
 

 

Innovatie Update: Logistiek & E-commerce 
Get inspired and exchange ideas on supply chain topics! 

 

Groenewout biedt u gratis Innovaties Updates & Network Sessions. 

 

Deze kwartaal updates omvatten een breed scala aan onderwerpen op logistiek en 

supply chains management. Onze volgende sessie heeft als thema Logistiek & E-

commerce.  

 

Programma dinsdag 15 november, 2016 

15.00 - 15.30 Ontvangst & Netwerken  

 

15.30 - 16.30 Stream sessie I  

a. Van gebruik orderverzamelkar naar inzet AutoStore (Active Ants) 

b. Hoe ga je om met de logistieke piek? 

c. De toekomst van automatisch verpakken en robotisering in e-DC's 

 

16.30 - 16.45 Netwerk Break  

 

16.45 - 17.45 Stream Sessie II  

a. Van gebruik orderverzamelkar naar inzet AutoStore (Active Ants) 

b. Hoe ga je om met de logistieke piek? 

c. De toekomst van automatisch verpakken en robotisering in e-DC's 

 

17.45 - 18.30 Sandwich Buffet & Network Sessie 

 

 

Sessie 1: Van gebruik orderverzamelkar naar inzet AutoStore. 

 

Jean Lahaye, Managing Director, Active Ants 

 

Jean Lahaye legt uit hoe de laatste innovatie slag bij Active Ants 

heeft uitgepakt. Tijdens deze kennissessie komen de volgende 

vragen aan bod:   

 

 Hoe werkte Active Ants in het verleden? 

 Waarom automatiseren en waarom AutoStore? 

 Wat is de volgende innovatie stap voor Active Ants?  

 Welke impact heeft AutoStore op de operatie/organisatie en 

           de klant-propositie? 

 Wat heeft Active Ants ervan geleerd, wat zijn de do’s and 

           dont’s? 
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Sessie 2: Hoe ga je om met de logistieke piek?  

  

Joke Vink, Senior Consultant, Groenewout 

 

Tijdens deze kennis sessie licht Joke toe hoe je je optimaal kunt 

voorbereiden op piekperiodes. Daarnaast geeft Joke direct toepasbare 

tips om de piekstress te verlichten. 

 

 Hoe realiseer je een goede samenwerking tussen logistiek, inkoop en marketing? 

Wat levert het op? 

 Op welke manier stem je de personeelscapaciteit af op de steeds wisselende 

klantorderstroom? 

 Hoe regel je de piekbelasting met leveranciers en vervoerders zodat alle 

pakketten op tijd bij de klant geleverd worden? 

 Op welke manier zorg je voor een optimale afstemming van je interne capaciteit 

  

  

Sessie 3: De toekomst van automatisch verpakken en robotisering in e-DC’s?  

 

 Arthur Zondervan, Managing Consultant & Partner, Groenewout 

 

Twee belangrijke innovatie slagen volgens Arthur Zondervan, 

Managing Consultant & Partner bij Groenewout. Tijdens deze sessie 

bespreekt Arthur de stand van de techniek en de potentiele 

ontwikkelingen voor de komende jaren.  

 

 Wie zijn de drijvende krachten achter de innovaties en wat ontwikkelen zij? 

 Wat is er al beschikbaar? 

 Waar wordt het toegepast? Hoe ziet de business case er uit? 

 Hoe ziet een DC er over 10 jaar uit? 

  

 

Registratie 

Klik hier voor het registratie formulier. U kunt zich opgeven voor twee sessies. Meld u 

nu kosteloos aan zodat we een plaats voor u kunnen reserveren (max. 30 per sessie). 

Deelname is kosteloos, registratie is vereist.  

 

Locatie & Datum 

Op dinsdag 15 november het evenement plaats bij het Het Houtse Meer in Den Hout. 

 

Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met Isabel Schouten.  

https://form.jotform.com/62641993347970
mailto:schouten@groenewout.com

