
 

 

 
 

Voedingsbedrijven krijgen heel wat prestatie-eisen op hun bord. De VOCA-omgeving 

(Volatiel, Onzeker, Complex en Ambigu) zet voedingsbedrijven, en zeker KMO’s, onder druk 

en heeft ook een impact op de werkbaarheid van de jobs en het welzijn van de medewerkers. 

Bedrijven kunnen dit deels opvangen door zich op basis van beschikbare data intern anders, 

meer wendbaar, te organiseren. Maar het antwoord ligt ook voor een deel buiten de 

bedrijfsmuren door de afstemming en samenwerking met leveranciers en/of klanten - dus 

stroomop- en/of afwaarts in de agrovoedingsketen - te optimaliseren.  Het beter en 

efficiënter delen van data doorheen de volledige keten kan een belangrijke hefboom zijn 

om turbulenties in een organisatie beter te beheersen of er beter op in te spelen, en het werk 

op die manier werkbaarder te maken. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer werkbare jobs met 

meer efficiëntie, minder werkstress en een grotere betrokkenheid.    

Data veilig, efficiënt en juridisch ondersteund delen doorheen de keten kan via het 

datadeelplatform DjustConnect en de voordelen hiervan zijn al bekend. Maar hoe organiseer 

je bij het delen van data de samenwerking over de bedrijven heen, zodat de digitale 

transformatie voor elke partner succesvol verloopt en ook de individuele werknemer zich 

geholpen en ondersteund voelt? ILVO, Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento zoeken 

hierop antwoorden met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF-Vlaanderen) in het 

nieuwe project CHAIN, Connecting Humans in the Agrifood INdustry. 

Via dit project kunnen we begeleiding aanbieden aan 2 agrovoedingsketens en hen intensief  

ondersteunen bij het opstellen van hun digitale samenwerkingstraject. De opportuniteiten voor 

de betrokken bedrijven zullen in kaart gebracht worden, een bedrijfsstrategie zal opgesteld 

worden en het datadelen met de ketenpartners wordt georganiseerd. Een aangepaste 

begeleiding wordt voorzien met aandacht voor het technologische, het organisatorische en het 

menselijke. Het begeleidingstraject  heeft een duurtijd van 1,5 jaar (april 2022 - oktober 2023).  

Er zullen in die tijd 7 collectieve sessies georganiseerd worden (2-maandelijks) met de 

bedrijven uit de beide ketens om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. De gevraagde 

inspanning van de bedrijven wordt geschat op 2 werkdagen per maand. We beogen dat alle 

bedrijven uit de ketens voordeel halen uit hun datadelen proces. 

Is jouw bedrijf actief in de landbouw- of voedingsindustrie? Is jouw bedrijf op zoek naar 

ketenpartners om bedrijfseigen data te delen en relevante data te ontvangen? Of is jouw bedrijf 

met je ketenpartners al klaar om digitale samenwerkingsverbanden op te starten, maar is extra 

ondersteuning gewenst?  Dan is dit het moment! Contacteer ons vrijblijvend voor een 

verkennend gesprek.  

 

Stephanie Van Weyenberg (ILVO), +32 9 272 28 18 

Stephanie.VanWeyenberg@ilvo.vlaanderen.be  

Karl Boumans (Flanders’ FOOD), +32 477 52 71 38 
Karl.Boumans@flandersfood.com 

Lieven Eeckelaert (Workitects), +32 476 96 16 99 
Lieven.Eeckelaert@workitects.be  

 

 

 


