
Wijnhuis Robbers & van den Hoogen

Robbers & van den Hoogen is met haar historie sinds 1842 één van 

de oudste wijnhuizen die Nederland rijk is. De oude, authentieke 

wijnkelders beslaan maar liefst 10.000 m² aan oppervlakte. In de 

imposante, donkere gangen van de kelders bevinden zich rijenlange 

eikenhouten fusten. Een betere omgeving om kennis te maken met 

een oud Frans wijnbedrijf uit de 20e eeuw en dieper in de bijzondere 

wereld van wijn te duiken en te proeven is er niet.

www.robbersenvandenhoogen.nl

Parkeren
Wijnhuis Robbers & van den Hoogen beschikt over een 

eigen parkeerterrein

Openbaar vervoer
Het wijnhuis is goed bereikbaar per openbaar vervoer. 

Het ligt op vijf minuten loopafstand van station Velperpoort.

Algemene Ledenvergadering:

Na een korte terugblik en verantwoording over het afgelopen jaar, kijkt PPP vooral vooruit: ‘Time to change’ 

Tijdens de PPP On Tour Strategie Sessies is er door de leden zeer waardevolle input voor een nieuwe 

toekomstvisie aangeleverd. Met die input zal PPP haar kijk op de toekomst van de branchevereniging 

presenteren. Mis dat niet.

De jaarstukken en de agenda voor de ALV zijn twee weken voor aanvang van de ALV te vinden op onze website: 

www.ppp-online.nl onder de tab ‘Bestuurszaken’. U dient hiervoor wel uw inlogcode te gebruiken.

VANDAAG
ondernemen voor

Jaarcongres
DONDERDAG 8 MAART 2018
ROBBERS & VAN DEN HOOGEN IN ARNHEM

Aanmelden

Aanmelden kunt u voor het PPP jaarcongres via het ingesloten aanmeldformulier of via 

www.ppp-online.nl. Op de homepage staat een link naar het aanmeldformulier.

’
‘TIME 

TO 
CHANGE

Route
Zie achterzijde aanmeldformulier

Adres 
Wijnhuis Robbers & van den Hoogen

Velperweg 23

6824 BC Arnhem

De sleutelhanger is gesponsord door Mid Ocean Brands.
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Sessie 1: PPP CSR door Ton Groenendijk van Virconsult

Steeds meer PPP leden laten zich CSR certificeren. Dat is goed nieuws. Het CSR is dé 

internationale standaardnorm voor MVO binnen onze branche en exclusief voor PPP leden. 

Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe het CSR-certificeringstraject er uitziet en waar aan 

voldaan moet worden. Ook geeft Ton Groenendijk aan hoe u op een haalbare wijze met CSR 

certificering kunt starten. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Relaties met andere certificeringen - Opbouw van het certificatieschema met toelichting op 

de belangrijkste onderdelen en eisen - Certificeringstraject: aanvraag, planning en audit - 

Praktijkvoorbeelden, gebruik van hulpmiddelen, inpassing in uw bedrijfsvoering

Sessie 2: Privacy AVG-Wet door Ernst-Jan Reinerie van AVG Verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder bedrijf – groot én klein – voldoen aan de nieuwe Europese 

privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat 

vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten. Ook personeelsleden dienen 

goed te worden geïnstrueerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en kan 

hoge boetes opleggen. Kortom er komt veel op u af. Een aantal PPP leden is inmiddels 

gestart met het 16-stappen AVG programma. Ernst-Jan Reinerie legt tijdens deze sessie 

graag uit hoe dat werkt. Ook is hij beschikbaar om praktische vragen te beantwoorden van 

leden die al met dit programma aan de slag zijn.

Sessie 3: MVO commercieel succesvol inzetten? door Bas van Haastrecht van This Is Why

Geen enkel bedrijf wil en kan meer om een eerlijk MVO beleid heen. Ook in onze branche speelt MVO 

een hoofdrol. Het gaat om eerlijke promotionele producten en eerlijk zaken doen. Eigenlijk weten we 

dat allemaal. Maar vertellen wij dat ook (voldoende) aan onze klanten? Waar liggen de kansen voor PPP 

leden om zich binnen de branche te onderscheiden?

Programma

12:30 - 13:00 uur  Inloop met lunch

13:00 - 13:45 uur  Vaksessies ronde I (keuze uit 1 van de 3 sessies)

14:00 - 14:45 uur  Vaksessies ronde II (keuze uit 1 van de 3 sessies)

15:00 - 15:45 uur  Keynote door Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland

16:00 - 17:30 uur  Algemene Ledenvergadering  | ALV

17:30 - 18:00 uur  Rondleiding en proeverij wijnhuis Robbers & van den Hoogen

18:00 - 20:00 uur  Netwerkborrel en buffet

Vaksessies I

Vaksessies II

Keuze uit 1 van de 3 sessies

Keuze uit 1 van de 3 sessies

Sessie 1:  Hygiënecode door Arjan de Knegt van De Knegt & Leeflang 
en Ton Groenendijk van Virconsult

Iedereen die met het ver(om)pakken van voedsel te maken heeft, moet aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. In samenwerking met de NVWA is het PPP bezig een praktische hygiënecode te ontwikkelen 

voor onze branche. Deze code zal vervolgens door het Ministerie van VWS formeel worden erkend. 

Tijdens deze sessie zullen Arjan de Knegt en Ton Groenendijk toelichten waarom deze code voor bijna 

ieder lid van belang is en wat het voordeel is van een hygiënecode voor onze branche. 

Sessie 2: Privacy AVG-Wet door Ernst-Jan Reinerie van AVG Verenigingen

Inhoud van deze sessie kunt u bij Vaksessies I lezen.

Sessie 3: MVO commercieel succesvol inzetten?

Inhoud van deze sessie kunt u bij Vaksessies I lezen.

Keynote door Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland | ONL

ONL voor Ondernemers is mede opgericht door Hans Biesheuvel. ONL is een organisatie vóór ondernemers 

die gerund wordt dóór ondernemers. Ondernemers bepalen de agenda. ONL is volledig transparant en 

heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. PPP is per 1 januari 2018 een samenwerking 

aangegaan met ONL.
Fotografie Spectrum

Alle deelnemers ontvangen 
een smaakvol gevulde 

‘goede wijn behoeft geen krans’ goodiebag
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