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Bouwen aan de haven van morgen
Dinsdag 28 november 2017 | Amsterdam
10.00 Ontvangst met koffie

13.00 About big data, blockchain, IoT, new technologies

10.30 Welkom

Er wordt gezegd dat digitalisering
de logistieke sector compleet gaat
veranderen. Anderen spreken van
een data revolutie in plaats van
een digitale revolutie.

10.40 Bouwen aan de
haven van morgen
Openingswoord door Mark Frequin,
DG Bereikbaarheid Ministerie I en M
over de kracht van de Nederlandse
havens, de beste haveninfrastructuur
ter wereld en de ambitie om koploper te zijn
voor slimme logistiek.

11.00 Logistieke uitdagingen
In rap tempo volgen de vernieuwingen elkaar op;
digitalisering, robotisering en sensoring leiden tot
nieuwe businessmodellen en verregaande optimalisatie. Deze ontwikkelingen in combinatie met
verschuivingen in productie en arbeidsuitdagingen
hebben de nodige impact op de supply chain van
verladers. Welke andere en/of nieuwe eisen stelt dit
aan de logistiek en aan de havens?

11.30 Impact van Azië via spoor:
de nieuwe zijderoute
Eén van de grotere verschuivingen van logistieke
verbindingen is de aanleg van nieuw spoor door
China waarmee China zichzelf met Europa verbindt.
Deze ‘nieuwe zijderoute’ belooft serieuze concurrentie te worden voor de deepsea rederijen en dus
ook voor de Nederlandse havens. Het biedt echter
ook kansen!
Peter de Langen interviewt hierover o.a.:
Hanno Reeser, BU Manager East Region H. Essers
Logistics en mede-oprichter New Silkway Logistics

12.00 Netwerklunch

“We moeten nú stappen
zetten voor behoud van onze positie
als Europese topregio”

•R
 uim 100 directeuren en managers
werkzaam in: transport & distributie,
overslag, chemie, opslag, industrie,
handel en zakelijke dienstverlening
• Verladers en logistieke dienstverleners
•B
 eleidsmedewerkers centrale en
gemeentelijke overheden

We vragen Sander Klous, hoogleraar
Big Data Ecosystems for Business
and Society UvA, naar zijn visie op
de meest kansrijke ontwikkelingen
voor havens, logistiek en industrie. Hoe gaat een
groot chemisch concern om met deze ontwikke
lingen? U hoort het van Lennart Heip, BPL ITO
Dow Benelux.

Uw bedrijf profileren?

13.30 How low can we go? CO2 reductie
in de havens

De kosten

Het versnellen van de energietransitie is waar veel
partijen in de havens zich aan verbinden. Toch zijn
de uitdagingen om CO2 uitstoot te reduceren in
de havens groot. Hoe zorgen we dat we de CO2
doelstellingen gaan halen? Hoe maken we van de
havens duurzame energie hubs?
Tafelgesprek met:
Kees Hummelen, hoogleraar Chemie Rijksuniversiteit
Groningen
Gerard Jägers, Manager Energy Efficiency Tata Steel
Tom van Aken, CEO Avantium

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
of check onze website.

Er gelden 3 tarieven voor deelname:
Verladerstarief: € 399,- voor logistieke,
inkoop- en supply chain-functies van
producenten van consumentengoederen
Haventarief: € 499,- voor bedrijven actief
in de haven, industrie, transport en
aanverwante sectoren. Ook overheid valt
hieronder.
Zakelijke dienstverlening: € 599,- voor
consultants, financiële sector, advocatuur
en aanverwante sectoren.

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

14.15 Investeren in de
business van morgen
Er wordt volop geïnvesteerd in
de havens, dat is goed voor onze
internationale concurrentiepositie
en de bv Nederland. Waar zit de
business van morgen? We vragen het aan
ondernemers. Afsluitend interview met o.a:
Jaco Hooij, CEO Kloosterboer

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

www.managementproducties.com

Uw congresteam

15.00 Afsluitend netwerkmoment
en mogelijkheid tot bezoek Intermodal
Europe in de RAI
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Introductie door dagvoorzitter
prof. dr. Peter de Langen,
onder meer visiting professor
Copenhagen Business School.
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