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Samen inzetten
op digitalisering
en data sharing

Annemie Wagemans
Chemours

De Verbindende Haven
Donderdag 15 maart 2018 | Antwerpen
12.00 Ontvangst en netwerklunch

15.15 Netwerkmoment

13.30 Welkom en inleiding

16.00 Logistieke collaboratie in de chemie

Moderator prof. dr. Theo Notteboom,
directeur Center for Eurasian
Maritime & Inland Logistics,
Professor Shanghai Maritime
University, Universiteit Antwerpen
en Universiteit Gent, zal deze dag op inspirerende
wijze leiden en sprekers uitdagen tot discussie.

Een uniek samenwerkingsverband is de verbindende factor voor verschillende partijen binnen
de internationale chemie. Hoe kunnen we smart
data, smart logistics en smart people inzetten
om waarde te creëren en samen te groeien?

Welke rol ziet het Havenbedrijf voor zichzelf
binnen het verbinden van de verschillende
partijen?

14.00 What makes companies
tick? Connecting and adding
value in competition
De haven staat voor immense
uitdagingen. Hoe kunnen samenwerkingen tussen het bedrijfsleven
en de overheid resulteren in economische
opportuniteiten? Prof. Ivan van de Cloot,
Chief Economist Itinera Institute deelt op
enthousiaste wijze zijn deskundigheid.

14.25 De haven van de
toekomst: succesfactoren
en groeimogelijkheden
Wat definieert een succesvolle
haven, hoe komen we nader tot
elkaar en hoe kunnen we samen groeien?
Katoen Natie neemt een prominente rol in
binnen de Antwerpse haven en logistiek.
U hoort het inspirerende toekomstbeeld van
Dirk Lannoo, Vice President Katoen Natie.

14.50 Verbinden van
het Europese achterland
(Engelstalig)
Het succes van de Antwerpse
haven is in grote mate afhankelijk
van de connectie met het Europees
achterland. Welke rol spelen terminals hierin
en hoe vaart DP World dit aan?
U hoort Andreas Janetzko, Managing Director
DP World Logistics Europe over verbindingen,
samenwerkingen en digitalisering.

16.30 Connecting the dots: data-driven
innovations
Data sharing en de ditigal transformation,
iedereen heeft het erover en de mogelijkheden
zijn oneindig. Hoe passen we het toe, creëren
we nieuwe verdienmodellen en efficiëntie in de
keten? Waar liggen de kansen en wat is ieders
rol?
Een inspirerend podiuminterview onder leiding
van prof. dr. Theo Notteboom met:		
Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium
Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal
Douane en Accijnzen FOD Financiën.
Daniel Lievens, CEO NxtPort

Tijdens deze conferentie ontmoet u
120-150 bestuurders en directeuren
werkzaam in de haven, transport &
distributie, maritieme sector, overslag,
chemie, opslag, industrie en handel.

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

De kosten
Er gelden 3 tarieven voor deelname:
Verladerstarief: € 400,- voor logistieke,
inkoop- en SC-functies van producenten
van consumentengoederen
Haventarief: € 500,- voor bedrijven actief
in de haven, industrie, transport en
aanverwante sectoren. Ook voor overheid.
Zakelijke dienstverlening: € 600,- voor
consultants, financiële sector, advocatuur
en aanverwante sectoren.

Recupereer uw opleidingskosten

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
U kunt een beroep op de KMO-portefeuille
doen en een deel van uw kosten terug
vragen. 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
Een toonaangevend congresbureau met
inspirerende en strategische netwerkevents
op het gebied van havens, logistiek,
offshore, maritiem, energie & industrie.

www.managementproducties.com

17.10 Slotwoord
Duurzaamheid, vergroening en energietransitie.
Samen werken we aan de haven van morgen
zodat Antwerpen ook op de lange termijn kan
groeien. Een inspirerend verrassings-slotwoord
vormt de afsluiter van deze dag.

17.30 Afsluitende netwerkreceptie

Uw congresteam

Eva Sira
Programma

Daniëlle
Schönhage
Advies

Melinda
Witberg
Organisatie

online:
3Reserveer
www.havenconferentie.be

C569-HCAvj18

13.40 Openingswoord: De haven van
Antwerpen als verbindende (f)actor:

Het beeld van de CLICCS succesformule wordt
geschetst door de volgende key players:
Sven Verstrepen, Head of Supply Network
Innovation & Analytics Ahlers
Annemie Wagemans, Logistics Manager Europe,
Middle East & Africa The Chemours Company
Peter Devos, Managing Director ECTA

Wie ontmoet u?
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