
Wat u kunt verWachten:
• De nieuwste trends 
• veel praktijkcases
• ‘Special Interest’ sessies
• volop netwerkgelegenheid
•  een Sneak-Preview uit de Logistics 

Labour Survey 2006

u WorDt bIjgePraat over:
•  Mogelijkheden om op een  

intelligente manier kosten te  
besparen

• uitbesteden van activiteiten
•  toepassingen en resultaten van de 

nieuwste ontwikkelingen

Bestemd voor
• Directeuren, logistiek managers en hoofden bij producerende bedrijven, retail-, food- en non food organisaties 
•  Directeuren, logistiek- en financieel managers uit de transportindustrie, wegvervoer, expeditie, warehousing en andere 

logistieke dienstverleners 
• Consultants en adviseurs op het gebied van distributie, logistiek en automatisering en softwareleveranciers

Inschrijving
        Ik schrijf mij in voor het Jaarcongres Warehousing à € 695,- per persoon (excl.BTW).
        Ik ben abonnee van Transport+Opslag en/of Logistiek en krijg € 100,- korting*.  
        Ik betaal dus € 595,- per persoon (excl. BTW). Abonneenr. 
        Ik ben lid van vLm en krijg € 175,- korting*. Ik betaal dus € 520,- per persoon (excl BTW)
        Ik kom met twee of meer collega’s en krijg € 200,- korting*. Ik betaal dus € 495,- per persoon (excl.BTW)
* Niet geldig in combinatie met andere kortingen van Elsevier Congressen

Graag duidelijk invullen met blokletters
Naam en voorletters            M/V
Functie   
Aanmelding collega            M/V
Functie collega  
Aanmelding collega            M/V
Functie collega   
Organisatie/bedrijf  
Aantal werknemers       1– 4        5-9       10-19        20-49        
         50-99       100-249      250-499       >500
Afdeling/kamernr.
Branche   
Postbus   
Postcode en plaats 
Telefoon en fax  
        Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en
        diensten van Reed Business Information bv.
        Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en
        diensten van door Reed Business Information bv zorgvuldig geselecteerde bedrijven
E-mailadres   
Handtekening  

Faxen naar: 070 – 324 13 66 of in envelop, zonder postzegel, zenden aan: Elsevier Congressen, antwoordnummer 93061, 
2509 VB  Den Haag. Bellen kan natuurlijk ook: 070 – 441 57 95.
De bevestiging en routebeschrijving worden minimaal drie weken voor aanvang van het congres verstuurd.

Inlichtingen
Fréderique van de Poll, congresontwikkelaar, e-mailadres: Frederique.van.de.Poll@reedbusiness.nl 

Renate Monté, projectassistente, telefoonnummer 070 – 441 57 13, e-mailadres: Renate.Monte-Meester@reedbusiness.nl

Brochureaanvraag en algemene informatie: 070 - 441 57 95 of kijk op www.jaarcongreswarehousing.nl.

Annuleringsvoorwaarden
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het congres brengen wij een bedrag van € 75,- (excl. BTW) aan 

administratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering kan een vervanger van uw 

inschrijving gebruikmaken.

De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed Business Information bv (waar 

Elsevier Congressen onderdeel van is) en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, 

afdeling CAB, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem of belt u naar 0314 – 35 83 58. 
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Sponsors:

Als abonnee van Transport+Opslag en/of Logistiek ontvangt u €100,- korting op de deelnameprijs.
Als lid van vLm ontvangt u € 175,- korting op de deelnameprijs.
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Het 6e Jaarcongres warehousing  
wordt dit jaar mede gesponsord 
door Capgemini. Capgemini 
wordt al jaren als top-
consultancy-bedrijf beschouwd 
door toonaangevende analisten 
op het gebied van Supply Chain  
Management. In Nederland is Capgemini de grootste 
dienstverlener op het gebied van supply chain 
management (dit blijkt onder andere uit een recent 
onderzoek van Logistiek) en al jaren toongevend op het 
gebied van de ontwikkelingen en trends in magazijnen 
en distributiecentra. 
 
Capgemini voert momenteel verschillende projecten uit  
op het gebied van warehousing. Dit zijn trajecten op het  

gebied van warehousing in de 
breedste zin van het woord, van 
benchmarking van de processen 
in het magazijn tot aan de 
optimalisatie van het Europese 
distributie netwerk. 

Een belangrijk algemeen leerpunt van al deze projecten 
is dat het niet de technologie is die het succes van een 
project bepaalt maar hoe goed men naar de processen  
en mens kant heeft gekeken.

Capgemini zal tijdens dit congres haar ervaringen met 
u delen zodat ook u uw warehousing verder verbeteren  
kunt. Oftewel hoe u intelligenter om kunt gaan met u 
warehouse en dus kosten kunt besparen. 

Tempo-Team sponsort het 6e Jaarcongres Warehousing, omdat het thema naadloos 
aansluit op onze werkwijze. Dagelijks denkt Tempo-Team met haar klanten mee over 
hoe zij in een logistieke omgeving slimmer met personeel kunnen omgaan. Hiervoor 
heeft Tempo-Team een breed scala aan HR-diensten in huis. Als branchespecialist  

kennen we de markt en weten we waar kansen liggen om kosten te besparen en efficiënter  te werken. Met het jaarlijkse 
Logistics Labour Survey brengen we de personeelstrends en –behoeften in de logistieke sector haarfijn in kaart. Zo 
merken we dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar outputgarantie en risicospreiding. 

Met het serviceconcept Contracing spelen we direct in op deze vraag uit de markt: tegen een vooraf afgesproken  
bedrag nemen we een afgebakend deel van de activiteiten van de klant over en zorgen we dat de klant alles op tijd kan 
leveren. Op het 6e Jaarcongres Warehousing vertellen we graag meer over de kansen die Output Based Costing met 
personeel biedt. Of kijkt u alvast op www.tempo-team.nl/logistiek.
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09.30  Ontvangst met koffie/thee en uitreiking 
van het documentatiemateriaal

10.00  Welkom en introductie door de 
dagvoorzitter

 Dr. ir. J.P. van den Berg 
 Directeur, Jeroen van den Berg Consulting

10.10   Intelligent magazijnbeheer; wat levert  
het op?

 • Keep it transparent!
 • Intelligente software
 •  Drastisch kosten besparen binnen en 

buiten het magazijn
 Dr. ir. J.P. van den Berg 
 Directeur, Jeroen van den Berg Consulting

10.35   Vergelijking van geautomatiseerde 
goederen-naar-de-man systemen

 • Prestaties
  • Kosten
 • Cases
 Ir. Ronald Mantel
 Universitair Docent, Universiteit Twente 

11.00  Gelegenheid tot het stellen van vragen en 
ruimte voor discussie

11.15  Koffie- en theepauze

11.40   Activity-based Costing & Balanced 
Scorecard

 •  Toepassing van Activity-Based-Costing 
(ABC) bij Centraal Boekhuis

 • Werken met Balanced Scorecard 
 •  Operationele en strategische 

toepassingen
 Marinus Ploos van Amstel
  Senior Manager Account Management & 

Marketing, Centraal Boekhuis

12.10  Preview Nieuw Logistics Labour  
Survey 2006

 •  Grootschalig logistiek 
arbeidsmarktonderzoek, uitgevoerd  
door Tempo-Team in samenwerking met 
NDL en het blad Logistiek.

 •  Wat zegt het Logistics Labour Survey  
2006 over intelligenter omgaan met 
personeel in een logistieke omgeving?

 •  Wat leert het Logistics Labour Survey  
2006 over kansen om kosten te besparen 
en efficiënter te werken?

   Petra Mouthaan 
Projectmanager branchezaken logistiek 
Tempo-Team

12.30  Gelegenheid tot het stellen van vragen en 
ruimte voor discussie

12.45 Aperitief en lunch
   
13.45 Special Interest Sessies met o.a.:
 •   Output Based Costing met personeel
 Roger Luijten
  Sr. Operationeel Manager, Tempo-Team 

Contracting
 •  Benchmark uw magazijn; tips en 

aandachtspunten uit de praktijk
  Ir. Ramon Veldhuijzen,  

Managing consultant Supply Chain 
Management

 Capgemini Consulting

14.25 Case: Janssen Logistics
 • Integraal dienstenmodel
 •  Klantspecifieke diensten uit standaard 

bouwstenen
 Rob Linders
 Directeur, Janssen Logistics

14.50  Koud: Samenwerking van verladers in  
de diepvriesketen

 Winnaar Logimatch Award
  Masterfoods, Sara Lee, Unipro Bakery en  

C. van Heezik
 • Geavanceerd verrekenmodel 
 •  Eenvoudig uitbreidbaar naar meer verladers
 •  Concept toepasbaar in andere branches
 Dick de Brouwer
 Market Logistics Manager, 
 Masterfoods Nederland

15.15  Gelegenheid tot het stellen van vragen en 
ruimte voor discussie

15.25 Koffie- en theepauze

15.45 Integratie magazijn en transport
 • Integrale planning
 • IT-systemen 
 Prof. Goos Kant 
 Hoogleraar, Universiteit van Tilburg/Ortec
 
16.10 Case: JVC Logistics Europe
 • Varende voorraad
 • Cross-docking
 • WMS met multi-site planning
 •  Wat is er al bereikt en wat zijn de  

plannen voor de toekomst.
 Chris Maertens
 General Manager Operations, JVC  

16.35  Gelegenheid tot het stellen van vragen  
en ruimte voor discussie

16.45  Afsluiting door de dagvoorzitter met 
aansluitend een borrel

vLm is een beroeps-vereniging voor 
logistiek managers en specialisten en is hét 
logistieke kennis- en netwerkplatform in 
Nederland. Doelstelling is het bevorderen 
van de professionele ontwikkeling van 
(aankomende) logistici door het bieden van een netwerk 
en het uitwisselen van kennis en ervaring. vLm biedt  
de “infrastructuur” voor het opbouwen van het logistieke  
netwerk, door o.a. de Nieuwsbrief, het vakblad Logistiek, 

de website www.vlmnet.nl, seminars en  
congressen, werkgroepen, vakgroepen en 
diverse regioactiviteiten. Daarnaast 
beloont vLm jaarlijks uitzonderlijke 
prestaties binnen het vakgebied logistiek  

met de Nederlandse Logistiek Prijs en de vLm Scriptieprijs.  

vLm telt momenteel ruim 1700 leden.

vereniging Logistiek management (vLm)


