PARTNER FACTSHEETS

LEARN

FOOD UNPLUGGED
Food Unplugged is een tweejaarlijks terugkerend foodfestival dat de
schijnwerpers zet op ‘onversterkt’ eten; eerlijk eten van boeren en kleine

TASTE

onafhankelijke producenten en cateraars. Food is de verbinding tussen stad,
platteland, burger, producent en generaties. Op Food Unplugged komen
professionals - boeren, chefs, producenten, horecaondernemers, marketeers,
beleidsmakers, journalisten, wetenschappers - samen om met elkaar in
gesprek te gaan, om de transitie in agrifood van prijs naar waarde te
studeren.

MEET

Stormbaan
De voormalige stormbaan op het World Food Center wordt
omgetoverd tot een creative hub met strobalen theaters, minirestaurants en bijzondere pop-up ateliers; die ter locatie
dienen voor bijzondere workshops, proeverijen, hoor-en-doe
colleges, foodexperimenten, vernieuwende foodconcepten en
live-muziek.

Food Inspiration organiseert het eerste B2B event in de
foodservicebranche. Een uniek moment waar het weer
mogelijk is om in de openlucht persoonlijk contact te maken
met gelijkgestemden.

Plattegrond

Opzet Food Inspiration Outdoor

30+
WORKSHOPS ‘UNPLUGGED’

400
FOOD PROFESSIONALS

20
Sprekers

Programma
09.00 uur Ontvangst gasten

10.00 uur Opening Food Inspiration Outdoor
10.15 uur Theater
11.30 uur Workshops
12.50 uur Lunch
14.30 uur Theater
15.40 uur Workshops
17:15 uur Theater
17.30 uur Borrel
19.30 uur Einde Food Inspiration Outdoor

Data & tijden
Op donderdag 1 juli, 09.00 - 19.30 uur organiseert Food
Inspiration het eerste B2B event van 2021: Food Inspiration
Outdoor, Food Unplugged. Het event zal hybride zijn met
bezoekers die live aanwezig zijn en geïnteresseerden die vanuit
huis, via een livestream, meekijken. De bezoekers kunnen de
gehele dag aanwezig zijn om naar het theater te kijken,
workshops en ateliers te bezoeken. Het plenaire programma, de
show van Food Inspiration, wordt via een livestream beschikbaar
gesteld.

Indien nodig (met de richtlijnen vanuit het RIVM) verlengen we
het evenement naar vrijdag 2 juli.

Workshops / sprekers - line up
Laat je inspireren door de vele gepassioneerde sprekers over ieder hun eigen vakgebied.

Estèe Strooker
Restaurant ’t Amusement

Volkert Engelsman
EOSTA

Gustavo Bottino
Restaurant SOIL

Albert Kooy
Dutch Cuisine

Arjan Siemerink
Yama - No Fish Sushi

Micha van der Veen
Chef de Partie

Josja Haagsma
Meat Josja

Rianne Slotboom
Het Kaasmeisje

Hans Steenbergen
Food Inspiration

Mahan Eslami
FOOD OF CULTURES

Workshops / sprekers- line up

Jord Althuizen
Smokey Goodness

Marieke Laméris
Lekker Lupine

Edwin Klaasen
De Gevulde Koek

Arjan Poll
Gulpener

Prof. Gert Kema
Nederbanaan

Rogier Power
Kumasi Drinks

Workshops / sprekers - line up

Christian Weij
Phaera Mensen
Wij doen mee aan de
Spoony
Verrot Lekker

Food Waste
Challenge

Rabobank
Food Waste Challenge

Jasper Udink van Cate
Creative Chef

Orbisk
Zero Food Waste

Joris van Voorthuizen
Jorisbrood

Jan Dirk en Peter van de Voort
Remeker

Workshops
&
ateliers
Bij de ingang van Food Unplugged worden alle genodigden
persoonlijk verwelkomd. Elke partner heeft een eigen plek waar
‘Unplugged’ een workshop of atelier kan worden neergezet. Op
basis van de plannen reserveren wij een plek in het bos. Op die
plek verwelkomen jullie de gasten, organiseren jullie een demo,
workshop of college. Dit allemaal in de natuur, in de buitenlucht.
Wij vragen iedere partner één-op-één om ideeën te delen, zodat
we gezamenlijk tot de best mogelijke invulling komen in de
huidige
omstandigheden.

Food Inspiration zorgt voor iedere partner voor een aantal
strobalen, 2 werkbanken en indien nodig een stroompunt. Overige
zaken zijn in overleg.

Tickets
Als partner willen wij je uiteraard van harte
welkom heten op het evenement. In
je partnership zitten de volgende tickets:

• 10 tickets per partner voor jullie gasten
• 2 - 4 tickets voor bemanningsleden atelier of workshop
• 10 livestream tickets
Je ontvangt per mail een digitale uitnodiging waarmee je jouw
gasten kan uitnodigen. Via jouw unieke partner portal kan je de
gegevens van je gasten invoeren die je hebt uitgenodigd.
Food Inspiration zorgt dat gasten de informatie m.b.t. Food
Inspiration Outdoor per mail ontvangen.

Opbouw & afbouw
Op woensdag 30 juni kan er worden opgebouwd tussen 09.00 - 18.00
uur.
Het evenement start 1 juli om 09.30 uur. We vragen je om jouw plek om
09.00 uur klaar te hebben.
Het evenement is om 19.30 uur afgelopen. Dit is ook het moment
waarop er kan worden afgebouwd. Verder kan er worden afgebouwd op
vrijdag 2 juli tussen 09.00 - 18.00 uur.

COVID - 19
Food Inspiration volgt het nationale plan van de eventbranche. We doen
er alles aan om de veiligheid van jou, je collega’s en je gasten te
garanderen. Het aantal gasten is volledig in lijn met de geldende
richtlijnen en ook daar geldt dat alle COVID-19 maatregelen zijn
gecontroleerd. Van alle gasten die fysiek aanwezig zijn vragen wij een
vaccinatiebewijs of een negatieve pcr-test. Uiteraard zullen wij in de
communicatie voorafgaand aan het evenement ook de mogelijkheid
bieden om binnen 24 uur voor het evenement een test af te nemen.

Wij houden alle ontwikkelingen en richtlijnen m.b.t. evenementen
nauwlettend in de gaten.
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stap gezet met de uitvoering van Fieldlabs en de toezegging van een garantieregeling, zodat we de voorbereidingen
voor deze zomer kunnen starten.
Voor zakelijke en publieksevenementen
/ festivals
Maar dit is niet genoeg.

Wij kijken naar wat wel kan, in plaats
van wat niet kan. Wij zijn een belangrijke
onderdeel van de oplossing om Nederland van het slot te halen en mensen
weer op een veilige manier ontspanning
te bieden. Nederland stelt daarom een
heldere ambitie vast:
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Onlangs heeft het kabinet een eerste
stap gezet met de uitvoering van Fieldlabs en de toezegging van een garantieregeling, zodat we de voorbereidingen
voor deze zomer kunnen starten.
Maar dit is niet genoeg.
Daarom kiezen wij in het Nationaal Evenementenplan voor een scherpe ambitie
om veilig en verantwoord evenementen
te realiseren voor het publiek.

Onze branche is op het gebied van
evenementenorganisatie een onomstreden voorloper in de hele wereld. Wij
bepalen daar de toon, wij hebben de
expertise en kunde om evenementen
juist ook in deze tijd veilig te organiseren.
Wij kijken naar wat wel kan, in plaats
van wat niet kan. Wij zijn een belangrijke
onderdeel van de oplossing om Nederland van het slot te halen en mensen
weer op een veilige manier ontspanning
te bieden. Nederland stelt daarom een
heldere ambitie vast:

Vanaf 1 juli 2021 weer zakelijke en
publieksevenementen met volledig
publiek en zonder 1,5 meter afstand.

1 juli

Songfestival

EK2020

Eerste stap
capaciteit
verhogen

Laatste stap
capaciteit
verhogen

Start
festivalseizoen:

1. Hoe gaan we dit realiseren?

Fieldlabs

Publiek welkom
op (zakelijke)
events
(op 1,5 meter)

1. Toenemende vaccinatiegraad
2. Sneltesten: 400.000 per dag

1,5 meter
afstand volledig
loslaten

3. Testbewijs en/of vaccinatiebewijs (app)
4. Hygienemaatregelen
besluit
kabinet resultaten
fieldlabs
5. Professionele
begeleiding

stopknop /

Groene
zones

6. Triage

Groene
zones

garantieregeling

Event Platform

Fieldlab evenementen

4. Hygienemaatregelen

Veilig en verantwoord de 1,5 meter

13 juni

Veilig en verantwoord de 1,5 meter

3. Testbewijs en/of vaccinatiebewijs (app)

8. Vermindering druk op de zorg

18 mei

Alliantie van
afstand loslaten bij live evenementen
Evenementenbouwers

2. Sneltesten: 400.000 per dag

7. Gunstig epidemiologisch beeld

april

4. Met wie8.werken
we samen?
Vermindering druk op de zorg

1. Toenemende vaccinatiegraad

6. Triage

februari

7. Gunstig epidemiologisch beeld

1. Hoe gaan we dit realiseren?

5. Professionele begeleiding

Daarom kiezen wij in het Nationaal EvenVanaf 1 juli 2021 weer zakelijke en
ementenplan
voor een
ambitie
3. Wanneer
willen
wescherpe
dit realiseren?
publieksevenementen met volledig
om veilig en verantwoord evenementen
publiek en zonder 1,5 meter afstand.
te realiseren voor het publiek.

Kabinet

92.300.000
Overheidsdiensten
2. Veilig en verantwoord:bezoekers
welkom in de groene zone!
Gemeenten

Wetenschap

Politiek

7 basisregels groene zones

OMT

1

2

GGD

3

De1.weg
Hoe naar
gaanlive
we evenementen
dit realiseren?in Nederland

Nederland wil weer naar live eveneOnze branche is op het gebied van
2. Veilig
en verantwoord:
welkom
in de groeneeen
zone!
menten.
De evenementen-,
sport- &
evenementenorganisatie
onomcultuursector snakt al sinds vorig jaar
streden voorloper in de hele wereld. Wij
1. verwelkomen
Toenemende vaccinatiegraad
naar het
van publiek. Ook
bepalen daar de toon, wij hebben de
de samenleving
en het
bedrijfsleven
expertise
kunde om evenementen
2. Sneltesten:
400.000
per dagzijn
7 basisregels
groeneenzones
duidelijk klaar voor de volgende stap.
juist ook in deze tijd veilig te organiseren.
3. Testbewijs en/of vaccinatiebewijs (app)
2Wij kijken naar wat wel kan,
3 in plaats
Onlangs heeft het1 kabinet een eerste
4. Hygienemaatregelen
stap gezet
met de uitvoering van Fieldvan wat niet kan. Wij zijn een belangrijke
Je
bent
aantoonbaar
labs en 5.
deProfessionele
toezegging
van
een garantie-Je hebt
onderdeel van de Je
oplossing
om Nederhebt je handen
begeleiding
negatief
uur)
regeling,
zodatgetest
we de(<48
voorbereidingen
land van het slot teGroene
halen en mensen
gedesinfecteerd
geen klachten
6.
Triage
en/of
vaccinatiebewijs
voor deze
zomer
kunnen starten.
weer op een veiligezones
manier ontspanning
epidemiologisch beeld
dit7.isGunstig
niet genoeg.
te bieden. Nederland stelt daarom een
eMaar
en publieksevenementen
/ festivals
4
5heldere ambitie vast:
6
8. Vermindering druk op de zorg
Daarom kiezen wij in het Nationaal EvenJe bent buiten
Als bezoeker
houd1je
Er is zakelijke
toezicht
Vanaf
juli 2021 weer
en
ementenplan voor een scherpe ambitie
3. Wanneer
willen
we dit realiseren?
of in een
goed
je aan
depublieksevenementen
gestelde
op naleving
en
verantwoord
de 1,5
meter
met volledig
om veilig en Veilig
verantwoord
evenementen
geventileerde ruimte
veiligheidsmaatregelen
coronamaatregelen
loslaten bij
live evenementen
publiek en zonder 1,5 meter afstand.
te realiserenafstand
voor het publiek.

aal Evenementenplan

7

februari

april

18 mei

13 juni

(op 1,5 meter)

verhogen

7 basisregels groene zones
2. Sneltesten: 400.000 per dag
1
2 (app)
3. Testbewijs
en/of
vaccinatiebewijs
besluit kabinet
resultaten
fieldlabs

4. Hygienemaatregelen
Je bent
aantoonbaar
Je hebt
negatief
getest (<48 uur)
5. Professionele
begeleiding
4.
Metvaccinatiebewijs
wie werken we samen? geen klachten
en/of

stopknop /

6. Triage

druk op de zorg

Je bent buiten
Als bezoeker houd je
Fieldlab
of in evenementen
een goed
je aan de gestelde
Veiligruimte
en verantwoord
de 1,5 meter
geventileerde
veiligheidsmaatregelen

92.300.000
afstand loslaten bij live
evenementen
bezoekers
7

Wetenschap

TrackOMT
& Trace

18 mei

Publiek welkom
op (zakelijke)
Fieldlabs
Gemeenten 2 events
(op 1,5 meter)

Zorgen voor verantwoord en
Wetenschap
veilig ontspannen

Songfestival

EK2020

Event Platform

Start
festivalseizoen:

Kabinet

Laatste stap
92.300.000
3
capaciteit
1,5 meter
verhogen
afstand volledig
bezoekers
loslaten

Eerste stap
capaciteit
verhogen

Essentiele levensbehoefte en
bevordering mentale gezondheid

5

OMT

1 juli

Overheidsdiensten
4

101.000 banen (inclusief makers,
Politiek
atleten, toeleveranciers en ZZP’ers)

6

Motivatie voor samenleving
besluit kabinet resultaten fieldlabs
om preventief te testen

12.000 bedrijven

7 GGD
omzet per jaar
stopknop / 7.4 miljard
garantieregeling

5.
gaan
we
aan
de
slag? van de oplossing om het virus effectief te bestrijden.
4.Waarom
Met
wie werken
we
samen?
De sector
is een belangrijk
onderdeel
Wij brengen de samenleving weer veilig in beweging.

3

garantieregeling

Groene
zones
6

Event Platform

Er is toezicht
Kabinet
op naleving
coronamaatregelen

Overheidsdiensten

Event Platform

Fieldlab evenementen

2

Gemeenten

Kabinet

3
92.300.000
bezoekers
Essentiele
levensbehoefte en

4

Overheidsdiensten

Zorgen voor verantwoord en
veilig ontspannen
Wetenschap

bevordering mentale gezondheid

101.000 banen (inclusief makers,
atleten, toeleveranciers
en ZZP’ers)
Politiek

5

6

7

Motivatie voor samenleving
om preventief te testen

12.000 bedrijven

7.4 miljard omzet per jaar

OMT

GGD

Politiek

2. Veilig en verantwoord: welkom in de groene zone!
7 basisregels groene zones

1

Voor jou en 92.299.999 andere bezoekers

Binnen aangegeven groene zones,
mag “1,5 meter” losgelaten worden enGGD
is
volledige capaciteit toegestaan.

5. Waarom gaan we aan de slag?

Fieldlab evenementen

Alliantie van
Evenementenbouwers

Je hebt je handen
gedesinfecteerd

7. Gunstig
epidemiologisch beeld5
4

Gemeenten

1
13 juni

Voor jou en 92.299.999 andere bezoekers

1,5 meter
afstand volledig
loslaten

1. Toenemende vaccinatiegraad

Alliantie van
Evenementenbouwers
8. Vermindering

Alliantie van
februari
april
Evenementenbouwers

1 juli

Binnen aangegeven
groene zones,
Start
1. HoeTrack
gaan
we
dit realiseren?
Songfestivalmag “1,5
EK2020
Publiek
welkom
meter” festivallosgelaten worden en is
&
Trace
seizoen:
op (zakelijke)
Eerste stap
Laatste stap
Fieldlabs
volledige
capaciteit
toegestaan.
events
2. Veilig
en verantwoord:
in
de groene
zone!
capaciteit welkom
capaciteit
verhogen

4.
Met
wie werken
3.5.
Wanneer
willen
wesamen?
dit
Waarom
gaanwe
aanrealiseren?
de slag?

sector is een
belangrijk
onderdeel
van de oplossing om het virus effectief te bestrijden.
5.De
Waarom
gaan
we aan
de slag?
Wij brengen de samenleving weer veilig in beweging.
1

Belangrijke data
April:
Woensdag 7 & dinsdag 20 april: Kick-off Food Unplugged
Woensdag 28 april: Klanten portaal geleerd aan partners (Food Inspiration)
Partners ontvangen digitale uitnodiging om te versturen naar relaties.
Invoeren van de relaties kan via de eigen partner omgeving.

Juli:
Donderdag 1 juli: Evenement Food Unplugged.
Vrijdag 2 juli: Mogelijke 2e dag Food Unplugged & afbouw.
Zaterdag 3 juli: Afbouwdag indien evenement 2 dagen gaat plaatsvinden.
Juni
Dinsdag 1 juni: Deadline doorgeven gasten via partner portal.

Mei:
Vrijdag 7 mei: F&B bijdrage doorgeven voor ontvangst/lunch/borrel.
Vrijdag 7 mei: Eerste voorstel workshop of atelier.

Gasten ontvangen informatie & ticket via Food Inspiration.
Donderdag 10 juni: GO / NO GO moment (fysiek) evenement.
Woensdag 30 juni: Opbouw.

Vrijdag 14 mei: Toewijzing van plekken (Food Inspiration). Voorkeursplekken
kunnen per mail worden doorgegeven.
Donderdag 28 mei: Definitief voorstel workshop of atelier doorgeven.
Vragen?
Neem contact op met:
Laura Boon, 06 23 00 53 86 of laura@foodinspiration.nl

Partners
Food Inspiration Outdoor ‘21

