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Donderdag 13 september 2018 | Antwerpen
12.00 Netwerklunch

15.00 Netwerkmoment en koffiepauze

13.20 Welkom

15.45 North Sea Port aan het woord

13.30 Opening: Samen
grensoverschrijdend
Een welkomstwoord over grensoverschrijdende samenwerkingen,
technologische ontwikkelingen
en het belang van duurzaam
ondernemen voor ons internationale,
gedeelde havengebied door Frank Beckx,
Gedelegeerd Bestuurder essenscia vlaanderen.

13.45 De toekomst van de
havens: synergie & innovatie
De wereld draait niet meer om losse
initiatieven, maar om gezamenlijke
waardecreatie binnen de keten.
Hoe kunnen slimme innovaties en technologieën
onze toekomstpropositie behartigen en versterken? U hoort Prof. dr. Paul Matthyssens, decaan
en professor Antwerp Management School en
professor Universiteit Antwerpen.

14.10 Efficiënt achterland
& synchromodaliteit

Hoe kunnen we samen logistieke stromen
optimaliseren en de keten efficiënter maken?
Een tafelgesprek over samenwerkingen, synchromodaliteit en verduurzaming van onze havens met:
Tom Verlinden, Mobiliteitsmanager
Port of Antwerp
Helen De Wachter, Head of Global Supply Chain
& Logistics BASF
Martine Hiel, Managing Director Hutchison Ports
Belgium

14.35 Duurzame logistiek

Op welke manier zorgen internationale samenwerkingen,
duurzame relaties met de klant
en een focus op sustainability
voor toegevoegde waarde?
U hoort Alexander Soenen, Logistics Director
BNL + South Europe AB InBev.

Zonder samenwerkingen geen perspectieven.
Een grensoverschrijdend gesprek over
toekomstvisies, co-creatie, samenwerkingen
in de keten en versterking van het cluster.
U hoort:
Jan Lagasse, CEO North Sea Port
Daan Schalck, CEO North Sea Port

Ruim 120 directeuren en managers werkzaam
in de haven, transport, distributie, overslag,
chemie, opslag, industrie, handel en zakelijke
dienstverlening; zo ook producenten van
consumentengoederen, logistieke dienstverleners en beleidsmedewerkers diverse
overheden.

Uw bedrijf profileren?

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten. Neem
voor meer informatie contact op met Anita
Korendijk: ak@managementproducties.com

De kosten

16.10 Duurzaamheid
centraal: LNG on top
In Zeebrugge vond een wereldprimeur op het gebied van alternatieve scheepsbrandstof plaats.
Projectverantwoordelijke François Cahagne,
Senior VP Retail LNG ENGIE deelt zijn visie op
het belang van sustainability (Engelstalig).

16.25 Blockchain:
future-proofing our ports
Blockchain staat centraal in de
digitale haven van morgen. In
Antwerpen wordt ingezet op
efficiëntie, transparantie en veiligheid
in het containervervoer. Hoe passen we blockchain strategisch toe en wat is het effect op de
haven als business environment? U hoort o.a.
Nico Wauters, CEO T-Mining.

16.50 Innovatieslot
Een samenspel van wetenschap,
kennis en creativiteit zorgt voor
een efficiëntere, veiligere en
schonere business environment bij
Dow Chemical. Neldes Hovestad,
VP Operations Benelux & MD Dow Terneuzen
deelt zijn visie op innovatie en waardecreatie in
de haven van morgen.

De deelnamekosten van deze bijeenkomst
bedragen € 600,- per persoon, incl. lunch,
consumpties, parkeren en documentatie,
excl. BTW. Om een juiste vertegenwoordiging
van de keten te realiseren kunnen de volgende
partijen zich met korting inschrijven:
€ 100,- reductie: bedrijven actief in de
haven, industrie, transport en aanverwante
sectoren, ook overheid
€ 200,- reductie: logistieke, inkoopen SC-functies van producenten van
consumentengoederen

Recupereer uw opleidingskosten
Wij zijn dienstverlener voor de KMOportefeuille. Doe hier een beroep op
en vraag een deel van uw kosten terug.
Zie onze website voor meer info.

Congres op niveau
• Netwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van havens,
logistiek, offshore, maritiem, energie,
industrie, mobiliteit, bouw en infra.

www.managementproducties.com

Uw congresteam

17.10 Afsluiting
door dagvoorzitter Tom Van Woensel.

17.15 Afsluitende netwerkdrink

Eva Sira
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Door dagvoorzitter Tom Van Woensel,
professor Technische Universiteit
Eindhoven en Academic Director
Antwerp Management School.
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