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11 Follow up    
Drielaags DC schiphol ver-
traagd. 
13 Analyse
kees Verweij over verwarring 
rond aantal grotere dc’s.
14 Verandermanagement
Alpherium bestreed met succes 
de geluidsoverlast.
16 expert
eric Hereijgers over vision tech-
nology voor heftrucks.
18 Science 
open software, wat is dat?
48 Aflevering 
still-heftruck voor de ter Horst 
groep.
65 Productnieuws   
spitsmonitor tegen files.
67 Talent
teun de laat over het nut van 
belonen in de Bouwlogistiek.

en  Verder
  5 AcTueel Werknemer 
vindt ontwikkelingskansen 
minstens zo belangrijk als 
salaris.
  
  6 AcTueel Schiphol en 
regio Amsterdam uitvalsba-
sis voor distributiedag.

  8 FoTo nieuw e-dc  
Wehkamp krijgt vorm. 

10 PrAkTijk coca-cola duur-
zamer door andere opslag.

20 PrAkTijk Trends in erP.

26 inTerVieW jan van der 
Velden nam afscheid van 
brancheorganisatie FeM. 

28 beurS Vier pagina’s pro-
ductnieuws, gericht op de 
ceMAT.  

33 PrAkTijk de strijd om de 
online klant. Voorbeelden 
van e-fulfiment in de super-
markt.

38 AcTueel de jury van de 
iFoY Award kreeg 11 inzen-
dingen ter beoordeling: van 
Still, jungheinrich, Toyota 
en crown. innovaties zijn er 
genoeg.

41 coMMuniTY nieuws over 
netwerk logistieklink.

46 PrAkTijk Vacuvin klopte 
aan bij Tradecloud voor sup-
ply chain ondersteuning.

50 PrAkTijk Promotiereus 
brandloyalty wil consoli-
deren en bouwde een euro-
pees dc in Maasbree, met 
68.000 palletplaatsen.

54 PrAkTijk Apollo Vre-
destein slaat een half mil-
joen banden op in voormalig 
Timberland dc.

56 VerSlAg een geslaagde 
WMS-dag. WMS kan meer 
dan je denkt, maar de cloud 
zit er nog even niet in. WMS 
in acht vragen.

58 PrAkTijk kennis-dc Zuid-
Holland zoekt verdieping in 
onderzoek.

61 PrAkTijk cosco digitali-
seert het bedrijfsproces.

62 PrAkTijk Voortaan één 
set voorwaarden: lSV 2014.

69 PrAkTijk Air Products 
start met bouw nieuw vul- 
en distributiecentrum.

Intelligente systemen, die geïntegreerd en efficiënt de interne 
logistieke processen ondersteunen. Wie daar meer over wil 
weten, doet er goed aan naar Hannover af te reizen voor de 
tweejaarlijkse vakbeurs CeMAT. Duidelijk wordt dat ‘ijzer en 
rubber’ terrein verliezen aan ‘bits en bytes’, zelfs op de stands 
van de heftruckfabrikanten. Met vier pagina’s productnieuws.

27 CemAt DrAAit VoorAl om 
smArt logistiCs 22 interView

Met Jorn Versteijnen is inmiddels de 
derde generatie aan het roer bij fami-
liebedrijf Versteijnen Logistics. Dat 
gaat hem uitstekend af, ondanks de 
crisis. Dankzij creativiteit, zakelijk 
instinct en zelfkennis.

inHoud

42 Visie
Jaarlijks buigt zich een denktank 
over de vraag hoe logistiek Nederland 
zijn goede internationale positie kan 
vasthouden. Kwesties: trendsetten of 
trendduwen, jong talent of ervaring.
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