Logistiek is booming. Als paddenstoelen schieten de grote warehouses de grond uit. Maar wat is de strategie
hierachter op het gebied van huisvesting/vastgoed? En wat kunnen wij hiervan leren?
Programma “De impact van e-commerce op logistiek vastgoed”
14.30 uur

Ontvangt met koffie/thee

15.00 uur

Welkomstwoord door de voorzitter
- Ontwikkelingen vereniging
- Introductie gastheer Jan de Niet
Jeroen Heunen, Voorzitter, CREME Nederland

15.15 uur

Wij weten vandaag nog niet welke artikelen we morgen verkopen
- Historie Wehkamp
- Wat doen we in dit logistieke centrum? Facts and figures
- De logistieke eisen van dit pand
- Schaalbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid
- De effecten op het pand (brandveiligheidsaspecten)
Jan de Niet, Manager FM & INM, Wehkamp

15.45 uur

De uitdagingen van ’s werelds grootste logistieke vervoerder
- De kernactiviteiten van DHL Parcel Benelux
- Op weg naar volledig energie-neutraal in 2050
- Het nieuwe distributiecentrum in Zaltbommel
- Ondersteuning vanuit Corporate Real Estate
- De toekomst van DHL Parcel
DHL Parcel Benelux

16.15 uur

Evoluerende supply-chains veranderen de vastgoedbehoefte
- De kernactiviteiten van Prologis
- De risico’s voor het leveren van maatwerk
- Bereidheid van investeren op korte en lange termijn
- Toename van grote logistieke gebouwen
- Hoe kunnen wij als investeerder maatwerk werk leveren voor e-commerce bedrijven?
Sander Breugelmans, Vice-President Country Manager, Prologis Benelux

16.45 uur

Experience rondleiding door het nieuwe distributiecentrum in 3 groepen

17.45 uur

Borrel

Programma Wehkamp

www.CremeNederland.nl

Programmacommissie

Adres
Paderbornstraat 21 in Zwolle
Dames, let op!!!
Geen hakjes ivm veiligheidsschoenen
Aanmelden
Wil je aanwezig zijn op 16 appril, schrijf je dan in via onze website
of stuur een e-mail naar info@CremeNederland.nl. Ben er wel snel
bij, want er is plaats voor maximaal 60 personen.
Bij aanmelding gaan we uit van je aanwezigheid. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn laat dit
dan tijdig weten. Bij afwezigheid brengen wij de gemaakte kosten in rekening.

Programma Algemene Ledenvergadering
13.30 uur

Ontvangst

14.00 uur

Aanvang algemene ledenvergadering
- Opening door de voorzitter
- Vaststelling agenda
- Verslag van de ledenvergadering 27 maart 2018
- Verslag van de penningmeester
- Decharge zittende bestuursleden
- Bestuursmatrix/termijnen
- Samenstelling van het bestuur komende periode
- Terugblik 2018
- Programma en speerpunten 2019
- Werkgroepen
- Rondvraag
- Sluiting door de voorzitter

Jeroen Heunen
Voorzitter

Programma Wehkamp

Rogier Hageman
Secretaris

Saskia v/d Avort
Penningmeester

Agnes v Klaveren
Bestuurslid

Ronald Hack
Bestuurslid

Martijn Dekker
Bestuurslid

www.CremeNederland.nl

