
Op dinsdag 11 april vindt het Congres Logistiek van Randstad Nederland plaats op het hoofdkantoor  
van Randstad in Diemen.

wendbaar zijn in een veranderende logistieke wereld
De wereld van logistiek en supply chain heeft te maken met flinke uitdagingen. Goederen-, geld- en 
informatiestromen moeten leniger, efficiënter, wendbaarder en sneller. Als alles in beweging is, hoe beweegt 
u dan mee? Hoe blijft u wendbaar en hoe bent u daarbij een aantrekkelijk werkgever? We nemen u mee in 
thema’s als disruptie, trends in supply chain en de arbeidsmarkt. 

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 april. 
Na aanmelding ontvangt u direct uw bevestiging. 

wat kunt u verwachten?
We nemen u mee in de toekomst van logistiek, in klantcases en bespreken de arbeidsmarkt in de logistieke 
branche. Daarnaast biedt het programma volop de gelegenheid om te netwerken met vakgenoten uit de 
logistieke branche. 

Programma
14.00 - 14.30 uur  Ontvangst op het hoofdkantoor van Randstad Nederland
14.30 - 14.40 uur  Welkom en opening door Alex Groeneveld, regiodirecteur Zuid West, Randstad Nederland. 
14.40 - 15.05 uur  Aantrekkelijk werkgeverschap in de logistiek, Marjolein ten Hoonte, 
  directeur arbeidsmarkt en MVO, Randstad Groep Nederland.
15.05 - 15.25 uur  Disruptie en trends in Supply Chain door Casper Jansen, directeur-eigenaar, 1-2 Think Logical. 
15.25 - 15.45 uur  Hoe blijf je wendbaar in de logistieke wereld van vandaag door  
  René Schripsema, directeur Randstad Inhouse Services. 
15.45 - 16.05 uur  Morgen aan de slag, invulling geven aan wendbaarheid in de praktijk
                         door Edward Vroegop, Supply Chain Manager, Koppert Cress.                        
16.05 - 16.30 uur  Pauze
16.30 - 17.00 uur  Ronde 1 break-out sessies 
                        1. De toekomst is morgen; workshop toekomstscenario’s door Casper Jansen, 
      directeur-eigenaar 1-2 Think Logical.
                        2.  De nieuwe zijderoute door Rien Gulden, manager DB Schenker. 
                        3.  Gamification & Technologie in de logistieke HR wereld door  

Anne Bruinewoud, digital adoption advisor Randstad Innovation Fund. 
17.05 - 17.35 uur  Ronde 2 break-out sessies 
17.35 - 17.50 uur  Stand Up Column door Marianne Zwagerman, innovatie strateeg en en columnist. 
17.50 - 18.00 uur  Afsluiting door Alex Groeneveld, regiodirecteur Zuid West, Randstad Nederland. 
18.00 - 19.00 uur  Netwerkborrel met hapje en drankje

Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen dinsdag 11 april op het hoofdkantoor van Randstad in Diemen.

aanmelden

uitnodiging  
Congres Logistiek 
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http://randstadnl.force.com/onthemoveld
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