Uitnodiging Logistieke Poort
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
Donderdag 9 juni van 15.00-17.30 uur

Geachte genodigde,
De Logistieke Alliantie organiseert traditiegetrouw jaarlijks haar ’Logistieke Poort’ in
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Dit jaar zal de Logistieke Poort plaatsvinden op
donderdag 9 juni van 15.00 uur – 17.30 uur. Het thema van de bijeenkomst zal zijn
‘Logistiek als Topgebied van het kabinet: terechte keuze?’.
Ik heb het genoegen u van harte uit te nodigen voor deze bijeenkomst. Tijdens de
bijeenkomst zal op een informele wijze gesproken worden over de sterke punten van
Logistiek Nederland, maar ook welke politieke en maatschappelijke keuzes gemaakt
dienen te worden om Nederland tot de koplopers in de wereld te blijven behoren op het
vlak van logistiek.
Tijdens de bijeenkomst zal tevens het boek ‘Logistiek in Beeld’ worden gepresenteerd.
Het boek bevat een serie van unieke logistieke ‘best practices’ en zal deze middag
worden aangeboden aan mevrouw Renee Bergkamp, Directeur Generaal Ondernemen
& Innovatie van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&I).
Het programma in detail:
15.00 uur

Inloop/ontvangst Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10 te Den Haag

15.30 uur

Opening door Maarten Bouwhuis – presentator BNR Nieuwsradio en
debatspecialist

15.35 uur

Toespraak door Alexander Sakkers - voorzitter Logistieke Alliantie en
algemeen voorzitter TLN

15.45 uur

Paneldiscussie o.l.v. Maarten Bouwhuis
Panelleden:
- De heer Walther Ploos van Amstel - Universitair docent
Vrije Universiteit Amsterdam
- De heer Pieter Bas Wittenberg – Business Manager ModusLink BV.
- Lid van de Tweede Kamer

16.30 uur

Aanbieding boek 'Logistiek in Beeld' door Alexander Sakkers aan DG
Renée Bergkamp

16.35 uur

Toespraak namens minister Verhagen door DG Renée Bergkamp

17.00 uur

Afsluiting met borrel

Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen op 9 juni a.s. Het belooft een
interessante bijeenkomst te worden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail
te sturen naar Maya Karia (Karia@vno-ncw.nl).
Graag tot 9 juni a.s.!
Met vriendelijke groet,
Alexander Sakkers
Voorzitter Logistieke Alliantie

