
 

Activiteitenplan Business Meets Science België 
 

Kader 

Om de markt in België te verkennen, worden marktontwikkelingsactiviteiten in België 

ontwikkeld, met medewerking van private en universitaire sector. In een Science meets 

business seminar in het najaar wordt de reactie op de propositie verkend evenals hoe 

buitenlandse partijen staan tegenover regie over hun service supply chains op afstand. 

Tevens worden nieuwe relaties ten behoeve van gemeenschappelijke innovatie- en 

businessontwikkeling opgebouwd. 

 

Partner 

In de organisatie van het seminar is een partner gevonden, namelijk Argutis. Argutis is 

een samenwerking tussen 2 zeer ervaren Supply Chain specialisten met elk bijna 30 jaar 

ervaring. Zij maken het verschil niet enkel door hun kennis maar ook door hun 

capaciteiten om bedrijven naar een hoger niveau te tillen. Dit doen zij door de problemen 

van binnenuit aan te pakken en zo de manier van werken te transformeren. Hierbij 

worden zij ondersteund door een uitgebreid netwerk van ervaren domein experts zoals 

Gordian. 

 

Argutis onderscheidt zich door de juiste expertise aan te bieden, op de juiste plaats, met 

de juiste ervaren mensen. Zo wordt het probleem vanaf de kern aangepakt en kan er 

zeer efficiënt, doel- en resultaatgericht gewerkt worden. Dit komt enkel ten goede van de 

klant. 

 

De ervaring en het netwerk van Argutis samen met de spares kennis en tooling 

capaciteiten van Gordian is de ideale mix om de Belgische spares & asset markt te 

kunnen bewerken en vertegenwoordigen. 

 

Planning 

 

Wat Wie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultaat 
Voorbereiding en 
uitnodigingen sessie 

Gordian          Activiteitenplan en 
uitnodiging 

Sessie Gordian/sector           Draaiboek/ verslag 

Synthese sessie Gordian           

Actieplan met commitment 

bedrijven 

DIN/sector          actieplan 

 

Organisatie 

 

 Begin oktober: versturen uitnodigingen 

 Oktober/november: Verzamelen aanmeldingen 

 Oktober: Agenda/ draaiboek  

 November: Regelen intekenlijst 

 December: Verslag 

 

Kosten indicatie: 3000 (zaalhuur + catering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programma 

 

Time What? Who is responsible? 

11.30 – 12.00 Check location + presentations Gordian/WvR 

12.00 – 13.00 Welcome reception with 

lunch/coffee/tea 

Catering 

13.00 – 13.15  Welcome chat Tbd 

13.15 – 14.00 Presentation of Science 

(Professor) 

Rommert Dekker 

14.00 – 14.45 Presentation of Gordian JDO 

14.45 – 15.15 Short break - 

15.15 – 16.00  Presentation about company X’s 

spare parts management  

Company X  

16.00 – 16.45 Interactive session with the 

guests about spare parts 

management  

Tbd 

16.45 – 17.15 Evaluation of the day Tbd  

17.15 – 18.30 Drinks & bites Catering 

 

 

 

 

 


