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Nekovri prioriteiten 2018-2019
Ketenlogistiek en ketenregie
MJA3:
MJP 2017-2020
Instructie energiezorg
Informatiebijeenkomst
Communicatieplan
EKS:
Bijeenkomst en vervallen CGS-en.
Samenwerking aanpalende branches (o.a. Transfrigoroute):
Samenwerking geassocieerde leden
Publicaties
“Fit tot aan de eindstreep”:
Training leidinggeven, the next step
Ontwikkeling toolbox
P&O-kringen
Promotiefilm
Communicatie; gebruik van social media, artikelen, youtube,
seminars, artikelen e.d.
Nieuws creëren
Website Nekovri en nieuwsbrief
Importrichtlijn
Brexit
Overleg op basis van beleid (overheid, keuringsinstanties en
douane)
Digitale koudebank (F-gassen problematiek)
Kliq (koudemiddelen onderhoud/accreditatie)
Samenwerking GCCA
Promoten Nederlandse werkwijze; waar zijn we goed in!
Centrale inkoop energie/verzekering
Algemene leveringsvoorwaarden
HR diensten collectief
Gebruikersvereniging
Samenwerking aanpalende branches / geassocieerde leden:
Voedselbank
Prijsindex (NEA/Panteia)
Subsidiewijzer
Cybercrime/AVG
Kennisdeling partners
Inventarisatie consequenties ontwikkelingen en trends
Voedselverspilling
Demand response
Contacten universiteiten (inventarisatie)
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Samenwerking met branches/geassocieerde leden
4 ‘keukentafelgesprekken’ organiseren
Samenwerking met 5 branches uitdiepen door jaarlijks overleg met voorzitter of
directeur
MJA3
<15 februari 2018 opstellen MJP 2017-2020
Q1: ontwikkeling instructie energiezorg
Communicatieplan opstellen
EKS
Gezamenlijke bijeenkomst van Nekovri, COV en Nepluvi over EKS
Communicatieplan opstellen met tijdlijn

Profilering en zichtbaarheid vergroten
Samenwerking met Voedselbank promoten
2 artikelen publiceren in vakblad
“Fit tot aan de eindstreep”
Q1: Definitieve beoordeling promotiefilm
Q1 + Q2: Training leidinggeven, the next step
Q2: Aanvraag productontwikkeling toolbox
Q3: Afronding project “fit tot aan de eindstreep”
20 deelnemers werven voor het project
Een keer per kwartaal bijeenkomst P&O kring

GCCA
Beoordeling meerwaarde GCCA tijdens Europees event van maart 2018
2x overleg met voorzitter of Europees directeur
Kliq
4x per jaar overleg
Politieke bekendheid promoten
Intensivering contacten landelijke politiek
Brexit
Ontwikkelingen rondom Brexit volgen
Ontwikkeling van een digitale koudebank
Vangstcertificaten
3x een overlegmoment op dit dossier
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Importrichtlijn
Fytosanitaire keuring op afstand behouden binnen de vast te stellen importrichtlijn

Centrale inkoop energie/verzekering:
Opnieuw beoordelen van de energie-intermediair
Organisatie van 2 kennissessies (o.a. een Masterclass)
Gebruikersvereniging
Evaluatie doelstellingen gebruikersvereniging
Algemene leveringsvoorwaarden
Q2: oplevering van nieuwe algemene leveringsvoorwaarden
Prijsindex
Inventarisatie van mogelijkheid om energie uit prijsindex te filteren
Subsidiewijzer
Elk kwartaal een subsidiewijzer aanreiken
Cybercrime/AVG
Themabijeenkomst organiseren
Aandacht in nieuwsbrieven en in de algemene leveringsvoorwaarden

Inventarisatie ontwikkelingen en trends
Kennis opdoen door middel van: bezoek aan congres, 2 contacten WUR
Onderzoek doen naar ontwikkeling techniek om sturing op producttemperatuur
mogelijk te maken (i.s.m. Senfal en WUR)

