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Uitnodiging: Informatiebijeenkomst Certificering
Beste deelnemer,
Er gaat bijna geen week voorbij of we horen weer iets over certificering. Er zijn vele type
certificeringen met verschillende doelen zoals: gericht op milieu, gericht op sociale aspecten,
gericht op voedselveiligheid, gericht op duurzaamheid, gericht op biologisch etc etc..
Er heerst veel onduidelijkheid, waarbij een aantal vragen gesteld kan worden:
•
•
•
•

Wil of moet ik gecertificeerd zijn?
Wat eisen mijn afnemers of mijn afzetorganisatie nu en in de toekomst?
Wat kost het mij als bedrijf om te certificeren, zowel financieel richting
certificeringsinstelling als ook arbeid en andere extra kosten op het bedrijf?
Wat levert het mij op; financieel, afzetmogelijkheden en andere aspecten?

Kortom, veel vragen waar we graag meer duidelijkheid in willen brengen, zodat u als kweker
handvatten krijgt die u helpen om een beslissing te kunnen nemen m.b.t. wel of niet
certificeren en welk certificaat.
Hiervoor organiseert de cultuurgroep Vaste Planten voor haar leden een bijeenkomst over
certificering, waarbij 2 sprekers vanuit de afzet hun visie geven over certificering en daarnaast
2 sprekers die uitleg geven over de verschillen tussen diverse certificeringen, waaronder
kosten, inzet etc.
De bijeenkomst vindt plaats:
Datum: woensdag 7 oktober 2020, aanvang 15.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Engel
Adres: Heereweg 386, 2161 DG LISSE
Programma:
14.45 uur ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Opening door Aad Vollebregt, voorzitter cultuurgroep Vaste Planten
15.05 uur Jørgen de Ree, directeur van De Ree Holland
Deelnemer Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten
15.30 uur Toon Wurfbain, projectleider Duurzaamheid bij Tuinbranche
Nederland, de belangenbehartiger van (o.a.) de tuincentra.
15.55 uur Pauze
16.10 uur John Janssen van Stichting Milieukeur (SMK)
Presentatie over ‘On the way to Planet Proof’

Contact: Gerrit Peeters, gerrit@ltobomen.nl tel: 06-25120007
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16.35 uur Leen van Driel en Colin Maas van ECAS
Presentatie over de certificaten: MPS A.B.C, MPS GAP en Global GAP
17.00 uur Forum discussie met de 4 gastsprekers
17.30 uur Afsluiting door Aad Vollebregt

I.v.m. de richtlijnen voor Covid-19, zoals 1,5 m afstand is het aantal bezoekers beperkt.

Daarom is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via mailadres gerrit@ltobomen.nl waarbij u
aangeeft met hoeveel personen u komt.
Wilt u zeker zijn van een plaats meld u dan snel aan, helaas vol is vol.

Graag zien we u op woensdag 7 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens de cultuurgroep Vaste Planten

Aad Vollebregt
Voorzitter

