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Ontwerp en aanleg
Sterke fundering

Effectieve waterafvoer
Vloeistofdicht

HOE GEEFT U
 MULTIMODAAL

EEN GOED 
FUNDAMENT?

Oplossingen voor 
zwaarbelaste terreinen vindt 

u op standnummer 3.403
U bent van harte welkom.



Bent u er klaar voor? Wij wel! Na de succesvolle editie 

van vorig jaar, staan we weer aan de start van deze 

inspirerende dag. Dit jaar met een grotere beursvloer, 

meer partners, meer inhoudelijke sessies en nóg meer 

interessante bezoekers. 

Wij hebben een mooi programma voor u in elkaar 

gezet, waarbij kennis delen en ontmoeten naadloos in 

elkaar overlopen. Op verschillende podia duiken we 

met topsprekers in actuele thema’s uit de transport- en 

logistieke sector. 

We sluiten deze mooie dag af met een netwerkborrel 

op het cateringplein om alle indrukken met uw 

nieuwe relaties na te bespreken. Ontdek in dit 

programmaboekje welke sessies u absoluut niet wilt 

missen en welke stands u móet bezoeken. Deel kennis, 

ontmoet elkaar en geniet!

THE NEXT STEP!
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Europe at 
your doorstep
Your preferred shortsea hub for fast 
and sustainable European transport 

24/7 delivering optimal solutions 
Rotterdam Shortsea Terminals (RST) is Europe’s largest dedicated  
shortsea shipping hub. Our outstanding geographical location right in  
the heart of the port of Rotterdam, the wide variety of shipping destinations 
we serve and our tri-modal hinterland connections ensure containers  
always reach their destination in the fastest, most efficient manner.

Want to know more? We will gladly assist you!  
You can reach us by phone and email:

Call +31 (0)10 294 2400 or mail to info@rstbv.nl

rstshortsea.nl
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PROGRAMMA

INHOUDSOPGAVE

Mainstage Workshop-
ruimte 1

10.00 - 10.30  Direct digitaal = meer multimodaal

10.30 - 11.00    Groeiambities op de Maasvlakte:  
kunnen we dat aan?

11.10 - 11.40    Hoe langer hoe beter:  
de super ecocombi in de praktijk

11.50 - 12.20  Maakt digitaal optimaal?

12.30 - 13.00   Multimodale toepassingsmogelijkheden  
in de bouwlogistiek

13.10 - 13.40   Zijn we klaar voor zero-emissie  
stadslogistiek

13.50 - 14.20   Multimodale verbindingen met Europa:  
de uitdagingen voor havens en terminals

14.30 - 15.00   Hoe gedeelde data de binnenvaart  
moet gaan versnellen

09.30 - 09.50   René de Koning (OneLogistics)

10.00 - 10.20   Jan Fransoo (Hoogleraar Logistiek  
Management)

10.30 - 10.50  Paul Dirix (Port of Moerdijk)

11.00 - 11.30   Wando Boeve (Topsector Logistiek) &  
Filip van Hulle (VIL)

11.40 - 12.00  Patrick Oomen (FLEX) 

12.10 - 12.40   Jan van Anrooy (Dnata) &  
Henk Venema (DHL Global Forwarding) 

12.50 - 13.20    Hanna Stelzel (Port of Rotterdam) &  
Philippe Beaujean (Port of Antwerp-Bruges)

13.30 - 13.50 Maciek Chelmowski (Samskip)

14.30 - 14.50  Bas van Bree (TKI Dinalog)

15.00 - 15.30   Kristian Vanderwaeren (Douane België) & 
Nanette van Schelven (Douane Nederland)

10.45 - 11.15  Inspiratiesessie: Slim en autonoom varen

10.00 - 10.25   Datadelen binnen de haven logistiek,  
wat hoe en waarom?

11.30 - 12.00   Duurzaamheid en innovatie in de  
afhandeling van luchtvracht … een stip op 
de horizon

10.30 - 10.55  Cyber, veilig en zeker

10.00 - 10.25   Koers naar een gezonder  
transportmanagement?

12.15 - 12.45   Workshop: hoe vraag je subsidie voor 
modal shift aan?

11.00 - 11.25   Bent u bereid te investeren  
in digitalisering?

13.00 - 13.30   Instappen maar... efficiënt overstappen 
naar binnenvaart

11.30 - 11.55  Transport inside

13.00 - 13.25   De 5 marketing fundamentals voor  
commercieel succes in de transport en 
logistiek

10.30 - 10.55  Interactive digitalization workshop

13.30 - 13.55   IoT in de praktijk van  
Multimodaal Transport

11.00 - 11.25   Van administratieve medewerker  
naar AI Operator

14.00 - 14.25   7 sleutels voor een vitale organisatie  
en minder verzuim

11.30 - 11.55   Voorkom (identiteits)fraude  
en criminaliteit

12.00 - 12.25   The last mile delivery re-invented

12.30 - 13.00   Hoe kunstmatige intelligentie  
douaneprocessen gaat optimaliseren

15.00 - 15.25   Waterstof in mobiliteit: niet langer 
toekomst muziek, maar de melodie  
van vandaag! 

13.45 - 14.15   Van meten aan schepen naar  
zero-emissie corridors 

14.30 - 15.30   Samen spelen en winnen met  
multimodaal transport door Europa

12.00 - 12.25   Het versnelproces van digitaliseren  
in de logistiek

13.00 - 13.25 Out of the Box Sporen

13.30 - 13.55   De toegevoegde waarde van  
intermodaal vervoer

14.00 - 14.25  Het einde van de Britse boetes?

14.30 - 14.55   De haven als verbinder voor duurzaam 
transport

15.00 - 15.25  Duurzaamheid in transportwereld

Topsector 
Logistiek

09.00 - 09.20  Opening Paul Depla (burgemeester Breda)

09.10 - 09.40   Hoe zorgen we ervoor dat de modal shift  
nu echt van de grond komt? 

09.50 - 10.20   Bundelen van lading: zo krijgen we de 
treinen vol! 

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

09.30 - 09.55  7 sleutels voor een vitale organisatie

17.00 - 18.00 CATERINGPLEIN
Netwerkborrel gesponsord door Port of Antwerp-Bruges

08.30 - 09.00 CATERINGPLEIN
Officiële opening

15.30 - 17.00 STANDNUMMER 6.301
Oesterparty gesponsord door North Sea Port

Kennispaviljoen Workshop-
ruimte 2

12.30 - 13.00 NETWERKPLEIN
Lunch gesponsord door  
Port of Amsterdam



MAINSTAGE

 09.00 - 09.15   Opening
 Paul Depla (burgemeester Breda)
  Tijdens de opening van Multimodaal Transport Expo 2023 zal hoofdredacteur 

van Nieuwsblad Transport, Bart Pals, in gesprek gaan met burgemeester Paul 

Depla van Breda. De regio West-Brabant beschikt over een grote logistieke 

sector en ligt precies tussen de grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Hoe werkt Depla als 

Bredase portefeuillehouder ‘Veiligheid en openbare orde’ samen met de logistieke sector tegen 

ondermijning?

 09.30 - 09.50  JSF leunt op sterk staaltje Nederland Logistiek Vernuft
 René de Koning (OneLogistics)
   De JSF van Lockheed Martin mag dan wel het laatste militaire snufje van de 

Amerikaanse vliegtuigindustrie zijn, maar de logistiek rond het ultramoderne 

gevechtsvliegtuig, is toch ‘Made in Holland’. De man die dat allemaal heeft 

bedacht en nu uitvoert, staat deze ochtend hier. Nieuwsblad Transport-redacteur 

John Versleijen zal dit een-op-een-gesprek op mainstage met René de Koning leiden.

 10.00 - 10.20    Wereldwijde supply chains onder druk 
 Jan Fransoo (hoogleraar Logistiek Management)
  Corona, de Oekraïneoorlog en toenemende spanningen op het wereldtoneel. 

Liggen de ergste verstoringen in de wereldwijde supply chains achter ons?  

Of staan er al weer nieuwe problemen voor de deur? Nieuwsblad Transport-

redacteur Erik Verheggen gaat in gesprek met Jan Fransoo over de veerkracht van 

logistieke ketens, toekomstige risico’s en de vraag wat Nederlandse ondernemers nu zouden 

moeten doen om hun blootstelling daaraan te verminderen.

 10.30 - 10.50  De nieuwe wind die waait in Moerdijk
 Paul Dirix (Port of Moerdijk)
  Hoe gaat het met de oplevering van het Logistiek Park Moerdijk? Wat zijn 

de ontwikkelingen rondom shortsea-verbindingen vanuit Moerdijk? Wordt 

Moerdijk de hotspot voor ontgassingen in de tankvaart? Hoe wordt Moerdijk een 

toekomstbestendige haven? Is de spoorachtergrond van Dirix nog van invloed op 

de plannen voor Moerdijk? Dit een-op-een-interview met Paul Dirix wordt geleid door Rieneke 

Kok van Nieuwsblad Transport.
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MAINSTAGE

 11.00 - 11.30  Zwaargewichten in de modal shift
 Wando Boevé (Topsector Logistiek Stage) & Filip van Hulle (VIL)
   Zijn tarieven en kosten allesbepalend voor de modal shift? Is het 

verplaatsen van ladingen van de weg naar spoor of water zonder 

subsidie voor elkaar te krijgen? Welke voordelen hebben binnenvaart 

en trein nog als het wegvervoer steeds minder CO2-uitstoot?

  In een duo-interview buigen Wando Boevé (Topsector Logistiek) en Filip van Hulle (VIL) zich over 

de vraagstukken van de modal shift. Verschillen tussen Nederland en Vlaanderen zijn er genoeg, 

overeenkomsten ook. Dit gesprek wordt geleid door Rieneke Kok, journalist van Nieuwsblad 

Transport.

 11.40 - 12.00  Weg eruit, binnenvaart erin!
 Patrick Oomen (FLEX)

   Een paar jaar geleden maakte Patrick Oomen met zijn bedrijf Flex een resolute 

ommezwaai door vrijwel alle goederen niet meer over de weg, maar over het 

water te vervoeren. Alleen bij hoge spoed kiest Flex nog voor de weg. Een 

ommezwaai die Flex heeft kunnen bewerkstelligen door goed samen te werken 

met diverse partijen in de keten. Wat zijn de ervaringen van deze verlader? Oomen legt het uit 

aan Schuttevaer-hoofdredacteur René Quist.

 12.10 - 12.40  Het wordt hoog tijd voor een nationaal vrachtbeleid voor Schiphol
 Jan van Anrooy (Dnata) & Henk Venema (DHL Global Forwarding)

  De vrachtsector op Schiphol is al jarenlang het slachtoffer van de waan 

van de dag in politiek Den Haag en bij de luchthavendirectie. Het 

direct resultaat van het gemis aan beleid is dat de luchthaven nu is 

afgezakt naar nummer 5 in Europa. Het roer moet duidelijk om, vinden 

Jan van Anrooy, CEO van vrachtafhandelaar Dnata en directeur Henk Venema van DHL Global 

Forwarding op Schiphol. NT-journalist John Versleijen gaat met beide heren in gesprek.

 12.50 - 13.20  Hoe ziet een toekomstbestendige haven eruit?
 Refke Gunnewijk (Port of Rotterdam) & Philippe Beaujean (Port of Antwerp-Bruges)

  Hoeveel ruimte is er in de havens van Rotterdam en Antwerpen voor de 

productie en het bunkeren van nieuwe brandstoffen? Is het denkbaar 

dat de haven een milieuzone wordt? Is het wel realistisch om voor de 

toekomst uit te gaan van groei op het gebied van containeroverslag?

  NT-journalist Rieneke Kok legt deze vragen en meer voor aan Refke Gunnewijk (Port of 

Rotterdam) en Philippe Beaujean (Shippers and Forwarders manager bij Port of Antwerp-

Bruges).
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MAINSTAGE

 13.30 - 13.50  Waarom volop investeren in shortsea loont 

 Maciek Chelmowski (Samskip)

  Na een kleine tussenstop bij Jan de Rijk is Maciek Chelmowski weer thuis bij 

Samskip waar hij al ruim 11 jaar ervaring op deed. Vandaag is hij aan de slag 

als regionaal directeur West-Europa bij Samskip en is hij verantwoordelijk voor 

alles wat er zowel op commercieel als operationeel vlak plaatsvindt. Samskip 

behoort tot de marktleiders van multimodaal transport in Europa en biedt diensten aan via 

shortsea, weg, spoor en binnenvaart. Welke strategische koers vaart het bedrijf in 2023? Welke 

multimodale initiatieven staan er op stapel? Wat zijn de trends en uitdagingen? We bespreken 

het in een een-op-een met expert Maciek Chelmowski.

 14.30 - 14.50  Is een emissieloze logistiek mogelijk in Nederland?
  Bas van Bree (TKI Dinalog)

  Een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland, dat is de ambitie van 

Topsector Logistiek tegen 2050. Maar hoe ziet de weg daar naartoe er precies 

uit? De eerste vrachtwagens die geen uitstoot veroorzaken komen slechts 

mondjesmaat toe, maar van een algehele kentering is er nog geen sprake. Andere 

dragers volgen amper. Multimodale corridors moeten de hele keten efficiënter gaan maken, 

maar is daar al voldoende data over beschikbaar, want logistiek staat of valt met inzicht. Deze 

vragen leggen we voor aan Bas van Bree, Operationeel Directeur van Topsector Logistiek. 

 Nieuwsmanager van Flows, Koen Dejaeger, zal het gesprek met Van Bree aangaan.

 15.00 - 15.30   Belgische en Nederlandse douane werken samen bij aanpak drugssmokkel
  Nanette van Schelven (Douane Nederland) & Kristian Vanderwaeren (Douane België)

  De douanediensten van Antwerpen en Rotterdam namen in 2022 

maar liefst 160 ton cocaïne in beslag. In 2023 zullen de Belgische en 

Nederlandse douane nog intensiever samenwerken in de strijd tegen 

de drugssmokkel. Hoe noodzakelijk is meer samenwerking tussen beide 

landen om criminelen uit de havens te weren? Welke afspraken zijn er gemaakt en hoe zal er 

gezamenlijk gerichter worden gecontroleerd? Nanette van Schelven, directeur-generaal van 

de Nederlandse douane en Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische 

douane, doen uit de doeken hoe ze samen de mazen van het net kunnen verkleinen
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KENNISPAVILJOEN

 09.10 - 09.40   Hoe zorgen we ervoor dat de modal shift nu echt van de grond komt? 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet samen met de provincies, 

de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie al een aantal jaren in op een 

modal shift. Diverse regelingen moeten ervoor zorgen dat er minder druk op 

de weg komt en er vaker gekozen wordt voor spoor en binnenvaart. Hoe staat 

het er op dit moment voor? Wat is er voor nodig om modal shift van de grond 

te krijgen? Hoe stimuleer je dat in een regio? Welke afwegingen maakt een 

verlader? En hoe overtuigt een terminal zijn klanten in hun omgeving om een 

succesvolle multimodale corridor te ontwikkelen?

  Eric Nooijen (OOC Terminals), Jean L’Ortye (L’Ortye), Jeroen Bolt (Topsector Logistiek), 

Jeroen van den Ende (Port of Zwolle)

 09.50 - 10.20   Bundelen van lading: zo krijgen we de treinen vol! 

In een volledig multimodaal netwerk van corridors en knooppunten is het spoor 

nodig als volwaardig flexibel alternatief. Toch blijven de volumes op het spoor 

achter. Investeringen in het spoor en verschillende stimuleringsprogramma’s 

moeten het tij keren. Zo investeert Infrabel de komende jaren in een 

kilometerslange havenspoorlijn en Port of Antwerp-Bruges heeft een 

programma opgezet waarbij verladers en expediteurs worden opgeroepen om 

volumes te bundelen. Wat zijn de verwachtingen voor het spoor de komende 

tijd? Wat is er voor nodig om verladers te laten kiezen voor deze modaliteit?

  Nico van den Berg (Bleckmann & Spoorverlader van 2022), Eric Mekenkamp (Buck Consultants 

International), Heidi Hendrix (Infrabel) & Katarina Stancova (Port of Antwerp-Bruges)

 10.30 - 11.00    Groeiambities op de Maasvlakte: kunnen we dat aan? 

Port of Rotterdam heeft forse groeiambities op de Maasvlakte. Is dat reëel? Is 

er wel behoefte aan 8 miljoen TEU extra capaciteit? En wat betekent het voor 

andere zeehavens? Kunnen de achterlandterminals het wel aan? We duiken 

dieper in de gevolgen van deze uitbreiding.

 Jan Overdevest (Waalhaven Group), Annemarie Withag-Terpstra (CTT), 

Allard Klinkers (Port of Amsterdam) & Albert Veenstra (Erasmus Universiteit)
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KENNISPAVILJOEN

 11.10 - 11.40   Hoe langer, hoe beter: de super ecocombi in de praktijk 
Sinds het begin van deze eeuw rijden er extra lange vrachtwagens over de 

Nederlandse wegen: de Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (lzv). 

Hoe meer lading een truck kan meenemen, hoe efficiënter. Bovendien wordt zo 

minder CO2 uitgestoten, waar de combinatie zijn naam ‘ecocombi’ aan dankt. 

Maar hoeveel voordeel levert zo’n lzv-bedrijven op? En wat hebben de nog 

langere vrachtwagens, de super ecocombi’s, ons in de toekomst te bieden? 

Henk van der Wal (Van der Wal Transport), Eric Postulart (Ewals Cargo Care) &  

Elisabeth Post (TLN)

 11.50 - 12.20   Maakt digitaal optimaal? 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt met heel veel partijen 

hard aan de realisatie van de Basis Data Infrastructuur voor goederenvervoer 

en logistiek; ofwel BDI. Dat is een afsprakenstelsel voor ‘data delen’ in de 

logistieke sector. Vergelijk het met iDeal in de e-commerce. Optimalisatie via 

fysieke infrastructuur is uitgeput. De BDI is volgens het ministerie dé manier 

om verdere efficiency in logistieke ketens te bereiken. En een synchromodaal 

vervoerssysteem te realiseren. De BDI is geen klein project. Voor het 

programma Digitale Infrastructuur Logistiek (waar BDI een onderdeel van is) is 72 miljoen euro 

beschikbaar, waarvan 51 miljoen uit het Groeifonds. Hoe gaat dit de logistieke sector helpen?

 Sjoerd Boot (IenW), Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) & Evert van Hoven (Modality)

 12.30 - 13.00   Multimodale toepassingsmogelijkheden in bouwlogistiek 
De bouwsector staat voor grote uitdagingen. De woningnood vraagt om 

de bouw van veel nieuwe en bestaande woningen. Die opgave is door 

stikstofwetgeving en andere emissie-eisen echter niet eenvoudig. Hoe komen 

we tot een schone en emissiearme bouwlogistieke keten? Welke recente 

ontwikkelingen zijn er op de diverse bouwhubs? En welke verschillende 

toepassingsmogelijkheden van multimodaal in de bouwlogistiek zijn er? 

Niels Sneek (TKI Dinalog), Nick Celis (André Celis Bouwmaterialen en Multimodale 

Ambassadeur 2022) & Taco Jansonius (CityPort of Utrecht)
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KENNISPAVILJOEN

 13.10 - 13.40   Zijn we klaar voor zero-emissie stadslogistiek?  
In het jaar 2025 voeren minimaal 30 steden in Nederland een zero-emissiezone 

in. Dit wordt een flinke opgave voor vervoerders die hun wagenpark moeten 

verduurzamen. Waar begin je als transportbedrijf? Welke rol is er voor 

verladers? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Tijdens deze sessie  

duiken we met topsprekers in op deze vraagstukken. Wat is hun visie op dit 

thema? 

  Emma van Bree (IenW), Erik Lubberding (Buck Consultants International), Dirk van der Lee 

(Lean & Green), Michel van Eijnatten (Fulpra) & Bart Banning (ABN AMRO)

 13.50 - 14.20   Multimodale verbindingen met Europa: de uitdagingen voor havens en terminals 

Sancties tegen Rusland, sterk veranderende containerprijzen en laagwater. 

Havens en terminals hebben te maken met diverse uitdagingen. Hoe zorgen zij 

anno 2023 voor een goede en klimaatvriendelijke doorstroom van goederen? 

Wordt er gekozen voor andere modaliteiten? Wat is de oplossing voor de 

capaciteitstekorten op de terminals en wie is daarvoor verantwoordelijk? In 

hoeverre is er sprake van veranderende ladingstromen en hoe spelen havens 

en terminals hier op in? Dragen de corridors nog voldoende bij? 

  Grant Pinkney (CTU), Annette van Ketel (Port of Moerdijk) & Maurice Delattre  

(Port of Amsterdam)

 14.30 - 15.00   Hoe gedeelde data de binnenvaart moet gaan versnellen  
Meer dan tien jaar werkte Rotterdam aan het project: Nextlogic. Het systeem is 

nu eindelijk live. Wat betekenen dergelijke toepassingen voor de binnenvaart? 

Wat doen de bestaande systemen om rotatie te verhogen? Wat brengt data 

je, wordt het er sneller of beter van? Waarom zijn partijen nog terughoudend? 

Hoe kunnen bedrijven gemotiveerd worden om data te delen? Moet er een 

verplichting komen om data beschikbaar te stellen? 

Sijbrand Pot (Nextlogic) & Sam Tyagi (KlearNow)
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TOPSECTOR LOGISTIEK
STAGE

 10.00 - 10.30   Direct digitaal = meer multimodaal
In tijden van krapte groei en een efficiëntieslag realiseren voor 

overslagterminals, hoe doe je dat? In het Joint Corridors Off-Road onderdeel 

nemen toonaangevende systeemleveranciers je mee in dé oplossing voor 

een volledige integratie van digitale systemen. Collect-Go, Innotractor, 

Modality, Pharox en Sentors bundelen de krachten en delen hun jarenlange 

praktijkervaring.

  Hans Togtema (Collect+Go), Frank Hermans (Innotractor), Jan Sekeris (Modality),  

Joris Tenhagen (Pharox), Sander Maas (Sentors) & Frans van den Boomen (Topsector 

Logistiek)

 10.45 - 11.15   Inspiratiesessie: Slim en autonoom varen
In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart 

shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Tijdens 

deze inspiratiesessie gaan we in op deze ontwikkeling aan de hand van 

concrete use cases. We bespreken ook de kansen van autonoom varen voor de 

logistieke sector en de inpassingsvraagstukken die daarbij opkomen.

Marco Scholtens (NMT) & Thierry Verduijn (Hogeschool Rotterdam)

 11.30 - 12.00    Duurzaamheid en innovatie in de afhandeling van luchtvracht…  
een stip op de horizon

Hoe schep je de voorwaarden om met bedrijven samen te werken in een 

complexe en concurrerende omgeving zoals de luchtvrachtexploitatie?  

Op basis van data gedreven logistiek worden verrassende nieuwe inzichten 

gedeeld.

Niels Sneek (TKI Dinalog) & Giovanni Douven (Hogeschool Inholland)

 12.15 - 12.45  Workshop: hoe vraag je subsidie voor modal shift aan? 
Het verplaatsen van goederenvervoer vanaf de weg naar water en spoor is een 

hot topic. Voor een modal shift bestaat er een subsidieregeling. Alles weten 

over hoe zo’n subsidieaanvraag in zijn werk gaat in de praktijk? Doe mee aan 

de workshop.

Michel Oldenburg (SMARTiD services), Bea Schoenmakers (Trimodal Europe) 

& Ard de Vries (Holland Partners)
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 13.00 - 13.30   Instappen maar… efficiënt overstappen naar binnenvaart 
Containervervoer over water: dat levert een potentiële besparing op van ruim 

7.000 ton CO2 en 3,5 miljoen wegkilometers. Overslag Terminal Bergambacht 

(OTB) is de poort van en naar de Maasvlakte om dit te realiseren. De 

transportbedrijven Stubbe, Zijderlaan, Koolwijk Polsbroek en Geodis maken er 

al succesvol gebruik van. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Luister naar het 

verhaal van Harm Zijderlaan van OTB en sluit aan bij onze sessie! 

  Harm Zijderlaan (OTB), Sebastiaan van Dorsser (ECT Rotterdam), Michel Bot (Danser Group) 

& Babiche van de Loo (Joint Corridors Off-Road)

 13.45 - 14.15   Van meten aan schepen naar zero-emissie corridors
Het meten van uitstoot van binnenvaartschepen van CO2 en lucht-

verontreinigende stof(fen) (NOx) – in relatie tot de geleverde vervoersprestaties 

- geeft belangrijke inzichten en vormt de basis voor effectief beleid om 

uitstoot te verbeteren. Onder andere met deze inzichten wordt ook 

specifiek één corridor bestudeerd om de verschillende mogelijkheden voor 

reductiemaatregelen onderzocht om tot een zero emissie corridor te komen. 

Wat is effectief? Wat is haalbaar? En welke barrières moeten we overwinnen?

  Jaco van Meijeren (TNO), Guido de Wit (Topsector Logistiek) & Tom Boerema (Shipping 

Technology)

 14.30 - 15.30  Samen spelen en winnen met multimodaal transport door Europa
Erasmus Universiteit deed onderzoek naar de knelpunten van de modal 

shift in de verslogistiek. Dit leidde tot een multimodale game. Wie het 

bordspel speelt, snapt nog beter waarom samenwerking op Europese 

achterlandcorridors noodzakelijk is. Meedoen? Tijdens dit event speelt u live 

mee!

Maurice Jansen (Erasmus Universiteit)
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 09.30 - 09.55  7 sleutels voor een vitale organisatie en minder verzuim
 Mariska Winckler (Optimal Vitality)

   Optimal Vitality helpt organisaties (CEO’s, management en hun medewerkers) vitaler te worden. 

In 2022 is het grootste verzuim ooit geweest, met de transportsector aan kop. Niet fitte 

medewerkers en personeelstekort verlagen de productiviteit en dat kost onnodig veel geld. 

Belangrijkste oorzaken zijn: stress, ongebalanceerde voeding en tekort aan ontspanning, slaap 

en beweging. Het aanleren van vaardigheden en kennis over leefstijl in combinatie met de juiste 

mindset, zorgt voor verbeterd welzijn, meer vitaliteit en minder verzuim. 

  Onze missie: happy drivers! Op basis van onze jarenlange ervaring als leefstijlcoaches en 

diëtisten, zijn vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld voor onder andere chauffeurs en management. 

Afgestemd op hun specifieke uitdagingen, zodat dit echt zorgt voor betere prestaties, meer 

fitheid, hogere weerbaarheid en productiviteit. Tijdens de workshop geven we uitleg over wat 

vitaliteit betekent voor een organisatie en voor de individuele CEO of werknemer. Ook leggen 

we uit hoe vitaliteitsprogramma’s binding met uw bedrijf kunnen geven, door middel van 

teambuilding en als secundaire arbeidsvoorwaarde.

 10.00 - 10.25  Datadelen binnen de havenlogistiek. Wat, hoe en waarom?
 Hans Moonen (CGI)

  Op steeds hoger tempo worden processen in de logistiek gedigitaliseerd en dat merken ook 

bedrijven in de (Rotterdamse) haven. Maar hoe hier mee om te gaan? Wat wordt er precies 

gedigitaliseerd, welke data wordt hiervoor gebruikt en hoe kun je zelf als organisatie al stappen 

zetten? Hans Moonen, Expert Smart Logistics bij CGI en universitair docent aan de Universiteit 

Twente neemt je tijdens deze workshop op interactieve wijze mee door het hoe, wat en waarom 

van datadelen. Hans schreef onlangs met zijn collega Natasja van der Keijl in opdracht van 

SmartPort het whitepaper Datadelen. Je kunt het whitepaper hier alvast downloaden. Ben jij er 

ook bij op 16 maart van 10.00 – 10.25 uur? Tot dan!

 10.30 - 10.55  Cyber, veilig en zeker
 Matthijs Blokker & Jan Egbertsen (ABN AMRO)

  Transport- en logistieke bedrijven delen steeds meer informatie digitaal. Dit verhoogt de 

zichtbaarheid en efficiency van logistieke ketens, maar tegelijkertijd ook het dreigingsoppervlak 

van cyber. Dit kan de logistieke operatie van uw bedrijf en uw opdrachtgevers sterk verstoren. 

In deze tijd van digitale transitie is bescherming van uw bedrijfscontinuïteit, financiën en 

data tegen cybercriminaliteit essentieel om veilig te blijven ondernemen. Ontdek met welke 

cyberdreigingen uw bedrijf te maken krijgt, hoe u zich hiertegen beschermt en waar wij u bij 

kunnen helpen. ABN AMRO helpt ondernemers met het verlagen van het cyberrisico. Door 

middel van de cybersecuritydienst Cyber Veilig & Zeker worden cyberincidenten voorkomen, 

wordt de beveiliging continu versterkt en is er hulp mocht er toch iets gebeuren. Grip houden 

op cyberrisico zorgt voor toekomstbestendige ondernemingen!

https://smartport.nl/wp-content/uploads/2022/12/SmartPort_Whitepaper_Datadelen_finale-versie.pdf
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 11.00 - 11.25   Bent u bereid te investeren in digitalisering?
 Cees Lagendijk & Milou Swinkels (AddSecure)

  In deze workshop neemt AddSecure u mee wat investeren in schaalbare digitalisering u kan 

opleveren. Denk eens aan besparingen, een verhoging van de winstgevendheid én verbetering 

van de veiligheid van uw mensen op de weg. Hoe? Door onder andere de integratie van alle 

data van uw vloot en workflow overzichtelijk in één systeem. Schaalbaarheid en integratie zijn 

daarin het uitganspunt waarbij de regie altijd bij de klant ligt; die bepaalt namelijk hoe hij de 

systemen inzet om zijn eigen winstgevendheid te verhogen, de veiligheid van zijn mensen te 

verbeteren en de duurzaamheid van zijn bedrijf te verhogen. Stand-alone of gekoppeld aan 

andere modules zijn onze systemen bruikbaar en dus ideaal in een multi-modale omgeving. 

AddSecure heeft tientallen jaren ervaring in het ontwikkelen van geavanceerde, cloud based-

oplossingen voor de transportsector. Door de wereldwijde aanwezigheid ondersteunen we vele 

transportbedrijven in hun dagelijkse operatie en op hun reis in de toekomst.

 11.30 - 11.55   Transport Inside
 Han Arts & Nick Jonkman (Schouten Zekerheid)

  De workshop Transport Inside zoemt in op twee aspecten van het transport. Enerzijds de 

eenvoudige, snelle manier om uw transport over water, rails, weg, zee of door de lucht binnen 

15 minuten online te verzekeren. En anderzijds krijgt u handvaten om met de technologie van 

Hello Mobility rijgedrag inzichtelijk te maken en in de juiste context te plaatsen. Want 30% van 

de kosten van een wagenpark hangt samen met rijgedrag van bestuurders. Zo weet u waar u bij 

kunt sturen vóórdat er schade wordt gereden. Naast inzicht bieden we direct ook oplossingen in 

de workshop waar u concreet mee aan de slag kan.

 12.00 - 12.25     Het versnelproces van digitaliseren in de logistiek
 John Peters (Nokavision)

  John Peters helpt logistieke bedrijven met digitalisering en modernisering. Noem het digitale 

transformatie of innovatie. Nokavision is onderdeel van Canon en is gespecialiseerd in de 

digitalisering van uiteenlopende logistieke processen en op-maat-applicaties door inzet van  

low code applicatie-oplossingen en strategie in de logistiek. 

 13.00 - 13.25  Out of the Box Sporen
 Eric Nooijen (OCC terminals)
  Bij multimodaal transport denken de meeste mensen direct aan containers. Dat is inderdaad 

ideaal voor kwetsbare lading die je niet te vaak wilt overpakken, of kleinere zendingen die 

niet kunnen wachten op een hele verzameling voor een schip of trein. Maar wat nou als je 

veel van hetzelfde hebt te vervoeren wat ook nog eens niet al te kwetsbaar is. Zoals droge 

bulkgrondstoffen, natte bulk of vloeistoffen en/of breakbulkladingen zoals bier, papier, plastic of 

staal? Zijn er dan ook andere mogelijkheden? Of je distributie is ingericht over de binnenvaart 

en weg, maar je bent of raakt aangewezen op leveranciers aan het spoor of omgekeerd. Het kan 

zelfs een uitdaging zijn om vanuit een trein in een zeeschip te komen of omgekeerd. Wat kan 

OOC terminals in One Stop Shop dan betekenen? OOC biedt u een OSS voor zowel in- als out-

off-the-boxoplossingen.
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 13.30 - 13.55     De toegevoegde waarde van intermodaal vervoer
 Michel van Dijk (Van Berkel Logistics)
  De dienstverlening bij intermodaal vervoer gaat al lang niet meer alleen over het alternatief voor 

wegvervoer. Tal van diensten rondom het collectief vervoer van individuele ladingseenheden 

zorgen ervoor dat het steeds meer geïntegreerd raakt in de supply chains van verladers, 

logistiek dienstverleners of juist de wegvervoerder als partner. Niet in de minste plaats vormt 

ook data die gegenereerd wordt bij dit intermodale vervoer een belangrijke bron voor het 

aanvullend dienstpakket. In deze workshop laten we u tal van voorbeelden zien waarmee het 

systeem van intermodaal vervoer in waarde toeneemt.

 14.00 - 14.25     Het einde van de Britse boetes?
 Kevin Vierhout & Rémy Betgen (Vallenduuk Transport Advocaten)
  Transport for London (TfL) is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het 

verkeer en vervoer in en rondom Londen. In de strijd de stikstofneerslag terug te dringen en 

verduurzaming te stimuleren, heeft TfL milieuzones ingesteld. Daarnaast heeft TfL bepaald dat 

vrachtwagens die Groot-London willen betreden, dienen te voldoen aan de DVS (Direct Vison 

Standard) en een ‘HGV Safety Permit’ moeten hebben. Voertuigen die niet zijn geregistreerd 

of geen vergunning hebben, riskeren forse boetes. Geen loos dreigement, want Nederlandse 

transportbedrijven die op Engeland rijden zijn bestookt met boetes. Deze zijn veelal afkomstig 

van EPC, een particulier bedrijf aan wie TfL de incasso en afhandeling heeft uitbesteed. 

Momenteel heerst er veel onduidelijkheid over wat te doen met deze boetes. Hoe zijn ze te 

voorkomen? En misschien wel belangrijker, hoe kunnen ze het beste worden bestreden? In deze 

workshop krijgt u een antwoord op de meeste prangende vragen rondom deze Britse boetes en 

gaat u naar huis met een aantal waardevolle tips en pragmatische oplossingen.

 14.30 - 14.55     De haven als verbinder voor duurzaam transport
 Naomi van den Berg (Havenbedrijf Rotterdam)
  Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met bedrijven in de haven en de overheid aan een 

toekomstbestendige haven. Een haven waar bedrijven nu en in de toekomst kunnen floreren 

en zorgen voor inkomsten en banen. En dat alles met een zo minimaal mogelijke impact op het 

klimaat en de natuur. Eén van onze doelen is een CO2-neutrale logistieke keten. Hoe zorgen we 

hiervoor? Het verduurzamen van deze ketens is een proces van meerdere sporen. We zetten in 

op duurzame brandstoffen en elektrificatie, efficiency en modal shift. Maar dit kunnen we niet 

alleen, samenwerken met verschillende ketenpartijen is key om de carbonisatie van transport 

te versnellen. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in welke concrete stappen er nu al 

genomen worden en welke kansen er liggen om hierin samen te werken.

 15.00 - 15.25     Duurzaamheid in transportwereld
 Roland Verbraak (West-Brabant Corridor)
  De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en 

duurzaamheid. Alle sectoren zullen maatregelen moeten nemen om de uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid aan te gaan, zo ook de transport- en logistieksector. Gedurende 

de workshop wordt op een inspirerende en interactieve wijze aandacht besteed aan 

duurzaamheidstrends binnen de containerlogistieke wereld.
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 10.00 - 10.25   Koers naar een gezonder transportmanagement?
 Arno Spoek (IDS)
  Bent u een Supply Chain Manager, Logistics Manager, Transport Manager, Customer Service 

Manager of Financieel Manager dan hopen we u te begroeten tijdens deze sessie. Als 

onafhankelijke 4PL Control Tower realiseren we dagelijks verbeteren in performance en 

capaciteit, verlaging in kosten, reductie van CO2 en betere samenwerking en zichtbaarheid in de 

keten. Dit doen we samen met onze partners in transport en technologie. In deze presentatie 

laten we zien hoe we dat doen en wat het oplevert.

 10.30 - 10.55   Interactive Digitalization Workshop
 Bas Mötter (Kaleris)
  Kaleris focuses on using data to improve supply chain execution, control, and to optimize 

mission critical flows. This interactive session will focus on guiding supply chain logistics 

providers on a digitalization journey, focusing on both of the needs of the business as well as 

users and key stakeholders.

 11.00 - 11.25   Van administratieve medewerker naar AI Operator
 Jo Cijnsmans (Metamaze)
   Steeds meer logistieke bedrijven hebben problemen met het vinden van gemotiveerde 

administratieve werkkrachten. Gezien de berg aan informatie die via e-mail, scans en 

documenten blijft toenemen, is er een nood aan automatisatie om alles tijdig verwerkt te 

krijgen. In hoeverre en binnen welke use cases kan AI (Intelligent Document Processing) 

hierin logistieke bedrijven helpen? En hoe zorgt men ervoor dat de adoptie van zo’n nieuwe 

technologie vlot verloopt?

 11.30 - 11.55   Voorkom (identiteits)fraude en criminaliteit
  Frank de Krou (Secure Logistics)
  Het voorkomen van (identiteits)fraude of criminaliteit, het efficiënter, veiliger en duurzamer 

kunnen werken en bovenal zorgen voor een snellere doorstroming aan de poort (met minimaal 

of geen personele bezetting). Dat is waar Secure Logistics voor staat. Wij bieden hierdoor 100% 

zekerheid over identiteit en geldigheid van meer dan 500 certificaten en trainingen. Denk mee 

over de toekomst van toegangsbeheer en het vergroten van de weerbaarheid van jouw bedrijf 

tegen fraudeurs, hackers of uithalers. In deze interactieve workshop gaan we met een aantal 

prikkelende vragen kijken of we samen de toekomst kunnen voorspellen. Durf jij eerlijk te zijn?

 12.00 - 12.25   The last mile delivery re-invented
 Fulpra
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 12.30 - 13.00   Hoe kunstmatige intelligentie douaneprocessen gaat optimaliseren.
  KlearNow
  In deze workshop laten we zien hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan worden ingezet om 

douaneprocessen te optimaliseren. AI gaat bijdragen aan een snellere doorvoer van goederen 

over de grens. We bespreken de voordelen van het gebruik van AI in douaneprocessen en 

aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we laten zien hoe AI en KlearNow het werk van 

douanebeambten kunnen ondersteunen, versnellen, digitaliseren en uiteindelijk optimaliseren. 

Of u nu een douanebeambte, importeur, exporteur of betrokken bent bij logistiek en handel, 

deze workshop zal u helpen beter te begrijpen hoe AI en KlearNow het douaneproces kunnen 

transformeren en hoe u het kunt toepassen om uw douaneactiviteiten te optimaliseren.

 13.00 - 13.25   De 5 marketing fundamentals voor commercieel succes in de transport en logistiek
  Niek Minderhoud (Lesswood Marketing)
  De afgelopen 10 jaar heeft ook de transport- en logistieke wereld een digitale transformatie 

ondergaan. Een prijs voor een verscheping vraag je bijvoorbeeld niet langer telefonisch op 

of per mail, maar vind je zelf online. De customer journey is volledig veranderd en de taken, 

rollen en functies binnen de commerciële organisatie daardoor ook. Marketing wordt steeds 

belangrijker en vele bedrijven in de transport- en logistieke sector hebben mooie stappen 

gezet. Maar er is nog een wereld te winnen. De potentie om je commerciële processen slimmer, 

efficiënter, klantgerichter en daarmee succesvoller in te richten met behulp van marketing is nog 

steeds gigantisch. Met een combinatie van theorie- en praktijkvoorbeelden leer je over de vijf 

fundamentals die de basis leggen voor commercieel succes op de lange termijn met behulp van 

marketing.

 13.30 - 13.55   IoT in de praktijk van Multimodaal Transport
 Ber Hendriks (T Comm Telematics)
  Met onze passie voor transport en logistiek willen we helpen inefficiëntie te elimineren door 

Internet of Trailer-gegevens bruikbaar te maken. In onze visie: IoT betekent Internet of Trailers! 

Onze geverifieerde online Internet of Trailer-oplossing, bestaande uit hardware en draadloze 

sensoren, maakt alle relevante data ‘actionable’ op ons gebruiksvriendelijke backend platform. 

T Comm Telematics stelt u in staat om te werken met alle relevante data van uw waardevolle 

transportoplossingen en lading. Graag verwelkomen wij u op onze stand.
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 14.00 - 14.30   7 sleutels voor een vitale organisatie en minder verzuim
  Mariska Winckler (Optimal Vitality)
  Optimal Vitality helpt organisaties (CEO’s, management en hun medewerkers) vitaler te worden. 

In 2022 is het grootste verzuim ooit geweest, met de transportsector aan kop. Niet fitte 

medewerkers en personeelstekort verlagen de productiviteit en dat kost onnodig veel geld. 

Belangrijkste oorzaken zijn: stress, ongebalanceerde voeding en tekort aan ontspanning, slaap 

en beweging. Het aanleren van vaardigheden en kennis over leefstijl in combinatie met de juiste 

mindset, zorgt voor verbeterd welzijn, meer vitaliteit en minder verzuim. 

  Onze missie: happy drivers! Op basis van onze jarenlange ervaring als leefstijlcoaches en 

diëtisten, zijn vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld voor onder andere chauffeurs en management. 

Afgestemd op hun specifieke uitdagingen, zodat dit echt zorgt voor betere prestaties, meer 

fitheid, hogere weerbaarheid en productiviteit. Tijdens de workshop geven we uitleg over wat 

vitaliteit betekent voor een organisatie en voor de individuele CEO of werknemer. Ook leggen 

we uit hoe vitaliteitsprogramma’s binding met uw bedrijf kunnen geven, door middel van 

teambuilding en als secundaire arbeidsvoorwaarde.

 15.00 - 15.30   Waterstof in mobiliteit: niet langer toekomstmuziek, maar de melodie van 
vandaag!

 Stephan Bredewold (Fountain Fuel)
  Op uitnodiging van de RvB Groep, geeft Fountain Fuel een workshop over waterstof in 

mobiliteit. Het belang van de energietransitie is groter dan ooit. Waterstof is een onmisbare 

schakel voor de energietransitie. Als toepassing in de industrie maar zeker ook in mobiliteit. 

Er lijkt een stammenstrijd te zijn ontstaan tussen waterstoffans en batterij-believers. Stephan 

Bredewold van Fountain Fuel zet in op een combinatie van beide technieken. Hij neemt je mee 

in de mythes en waarheden over rijden op waterstof. Waar moet je allemaal aan denken als je 

op waterstofvervoer wil overstappen? Voor wie is het eigenlijk en voor wie niet? Wat kost zo’n 

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), welke modellen zijn al beschikbaar en welke subsidies kun 

je aanvragen voor de aanschaf van een H2-wagen? En bovenal: hoe kun je ervoor zorgen dat 

waterstof niet alleen een kostenpost wordt voor je bedrijf, maar ook een verdienmodel? Stephan 

vertelt het met praktische voorbeelden, handvatten en doorverwijzingen.
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KENNISPARTNER

ABN AMRO

De strategie van ABN AMRO 

berust op drie strategische pijlers: 

klantbeleving, duurzaamheid en de toekomstbestendige 

bank. Onze purpose – banking for better, for generations 

to come – geeft ons houvast bij veranderingen, vormt 

het fundament voor de ontwikkeling en uitvoering van 

onze strategie. Duurzaamheid is een essentieel deel 

van onze strategie, en vormt de kern van onze purpose. 

Ons doel is om zakelijke klanten te ondersteunen bij hun 

transitie naar duurzamere bedrijfsmodellen. Gedegen 

sectorkennis is hierbij een belangrijke toegevoegde 

waarde voor onze klanten.

abnamro.nl

AddSecure  standnummer: 4.309 

Relevante digitalisering van 

uw vloot en workflow! Voor 

AddSecure betekent relevante digitalisering meer 

dan een voertuigvolgsystemen. Integreerbaar met 

andere systemen en schaalbaar bij groei. Met als doel: 

winstgevendheid vergroten, veiligheid verhogen en 

duurzaamheid verbeteren. Stand-alone of gekoppeld 

aan andere modules zijn onze systemen bruikbaar en dus 

ideaal in een multimodale omgeving. Hoe? We leggen 

het graag aan u uit op onze stand.

addsecure.nl

Customaite/Adore4Customs  standnummer: 2.311 

Dienstverleners in de douane-

afhandeling staan voor grote 

uitdagingen door gebrek aan uniformiteit in 

documenttypes, stijgende volumes, strenge regelgeving 

en personeelstekorten. Met Customaite (de nieuwe 

naam van Adore4Customs) halen ze een ‘virtuele 

assistent’ in huis die via AI de douaneaangiftes 

volledig voorbereidt zodat medewerkers enkel een 

snelle controle hoeven uit te voeren alvorens door te 

sturen naar de traditionele douanesoftwarepakketten. 

Douaneaangiftes verlopen zo correcter en dubbel zo 

snel.

Bargelink GmbH  standnummer 4.103 

Bargelink.com is de eerste en enige 

marktplaats voor de Europese 

binnenvaart. Op Bargelink.com vinden verladers, 

logistieke dienstverleners, expediteurs en varende 

ondernemers de juiste partner voor hun schepen en voor 

alle droge ladingen. Bargelink biedt de juiste tools, om 

vervoer over water optimaal in te zetten. Met een vloot 

van circa 1.600 binnenschepen (totale laadcapaciteit 

3,1 miljoen) helpt Bargelink het schip om de juiste 

plek en het juiste moment te vinden. Met 20 miljoen 

aangeboden lading is Bargelink ‘the place to be’ in de 

Europese binnenvaart, waar alle belangrijke stakeholders 

hun digitale thuishaven hebben. 

bargelink.com

BCTN  standnummer 2.501 

In 1987 zijn wij gestart met de eerste 

succesvolle Nederlandse terminal in 

Nijmegen. Inmiddels zijn wij de grootste inland 

terminalgroep met terminals in Alblasserdam, Beringen 

(B), Den Bosch, Geel (B), Meerhout (B), Nijmegen, 

Roermond en Venray. De komende jaren openen 

we locaties in Lommel (B), Lanaken (B) en Deventer. 

Wij bieden met deze bargeterminals een uitstekend 

alternatief voor het vervoer van containers over de weg. 

Wij hebben een dagelijkse verbinding van onze terminals 

met de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. 

Vervoer over water is niet alleen een duurzamere, maar 

ook een kostenefficiëntere manier van transport. En 

omdat onze klanten grotendeels binnen een straal van 

60 km van onze terminals gevestigd zijn, zijn wij flexibel 

en accuraat in het leveren of afhalen van containers.

bctn.nl

Beequip  standnummer 2.313 

Beequip is dé equipment leasespecialist 

voor zwaar materieel: machines, vaar- en 

voertuigen. Beequip gelooft dat het mkb de motor van 

de economie is. En die motor moet draaien. Daarom 

helpen wij mkb-ondernemers met ondernemen. Beequip 

biedt het mkb lease-oplossingen voor het aanschaffen 

van (gebruikt en nieuw) materieel of het verkrijgen van 

werkkapitaal via hun eigen materieel. 

beequip.nl
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KENNISPARTNER

Buck Consultants International

Buck Consultants International is een 

Forbes genomineerd toonaangevend 

adviesbureau actief voor private en publieke klanten 

op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, 

vastgoed, locatiekeuzes, manufacturing footprints, 

logistiek en goederenvervoer. Bij een bezoek aan onze 

stand kunt u op managementniveau enthousiaste 

experts en partners van ons bureau ontmoeten die u 

verder helpen met uw vraagstukken over logistieke 

ketens, intermodaal transport en infrastructuur.

bciglobal.nl

ContainerPro  standnummer  2.703 

Veilig en efficiënt werken 

rondom containers en transportvoertuigen. Unieke 

oplossingen voor het laden en lossen van zeecontainers, 

zonder kostbare hulpmiddelen en door slechts één 

persoon.

containerpro.nl

Eastmen  standnummer 2.601 

Terwijl het steeds moeilijker lijkt te 

worden om gemotiveerd en goed 

opgeleid personeel te vinden, daar weten wij zelf de 

weg in Europa. Wij weten wie we werven en vinden 

die specialist waarmee jij je klus klaart en je omzet 

boost. Eastmen vindt niet alleen de experts die jij 

nodig hebt, maar organiseren alles. Van recruitment tot 

verhuizing en de administratie die daar bij hoort. Zonder 

tussenpersonen, maar met onze eigen recruiters en 

coördinatoren. Zo kun jij rekenen op een transparante 

manier van werken, duidelijke afspraken en één vast 

contactpersoon. Wij regelen vervoer, huisvesting, 

ID-check, aanmelding bij de nodige instanties en 

salariëring. 

eastmen.nl

H.Essers  standnummer 1.101 

H.Essers voert als logistieke dienstverlener 

een duurzame strategie en zet sterk in op 

synchromodaliteit. Met onze eigen binnenvaart- en 

treinterminals bieden wij een totaaloplossing voor de 

decarbonisatie van uw transport en het verduurzamen 

van uw supply chain. Met ons nieuw, innovatief insetting-

concept gaan we een stap verder door op interne 

compensatie in te zetten om de CO2-impact op uw 

supply chain rechtstreeks te verminderen. Ontdek op 

onze interactieve stand hoe wij koolstofvrij transport 

mogelijk maken.

essers.com

Euro-Rijn Global Logistics  standnummer 8.103 

Euro-Rijn Group staat met meer dan 40 

jaar ervaring in de logistiek bekend om 

kennis en kunde, maar bovenal vanwege de persoonlijke 

aandacht voor de klanten. Onze bedrijven opereren 

binnen verschillende markten, waardoor wij een 

complete logistieke oplossing kunnen bieden. Bezoek 

onze stand en ga het gesprek aan met Euro-Rijn Global 

Logistics, Euro-Rijn XL Logistics en AWL Moerdijk om 

erachter te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

eurorijn.com

CO-EXPOSANT

Euro-Rijn XL Logistics  standnummer 8.103.1  

 eurorijnxl.com

CO-EXPOSANT

AWL Moerdijk  standnummer 8.103.2 

EWS Group  standnummer 3.205 

EWS Group is uw professionele 

en innovatieve partner voor 

alle vormen van ongediertebestrijding, begassingen, 

gasmetingen, ventilaties en biobehandelingen van 

goederen in transport en opslag.

ews-group.nl
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Fiton  standnummer 2.705 

Fit on Customs, Fit on Warehousing, 

Fit on Forwarding, Fit on Tracking. 

Fiton levert en ondersteund een uniek geïntegreerd 

logistiek executieplatform Fit on Suite. Krachtige 

ERP- functionaliteiten en volledig geïntegreerde 

logistieke processen ter ondersteuning van warehouse 

management, freight forwarding, douane-afhandeling en 

PO-management. Bij zo’n 200 logistiek dienstverleners is 

Fiton de succesfactor voor ketenoptimalisatie, paperless 

en visibility.

fiton.nl

Fulpra   standnummer 2.503 

De capaciteit van een bestelwagen, 

alle voordelen van een fiets. De 

transportoplossing voor de binnenstad. Met trots 

presenteren we de meest effectieve mobiliteitsoplossing 

voor de binnenstad. Fulpra combineert laadvolume en 

robuuste engineering met de gemakken en soepele 

rij-eigenschappen van een fiets. Niet zomaar een fiets, 

maar de krachtigste in zijn soort. Volledig gekeurd op 

veiligheid en kwaliteit. Zo hoef je niet meer met een 

bestelauto de stad door, maar neem je wel eenvoudig 

diezelfde lading mee. En kom je via fietsroutes 

eenvoudig, schoon en snel tot aan iedere voordeur.

fulpra.com

Generix Group  standnummer 8.101 

Generix Group is een collaborative 

supply chain-expert, aanwezig in 

meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk 

van partners. De SaaS-oplossingen worden gebruikt 

door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 800 

medewerkers begeleiden klanten in de digitale 

transformatie van hun supply chain. Het collaboratieve 

platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven de 

belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. Het 

verbindt bedrijven met al hun partners, zodat ze samen 

fysieke stromen kunnen beheren, informatiestromen 

kunnen digitaliseren en processen in real time kunnen 

beheren. Generix Supply Chain Hub is bedoeld voor 

alle actoren in de supply chain: fabrikanten, logistieke 

dienstverleners (3PL/4PL) en retailers.

generixgroup.com

Globis Software  standnummer 3.201 

Globis is een LogTech-bedrijf dat 

een datagedreven state-of-the-

art cloudplatform heeft ontwikkeld voor logistieke 

spelers op intermodale markt. Wilt u ontdekken hoe 

uw organisatie een boost kan krijgen op het vlak van 

efficiëntie, inzicht en klanttevredenheid met het Globis-

platform als digitale ruggengraat van uw operaties? Kom 

gerust langs voor een verkennend gesprek.

 globis-software.com

IDS  standnummer 3.207 

IDS, opgericht in 1988 en gevestigd in 

Utrecht, is de eerste echt onafhankelijke 4PL 

Logistics Control Tower in Nederland. Samen met vele 

partners in transport en technologie biedt IDS een scala 

aan oplossingen voor het organiseren en optimaliseren 

van transportstromen over de weg, per spoor, door de 

lucht en over water. Klanten kunnen hierbij geheel zelf 

op het platform aan de slag, het volledig uitbesteden 

aan de specialisten bij IDS of kiezen voor diverse 

hybride varianten die het beste van beide werelden 

combineren. Focus ligt hierbij op het slim verbinden van 

technologie, data en mensen om zo ketensamenwerking 

te stimuleren, inzicht en prestaties te verbeteren en 

kosten en CO2-uitstoot te verlagen. Dit zowel in de keten 

als over ketens heen. IDS is actief door heel Europa 

met specialisaties in de chemie, food en handel- en 

maakindustrie.

irisims.com

IVECO NLS  standnummer 4.305 

Uw partner voor duurzaam transport. 

Transport staat gelijk aan energie en 

energie is aanstekelijk. Energie creeert een virtuele 

cirkel waarin iedereen meer geeft én meer krijgt. IVECO 

past dit principe toe op al zijn partners, of het nu om 

klanten gaat of werknemers, toeleveranciers of dealers.

Als internationale speler in de wereld van transport, 

is IVECO een toonaangevend bedrijf op het vlak van 

ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van 

een uitgebreid gamma lichte, middelzware en zware 

bedrijfsvoertuigen.

iveco.com
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Jan de Rijk Logistics  standnummer 4.311 

Jan de Rijk Logistics ziet een veelbelovende 

intermodale toekomst, met een hoofdrol 

voor rail. Wij bieden transport naar landen 

als Italië, Polen, Turkije en Spanje. Als grote logistieke 

speler beschikken we over een groot Europees netwerk. 

De contacten met betrouwbare lokale partners zijn 

er vaak al. De trein is de meest duurzame vorm van 

gemotoriseerd transport: klanten besparen gelijk 80% 

CO2 ten opzichte van wegvervoer. Meer informatie? 

Kom vooral bij ons langs op de Expo! We vertellen je het 

graag.

janderijk.com

KENNISPARTNER

Joint Corridors Off-Road

Het Joint Corridors Off-Road Programma wordt 

ondersteund door de Topsector Logistiek. Het 

programma helpt verladers en vervoerders om 

meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en shortsea. 

Het programma richt zich daarbij op Joint Corridor 

Development voor beschikbaarheid, schaalbaarheid, 

bereikbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse. Dit 

doel wordt bereikt door het faciliteren van samenwerking 

tussen verladers, vervoerders en stakeholders, dichtbij 

de ondernemers in hun eigen regio, met toegankelijke 

tools.

go-off-road.nl

Kaleris / Navis  standnummer 4.307 

Navis is the premier 

brand from Kaleris for 

port & terminal operating systems and carrier & vessel 

solutions. With 30 years of experience working with 

leading terminal operators, Navis is the industry’s 

premier software application for optimizing every facet of 

facility operations in general and mixed cargo terminals. 

Efficient, adaptable, and scalable, Navis TOS solutions 

ensure long-term by enhancing operating efficiency and 

speed while reducing costs.

navis.com

KlearNow  standnummer 3.405 

Vanaf maart 2023 is KlearNow ook 

actief in Nederland. KlearNow heeft 

een eigen AI & ML aangedreven platform ontwikkeld 

dat importeurs, exporteurs, verladers, vervoerders en 

logistieke professionals helpt bij het digitaliseren van het 

customs clearance-proces. Met behulp van het platform 

kunnen gebruikers de supply chain beter beheren door 

zichtbaarheid, workflow en inzichten te bieden voor 

goederen in transit. Zeg de grote stapels papierwerk en 

eindeloze e-mails vaarwel en geniet van de voordelen 

van een digitaal douaneproces.

klearnow.com

Kleyn Group  standnummer 8.205 

Kleyn Group is wereldwijd één van 

de grootste onafhankelijke handels-

ondernemingen op het gebied van jong gebruikte 

bedrijfsvoertuigen. U kiest bij ons uit een voorraad van 

1.500 tweedehands trekkers, opleggers en bestelbussen. 

Dankzij ons wereldwijde netwerk komen er wekelijks 150 

nieuwe voertuigen binnen. 

kleyntrucks.com

Logistics Community Brabant (LCB) / MCA Brabant 

 standnummer 5.201 

Logistics Community Brabant (LCB) 

versterkt de logistieke kracht van Brabantse 

bedrijven door samenwerking, innovaties 

en slimme toepassingen. Ons oog is daarbij altijd gericht 

op de uitdagingen van vandaag en een duurzame 

logistiek voor morgen. In onze presentaties, workshops 

en in onze stand leggen wij graag aan je uit wat LCB 

praktisch voor jóuw bedrijf kan betekenen.

lcb.nu

MCA Brabant is een kennisorganisatie 

die zich als verbinder inzet om het 

multimodaal en duurzaam goederentransport in Brabant 

te bevorderen. Op de Multimodaal Transport Expo 

zoomen we in op de intermodale verbindingen vanuit 

heel Brabant. Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens 

onze workshop: Brabant als draaischijf van Europa. 

mcabrabant.nl
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Lean & Green / BigMile  standnummer 4.201 

Lean & Green is het leidende CO2-

reductieprogramma voor de logistiek. 

Dit doet zij door deelnemende bedrijven 

erkenning (Stars) te geven voor de behaalde CO2-

reductie. BigMile is een calculatie- en analyseplatform 

waarmee logistiek dienstverleners en verladers de 

multimodale transport-gerelateerde CO2-uitstoot van 

hun vervoer kunnen optimaliseren en erover kunnen 

rapporteren. In een nauw samenwerkingsverband helpen 

Lean & Green en BigMile andere organisaties om hun 

vervoersgerelateerde CO2-uitstoot inzichtelijk te maken 

en het verbeterpotentieel te indentificeren, om zo de 

carbon footprint te kunnen reduceren.

lean-green.nl

Metamaze  standnummer 4.205 

Metamaze is een Intelligent Document 

Processing (IDP) SaaS-platform dat 

logistieke bedrijven helpt om op basis van artificiële 

intelligentie documentverwerking en inkomende 

e-mails te automatiseren. Het platform traint zichzelf 

om documenten te herkennen, de juiste informatie te 

verwerken, en die in de juiste vervolgprocessen om te 

zetten. Onze missie is om repetitief manueel werk de 

wereld uit te helpen, zodat mensen kunnen focussen 

op hun sterktes en waardevol werk. Wat te verwachten 

van onze stand? Kom bij ons langs voor in-depth case-

studies in de sector, een demo van het platform en 

een brainstorm over mogelijke use cases binnen uw 

organisatie.

metamaze.eu

Nedcranes  standnummer 3.301 

Nedcranes is specialist op het gebied van 

hijskranen en aandrijfsystemen. Met een 

deskundig en ervaren team tillen zij, naar eigen zeggen, 

service naar een hoger level. Van het adviseren in het 

kiezen van de beste oplossing tot het verhelpen van 

storingen en reparaties. Nedcranes is de officiële dealer 

van GH cranes & componentes, GH is een wereldwijd 

bekend merk voor hijskranen zoals bovenloopkranen, 

portaalkranen, scheepwerfkranen en kolomzwenkkranen.

nedcranes.com

Nokavision Software  standnummer 8.203 

Nokavision Software focust op 

applicaties op maat die het primaire 

logistieke en financiële proces ondersteunen. Nokavision 

is Mendix certified support partner en onderdeel van 

Canon. Met producten als Mendix, aanvullende modules 

en producten en de dienstverlening van Nokavision 

en Canon Information Management, zijn bedrijven in 

staat de eigen bedrijfsprocessen en die van klanten en 

businesspartners continu aan te passen en te verbeteren. 

De uitdaging is vaak: inflexibele en verouderde systemen 

die innovatie blokkeren en een tekort aan mensen. 

Kernwoorden zijn: digitale transformatie, differentiëren, 

moderniseren, digitaliseren en innoveren. 

www.nokavision.com

CO-EXPOSANT

IRIS IMS 

www.irisims.com 

North Sea Port  standnummer 6.301 

North Sea Port is het multimodale en congestie-

vrije havengebied dat zich uitstrekt van Vlissingen 

over Terneuzen tot Gent, in België. Tijdens de Expo zullen 

de experts van North Sea Port u op sleeptouw nemen 

en u het multimodale netwerk, de globale en Europese 

verbindingen, investeringsmogelijkheden, synergieën 

en andere troeven die de haven te bieden heeft, doen 

ontdekken. En kom zeker om 15.00 uur naar onze stand, 

want dan serveren wij de beste oesters voor u tijdens 

onze speciale oesterparty!

northseaport.com

CO-EXPOSANT

DFDS  standnummer 6.301.1  

dfds.com

CO-EXPOSANT

MG Real Estate  standnummer 6.301.2  

mgrealestate.eu
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CO-EXPOSANT

Promotion Council North Sea Port 

 standnummer 6.301.3   

pc-nsp.com

CO-EXPOSANT

Tailormade Logistics  standnummer 6.301.4  

tailormade-logistics.com

NTG Customs  standnummer 4.315 

NTG Customs is dé specialist op 

het gebied van douanegerelateerde 

zaken. Het team van NTG Customs kan u voorzien 

van advies en ondersteunen bij de afhandeling van 

douanezaken. Heeft u te maken met import- of 

exporttransporten, of heeft u douane-advies nodig met 

betrekking tot uw internationale handel, dan hebben 

wij de benodigde expertise in huis. Wij streven naar 

een efficiënt en eenvoudig douaneproces met een 

persoonlijke touch. Voor meer informatie: bezoek onze 

stand of neem contact op via +31 (0)10 428 6448 of 

nl.customs@ntgairocean.com.

ntgairocean.com

OOC Terminals / Van Berkel  standnummer 4.401 

OOC terminals BV verbindt treinen met 

schepen en auto’s voor transporten van droge 

bulk, natte bulk en stukgoedladingen. Uniek 

in product- en wagonvariëteit en de hoge capaciteit 

van afhandeling. Samen met zusterbedrijf OOC rail 

maken wij het vervoer per trein toegankelijk. Ook voor 

tussentijdse opslag van bulkladingen en breakbulk bent 

u bij ons in OSS aan het juiste adres. 

ooc.nl

Van Berkel Groep is een betrouwbare 

en bedreven partner die met 

beide benen stevig op de Brabantse bodem staat. Een 

organisatie die zich kenmerkt door jarenlange ervaring, 

een hecht team van vakbekwame medewerkers en een 

uitgebreid machinepark. Waar de juiste mentaliteit, een 

flexibele houding en een klantgerichte benadering hand 

in hand gaan. 

vanberkellogistics.nl

Optimal Vitality  standnummer 2.605 

De programma’s van Optimal Vitality 

transformeren organisaties op alle niveaus, 

naar meer welzijn en productiviteit. Wij 

voeren healthchecks uit en bieden vitaliteitsprogramma’s 

op maat aan in een business-to-business-setting. Als 

vitaliteitsdeskundigen coachen wij CEO’S, DGA’S en 

managers naar een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor 

verbeterde balans en zakelijk meer succes. Maar ook 

medewerkers zoals chauffeurs of mensen die werken in 

de back-office of in ploegendiensten hebben enorme 

uitdagingen in hun voeding, beweging, stress en 

slaap- ontspanningspatroon. Door het aanleren van 

vaardigheden waarmee de leefstijl verbetert, is er minder 

verzuim. Hierdoor optimaliseert de gezondheid van de 

individuele medewerker en reset de fysieke, metabole 

en mentale leeftijd. 

optimal-vitality.nl 

SPONSOR NETWERKBORREL

Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges is Europa’s een 

na grootste haven en aanjager van de 

circulaire economie en energietransitie. Port of Antwerp 

Bruges bouwt mee aan een duurzame wereld. De haven 

heeft connecties met meer dan 800 bestemmingen en 

maar liefst 73.700 mensen in dienst. Naast de motor van 

de Belgische economie vormt Port of Antwerp Bruges en 

haar omgeving een ecosysteem en streven daarom naar 

een duurzame toekomst.

portofantwerpbruges.com

LUNCHSPONSOR

Port of Amsterdam

The port of Amsterdam is an 

important international, multimodal 

logistics hub. Discover our central location and excellent 

hinterland connections, by short sea, inland waterways, 

rail, road and air. We guarantee reliable transport of any 

type of cargo. With our dedicated terminals, including 

multiple modern all-weather terminals, various types of 

heavy lift cranes and world’s largest sea lock we offer 

excellent accessibility and tailor-made services. And all 

congestion free! 

portofamsterdam.com
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KENNISPARTNER

Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de meest inland-

gelegen zeehaven van Nederland, de 

open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid 

voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg of buisleidingen 

brengen Europese bestemmingen binnen handbereik. 

De komende jaren zetten we in op het uitbouwen van 

onze unieke knooppuntfunctie. Uitgangspunt is dat 

people, planet en profit in balans zijn. Daarom stimuleren 

we ons bedrijfsleven om verder te verduurzamen. 

Benieuwd hoe? We zien u graag op onze stand!

portofmoerdijk.nl

Port of Rotterdam  standnummer 2.401 

Havenbedrijf Rotterdam kan en wil 

impact maken en richt zich daarom op de 

versnelling van de verduurzaming in en om de haven. In 

samenwerking met diverse partners willen we de haven 

continu verbeteren en zo de meest efficiënte, veilige 

en duurzame haven ter wereld te zijn. Gezamenlijk 

investeren we in de digitalisering van de haven en 

logistieke keten. Op onze stand laten wij u kennismaken 

met een aantal van onze digitale applicaties, zoals 

Routescanner (www.routescanner.com). Routescanner 

toont de optimale door-to-door verbinding voor 

containertransport: de snelste, kortste of de route 

met de minste CO2-uitstoot. Probeer het zelf! Al 150 

operators delen hun schedules met Routescanner op dit 

moment.

portofrotterdam.com

Port of Zwolle  standnummer 5.303 

Port of Zwolle is het logistieke 

knooppunt van Noordoost-

Nederland. De havenregio ligt gunstig ten opzichte 

van de North Sea – Baltic corriodor en is de verbinding 

tussen de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en 

Antwerpen en het gelegen achterland, Noord-Europa en 

de Baltische Staten. Als toegangspoort voor regio Zwolle 

kennen wij de logistieke belangen van ondernemers, 

overheden en onderwijsinstellingen. Als havenbedrijf 

behartigen we deze belangen en zetten we ons in voor 

een sterkere bedrijvigheid in onze regio.

portofzwolle.nl

PTC Particuliere Transport Coöperatie 

 standnummer 2.307 

PTC Particuliere Transport Coöperatie 

is een coöperatie van binnenvaart-

ondernemers, welke gezamenlijk het vervoer over water 

verzorgen in het drogelading-segment. Wij zijn samen 

sterk in ketensamenwerking in de, zowel horizontale als 

verticale, transportketen. 

Zo...:

•  ... bieden we – horizontaal in de keten – gezamenlijk 

met de aangesloten schippersvervoersgarantie, 

waarmee we grote transportvolumes binnen langdurige 

relaties met verladers tegen eerlijke tarieven – verticaal 

in de keten – uit kunnen voeren.

•  ... staan de verlader en zijn transportbehoefte centraal 

en ontzorgen wij door actief mee te denken in, en 

mee te werken aan, efficiënte logistieke en duurzame 

oplossingen (zoals Connected Coil Carrier), waarmee 

de gehele keten zich kan blijven verbeteren.

•  ... ondersteunen wij, bij levensvatbare businesscase, 

startende binnenvaartondernemers om voldoende 

aanbod en verscheidenheid van de diverse 

scheepstypen te kunnen behouden en om de 

verkopende schipper van zijn welverdiende oude dag 

te kunnen laten gaan genieten.

ptcba.nl

Raben  standnummer 4.203 

Raben Netherlands is gespecialiseerd 

in intermodaal transport tussen de 

Benelux en Italië, waarbij een door-to-door-solution 

volledig in eigen beheer gewaarborgd wordt. Buiten het 

economische aspect en de oplossingen die het biedt in 

capaciteit, is het grootste voordeel van onze intermodale 

connectie dat het bijdraagt aan het doel van Raben om 

in 2025 de uitstoot van onze transporten met 10% te 

reduceren. Raben Group bestaat uit een internationaal 

eigen netwerk van 160 hubs in 15 landen. Onze 

professionals staan u graag te woord op de Multimodaal 

Expo.

nederland.raben-group.com
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ROC van Amsterdam  standnummer 2.403 

De Logistieke Vakschool is gevestigd in 

Hoofddorp. Alles ademt logistiek! Met 

eigen praktijkruimtes om diverse logistieke vaardigheden 

te trainen en virtual reality om praktijksituaties te 

simuleren en te ervaren. Ook werkt de vakschool nauw 

samen met het bedrijfsleven voor stagemogelijkheden, 

rondleidingen, gastlessen en complete opleidingen op 

de werkvloer.

rocva.nl

Rotterdam Short Sea Terminals  standnummer 2.707 

Rotterdam Short Sea Terminals (RST) 

is Europa’s grootste shortsea shipping 

hub. In het hart van de Rotterdamse 

haven verwerken zij containers zo efficiënt mogelijk en 

zorgen ze dat lading snel de bestemming bereikt. Dit 

doet RST met een uitstekende geografische ligging, een 

grote verscheidenheid aan verzendbestemmingen en 

trimodale terminalfaciliteit.

rstshortsea.nl

Royal Dirkzwager  standnummer 4.101 

Royal Dirkzwager is al meer dan 150 jaar 

dé specialist in de maritieme- en offshore 

wereld. We leveren onder andere actuele 

reisinformatie, gevalideerde ETA’s en real-time AIS-

positiegegevens van schepen, wereldwijd. Bezoek onze 

stand om te horen wat Dirkzwager voor uw bedrijf kan 

betekenen.

dirkzwager.com

RvB Groep  standnummer 3.403 

Heeft u een terrein voor containerop- en 

overslag? Of slaat u gevaarlijke stoffen op 

uw terrein op? Dát vereist een terrein dat 

bestand is tegen zware en intensieve belasting en dat 

voldoet aan alle eisen voor uw activiteit. De RvB Groep 

is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van 

zwaarbelaste terreinen, zoals op- en overslagterreinen 

en terminals. Onze kracht: het ontwerpen van unieke 

oplossingen voor de meest complexe situaties.

rvbgroep.nl

Samskip  standnummer 2.701 

Samskip biedt wereldwijd haar 

logistieke diensten aan. Met ons 

multimodale netwerk van verbindingen over zee, rail, 

binnenvaart en weg bereiken we vrijwel heel Europa. 

Onze logistieke hubs in Rotterdam, Duisburg en 

Amsterdam spelen daar een belangrijke rol in. Altijd 

met een focus op het vinden van kosten efficiente 

oplossingen met een minimale CO2-uitstoot. Via digitale 

oplossingen en 1.700 enthousiaste collega’s verspreid 

over zo’n 25 kantoren, zorgen we ervoor dat iedere 

klant en ieder transport de aandacht krijgt die nodig is. 

Making green logistics easy!

samskip.com

Schouten Zekerheid  standnummer 4.301 

Als bestuurder van een transport- 

en logistiek bedrijf, maar ook als 

wagenparkbeheerder of expediteur, 

staat u elke dag voor een heleboel uitdagingen. Hoe 

zorgt u ervoor dat de risico’s van uw vervoer tijdens 

een reis zo veel mogelijk beperkt worden? Hoe houdt 

u uw personeel, waarvan een groot deel veel (zittend) 

onderweg is nu én in de toekomst duurzaam inzetbaar? 

En hoe gaat u om met de risico’s van milieubewuste 

initiatieven, aansprakelijkheidsclaims en digitalisering? 

Schouten Zekerheid helpt bij deze uitdagingen op het 

gebied van risicomanagement en employee benefits, 

zodat u zich kunt focussen op uw core-business: het 

bieden van snel en efficiënt transport.

schoutenzekerheid.nl
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Secure Logistics  standnummer 4.313 

Hoe overtuig je een bedrijf dat het 

investeren in een snelle, veilige 

en volledig geautomatiseerde identiteitscontrole niet 

alleen een enorme bijdrage levert aan een efficiënt 

toegangsproces, maar gewoon een onvermijdelijke 

en noodzakelijke investering is? Identiteitsfraude en 

criminaliteit zijn geen trend. Het is geen bijkomend 

ongemak, maar een belangrijk onderdeel van je 

bedrijfsproces.Werk daarom efficiënter, veiliger en 

duurzaam met de toepassingen van Secure Logistics. 

De identity-provider voor toegangsbeheer met 

optionele biometrische verificatie mogelijkheden. Wij 

bieden een uniek identificatiemiddel waar niet alleen 

identiteitsgegevens, maar ook meer dan 500 certificaten 

en trainingen aan gekoppeld kunnen worden. Hiermee 

voorkom je bij vele locaties lange wachtrijen, lage hands-

on-tool-time en verhoog en borg je de kwaliteit.

secure-logistics.nl

Seris Security  standnummer 3.203 

SERIS Nederland is al meer dan 100 jaar 

actief in de beveiligingsbranche en is 

onderdeel van de SERIS Group. Met 40.000 

werknemers behoren we tot de grootste en leidende 

beveiligingsorganisaties ter wereld. Dat ziet u terug in 

onze betrouwbare aanpak, vakmanschap en flexibiliteit! 

Bij SERIS beschikken we over jarenlange internationale 

ervaring en hebben we kennis op het gebied van 

veiligheid, beveiliging en hospitality. Onze verschillende 

diensten zorgen in elke situatie voor de oplossing die het 

beste past. Wij begrijpen dat elke situatie om maatwerk 

vraagt! SERIS zorgt voor een veilige en gastvrije 

omgeving door innovatieve beveiligingsoplossingen 

waar je geen omkijken naar hebt. 

www.seris.nl

SmartPort  standnummer 2.309 

Wat zijn de uitdagingen van de toekomst 

voor de Rotterdamse haven? Om transities 

te realiseren is het versnellen van innovatie in 

de Rotterdamse haven essentieel. SmartPort bundelt 

de kracht van onderzoekers, het havenbedrijfsleven en 

overheden samen in een kennishub. Er wordt intensief 

samengewerkt aan wetenschappelijk onderzoek om 

de innovaties van morgen succesvol te laten landen. 

Nieuwsgierig naar de innovaties die je de komende 10 

jaar kunt verwachten op het gebied van multimodaal 

vervoer? Kom langs (stand 2.309) en we vertellen je 

er graag meer over. Ook kun je deelnemen aan onze 

workshop over datadelen binnen de havenlogistiek.

smartport.nl

T Comm Telematics  standnummer 3.401 

Met onze passie voor transport en 

logistiek willen we helpen inefficiëntie 

te elimineren door Internet of Trailer-gegevens bruikbaar 

te maken. In onze visie: IoT betekent Internet of 

Trailers! Onze geverifieerde online Internet of Trailer-

oplossing, bestaande uit hardware en draadloze 

sensoren, maakt alle relevante data ‘actionable’ op 

ons gebruiksvriendelijke backend platform. T Comm 

Telematics stelt u in staat om te werken met alle 

relevante data van uw waardevolle transportoplossingen 

en lading. Graag verwelkomen wij u op onze stand.

tcommtelematics.com

The Agency  standnummer: 1.203 

The Agency is een jong en dynamisch bedrijf 

dat logistieke service verleent. De ‘agents’ 

van The Agency hebben maar liefst meer 

dan 40 jaar ervaring binnen de logistieke sector. Deze 

ervaring is nodig is de snelgroeiende transport sector. 

De focus van The Agency ligt vooral op passie en 

professionaliteit van de agents en zij zijn 24/7 bereikbaar.

theagency.red
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Topsector Logistiek / TKI Dinalog 

 standnummer 4.403 

Hoe ziet een duurzame toekomst 

voor jouw bedrijf eruit? Maak 

kennis met de Topsector Logistiek 

en TKI Dinalog. Samen met 

ondernemers, overheden en 

onderzoeksinstellingen werken wij aan de ambitie voor 

2050: een concurrerende en emissieloze logistiek. 

Dit doen we met onderzoek, innovaties, kennis- en 

toolontwikkeling en opschaling. Tijdens de beurs 

informeren wij u graag over wat te doen met CO2-

toewijzing, de nieuwe modal shift-regeling 2022, ons 

off road-programma (hoe maak je meer gebruik van 

binnenvaart, rail en shortsea) en de mogelijkheden en 

uitdagingen in bouwlogistiek.

topsectorlogistiek.nl & dinalog.nl

Truckpolis  standnummer 8.201 

Truckpolis is een laagdrempelig en 

vooruitstrevend bedrijf op het gebied 

van financiële diensten. Wij zijn een specialist op het 

gebied van bedrijfsverzekeringen en risicobeheer, 

specifiek voor de transportondernemer en zijn/

haar bedrijf. De oprichter van Truckpolis is in het 

verleden werkzaam geweest in de transportbranche 

en is daardoor meer betrokken dan een gemiddeld 

traditioneel assurantiebemiddelingsbedrijf en bekend 

met het vak. De adviseurs van Truckpolis kunnen de 

diverse soorten bedrijfsrisico’s voor u inzichtelijk maken 

en adviseren welke verzekeringen voor uw onderneming 

noodzakelijk zijn.

truckpolis.nl

Vallenduuk Advocaten  standnummer 2.603 

Vallenduuk Transport Advocaten 

is dé juridische dienstverlener 

gespecialiseerd in de sector transport & logistiek. 

Wij praten u graag bij over onderwerpen als het 

mobiliteitspakket, de CAO Beroepsgoederenvervoer, 

ladingclaims en weg- en bedrijfscontroles. Wilt u 

weten wat de laatste ontwikkelingen zijn en hoe u uw 

bedrijfsvoering compliant en duurzaam kunt maken? 

Kom dan naar onze stand of workshop.

vallenduuk.nl

WBC (West-Brabant Corridors)  standnummer 3.303 

WBC is dé specialist op het 

gebied van duurzaam transport 

en handling van containers, zowel nationaal als 

internationaal. Vanuit onze eigen barge- en railterminals 

in Nederland hebben wij wekelijks vele tientallen 

verbindingen van en naar de zeehavens in Rotterdam 

en Antwerpen. Jaarlijks besparen we zo meer dan 20 

miljoen truckingkilometers en dragen wij bij aan een 

forse reductie van CO2-uitstoot. Onze internationale 

treinverbindingen met Oost-Europa en een groeiend 

aantal bestemmingen in China bieden u een duurzame, 

veilige en efficiënte oplossing voor containertransport op 

lange afstanden.

bttmultimodal.nl

WEX  standnummer 4.303 

WEX is een wereldwijd handelsplatform 

dat helpt de bedrijfsvoering te 

vereenvoudigen: van employee benefits tot het beheer 

van wagenparken en het stroomlijnen van betalingen. 

Als één van Europa’s grootste aanbieders van 

tankkaarten is WEX dit jaar op de Multimodaal Transport 

Expo aanwezig met haar Esso Card™ en haar oplossing 

voor het opladen van EV’s, die in samenwerking met 

ChargePoint tot stand is gekomen. Esso Card™ biedt 

wagenparken toegang tot meer dan 13.300 tankstations 

in heel Europa en biedt een breed scala aan aanvullende 

diensten en tankkaarten om de administratieve last te 

verminderen en bedrijven vooruit te helpen.

wexinc.com

Yellowstar  standnummer 5.301 

Yellowstar bundelt brede kennis over 

IT en logistiek in onderscheidende 

software voor ketensamenwerking. In de Yellowstar-stand 

kunt u zich als bezoeker uitgebreid laten informeren 

over de softwareoplossingen waarin ketensamenwerking 

altijd centraal staat. Of het nu is voor uw informatie-

uitwisseling met klanten of vervoerders, het aansturen 

van uw inlandterminal of het organiseren van uw 

intermodale transportstromen.

www.yellowstar.com 
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14 maart 2024

SAVE THE DATE

http://www.multimodaal.nl

