12 september 2013

Turbulente Arbeids Tijden (TAT)
Inschrijven via: www.kvk.nl/tat

Programma
15.30 uur - 16.00 uur

Inloop met koffie/thee en gebak

16.00 uur – 16.05 uur

Opening door Maarten van Rijn, coördinator KDC

16.05 uur – 16.15 uur

Lancering KennisDC portal

16.15 uur – 16.30 uur

‘Turbulente Arbeids Tijden’, door Marcel Wouterse,
operationeel directeur Van den Bosch Transporten

16.30 uur – 17.30 uur

Workshopronde 1

17.30 uur – 18.15 uur

Pauze met soep en brood

18.15 uur – 19.15 uur

Workshopronde 2

19.30 uur – 19.45 uur

Afsluiting door Marcel Wouterse

19.45 uur

Borrel / netwerken

Turbulente Arbeids Tijden
Datum:
Tijd:
Locatie:

12 september 2013
16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Huis van de Logistiek
Heraclesstraat 6
Tilburg

Inschrijven via: www.kvk.nl/tat

Marcel Wouterse, operationeel directeur Van den Bosch Transporten
“Turbulente arbeidstijden? Als turbulent in beweging betekent: zeker.
Wat te denken van internationale arbeid, de vervlechting met ICT,
maar ook de vraag over welke kennis en vaardigheden mensen moeten
beschikken en of er wel voldoende arbeid is. Dit congres is een geweldige

Presentatie

kans om samen te kijken waar we staan en hoe we die ‘turbulente
arbeidstijden’ aanpakken. Ik nodig u van harte uit!”

Workshop 1:

Workshop 3:

Multi Culti of liever niet!

Generatie Management

In deze workshop gaan we in op de

Organisaties die hun medewerkers (jong en oud)

internationalisering van arbeid in de logistiek.

weten te binden en boeien hebben minder

Van den Bosch Transporten vertelt hoe zij

personeelsverloop, minder verzuim, een daling in

daarmee omgaat, zowel op strategisch als op

kosten verbonden met het werven en opleiden

operationeel niveau. En vervolgens kijken we

van nieuw talent en een hogere productiviteit.

hoe we in de toekomst voordeel kunnen halen

Goed ‘generatie management’ moet zorgen voor

uit samenwerking. De voors en tegens van

een duurzame inzetbaarheid van personeel.

internationalisering, de kwaliteit en de kwantiteit

Niels Mooij, programmamanager van Gezond

van internationale arbeid komen aan bod en

Transport, vertelt u hoe oudere en jongere

daarnaast het onderscheid tussen functies van

medewerkers gezond en vitaal (dus inzetbaar)

chauffeurs, logistieke medewerkers en

blijven.

managers.

Workshop 2:

Workshop 4:

Logistic Talent Incubator

Vakmanschap

Wilt u logistiek talent inzetten om uw projecten

In de logistiek is het moeilijk om aan goed

te laten slagen en het innovatief en creatief

personeel te komen. Allemaal zoeken we naar de

vermogen van uw organisatie te versterken?

moderne planner, de representatieve chauffeur en

Logistieke bedrijven hebben behoefte aan

de foutloze orderpicker. De term ‘vakmanschap’ is

hoogopgeleide talenten voor projecten op

in dat kader een veel gehoorde term. Maar wat is

het gebied van bijvoorbeeld automatisering,

dat precies en wat heeft uw bedrijf nodig? U kunt

procesverbetering en (door-)ontwikkeling

wachten op de perfecte kandidaat, maar het kan

van logistieke concepten. Tegelijkertijd

ook slim zijn om uw huidige personeel de juiste

hebben jonge, hoog opgeleide talenten volop

scholing te bieden. Docenten Rene Simons en Piet

keuzemogelijkheden en willen ze zich blijven

Naaijkens van ROC Tilburg laten u (in) zien wat

ontwikkelen. Bas Groot, docent aan de NHTV,

voor uw bedrijf vakmanschap betekent en welke

vertelt hoe Logistic Talent Incubator succesvolle

stappen u kunt nemen om dit optimaal in te vullen

logistieke projecten binnen uw organisatie

met uw eigen mensen.

combineert met talentontwikkeling.

Maak gebruik van het KennisDC Logistiek!
In de huidige turbulente markt heeft u geen tijd om achterover te leunen en te wachten
op betere tijden. U moet alles uit de kast halen om succesvol te zijn. Dan is het goed te
weten dat u op één plek terecht kunt voor alle kennis en ondersteuning: het KennisDC
Logistiek. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid in de regio met elkaar
samen. In navolging van de netwerkbijeenkomst Turbulente Transport Tijden (TTT) in 2012
organiseert het KennisDC Zeeland-Brabant in samenwerking met onderstaande partijen
de netwerkbijeenkomst Turbulente Arbeids Tijden op 12 september 2013. De factor arbeid
is uw onderscheidende factor! Als deelnemer ontvangt u een KennisDC-voucher waarmee
u tegen een gereduceerd tarief kennis kunt inkopen. Een bijeenkomst die u dus niet mag
missen!
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Als deelnemer van de netwerkbijeenkomst ontvangt u een
KennisDC-voucher. Met deze voucher kunt u deskundige hulp
inschakelen op uiteenlopende terreinen. U ontvangt tot de helft
van uw kosten vergoed, tot een maximum van € 750,-. De voucher
is geldig tot 31 december 2014 en is niet overdraagbaar.
Meer info via e-mail rijn.m@nhtv.nl of bel (076) 533 26 45.

Kennis DC
geldig tot 31 december 2013

VOUCHER e 750,-

