
Stamppot… 
 
Is niet iets dat ik vaak maak. Maar als maker van deze conferentie moest ik eraan denken. 
Stamppot maken is in essentie super simpel: 
Schil en snijd de groenten. Doe alles in een pan. 
Vul de pan met water en kook met een snufje zout. 
Giet het water af en stamp. Er mogen best nog wat stukjes inzitten. 
Roer er eventueel wat ‘vloeibaars’ door en breng op smaak. 
Je kunt stamppot maken met elke combinatie van groente óf fruit. 
 
Er zijn klassiekers. Hutspot, boerenkool, zuurkool, hete bliksem. En modernen. 
De variatie aan stamppotten is oneindig; zoveel als de fantasie toelaat. 
Stamppot is geen vast recept, maar een experiment. De kans dat er iets lekkers uit komt is groot. 
Deze conferentie is ook een experiment. Een nieuwe vorm. Gemaakt met alle sprekers samen. 
In het delen van hun kennis en ideeën reiken sprekers ingrediënten aan. Het gerecht maak je zelf. 
In de ruimte hierachter ga je zo (na mijn praatje) in gesprek met de sessiemakers. Zij vertellen wat ze 
van plan zijn. 
 
De nummers in het schema dat je gekregen hebt komen overeen met de nummers op de kraampjes. 
Als je weet naar welke sessie je wilt, neem dan een kaartje mee uit die kraam. 
Hoe je de lunchtijd, van 12.00 – 13.15 benut is aan jou. 
Je kunt snel een broodje pakken en proberen zoveel mogelijk sessies bij te wonen. 
Of doe het rustiger aan, met een bezoek aan de Febo hoek, waar onderzoekers je vertellen over hun 
product. 
 
Of neem de tijd om bij te praten met collega’s. 
Tijdens het programma met parallelsessies, vanaf 13.30, kun je kiezen. 
Lange sessies op één thema, of variatie met meerdere korte sessies. 
In deze hal kun je altijd terecht voor een kop koffie of thee. 
Heb je vragen? Ga naar de LKCA stand. 
Zoek je de weg? Vraag het een van de MBO-studenten Human Technology die rondlopen in paarse 
shirts. Zij hebben meegewerkt aan de aankleding van deze hal. Bedankt jongens. 
 
Boven al. Gebruik dit moment, deze dag. Ga in gesprek, stel je vragen, denk mee, haak aan. 
Kortom, ga op onderzoek uit, experimenteer, en maak er je eigen lekkere stamppot van! 
 


