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Trema Foodnetwerk
HÉT NETWERK VOOR MARKETEERS DIE HET VERSCHIL IN FOODSERVICE WILLEN MAKEN
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Welkom bij hét netwerk voor marketeers in foodservice die het verschil willen maken 

in onze branche, hun organisatie en hun omgeving!

We faciliteren jou in je ontwikkeling op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Via een breed scala aan marketingthema’s krijg je vanuit 

verschillende invalshoeken praktische content aangereikt waarmee jij het verschil kan maken. Daarbij brengen we je op laagdrempelige wijze in 

contact met andere leden, zodat samenwerking wordt gestimuleerd.

Trema-leden…

marketing manager

product manager

trade marketeer

channel marketeer

brand manager

(key) accountmanager

online marketeer

data marketeer

insights manager

category manager

inkoper

formulemanager
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Programma 2023
Macht in de keten Story proving Phygital Inclusiviteit en diversiteit

diverse data 

n.t.b.

donderdag 8 juni.

9.30 – 19.30 uur

(incl. BBQ)

*bij Plus-lidmaatschap

donderdag 2 febr.

9.00 – 16.30 uur

donderdag 20 apr.

9.00 – 16.30 uur

donderdag 14 sept.

9.00 – 16.30 uur

donderdag 23 nov.

9.00 – 16.30 uur

Pop-up sessies INTERVISIE*
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Macht in de keten
Branches onder druk

Geopolitieke ontwikkelingen op grote schaal zorgen voor druk op de branche. De macht in de wereld is 

aan het verschuiven, er zijn spanningen tussen Oost en West en de klimaatveranderingen hebben 

ingrijpende gevolgen voor de wereld. Deze ontwikkelingen hebben een grote merkbare impact op 

afhankelijkheden in de keten zoals logistiek, personeel en energie. 

De oude en vertrouwde bedrijfs- en verdienmodellen werken vaak niet meer in deze veranderende en 

onzekere wereld. Maar wat werkt wel? Hoe kan en moet jouw bedrijf inspelen op de transitie die gaande is 

en waarin de afhankelijkheid van elkaar groter is dan ooit? Feit is dat we als keten moeten samenwerken, 

maar hoe doen we dat in deze VUCA-wereld?

Donderdag 2 februari duiken we in alle ontwikkelingen en uitdagingen in de keten. In de middag gaan we 

in groepjes in gesprek met elkaar over jouw grootste uitdaging en hoe jij onderscheidend vermogen 

zichtbaar maakt. Oftewel, hoe blijf jij wendbaar in een moeilijke tijd?

Bijeenkomst: donderdag 2 februari | 9.00 – 16.30 uur



Story proving
De kunst van het bewijzen

De kunst van het verhalen vertellen is zo oud als de mensheid. De kunst van het bewijzen dat deze 

verhalen kloppen alleen niet. 

We zijn ons als marketeer allemaal bewust van de term greenwashing en onderkennen dat dit anno 2023 

niet meer kan. In deze tijd moet je als bedrijf niet alleen zorgen voor een goed verhaal, maar ook steeds 

vaker bewijzen dat het verhaal écht is: van story telling naar story proving. Bij story proving staan 

transparantie en verantwoordelijkheid nemen centraal. Aspecten die vooral generatie Z essentieel vindt. 

Tijdens deze bijeenkomst delen diverse bedrijven hoe zij met story proving het verschil maken. Ook gaan 

we aan een case werken om de opgedane kennis direct toe te passen op je eigen business. 

Bijeenkomst: donderdag 20 april | 9.00 – 16.30 uur



Phygital
Fysiek en digitaal samengesmolten

De digitale transitie is ingezet, ook in foodservice. De samensmelting van de fysieke en digitale wereld is 

steeds duidelijker zichtbaar. En zeker sinds COVID-19-pandemie is de vraag naar digitalisering explosief 

toegenomen. De vraag die dan automatisch rijst is hoe digitaal en fysiek samenwerken en één geheel 

vormen. Veel merken en food-concepten experimenteren met verschillende strategieën om de kloof 

tussen analoog en digitaal te dichten en daarmee de jongere generatie gasten beter aan te spreken. 

Nu je steeds meer hoort over de Metaverse of digitale diensten zoals de Virtual Assistant is het logisch dat 

er ook vragen ontstaan. Wat kunnen we hier mee binnen foodservice? Welke kansen biedt dit? En geeft dit 

bijvoorbeeld een boost aan de ontwikkeling en het in gebruik nemen van digitale valuta en fin-tech?

Deze dag bestaat uit 2 delen. We schetsen eerst het theoretische kader en in de middag gaan we 

foodconcepten bezoeken om in de praktijk te ervaren hoe digitaal en fysiek samenwerken.

donderdag 14 september

Bijeenkomst: donderdag 14 september | 9.00 – 16.30 uur



Inclusiviteit en diversiteit
Niet alleen een kwestie van kleur

Diversiteit en inclusiviteit zijn thema's die hoog op de agenda staan bij veel bedrijven. Een belangrijke 

aanleiding hiervoor zijn de gebeurtenissen omtrent de dood van George Floyd in 2021 en de daaruit 

voortgevloeide Black Lives Matter beweging. Het personeelstekort dat op allerlei vlakken ontstaat in het 

bedrijfsleven vraagt ook om een meer diverse en inclusieve kijk op de arbeidsmarkt. En als marketeer kun 

je je doelgroep niet meer zo makkelijk in hokjes plaatsen als je beseft dat slechts 52% van Gen-Z zichzelf 

als heteroseksueel identificeert. 48% voelt zich meer thuis bij termen als fluïde, panseksueel en queer.

Maar het creëren van inclusieve teams en content kent in de praktijk nogal wat uitdagingen. Vandaag 

krijg je gegarandeerd nieuwe inzichten aangereikt om de next step met dit thema te zetten. In de middag 

staat je persoonlijke ontwikkeling centraal. Als enige marketingnetwerk in foodservice biedt Trema 

Foodnetwerk naast vakgerelateerde verdieping en verbinding ook sessies voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling aan. Hierdoor kun jij als professional én als mens stappen zetten om het verschil te (blijven) 

maken. 

Bijeenkomst: donderdag 23 november | 9.00 – 16.30 uur



En verder…
POP-UP SESSIES

De food(service)markt is altijd in beweging. Om bij te blijven wil je nieuwe concepten niet alleen 

zien, maar ook het verhaal erachter horen. Daarom organiseert Trema pop-sessies voor haar leden. 

Wij of jij geeft aan welk nieuw concept je wilt bekijken, we prikken een datum en leden die mee 

willen, sluiten aan. Zo hoor je uit de eerste hand alle achtergrondinformatie en kun je met andere 

leden sparren over de goede en minder goede kanten van het concept.

diverse data n.t.b.

INTERVISIE incl. netwerk BBQ

Geïnspireerd worden door anderen én je eigen ideeën delen, dát is INTERVISIE. Je krijgt in één dag 

zicht op actuele trends en relevante ontwikkelingen aan de hand van best-practices en 

branchetoppers op het gebied van formules - en brands – in food ,foodservice en non-food. Zo is er 

ruimte om ideeën te delen én kun je inspiratie van anderen gebruiken voor je persoonlijke 

ontwikkeling en groei van jouw business.

donderdag 8 juni



Communicatieplatforms

Viadesk
Communicatieplatform

LinkedIn-groep

Alle Trema-leden hebben toegang tot de 
besloten ledenapp. Hier vind je o.a. actuele 

informatie over de bijeenkomsten, 
fotoreportages, branche-informatie, 

podcasten en een ledenoverzicht met 
contactgegevens. Zo kun je makkelijk 

contact met elkaar opnemen. 

Trema heeft een eigen besloten groep op 
LinkedIn, waarvoor leden zich mogen 

aanmelden. Via dit platform kun je vragen 
stellen aan collega’s, waardoor je in één 

keer een groot bereik hebt.

Trema-leden ontvangen – indien gewenst –
een gratis abonnement op het vakblad 

FoodClicks op een adres naar keuze.



Je mede-leden



Lidmaatschap

De investering voor Trema bedraagt 995,- euro per jaar per persoon voor alle activiteiten die in 

het programma zijn opgenomen. Je kan ook kiezen voor een Plus-lidmaatschap als je ook 

voordelig deel wil nemen aan INTERVISIE in combinatie met de BBQ. De investering bedraagt 

dan 1295,- euro per jaar per persoon. Een organisatie mag meerdere lidmaatschappen voor 

meerdere marketeers afnemen. Indien gewenst, mag een organisatie afhankelijk van het thema 

die marketeer laten aansluiten waar de inhoud het meest relevant voor is.

Bij het aangaan van het lidmaatschap ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Afmelden 

voor een bijeenkomst doe je telefonisch of per mail (info@focusplaza.nl) uiterlijk 2 dagen voor de 

dag van de bijeenkomst. Aanmelden voor een bijeenkomst en vervolgens zonder afmelding niet 

op komen dagen, past niet bij ons.

Klik hier om je aan te melden.

https://www.retailintervisie.nl/
https://www.focusplaza.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.focusplaza.nl/aanmelden-trema-foodnetwerk/


Janka Dekker

Raad van Advies

Minouk Damen Ferry Schepens Lisette Verheij

Founder Trema

Hanna Polman Jurriaan van de Vreede

De Raad van Advies adviseert en spart samen met het projectmanagement en de directie van Focusplaza 

over de inhoud van de Trema programma’s.

Sligro

Head of customer 

solutions

Riedel

Business development 

manager OOH & 

internationaal

SPAR

Foodservicemanager

FrieslandCampina

Channel development 

manager

Founder Trema



Trema Foodnetwerk 

is onderdeel van

Zeddamseweg 11a

7075 EA Etten

T. 0315 – 34 61 44

E. info@focusplaza.nl

Marjo GerritMarleen

Fons MariëlleLydia Lynn

Annemarie JannekeBoy Ilse

De kracht

van verbinding


