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Toekomsstvisie staatt centraal op
o TRANSP
PORT & LO
OGISTICS 20
012

Tweed
de learn
nShops ruimte geopen
nd op T
TRANSP
PORT &
LOGIS
STICS 2012
2
nsdag 28 en
n donderdag 29 maartt wordt er op
o TRANSP
PORT & LO
OGISTICS in
Op woen
Ahoy Ro
otterdam een
e
tweede
e learnShop
ps ruimte geopend. P
Partijen die
e een onde
er
andere een
e
lezing gaan geven zijn Synttens, SPPS
S Consultan
nts BV en Wageninge
en
Universitty. Zo kunn
nen bezoeke
ers nog mee
er specifieke
e kennis opdoen met het
h oog op de
d
toekomsst op het gebied van tra
ansport en logistiek.
l
del van sociaale
De lezingg van Syntens gaat over het voorblijjven van de concurrentiee door midd
innovatiess. Volgens Rittha van de Ruit
R van Synteens is deze aanpak
a
nodig voor het behouden en het
h
verstevigeen van de conncurrentie- enn marktpositiee richting 20220. Of het nu gaat om onttwikkelingen op
o
de arbeidsmarkt, het toepassen
t
vaan bestaande en nieuwe kennis,
k
slimm
mer te gaan (ssamen)werkeen,
digitale infformatie-uitw
wisseling of Suupply Chain Finance.
Piet Pasveeer van SPPSS Consultantss BV, gastsprreker van dee vereniging vveiligheidsadvviseurs vervoer
gevaarlijkee stoffen (VV
VA), zal toelicchten hoe dee PGS15 Richhtlijn is gewijjzigd. Hierbij komen milieeu,
veiligheid en wetgevingg naar voren.. Bezoekers kkunnen tijdenns deze lezingg leren wat de oorsprong is
P
hoe dee richtlijn afdw
wingbaar is en wat de actuuele wijzigingen zijn.
van de opslagrichtlijn PGS15,
k de bezoeeker aanschuiven bij een lezing over heet project Daavinc3i gepreesenteerd doo
or
Tot slot kan
J.G.A.J vann der Vorst van
v Wageninggen Universityy. Dit projectt, opgezet in samenwerkin
ng mat Dinalo
og,
zoekt naar slimme oplossingen hoee bedrijven dee logistiek en
n de commerrcie in de sierrteeltsector op
o
d
topniveau kunnen latenn blijven draaaien. De huidige technologgische ontwikkelingen zorggen er voor dat
alle schakeels haarfijn met
m elkaar in verbinding
v
staaan, maar elkke oneffenheid
d in de ketenn, hoe klein daan
ook, heeftt directe gevo
olgen. Projectt Davinc3i bieedt hiervoor de
d juiste hand
dvatten.
op:
Voor hett complete leezingenprogrramma en dee mogelijkheden tot inscchrijving kuntt u kijken o
www.easyFairs.com/T
TRANSPOR
RT-NL Kijk hier voor perssberichten vann exposantenn.
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d
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het eenvo
een hoofd
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e internatio
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Z
een het Verennigd Koninkrijjk.
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v
n
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easyFairs brengt verko
vinden op www.easyFaairs.com
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