
27 SEPTEMBER  |  15.30-18.00 UUR  |  B&C RAAMDECORATIE NUNSPEET

KOM NAAR DE INSPIRERENDE MIDDAG 
OVER FIJNMAZIGE DISTRIBUTIE.

Programma

  15.30 uur  Inloop

  16.00 uur   Welkom en introductie B&C-groep door Remco 

Vink, directeur van gastheer NE Distriservice

   16.15 uur   Centrum voor Transport en Logistiek 

aanleiding en doel + kansen T&L Noord-Veluwe 

Adwin Ploeger, voorzitter vereniging CTL en 

directeur Ploeger Logistics

   16.20 uur   Personeel/opleiden/’gezamenlijk rammelen aan 

de emmer’, Ban(d)en festival za 6-10, Walter 

Rijnbout, projectleider CTL, Landstede

  16.30 uur   Marcel Stoel, Director Customer Service  

van DHL Parcel Benelux vertelt alles over  

fijnmazige distributie van online aankopen  

door consumenten

  17.15 uur  Netwerkborrel en verzamelen tips

Iedereen heeft te maken met ‘the last mile’ van de distributie: 

consumenten, verladers, vervoerders, wegbeheerders, planologen, 

verkeersdeskundigen. Deze bijeenkomst is voor iedereen die een 

bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de logistieke sector op 

de Noord-Veluwe.

We wisselen met elkaar van gedachten vanuit de verschillende 

invalhoeken  over problemen die spelen rondom ‘the last mile’. Vanuit 

de drie-eenheid innovatie, samenwerking en regelgeving zoeken we 

naar een sluitende integrale aanpak.

Wat krijgt u?
Informatieve middag met regionale spelers op het terrein van 

Transport&Logistiek. 

Wat vragen wij?
Van elke deelnemer aan de tafel een advies voor een 

toekomstbestendige logistieke sector op de Noordwest-Veluwe.

Doel van de middag is om samen op de Noordwest-Veluwe de 

kansen van Transport&Logistiek in onze regio te verzilveren.

Wanneer
Donderdagmiddag 27 september vanaf 15.30 uur

Waar
Ampèrestraat 11, 8071 PH Nunspeet

(B&C Raamdecoratie + NE DistriService)

Meld u aan!
Meld u aan via info@zekervaneenbaan.nl. Er zijn geen kosten aan 

verbonden aan deelname aan de Logistieke Tafel. We heten u van harte 

welkom bij B&C Raamdecoratie, Ampèrestraat 11, 8071 PH Nunspeet.

De Logistieke Tafel Midden-Nederland, een initiatief van vereniging 

Centrum voor Transport en Logistiek (CTL) Noord-Veluwe

Gespreksleider:

Herald Immink, regiomanager VeluweVallei van VNO-NCW

ZEKER VAN EEN BAAN.NL

UITNODIGING

http://zekervaneenbaan.nl/
https://goo.gl/maps/MCpcTvLTmar

