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 11.00-12.30 Maakt de Logistieke Manager het verschil?

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit onder magazijnmanagers en 

hun medewerkers heeft uitgewezen dat logistieke managers in grote mate 

bepalen hoe bedrijfsprocessen worden uitgevoerd en hebben grote invloed op de 

bedrijfscultuur. Echter, wat is hun invloed op de uiteindelijk geleverde prestatie? 

Valt hun bijdrage in het niet wanneer ook alle verschillende procedures, regels en 

systemen in het bedrijf in beschouwing worden genomen?

Uit het onderzoek blijkt dat de manager wel degelijk sterke invloed heeft op KPI’s 

als veiligheid, en dat deze invloed op veiligheid niet ten koste hoeft te gaan van 

productiviteit of kwaliteit in het bedrijf. Er wordt ingegaan op de vraag hoe goede 

prestaties bewerkstelligd kunnen worden, en welke manier van leidinggeven 

hieraan bijdraagt. Tevens zal er worden verteld over een grootscheeps experiment 

waarin een deel van de bevindingen van het onderzoek nader wordt onderzocht. 

In dit experiment wordt nóg meer de nadruk gelegd op de menselijke kant van 

de logistieke prestaties. De resultaten van het onderzoek op het gebied van 

veiligheid zijn verwerkt in LoRIET, een tool (http://www.bmwt.nl/templates/

mercury.asp?page_id=2160), waarmee u uw magazijn kunt benchmarken op het 

gebied van veiligheid.

Hoe is het gesteld met de veiligheid in Nederlandse magazijnen?

Deelname
De kosten voor dit seminar bedragen € 75,-. Dit is inclusief lunch. Inschrijven kan via  
het inschrijfformulier  op de site.

Annuleringsregeling
Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor het plaatsvinden 
van het seminar. Na die datum bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

Het staat u bij verhindering vrij om een collega in uw plaats te sturen. In dat geval verzoe-
ken wij u de persoonsgegevens van uw plaatsvervanger aan ons door te geven.

Doelgroep

Bouwers van magazijn

Beheerders van magazijn

Logistiek managers

Logistiek adviseurs

Leveranciers material handling equipment

seminar

Veiligheidsprestatie in het magazijn

Meld u nu aan !

Programma 

10:30 u.  Ontvangst met koffie
 
11:00 u. Opening door de dagvoorzitter de heer 
 A. van Loon, directeur BMWT

11:10 u.
‘maakt de logistiek manager het verschil’ 

 de heer Prof. dr. ir. M.B.M. de Koster,
 Erasmus Universiteit

11:40 u.
‘de menselijke kant van de logistieke prestaties’

 de heer J. de Vries, Erasmus Universiteit

12:00 u.
‘hoe de veiligheid in het magazijn te benchmarken’

 de heer J. van den Berg, 
 Jeroen van den Berg Consulting

 
12:30 u. Afsluiting door de dagvoorzitter

Aansluitend lunch, Scala Logistica Hal 12

http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2160
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGwzazhJYWpzQnNTUU9HVF9mZS1rWFE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGwzazhJYWpzQnNTUU9HVF9mZS1rWFE6MQ#gid=0

