Programma Platform NEAD
13 oktober a.s. om 14.00 uur
BIJEENKOMST

Platform NEAD

DATUM

Donderdag 13 oktober 2022

AANVANG

14.00 uur

LOCATIE

Panteia, Bredewater 26, 2715 CA Zoetermeer

13:15 – 14:00 uur

Inloop en ontvangst deelnemers

14:00 – 14:15 uur

Opening en welkom deelnemers

14:15 – 15:00 uur

Dark web: zicht op een hackonomie
Tom Leijte – Proximities

Velen hebben ervan gehoord, weinigen weten wat het voor bedrijven betekent:
het dark web. In deze presentatie schijnt Tom - co-founder van de Nederlandse
start-up Passguard - licht op de economie van het dark web. Wat is het, waarom
is het een risico en wat betekent dit voor de bedrijven in de zaal? Alles komt
voorbij in deze presentatie, van hacks tot datalekken en van chantage tot social
engineering.
15:00 – 15:30 uur

Wat kost duurzaamheid? En wat levert het op?
Aad van den Engel – Panteia

Behoefte aan inzicht. Wat zijn de consequenties van vervangen wagenpark:
zowel financieel alsmede impact op milieu?
 Behoefte aan ondersteuning bij beïnvloeden publieke opinie en interne
besluitvorming;
 Hulp bij het daadwerkelijk organiseren en vervangen van het wagenpark;
Vergelijken met andere organisaties;
 Hulp bij financiering en mogelijke subsidiestromen.

15:30 – 16:00 uur

Digitale transformatie
Kees Plas – BDO

Bij digitale transformatie draait het om optimaal benutten van de moderne
digitale mogelijkheden. Aan de hand van de praktische aanpak bij een bedrijf
wordt dit nader belicht
16:00 – 16.30 uur

Floreren in onzekere tijden.
Wim Nienhuis - Umfields

Wim Nienhuis, lid van de sectorraad van het NIWO en namens TLN
vertegenwoordiger in de begeleidingscommissie van de
kostenontwikkelingsrapportage (Panteia) neemt jullie mee in de lange
termijnperspectieven uit de rapportage. Hoge inflatie, Oekraïne en stikstof er
zijn genoeg onderwerpen die de toekomst extra onzeker maken, ook voor de
transport-sector lijkt krimp geen onmogelijk scenario.
16:30 – 17:00 uur

Onderwerpen voor maart 2023

 Minimaliseren wachttijden voertuigen door speeddocking
 Control Towers en Yard management
 Workforce optimalisatie in de logistiek
17.00 – 18:00 uur

Afsluiting en borrel

