijf op inspelen?
Hoe maakt de klant zijn keuzes voor het schap? Hoe kan ik de inkoper beter overtuigen?
En hoe bereik ik mijn doelgroep?
Naast het toegankelijk maken en verspreiden van externe kennis, zal Het House of Food
zich ook richten op het bieden van informele contacten met uw collega ondernemers.
Leren van elkaar is immers de snelste manier om tot nieuwe kansen te komen voor uw
eigen bedrijf.
Hiernaast zijn binnen uw organisatie de medewerkers erg belangrijk. Zij zorgen voor de
continuïteit van de onderneming. Maar het vinden en behouden van goed en gemotiveerd
personeel is niet altijd eenvoudig. Het House of Food richt zich op vraagstukken als: hoe kan
ik inspelen op het werven van beter gekwaliﬁceerd personeel? En hoe betrek ik jongeren bij
mijn bedrijf om de toekomstige vergrijzing het hoofd te kunnen bieden?
Op deze manier biedt het House of Food vele mogelijkheden en helpt het de Zaanstreek
haar positie als nummer één in Food te verstevigen. Maar het House of Food is er vooral op
gericht om te voorzien in uw behoeften. Uw input is dan ook van harte welkom en
gezamenlijk komen we zo tot innovatie, groei en nieuwe kansen.
Op 25 november kunt u zelf kennismaken met alle aspecten van het House of Food, zoals de
innovatiestudio, het foodlaboratorium, de leerwerkfabriek, de vestiging van TalentWorX en
de satellietvestiging van HAS Den Bosch. Alle partners zijn aanwezig en geven u graag meer
inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf. Hiernaast vertelt Sander van der Laan,
Algemeen Directeur van Albert Heijn, over het belang van innovatie door
voedingsmiddelenproducenten voor de retailer en geeft trendwatcher Anneke Ammerlaan
haar visie op de consument van morgen. Het House of Food zal worden geopend door
Barbara Visser, wethouder Economische Zaken van de gemeente Zaanstad, Jaap Bond,
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Peter Tange, burgemeester van
Wormerland, en Paul Möhlmann, burgemeester van Oostzaan.
Graag tot 25 november,
Met vriendelijke groet,
Henry Meijdam
Voorzitter Stichting Zaanstreek First in Food

Verken alle
ruimten en
mogelijkheden

In het House of Food
Innovatiestudio
Voedingsmiddelen zijn producten met een beleving. Hierbij hoort een bepaalde smaak,
verpakking, positionering, doelgroep, en nog veel meer. Dit staat centraal in de Innovatiestudio, die zal worden verzorgd door FLEX/the INNOVATIONLAB en zich zal bezighouden
met creativiteit en innovatie in de voedingsmiddelensector. In de Innovatiestudio kunt u
brainstormen, uitproberen, ontwikkelen, adviezen krijgen, de reacties en haalbaarheid bij
de consument toetsen, en nog veel meer.

Laboratorium
In het Foodlab van het House of Food zal WFC, bestaande uit WFC-Food Safety en WFCAnalytics, levensmiddelenonderzoek gaan verzorgen voor de Zaanstreek en omstreken.
Het laboratorium zal zich richten op chemisch en microbiologisch onderzoek.

Leerwerkfabriek
In samenwerking met het Clusius College, het Regio College en het Nova College zal de
leerwerkfabriek worden benut om jongeren en zij-instromers te interesseren voor en voor
te bereiden op een loopbaan in de voedingsmiddelenindustrie. Ook zal de leerwerkfabriek
het bedrijfsleven helpen om snel inzetbaar en goed gekwaliﬁceerd personeel in dienst te
kunnen nemen.

HAS Kennistransfer
HAS Kennistransfer is een satellietproject van HAS Den Bosch. HAS Kennistransfer
verzorgt in-company trainingen en kan ook met HBO studenten het bedrijfsleven projectmatig van dienst zijn. Daarnaast verzorgt de HAS Den Bosch de HBO opleiding Food
Design. Samen met de innovatiestudio kunnen deze hoog opgeleide studenten wel eens
voor verrassende nieuwe concepten gaan zorgen voor het Zaanse bedrijfsleven.

TalentWorX in Food
TalentWorX in Food wil een belangrijke bijdrage leveren om de aanwas van jongeren en
zij-instromers voor de Food-sector in de Zaanstreek de komende jaren structureel te
verbeteren en te vergroten. TalentWorX in Food brengt vraag (werkgevers) en aanbod
(werknemers) bij elkaar.

Netwerkruimte
Veel aandacht zal worden besteed aan een gevariëerd activiteitenprogramma, dat bestaat
uit themabijeenkomsten, meetings en workshops, netwerkbijeenkomsten, masterclasses
en een informatiemarkt.
Het House of Food is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door bijdragen vanuit de
verschillende overheden, collega-ondernemers en de Europese Unie.

Programma 25 november 2010
14.00

Inloop en ontvangst

14.30 – 14.45

Welkom
Henry Meijdam, voorzitter Stichting Zaanstreek First in Food

14.45 - 15.00

Opening
Barbara Visser, wethouder Economische Zaken Zaanstad
Jaap Bond, Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland
Peter Tange, burgemeester van Wormerland
Paul Möhlmann, burgemeester van Oostzaan

15.00 – 15.30

Het belang van innovatieve producten voor de retailer
Sander van der Laan, Algemeen Directeur Albert Heijn

15.30 – 16.00

De consument van morgen
Anneke Ammerlaan, food trendwatcher

16.00 – 16.30

Pauze

16.30 – 17.30

In het House of Food
De partners vertellen over de innovatiestudio, het food laboratorium,
HAS Den Bosch, Syntens en het Food Learning Centre

17.30 – 19.00

Individueel bezoek aan de verschillende ruimten
Gelegenheid tot netwerken met een drankje en een hapje
Beleef zelf alle aspecten van het House of Food
Vraag de partners wat zij voor u kunnen betekenen

Direct
Aanmelden
Via de website:

Met

Sander van der Laan
over het belang van innovatie!

www.houseoffood.nl
Via email naar:

info@houseoffood.nl

(De Zaanse Chocoladefabriek)
Westzijde 168 – 188
1506 EK Zaandam
www.houseoffood.nl
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info@houseoffood.nl

