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PROGRAMMA 

09.45 Ontvangst 
 

10.30 Welkom door dagvoorzitter Niels Agatz, Wetenschappelijk Directeur TKI Dinalog  
 

10.40  Openingswoord door Erwin Boom, Wethouder EZ, Gemeente Venlo   
 

10.50 Ondernemen in the roaring twenties 

 Welke ontwikkelingen zie je op het wereldtoneel, economisch, sociaal, geo-politiek waar je als bedrijf mee om moet gaan? 

 Disrupties op je bedrijfsvoering, hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Hoe stuur je? 

 

11.15 Welke veranderingen zijn blijvend? 

En hoe richt je daar dan je processen op in? 

 

11.40 Interview Supply Chain Resilience 

Hoe maak je je supply chain robuust zonder alle risico’s te kennen? 

 Gesprek met o.a.: 

• Gerwin Zomer, Project Director Logistics BISCI      
 

12.30  Netwerklunch 
 

13.15  Stel zelf je programma samen, kies uit één van de drie thema’s 
 

1. Transparantie en samenwerking in de keten 
 

Veerkracht organiseren in je supply chain vraagt om inzicht. Dat kunnen we alleen doen als we samenwerken in de 

ketens en data delen en gebruiken. Voor samenwerken is vertrouwen het sleutelwoord, hoe doen we dat goed? Hoe 

kunnen we zorgen dat de hele keten door visibility ook goed aangestuurd kan worden?  

 

• Piet Oomen, Director SCM Mechatronics & Electronics, ASML 

• John Blankendaal, Managing Director, Brainport Industries 

• Goos Kant, Hoogleraar Logistieke Optimalisatie, Universiteit Tilburg en Managing Partner, ORTEC 

(sessievoorzitter) 
 

2. Robuuste supply chain networks; supply chain resilience monitoren en benchmarken 
 

Disrupties in de keten, denk aan een tekort aan grondstoffen of geopolitieke onrust: dat wil je opvangen om te kunnen 

blijven leveren aan je klanten. Het creëren van robuuste netwerken en het anders nadenken over de waarde- en 

productieketen is essentieel. Hoe maak je je supply chain klaar voor de toekomst? 

 

• Ronald de Boer, Associate Professor Supply Chain Finance, Hogeschool Windesheim 

• Eric Eggenhuizen, Manager Planning & Supply Chain, Royal Swinkels Family Brewers 

•  Elbrich de Jong, Head Material Supply Engineering, Scania Logistics 

•  Niels Agatz, wetenschap-pelijke directeur TKI Dinalog (sessievoorzitter) 
 

3. Toekomst van warehousing 
 

De vraag naar distributiecentra is nog steeds hoog. De discussies rondom ruimtegebrek en de verdozing van Nederland 

aan de orde van de dag. Hoe komen tot goede oplossingen die meerwaarde bieden aan gebruiker en omgeving ? Groei 

in combinatie met een personeelstekort vraagt steeds meer om slimmere oplossingen. Welke kansen bieden smart 

warehousing en robotics en hoe laat je het werken in de praktijk?  

 

• Joost van Gilse, Directeur, DENC 

• Erik Van Wunnik, Global Director Product Development, DSV Solutions 

• Edwin Wit, Directeur Supply Chain, Hoogvliet Supermarkten 

• Jan Fransoo, Hoogleraar Operations and Logistics Management, Tilburg University (sessievoorzitter) 
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14.30 Koffiepauze 

 

15.15 Stel zelf je programma samen, kies uit één van de drie thema’s 
 

4. Veiligheid, toezicht en compliance 
 

Veiligheid in de keten is absoluut noodzakelijk voor Nederland om zijn positie te behouden als Gateway to 

Europe. Wat kunnen overheid en bedrijfsleven samen doen om criminaliteit te bestrijden? Hoe kan je lading 

snel en veilig op plaats van bestemming krijgen? Hoe zorg je dat je medewerkers en leveranciers meegaan in 

wat er nodig is? Hoe kan je zelf risico’s verkleinen?  

 

• Daniël ten Ham, Director, Hutchison Ports Venlo en GM Inland Terminals Hutchison Ports ECT 

Rotterdam 

• Sylvester van de Logt, CEO, Seacon Logistics 

• Tom Torensma, Projectleider Transport Facilitated Organized Crime (TFOC), Landelijke Eenheid 

van de politie 

 

5. Achterlandtransport intermodaal georganiseerd 
 

Welke rol speelt de modal shift in veerkrachtige ketens? We zien groei van inlandhavens en hubs in het 

achterland en ook een verschuiving van rollen van stakeholders. Wat is verder nodig? Hoe werken we samen? 

Door de disrupties en de toenemende aandacht voor verduurzaming lijkt de vraag naar synchromodale 

oplossingen toe te nemen. Is dit een significant kantelpunt voor meer intermodaal vervoer? 
 

• Peter van Ling, CEO, Duisport Agency GmbH 

• Hans Nagtegaal, Director Containers, Port of Rotterdam 

• Peter Pardoel, Voorzitter, Supply Chain Valley Innovation Hub (sessievoorzitter) 

 

6. Sustainable supply chains 
 

De supply chain bepaalt voor 90% de mate van duurzaamheid van een organisatie. En maatschappelijke druk 

en wet- en regelgeving verhogen nog eens de urgentie om hier alle aandacht aan te geven. Hoe gaan we bij 

het meten van de CO2 footprint van fictieve naar realtime data? Hoe kunnen we daarbij ook scope 3 

meenemen? En hoe gaan we als logistieke sector inspelen op circulariteit en de nieuwe ladingstromen die dit 

met zich meebrengt? 
 

• Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste, Renewi 

• Ton Geurts, Business Director, BISCI (sessievoorzitter) 

 

16.15 Afsluitende netwerkborrel 
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