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Persbericht 

Veel animo voor het Nieuwe Nu. 

Topman Google op Food Inspiration Days 

  

 Michiel Bakker, de Nederlandse topman van Google, verantwoordelijk 

voor de global food services, zal als key note spreker op de Food 

Inspiration Days een krachtig statement maken over Het Nieuwe Nu. In 

Mountain View, Californië, kunnen ze meer dan slimme ICT-innovaties 

bedenken en is een geheel nieuwe visie op catering ontwikkeld. 

  

Behalve Bakker belicht een reeks van prominente denkers en doeners Het 

Nieuwe Nu op 21 en 22 oktober a.s. in het Evoluon in Eindhoven. Onder hen 

Marieke Hart van Thuisafgehaald.nl, nieuwkomer in de foodwereld, Ronald 

van den Hoff van Seats2Meet over ‘society 3.0’, de Vlaamse Jef Staes met een 

uitgesproken mening over de nieuwe medewerker, Kjelt van Bommel van TNO 

die samen met de Cas Spijkers Academie laat ziet hoe ‘Digital Gastronomy 2.0’ 

in een jaar tijd een revolutionaire evolutie doormaakte en Food Inspiration’s 

eigen Hans Steenbergen, die voor de verbinding zorgt en duiding van de trends 

waarmee de foodprofessional in Het Nieuwe Nu te maken krijgt. 

 

Kansen 

Zo zet het programma van de jaarlijkse inspiratiedagen de vensters open naar 

kansen die het nieuwe tijdperk biedt voor het Nieuwe Toprestaurant,  de Nieuwe 

Cateraar,  het Nieuwe Hotel, Nieuw Voedsel en  Voedingssystemen. En ook 

Nieuwe Verdienmodellen, het Nieuwe Werken, Nieuwe Eetmomenten, Nieuwe 

Menu’s, Nieuwe Producenten en de Nieuwe Consumenten komen aan bod. In 

het middagprogramma staat ‘delen’ centraal; delend netwerken tijdens 

speeddates, proeverijen van nieuwe producten, een prikkelende test die een 

‘smaakbewijs’ kan opleveren en inspirerende voorbeelden van bewezen successen. 

Alle programma-informatie en aanmelden voor deelname: 

www.foodinspirationdays.com. Wacht niet te lang, beide dagen lopen al aardig 

vol.   

--einde bericht— 

  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer persinformatie contact 

MKpr Projecten, Marieke Klosters via marieke@mkpr.nl; tel.: 06 53 37 17 89. 
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