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13.30 Welkom
Welkom door dagvoorzitter
Frederique de Jong, bekend van
NOS en BNR.

13.35 Openingswoord
Royal FloraHolland trekt de bloemenkar op het gebied van digitalisering.
Over strategisch innoveren, de digitale
transformatie en organisatorische
transities hoort u de inspirerende visie
van Gerhard van der Bijl, CDO/CCO Royal
FloraHolland en bovendien CxO van het jaar 2018.

13.55 Een economie in
transitie
Nederland en Rotterdam moeten
samen zorgen voor een sterke
toekomstpropositie; hoe varen we
dat aan? Marieke Blom, Hoofdeconoom
ING Nederland vertelt over de economische gevol
gen van geopolitieke ontwikkelingen als de Brexit,
handelsoorlogen, het Belt en Road initiatief en de
klimaattransitie. Wat gaat dit voor u betekenen?

14.15 Toekomst mainport
Rotterdam
De Rotterdamse haven is van groot
belang voor de groei van de Nederlandse economie. Allard Castelein,
CEO Port of Rotterdam, geeft zijn visie op hoe
Nederland in de toekomst optimaal gebruik kan
blijven maken van de kracht van de Rotterdamse
haven.

14.35 De kracht van generatiediversiteit
Vergrijzing, ontgroening en de krappe arbeidsmarkt;
jongeren aantrekken is anno 2019 een flinke
uitdaging. Hoe versterken rijke ervaring en jonge
frisheid elkaar? Hoe benutten we generatie
diversiteit optimaal en welke rol speelt de millennial?
Een interactief podiumonderdeel met o.a.
Aart Bontekoning, Organizational Psychologist en
Generatiedeskundige
Ana Duškov, Jong Haventalent 2018

Wat kunnen we leren van de nieuwe ‘One Maersk’
strategie en hoe staan we samen sterk? Een primeur
op het podium over port logistics, transformatie
van de sector en het belang van supply chain
management. U hoort:
Amdi Krogh, Head of North Europe Liner Operations
Centre, Maersk
Martijn van Dongen, Head of Corporate
Development, APM Terminals
Mikkel Søndergaard Rasmussen, Regional Manager
Supply Chain Products Europe, Maersk (former Damco)

Tijdens dit event ontmoet u 200 haven
ondernemers en logistieke directeuren;
professionals uit de chemie, energie,
op- en overslag, industrie en handel en
transportsector, logistiek dienstverleners,
verladende partijen en beleidsmedewerkers
van havens en verschillende overheden.

Word partner van dit congres!
Deze topontmoeting is de ideale gelegen
heid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor de mogelijkheden
contact op met Kim Bergwerff:
kb@managementproducties.com

De kosten
16.20 Haven R’dam: businesskansen energietransitie
Op welke manier beïnvloedt de
energietransitie de Rotterdamse havengemeenschap? Hoe zetten we samen
in op een duurzame toekomst, welke
businessmodellen zijn mogelijk en wat
zijn de randvoorwaarden voor samenwerkingen? Een tafelgesprek met:
Ed Nijpels, Voorzitter, Overkoepelend
Klimaatberaad
Hans Winters, CEO & Voorzitter
Raad van Bestuur, Siemens Nederland.

16.45 Port & Hinterland
connected
Het aandeel binnenvaart vanuit de
haven moet omhoog. Hoe realiseren
we dit, waar lopen we tegenaan,
wat zijn de randvoorwaarden en
welke rol speelt digitalisering?
Een interview met:
Heinrich Kerstgens, Managing
Director, Contargo
Ben Maelissa, Managing Director,
Danser Group

17.10 Slotwoord:
De haven van morgen

Deelnamekosten: € 649,Haventarief: € 549,Reductie van toepassing op marktpartijen uit
de haven, transport, distributie, maritieme
sector, opslag, overslag, chemie en industrie;
ook overheid.
Verladerstarief: € 449,Reductie van toepassing op logistieke,
inkoop- en SC-functies van producenten
van consumentengoederen.
Nieuw: 50% millennialkorting!
Bedragen zijn excl. BTW en incl. consumpties,
parkeren en documentatie.

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

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

www.managementproducties.com

Uw congresteam

Traditiegetrouw wordt het
Havencongres afgesloten door de
samenvattende, inspirerende visie
van Steven Lak, Voorzitter, Deltalinqs.

17.30 Netwerkborrel
15.00 Energy Break

Wie ontmoet u?

15.45 Innovation in logistics
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12.00 Ontvangst en netwerklunch
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