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AgriFood sector staat centraal

brede exposure 
De BOV is een onafhankelijke verkiezing 
van succesvolle ondernemers met de beste 
visie binnen het vakgebied. Deelnemers uit 
voorgaande jaren waardeerden de exposure, 
opgedane contacten en onderbouwde feed-
back op hun ondernemingsvisie. Dit jaar 
staat de BOV in het teken van de AgriFood 
sector met als aandachtsgebied innovatie. 
Het BOV event zelf en de aanloop hier naar-

toe biedt zowel recent gestarte als reeds 
bestaande bedrijven de mogelijkheid hun 
vernieuwende werkwijze en product en/of 
dienst in een breder platform aan te bieden. 
De winnaars in de categorieën ‘start ups 
- klein MKB’ en ‘corporates - groot MKB’ 
worden gekozen door een objectieve en 
deskundige vakjury. De jury wordt gevormd 
door prominenten uit het bedrijfsleven, de 
overheid en het onderwijs.

Excellente AgriFood regio 
Het kabinet heeft negen topsectoren aange-
wezen waarin de komende jaren de onder-
werpen ontwikkeling en innovatie extra 
gestimuleerd worden. Deze topsectoren 
kenmerken zich door de sterke positie 
wereldwijd. De AgriFood sector behoort 
tot een van deze topsectoren. Van de 40 
belangrijkste voedsel- en drankbedrijven 
ter wereld hebben er twaalf een vestiging 
of R&D-activiteiten in Nederland. De regio 
Noordoost-Brabant heeft zich tot doel ge-
steld in 2020 topregio te zijn in AgriFood; 
met internationale naam en aantrekkings-
kracht en lokale samenwerkingsvormen. 
In Noordoost-Brabant is deze sector nu al 
verantwoordelijk voor bijna twee miljard 
toegevoegde waarde en 30% van de werkge-
legenheid. Dit haakt perfect aan op de doel-
stelling van de BOV: het creëren van trots 
binnen de regio, het verbinden van onder-
nemers, ondernemingen en samenwerkings-
verbanden om daarmee een platform te 
bieden voor inspiratie en innovatie.

Inschrijving geopend
Maak ook kans op de BOV Trofee 2014 
en meld uw organisatie aan via www.
BOV2014.nl. U kunt via deze site ook een 
ander bedrijf nomineren. Wilt u zich op 
een andere manier verbinden aan dit event 
binnen de AgriFood sector? Stuur ons dan 
een mail: info@jci-shertogenbosch.nl. �
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jCI ’s-Hertogenbosch e.o. organiseert dit jaar voor de elfde keer de 
beste Ondernemers Visie (bOV) en staat volledig in het teken van de 
AgriFood sector. Ze dagen bedrijven uit om onderling de strijd aan 
te gaan en te excelleren op het gebied van innovatie binnen deze 
sector. Eind dit jaar vindt de finale plaats, wilt u kans maken op een 
plaats in de finale, schrijf u dan vandaag nog in!

Inschrijving beste Ondernemers 
Visie 2014 geopend 

Winnaar BOV trofee 2012: Loot 


