
TKI Logistiek 

Princenhagelaan 13 | 4813 DA Breda | The Netherlands | Telephone +31(0)76 531 5300 

IBAN NL78 RABO 0173 878 814 | BIC code RABONL2U | VAT 8519.66.421.B.01 | Chamber of 

commerce 56075774 

info@tki-logistiek.nl | www.tki-logistiek.nl 

 

MEMO 

 

 

  

 

Aan: Ingrid Reijnen 

Van: Liesbeth Staps-Brugemann 

Datum: 16 september 2015 

Betreft: Voorstel asset managers Special Interest Group 
 

Kader 

 
In samenwerking met bestaande netwerken en communities wordt een bijeenkomst georganiseerd 
met asset owners voor verdere analyse van knelpunten en kansen voor buitenlandpromotie 
servicelogistiek en het uitwisselen van ervaringen. In vervolg op deze bijeenkomst zullen concrete 
acties en onderzoek gedefinieerd worden.  

 

Achtergrond 

Sinds 2014 werken NFIA (coördinatie), NDL (promotie en acquisitie) en Dinalog (onderzoek en export) 

samen om Nederland als logistieke vestigingsplaats in het buitenland te promoten. Tot op heden 

stond vooral het naar Nederland halen van buitenlandse logistieke operaties centraal.  

In aanvulling op deze activiteiten zijn deze organisaties onlangs ook gestart met de voorbereidingen 

voor de promotie van de export van logistieke diensten en kennis door Nederlandse partijen.  

Vorig jaar is in dit kader een start gemaakt voor export van de kennis en kunde op het gebied van 

servicelogistiek. Deze specifieke propositie bestaat uit informatie over servicelogistiek, de 

achtergronden, supply chain uitdagingen en de expertise in Nederland. Ook bevat deze propositie een 

aanzet voor concrete opportunities voor spare parts control towers, Maintenance logistiek en reversed 

Logistics oplossingen met case voorbeelden. De propositie is beschikbaar voor alle partijen in 

Nederland ter ondersteuning van hun individuele internationaliseringsactiviteiten. 

 
De topsector logistiek heeft voor de verdere ontwikkeling Gordian Logistics Experts en Dinalog 

opdracht gegeven om samen met de sector de propositie verder te detailleren en de sector te helpen 

met hun export. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan knelpunten en uitdagingen, en specifieke 

acties worden benoemd op bepaalde landen, die door bedrijven gezamenlijk aangepakt kunnen 

worden. 

 

Het voorstel is om een bijeenkomst te organiseren met asset owners en verdere betrokkenen die 

actief zijn in de maintenance en spare parts service logistiek. De bedoeling van deze bijeenkomst is 

om een ieder de gelegenheid te geven kennis uit te wisselen over grensoverschrijdende service 

logistiek en een bijdrage te leveren aan de propositie en het actieplan. De bijeenkomst zal 

plaatsvinden op dinsdag 17 november van 14.00-16.30 uur bij Dinalog, Breda. 

 

Planning 

 

Wat Wie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultaat 

Voorbereiding en uitnodigingen 

sessie 

DIN/sector          uitnodiging 

Sessie DIN/sector           Draaiboek/ verslag 

Synthese sessie DIN           

Actieplan met commitment 

bedrijven 

DIN/sector          actieplan 
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Conceptlijst genodigden 

 

Organisatie Contactpersoon Email 

NedTrain William Janzee w.janzee@nedtrain.nl  

IBM Michiel Kuipers ma_kuipers@nl.ibm.com   

Cisco Juul de Veer jdeveer@cisco.com  

Oracle Rob Hazekamp Rob.hazekamp@oracle.com  

Alstom Transport Leon Linders Leon.linders@transport.alstom.com  

ASML Gert Streutker Gert.streutker@asml.com  

DAF Trucks Johan te Bogt johan.te.bogt@daftrucks.com 

FEI   

Fokker Services Matthijs Kloosterboer matthijs.kloosterboer@fokker.com 

Marel Stork Poultry Erik van Oorschot Erik.vanoorschot@marel.com  

Océ Technologies (Canon) Michiel Levels michiel.levels@oce.com 

Omron Manufacturing Eric van Ochten Eric.van.ochten@eu.omron.com  

Ricoh Europe SCM Jeroen Helb Jeroen.helb@ricoh-europe.com  

Samsung Electronics Europe 

Logistics  

Jean-Paul van der Meer Jp.meer@samsung.com  

Siemens Nederland Hans Kies Hans.kies@siemens.com  

Thales Nederland Koen ter Hofstede Koen.terhofstede@nl.thales.com  

VanderLande Industries Bart Schepens Bart.schepens@vanderlande.com  

Xerox Manufacturing Marilou Waage Marilou.waage@xerox.com  

etc   

 

Organisatie 

 

 Uitnodiging 

 Aanmeldingen 

 Intekenlijst 

 Agenda/ draaiboek:  

o introductie ronde: wie, welke activiteiten, waar. 

o Introductie buitenlandpromotie, en korte presentatie propositie 

o Dialoog: verkenning knelpunten, landen, oplossingen/ benodigde acties 

o Overige vragen: wat heb je nodig? Wie heeft casevoorbeelden? etc 

 Verslag 

 

Kosten indicatie: 150 euro catering, zaalhuur Dinalog (indien elders: 1000 euro) 
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Graag nodigen we u namens de Topsector Logistiek van harte uit om deel te nemen aan een 

workshop over de export van servicelogistieke diensten en kennis door asset owners. Deze workshop 

zal 2,5 uur duren en plaatsvinden op dinsdag 17 november om 14 uur bij Dinalog, Princenhagenlaan 

13, Breda.  

 

Het doel van de workshop is om in kaart te brengen welke huidige en toekomstige kansen uw 

organisatie ziet voor de export van servicelogistieke diensten en kennis. We willen hierbij stilstaan bij 

de landen waar u de meeste kansen ziet, en horen ook graag welke struikelblokken u hierbij 

tegenkomt. Met uw hulp hopen wij de informatie te verzamelen waarmee wij in 2016 een actieplan op 

kunnen stellen voor de export van logistieke diensten en kennis. Meer informatie over de 

achtergronden van deze workshop treft u onder aan deze e-mail aan. 

 

Wij kijken er naar uit om samen met u stappen te ondernemen om tot een impuls voor de export van 

servicelogistieke diensten en kennis te komen. Wij hopen daarom van harte dat u, en/of een collega, 

aanwezig kunt zijn op de workshop.  

 

U kunt zich tot uiterlijk 12 november aanmelden voor de workshop door middel van een email aan 

Jasper de Graaf, degraaf@dinalog.nl. Als u daarnaast nog verdere vragen of opmerkingen heeft over 

de workshop heeft beantwoorden wij die graag! U kunt hiervoor contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

U krijgt nadere informatie en de agenda tenminste een week voor aanvang van de Workshop 

toegestuurd. 

 

 

Liesbeth Staps-Brügemann 

Program Manager 

 
Princenhagelaan 13 

4813 DA Breda 

+31 (0) 76 531 53 19 

+31 (0) 6 52 75 44 66 

staps@dinalog.nl   

www.dinalog.nl 

  

Dinalog, driven by open innovation 
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