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Netwerkevent voor 
kwaliteitsmanagers
Voor het vierde jaar op een rij 
kunnen kwaliteitsverantwoordelijken 
in de voedingsindustrie deelnemen 
aan het netwerkevent Quality Days. 
De samenwerking tussen de vier 
organiserende bedrijven (Arco, 
CIDLines, Epacco en Hosa) zorgt 
opnieuw voor een kennisverrijkende 
ontmoetingsdag in de voedings-
industrie. Nicolas 
Cuypers van Hosa: 
“Wij bieden 250 
genodigden de kans 
om kennis te maken 
met elkaar en om 
ervaringen uit te 
wisselen. Dit 
netwerkevent brengt 
kwaliteits-
verantwoordelijken en 
specialisten in de 
constructie samen. Om het gratis te 
houden voor onze genodigden, 
kunnen we rekenen op de steun van 
zestien bedrijven, elk met hun eigen 
specialiteit in de voedingsindustrie.” 

Duidelijke behoefte
Joost Buysschaert van Epacco ziet 
voldoende voedingsbodem voor 
een dergelijk netwerkevent: “Er is 
weliswaar een groot aanbod aan 
vakbeurzen, maar door het huidige 
economische klimaat trekken deze 
minder exposanten en bezoekers. 
Met Quality Days willen wij hierop 
een antwoord geven en een lacune 
invullen om zo de kans op gericht 
netwerken te vergroten. Met een 
opkomst van 90% van de 
genodigden bewijzen we dat er 
een duidelijke behoefte is aan een 
dergelijk initiatief.” 

NIEUW IN 2013

Geen centraal thema
Terwijl vorige edities telkens één 
centraal thema als rode draad naar 
voor schoven, verruimt Quality Days 
dit keer het aanbod door vier 
verschillende sprekers te kiezen die 
elk op zich een deel van de 
voedingsindustrie aantrekken en 
specialist zijn in hun vak. De 
organisatie wist volgende namen te 
strikken: Lieven Boone (slachthuis 

Adriaens), Calude 
Detremmerie 
(Tracewise), Tim 
Lammens (Delhaize 
Group) en Pascal 
Vanhove (Eneco). 
Armand Schreurs staat 
in 2013 opnieuw in 
voor de animatie 
tussendoor. Cuypers: 
“Vorig jaar moest hij om 
persoonlijke redenen 

verstek laten gaan, maar we zijn 
heel blij dat hij dit jaar weer van de 
partij is. Hij weet telkens een heel 
gesmaakte kijk te geven op de 
aangesneden onderwerpen.” 

Nieuwe locatie
Een tweede opvallende 
nieuwigheid voor deze vierde editie 
is de verandering van locatie. Het 
ICC Gent wordt omgeruild voor 
Studio Essevee aan het 
Regenboogstadion in Waregem. 
Buysschaert: “Bezoekers die er de 
vorige jaren bij waren zullen 
ongetwijfeld de ruime 
parkeergelegenheid rond de zaal 
van harte toejuichen. Bovendien 
willen we door de keuze voor een 
warme, gezellige zaal, de kracht 
van onze formule ten volle tot zijn 
recht laten komen.” 
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ONTMOETINGSDAG VOOR KWALITEITSMANAGERS
Quality Days richt zich tot iedereen die binnen de 
voeding bezig is met kwaliteit in de breedste zin van 
het woord. Het event brengt productie- en 
kwaliteitsverantwoordelijken van de technische dienst  
uit diverse voedingsbedrijven samen om te discuteren 
over actuele kwaliteitsthema's. Aan de hand van 
sprekers en praktijkervaringen worden ideeën 
uitgewisseld over hoe een bedrijf vandaag 
zijn kwaliteitssysteem bewaakt en beheerst.  
Quality Days gaat in 2013 door in Studio  
Essevee, Regenboogstadion te 
Waregem.

Jasmijn Huysentruyt
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PRAKTISCHE INFO

Programma
14.30 u. ontvangst met koffiebuffet
15.00 u. seminaries met animatie van Armand Schreurs
• Pascal Vanhove, Eneco nv, operations manager biogas België

Afval? Op naar een duurzame oplossing
• Lieven Boone, plantmanager slachthuis Adriaens nv

Crisismanagement na brand
•Calude Detremmerie, consultant Tracewise nv

De volgende wettelijke stap in traceerbaarheid
•Dr. Tim Lammens, director quality & food safety Delhaize Group nv

Wat verwacht de retail van de producent op vlak van kwaliteit?
17.00 u. receptie
18.30 u. driegangenmenu
20.30 u. open bar
Waar? 
Studio Essevee, Regenboogstadion, Zuiderlaan 8790 Waregem
(ruime parking voorzien)
Wanneer? 
18 april 2013
Meer info? 
www.qualitydays.be
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WIJ BIEDEN 250 
GENODIGDEN DE 

KANS OM KENNIS TE 
MAKEN MET ELKAAR 
EN OM ERVARINGEN 
UIT TE WISSELEN IN 
EEN AANGENAAM 
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