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Supply Chain Innovations 2020

Supply Chain Innovations is een instituut geworden in de wereld van 
supply chain management. Jaarlijks maken een goede achthonderd 
managers, verantwoordelijk voor de supply chain of facetten ervan, er 
hun opwachting. Het blijft een grote uitdaging voor het Value Chain 
team om telkens opnieuw de hooggespannen verwachtingen in te 
vullen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we er ook voor deze editie in 
geslaagd zijn een ruim aanbod van zeer relevante sprekers te kunnen 
voorstellen. Zo kunt u op één dag uw visie en kennis bijspijkeren zodat 
u morgen up-to-date gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Het programma is opgebouwd uit keynotes en parallel lopende 
uiteenzettingen. De keynotes zijn eerder visionair en academisch, de 
parallelle sessies zijn vrijwel allemaal casestudies, gebracht door uw 
collega’s die hun visie en ervaring met innovatieve concepten en 
oplossingen met u delen. Hier is er een grotere focus op specifieke 
aspecten van supply chain management. 

Centraal creëren we een marktplein met een zestigtal contactpunten 
waar u kennis kunt maken met de ontwikkelaars van uiteenlopende 
oplossingen, allen gerelateerd aan supply chain management. Zij 
tonen u graag wat vandaag en morgen allemaal kan.

Netwerken. Kennisuitwisseling via netwerking is onbetaalbaar! U volgt 
de presentaties, bezoekt enkele relevante contactpunten en netwerkt 
met uw collega’s. De drempel is laag, maar om het u nog makkelijker 
te maken, is er ook de online ‘Eventmanager’, een tool die we speciaal 
voor u ontwikkelden om afspraken met uw collega’s te maken. U kunt 
op voorhand zien wie zich als bezoeker inschrijft en een mailtje sturen 
om kennis te maken en informatie uit te wisselen. Op de marktplaats is 
netwerkruimte voorzien waar u met elkaar kunt afspreken en bijpraten.

In deze brochure vindt u uitgebreid het programma en extra informatie 
van onze Diamond Partners. Nog meer info over de opzet, de inhoud 
van de presentaties en alle partners met een contactpunt vindt u 
online. Surf naar www.valuechain.be en kies de tab ‘SC Innovations’. 
Registreer NU. Deelname is gratis voor managers uit de industrie, 
groothandel, retail en logistieke dienstverleners.
Ongetwijfeld wordt 2020 opnieuw een memorabele editie!

Valerie Boydens
Seminar & Event Manager Value Chain



CASE Johnson & Johnson 

Planning in de  
Clinical Supply Chain  

van Janssen R&D

Supply Chain in a data-centric world

Naar nieuwe business modellen
in de digital transitie

Room 1
Digitalization & AI

Room 2
Forecasting & Planning

Room 3
The S&OP Journey

Prof. dr. ir. Paul Grefen - Eindhoven Univ. of TechnologyR
o

o
m

 1

R
o

o
m

 2

08.45u
Opening 
Keynote

3 Split 
Keynotes

7 Parellelle 
sessies

7 Parellelle 
sessies

7 Parellelle 
sessies

Wiebke Peeters & Sami Karttunen
Sr. Consultants PwC Belgium  

& PwC Germany

Nanne van der Burg 
Value Stream Lead  

Supply Chain – HEMA

Frank Van Nuffel
Manager 
Fresh Flow

Edwin Candry
 Director Process and ICT 

Neuhaus Créateur Chocolatier

Gino Vaes 
Innovation Officer 

Colruyt Group

Walco Verbiest 
Customer Supply Manager 

Lamb Weston/Meijer

Mike Fowles
Supply Chain Director

Huntsman

Maarten Hentzen  
Supply Chain Manager

Belchim

Cas Hilhorst
Global Supply Chain Manager 

Johnson & Johnson

Xavier Verbeeck
Supply Chain Director 

Maxeda DIY

Koen Van der Taelen
Chief Supply Chain Officer

Indaver

Annick Van Driessen
int. Director Supply Chain Operations

Indaver

CASE Maxeda 

How analytics can help 
boost instore stockrotation 

in retail

CASE – Belchim

Implementing S&OP and 
getting a grip on the Supply 

Chain fast

PwC’s study results

Benefits of implementing a 
MES on the shop floor 

Vrachtwagens 
vervoeren meer dan 

30% lucht

Link between theory 
and practice in inven-

tory optimization

CASE Fresh Flow

Hoe zonder stijgende  
logistieke kosten, meer 

omzet en hogere  
flexibiliteit realiseren?

CASE HEMA

Hema  
Digital Supply Chain  

enabler van verandering

CASE Lamb Weston

Reaching a One Number 
Consensus Forecasting 

Process at  
Lamb Weston/Meijer

CASE Colruyt Group

Hoe we AI gebruiken om 
automatisch producten te 

herkennen

CASE Indaver

Balancing the SC-Triangle 
through Sales &  

Operations Planning 

CASE Neuhaus Créateur 
Chocolatier

Balancing the SC-Triangle 
through improved Sales & 

Operations Planning

CASE Duvel Moortgat

Balancing SC-Triangle 
through improved

Demand Planning &  
Inventory Management

CASE Huntsman Polyurethanes

Balancing the SC-Triangle 
through improved Sales &  

Operations Planning

7 Parellelle 
sessies

Middag 
Keynote

Plenaire 
MTO 

Conference

Aflsuitende 
Keynote

09.30u

10.15u

tot

tot

tot

tot

10.55u

14.30u

15.40u

11.30u

15.10u

16.20u

16.20u

12.10u

13.40u

13.00u

PROGRAMMA     SUPPLY CHAIN INNOVATIONS 2020

Industriële waardeketens in de 4e (digitalisering) en de komende 5e (sustainability) industriële revoluties

Plenaire MTO Conference - snel opeenvolgende korte interviews over nieuwe oplossingen, door Michaël Vandroogenbroeck

Afsluitende receptie van 17.00u tot 18.00u Afsluitende receptie van 17.00u tot 18.00u

Managing Transitions with the Six Batteries of Change

Room 4
Digital Transformation

Room 5
Warehouse Management

Room 6
Transport Solutions

Room 7
Innovative Digital Transformation

From S&OP and IBP
To Strategy - Driven S&OP

Impact op warehouse activiteiten door
trends in supply chain van producent

Dr. ir. Egbert-Jan Sol, Program Director Smart Industry - TNO-Industry Professor Research Strategy & Management - Radbout Universitiy Nijmegen

Kurt Verweire, Associate Professor of Strategy Vlerick Business School

Prof. dr. Bram Desmet - Vlerick Business School Hessel Visser - docent Nyenrode Business UniversiteitR
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Didier Ongena, Managing Director - Microsoft Belgium and Luxembourg

Elske van Hoeckel-Smid
Business IT Process Manager 

Udea

Prof. Wouter Verheyen
onderzoeksprofessor 

UAntwerpen

Daniel Fritschy
Project manager Distributie & Transport 

Albert Heijn

Geert Van Hove
Senior Manager Parts Supply & Logistics

Mazda Motor Logistics Europe

François Grisay, Manager – PwC  
& Docent  Supply Chain – ICHEC 

Brussels Management School

Thomas Chalant 
Chief Operating Officer 
Lyfra Lekkerland/Fixmer 

Peter de Bock 
Transport Management  

Nu Skin

Patrick de Wilde
IT-Manager

Patrans

Niels Duquet
Logistiek Manager

Denys

An Tant
Aankoop manager

Van Oirschot 

Philip Bleijlevens
Director Strategy, Innovation and CE

Dynagroup

Glenn Schnieders
IoT Product Manager

BAC

Alain Van Den Berghe 
Bus. Finance & SC- Leader 

Chemicals EU -Milliken

Gabi Kauer
Internal Sales Manager & Exact 

Administrator – New Valmar

Dr. Sara Verlinde
Senior Researcher

VUB

Leo Berrens 
former Director Customer Logistic 

Services Johnson & Johnson

Case New Valmar

Hoe digitalisering groei van 
New Valmar ondersteunt

CASE Milliken Europe

Redesign van een Europees 
distributienetwerk in de  

specialty chemical industrie

CASE Lyfra Lekkerland

How to meet  
the European requirements 

for traceability?

Innovative Concept

Why is everybody  
speaking about DDMRP?

CASE Denys

Tansformatie van technisch 
afhaalmagazijn naar  
logistieke omgeving

CASE Udea

Smart Warehousing  
maakt ambitieuze groei  

van Udea mogelijk

CASE Dynagroup 

Focus on Quality & Efficiency 
resulting in improved  

customer satisfaction and 
bottom line savings

CASE Albert Heijn

Data driven transport  
unlocks inbound &  
last mile potential

CASE Van Oirschot

Assortimentsindex:  
maximale assortiments- 

optimalisatie met  
minimale workload

CASE Mazda Motor Corp.

Klaar voor de volgende 
Supply Chain Management 

distruptie

Research

Logistics outsourcing in 
omnichannel retail: state of 

practice and service  
recommendations

Case Johnson&Johnson

Track & Trace within industry 
4.0: Mandatory or basis?

CASE Patrans

Optimale workflow van field 
medewerkers

CASE Nu Skin 

Een tevreden klant eindigt 
met een goede final mile

CASE Brussels Airport Co.

How do we innovate  
with IoT at BAC

Research

Logistieke platformen en 
hun impact op logistieke 

contracten

Reflex WMS For 
Factory

Hardis Group

Visie Exact op 
uitdagingen in Digital 

Supply Chain
Exact

Visual Production 
Planning

Optimact

Warehouse visibility 
through real-time 
data-streaming

Moore Consulting

E-commerce needs 
faster process for 
order fulfillment
Kardex Remstar SlimstockConundra

Digitale snelweg au-
tomatiseert aankoop- 

en verkoopproces 
Trivest Software Group

Blockchain in Supply 
Chain: Van hype naar 

realiteit
Oracle

Data visualisatie: van 
big data naar actie-

gerichte analyse
EyeOn
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OPENING KEYNOTE  -  08.45u – 09.25u

Supply Chain in a data-centric world
Didier Ongena, Managing Director – Microsoft Belgium and Luxembourg

What happens when 50 billion devices are connected to the internet in 2030, and 2 billion first line workers finally 
participate in the digital revolution?  
Didier Ongena walks us through a world where digital technologies will augment our human ingenuity and will 
help organizations re-invent productivity.

SPLIT KEYNOTE ROOM 1  – 09.30u – 10.10u

Naar nieuwe business modellen in de digitale transitie
Prof. dr. ir. Paul Grefen – Eindhoven University of Technology

Het is een gemiste kans als de inzet van nieuwe informatietechnologie niet veel verder komt dan het verbeteren 
van bestaande samenwerkingsvormen in supply chains. Op die manier blijven structuren ongewijzigd en wordt de 
kracht van moderne technologie slechts marginaal benut. 
Nieuwe ontwikkelingen als digitale platforms, internet of things, advanced analytics en blockchain gaan pas 
echt hun waarde leveren als bedrijven bereid zijn om op een andere manier naar hun supply chain te kijken. Dat 
betekent nadenken over de werkelijke toegevoegde waarde die we aan klantensegmenten willen leveren en over 
de partners in ons ecosysteem die dit mogelijk kunnen maken. 
Enkel zo kunnen we onze marktpositie consolideren, verder uitbouwen, en soms de markt zelf veranderen.  Doen 
we dat niet, dan is de kans groot dat onze marktpositie wordt ingenomen door een andere partij die dat wel doet. 
Voorbeelden uit de praktijk zijn legio. 
Denk erover na en begin bij het bedenken van de juiste business structuren waarin we technologie toepassen, niet 
bij de technologie zelf. 
Tijdens deze presentatie gaat professor dr. ir. Paul Grefen in op deze structuren en laat hij zien hoe wij ze in de 
praktijk kunnen toepassen.

SPLIT KEYNOTE ROOM 2  – 09.30u – 10.10u

Impact op warehouse activiteiten door trends in supply chain van producent
Hessel Visser, mede-auteur van de bestseller ‘Werken met Logistiek’.  

Hij was 20 jaar docent bij de Nyenrode Business Universiteit.

Producenten moeten inspelen op de klanteneisen die customer build producten en diensten wensen: mass 
customization. Daarbij komt de evolutie naar een meer circulaire industrie. De producenten verleggen dan ook 
heel wat activiteiten naar hun warehouses en/of dienstverleners. De magazijnen en distributiecentra worden heel 
wat complexer en evolueren naar hoog gemechaniseerde transferpunten. Het aantal bottlenecs neemt toe. De 
beheersing van de supply chain wordt hierdoor steeds belangrijker en vraagt om een integrale benadering van 
de keten.
Hessel Visser ontwikkelde met Van Goor het integrale logistieke concept om de keten opnieuw op te zetten 
en/of te herstructureren. Hij zet ons tijdens zijn presentatie, aan de hand van recent onderzoek en diverse 
praktijkvoorbeelden, aan na te denken over de opzet van onze supply chain. Zijn we goed bezig of moeten we van 
richting veranderen?  

SPLIT KEYNOTE ROOM 3  – 09.30u – 10.10u

From S&OP and IBP to Strategy-Driven S&OP
Prof. dr. Bram Desmet,  

Assistant Professor Operations and Supply Chain Management – Vlerick Business School

To overcome the traditional struggles in implementing Sales & Operations Planning (S&OP) and in moving from 
S&OP to Integrated Business Planning (IBP), we need to fundamentally rethink how planning is done in companies. 
Therefore, we created a new concept called ‘Strategy-Driven S&OP’. 
It starts from setting clever financial targets per customer-product segment, accounting for the chosen strategy. 
It integrates strategic planning, financial planning and S&OP into one integrated planning process, driven by the 
Chief Supply Chain Officer or CSCO. By taking S&OP and IBP to Strategy-Driven S&OP, we create balance in the 
supply chain triangle of service, cost and cash, and create more value for the shareholder, as measured by ROCE, 
the Return on Capital Employed. 
Implementing Strategy-Driven S&OP requires reshuffling the power balance in the executive committee. It requires 
a shift from the traditional ‘conflict driven’ structure towards a ‘value driven’ or ‘strategy-driven’ model. To enable the 
shift, we need to address the competence gap with the current VP SC, his peers in the Executive Committee, the 
CFO, the CEO, the board of directors, the shareholders and investors.
We’ve invited four additional speakers to share their S&OP journey and elaborate on how the Supply Chain Triangle



Room 1 - Digitalisation and Artificial  
Intelligence

Room 5 - Innovative 
Warehouse Management

Room 2  - Forecasting & Planning  
optimisation

Room 6 - Transport related  
supply chain solutions

PWC’S STUDY RESULTS
BENEFITS OF IMPLEMENTING A 
MES ON THE SHOP FLOOR

Wiebke Peeters, Senior Consultant 
MC Operations – PwC Belgium
Sami Karttunen, Senior Manager MC 
Operations – PwC Germany

Alain Van Den Berghe, Business 
Finance & Supply Chain Leader 
Chemicals Europe – Milliken

Dr. Sara Verlinde,  
Senior Researcher – VUB 

Maarten Hentzen,  
Supply Chain Manager – Belchim

CASE MILLIKEN EUROPE
REDESIGN VAN EEN  
EUROPEES DISTRIBUTIENET-
WERK IN SPECIALTY  
CHEMICAL INDUSTRIE

LOGISTICS OUTSOURCING IN 
OMNICHANNEL RETAIL:  
STATE OF PRACTICE AND  
SERVICE RECOMMENDATIONS

CASE BELCHIM
IMPLEMENTING S&OP  
AND GETTING A GRIP  
ON THE SUPPLY CHAIN FAST 

Clean up your mess with and MES!
Implementing a Manufacturing Execution System 
on the production floor holds many benefits. The 
production software connects the shop floor with 
the top floor and can improve data collection and 
decision-making, product traceability, overall equip-
ment effectiveness (OEE), quality, real-time visibility 
and much more. PwC Belgium conducted a study 
in order to get a better understanding of the usage 
and knowledge of MES solutions on today’s produc-
tion floors. Curious to know more about companies’ 
perceived benefits of an MES implementation, the 
challenges faced and the functionalities used? 
Come find out more during the presentation of 
PwC’s study results!

Vanuit zijn diverse productiesites in de VS en Azië 
distribueert Milliken Europe hoogwaardige plastiek 
additieven en polymerische vloeibare kleurstoffen 
voor de industrie via twee distributiecentra in Euro-
pa, één in het Verenigd Koninkrijk en één in België. 
Dat netwerk was historisch ontstaan.
Samen met Logflow heeft Milliken dat netwerk ge-
evalueerd vanuit een kosten- en servicestandpunt 
om te komen tot een geoptimaliseerde distributie 
set-up. Deze diende als basis voor een brede markt-
bevraging bij mogelijke logistieke dienstverleners. 
Ondertussen is de transitie naar de nieuwe 3PL 
succesvol geïmplementeerd.

Tijdens deze uiteenzetting krijgt u van dr. Sara 
Verlinde antwoord op drie vragen. De antwoorden 
zijn gebaseerd op haar onderzoek/interviews met 
omnichannel retailers non-food en food:
- Hoe organiseren omnichannel retailers hun  
 logistiek? 
- Wat is hun motivatie om bepaalde delen van  
 die logistiek te outsourcen? Anders gezegd,  
 wat is de toegevoegde waarde van logistieke  
 dienstverleners voor omnichannel retailers? 
- Hoe moeten logistieke dienstverleners zich   
best aanpassen om relevant te blijven voor   
omnichannel retailers? 

Belchim Crop Protection (BCP) is offering solutions for 
sustainable crop management. There was an urgent 
need to prepare the organisation growth and start 
using data in a systematic way for the purpose of 
planning and forecasting of the Supply Chain across 
the whole network. 
BCP managed to start using Optimact in three 
months’ time for optimisation of the S&OP process.  It 
was very helpful that master data could be cleaned 
and used in an agile way. BCP can now better share 
forecasts with key suppliers and discuss the forecasts 
with the different companies in a more structured way.  
Moreover, it supports the new inventory strategy, that 
allows the company to reduce inventory levels and 
improve control to give better service to its customers. 

PROGRAMMA SUPPLY CHAIN INNOVATIONS 2020

Room 3 - The S&OP journey

Room 7 - Innovative  
Digital Transformation

Room 4 - Innovative Digital  
Transformation

Leo Berrens, former Director Customer 
Logistic Services at Johnson & 
Johnson

Annick Van Driessen, International Direc-
tor Supply Chain Operations – Indaver

Gabi Kauer, Internal Sales Manager 
& Exact Administrator – New Valmar

CASE JOHNSON&JOHNSON
TRACK & TRACE WITHIN  
INDUSTRY 4.0:  
MANDATORY OR BASIS?

CASE NEW VALMAR
HOE DIGITALISERING GROEI 
VAN NEW VALMAR ONDER-
STEUNT

CASE INDAVER
BALANCING THE SC-TRIANGLE 
THROUGH SALES &  
OPERATIONS PLANNING

In the last decade the pharmaceutical industry has 
been investing a lot to comply with new Serializati-
on and Track & Trace legislations across the globe. 
For most companies within the industry, this inclu-
ded connecting internal & contract manufacturing 
sites, distribution centres & 3PL’s to an overarching 
serial number database. All for 1 goal: to track & 
trace products throughout their end-to-end supply 
chain to ultimately increase patient safety. 

Yet, is this increased patient safety the only benefit 
of this setup? Or did the industry unconsciously 
took some steps towards become more mature 
within industry 4.0? That’s up to you to discover, by 
joining bluecrux and Johnson & Johnson on stage.

Parallelle uiteenzettingen worden niet  
versterkt. U luistert via de zender en de  

hoofdtelefoon die op of onder uw stoel ligt.

 Bij het verlaten van de zaal laat u gewoon 
ALLES achter op uw stoel.

Desgewenst kunt u op de zendertjes uw eigen 
oortjes of hoofdtelefoon aansluiten.

New Valmar, groothandel in babyverzorgingsartike-
len van Nûby, levert wereldwijd aan kleine en grote 
bedrijven via een omnichannelbenadering. 

Het bedrijf is zeer succesvol en kent een hoge 
groei die mogelijk kan worden gemaakt door een 
doorgedreven en uitgekiende automatisering van 
de bedrijfsprocessen. Gabi Kauer schetst ons hoe 
een en ander werd aangepakt en wat de impact is 
op de resultaten.

- The Indaver Supply Chain: Sustainable Waste  
 Management;
-  Key challenges in the Supply Chain Triangle;
-  Balancing the Triangle through Sales &  
 Operations Planning;
-  Creating an end-to-end focus in the Indaver  
 organization;
-  Impact and value generation.

PARALLELLE SESSIES 10.15U - 10.55U



C O M P L E X I T Y  C O N T R O L L E D
CONUNDRACONUNDRA 

C&W LOGISTICS

MOORE SUPPLY CHAIN SERVICES

Bluecrux has been helping customers link corporate 
strategy, technology and employees since 2011. It 
has numerous international names in its customer 
portfolio, including Johnson & Johnson, Pfizer, 
Bridgestone, Toyota, Cargill and Bekaert, and supports 
across multiple domains, including planning, digital 
operations, distribution, customer management and 
workforce change. 

Bluecrux provides innovative SaaS technologies, such 
as Binocs & LightsOutPlanning. It also has an extensive 
consultancy branch, aimed specifically at business 
transformation.

www.bluecrux.com

Conundra’s OptiFlow is the cloud data platform 
helping the world of transport to connect, plan and 
execute from order intake to cash. The result is less 
air is transported, less trucks in traffic, drivers planned 

preciously, resources scheduled optimally and mutli-leg 
and multi-modal planned as one.

 www.conundra.eu

C&W is leverancier en implementator van logistieke 
software met als core expertise WMS. 
Dit, aangevuld met een cloud TMS-oplossing, een 
cloud EDI-platform, klanten- en leveranciersportalen, 
integratie connectoren voor ERP, voice, transportcarriers 
en mechanische magazijnautomatisering (High Bay, 
Miniload, AGV, Conveyor, …), zorgt ervoor dat een 

volledige operationele logistieke suite kan worden 
geïmplementeerd. C&W staat gekend voor zijn typische 
no-nonsense en hands-on aanpak bij de realisatie van 
dergelijke IT-projecten.

www.cwlogistics.be 

Moore Supply Chain Services focust zich op 
consultancy en opleidingen (CIMCIL) inzake supply 
chain en lean management. Steeds vaker zijn 
organisaties genoodzaakt om continu te verbeteren: 
toenemende complexiteit, globale supply chains 
en snelle data-evoluties creëren de nood aan 
supply chain experten in deze vakgebieden. Naast 
opleidingen ondersteunen wij onze klanten met supply 

chain projecten, alsook met operationele support in 
logistiek en planning.

www.moore.be/nl/diensten/supply-chain-services
www.cimcil.com/

DIAMOND PARTNERS

BLUECRUX

Sort

Store Pick

Convey

Bezoek interroll.be voor meer informatie

Interroll biedt belangrijke producten voor unit handling in specifieke industrieën
zoals Warehousing & Distribution, Courier Express and Parcel, E-Commerce & Retail,
Airports, Food & Beverage, Tire & Automotive and Industrial Manufacturing.

Wereldwijd de toonaangevende leverancier
voor material handling oplossingen 

Vraag een gratis kostenbesparende audit aan 
voor een vooruitstrevend verpakkingsproces met Working Comfort® 
en perfecte beschermende verpakking op maat. 

ALLES LOOPT OP WIELTJES 
ALS LOGISTIEK EN VERPAKKING OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD

BEZOEK ONS OP STAND 25

PERFECT PROTECTIVE PACKAGING
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Room 1 - Digitalisation and Artificial  
Intelligence

Room 5 - Innovative  
Warehouse Management 

Room 2  - Forecasting & Planning  
optimisation

Room 6 - Transport related  
supply chain solutions

CASE MAXEDA
HOW ANALYTICS CAN HELP 
BOOST IN-STORE STOCK- 
ROTATION IN RETAIL

Xavier Verbeeck
Supply Chain Director
Maxeda DIY

Niels Duquet
Logistiek Manager
Denys

Wietse Staverman
Manager PwC
MC Operations

Cas Hilhorst
Global Supply Chain Manager
Johnson & Johnson

CASE DENYS
TANSFORMATIE VAN  
TECHNISCH AFHAALMAGAZIJN 
NAAR LOGISTIEKE OMGEVING

CASE DYNAGROUP 
FOCUS ON QUALITY & EFFICI-
ENCY RESULTING IN IMPROVED 
CUSTOMER SATISFACTION AND 
BOTTOM LINE SAVINGS

CASE JOHNSON & JOHNSON
PLANNING IN DE CLINICAL 
SUPPLY CHAIN VAN JANSSEN 
R&D

Maxeda and Python Predictions embarked on an 
explorative journey together. The destination? A wor-
ld where stores operate more efficiently, at a higher 
level of stock rotation, driven by analytics insights. 
How to get there? Using analytics to understand 
the underlying factors impacting stock rotation and 
translate these insights into action plans.
The presentation will talk about the what, the why 
and the how of the project. It will cover the road-
blocks that were encountered, the analytics insights 
and how they were translated into actionable, 
impactful recommendations.
Hopefully by the end, we will have convinced you 
of the value of analytics to make a step-change in 
your supply chain management.

Denys is een gekend project- en bouwbedrijf dat 
diverse activiteiten mengt. De combinatie van 
interne werkplaatsen en on-site werven zorgt voor 
een complexe magazijnwerking. Er ontstonden 
bottlenecks door de groei van het assortiment en 
de toename van het aantal product flows in het 
magazijn. Niels Duquet gebruikte zijn logistieke 
ervaring (vanuit Katoen Natie) om de magazijnwer-
king te professionaliseren. Het eindresultaat is een 
totaalintegratie van het WMS, de Verticale Modula 
Liften, het magazijn met meerdere verdiepingen en 
de baliewerking. Zowel de ugly’s als de spoedorders 
worden nu op een efficiënte en gestructureerde 
manier verwerkt.

Dynagroup ((a bpost Company with +/- 2,000 em-
ployees) is specialized in value added last mile de-
livery services within the Benelux, for e-commerce, 
ID-related and after sales repair & logistics. In a 
demanding environment managing challenges 
on financial performance (internal) and customer 
satisfaction (external), the Dynagroup has enga-
ged with PwC Belgium to develop and implement 
end-to-end initiatives to be fit for the future. Improve-
ments have been realized within the field of:

- Linehaul optimization 
- Hub optimization 
- Last-mile ‘performance-based’ delivery subco-model
- Route optimization

Janssen Clinical Supply Chain supports all clinical 
trial supplies of the Janssen R&D portfolio and is res-
ponsible for the planning, sourcing, manufacturing 
and distribution of new medicines, from initial de-
velopment until transfer to the commercial supply 
network. This includes all in-house and outsourced 
manufacturing, demand forecasting, supply plan-
ning, and global distribution of clinical supplies. 
Through a global supply network, they secures the 
supply of medicine to more than 60.000 patients in 
more than 330 clinical trials every year. Cas Hilhorst, 
Director within the Clinical Supply Chain, will explain 
how the Janssen Clinical Supply Chain has organi-
zed supply chain planning in an integrated way, in 
this very challenging supply chain environment.

PARALLELLE SESSIES 11.30U – 12.10U

Room 3 - the S&OP journey

Room 7 - Innovative 
Digital Transformation

Room 4 - Innovative Digital  
Transformation

Glenn Schnieders
IoT Product Manager
BAC

Koen Van der Taelen
Chief Supply Chain Officer 
Duvel Moortgat

An Tant 
Aankoopmanager
Van Oirschot

CASE BRUSSELS AIRPORT CO.
HOW DO WE INNOVATE WITH 
INTERNET OF THINGS (IOT) AT 
BAC

CASE VAN OIRSCHOT 
ASSORTIMENTSINDEX:  
MAXIMALE OPTIMALISATIE, 
MINIMALE WORKLOAD.

CASE DUVEL MOORTGAT
BALANCING SC-TRIANGLE 
THROUGH IMPROVED DEMAND 
PLANNING & INVENTORY MA-
NAGEMENT 

An airport is a passenger centric oriented business, 
where we have to keep finding (smart) ways to im-
prove the journey of a passenger. Our mission is to 
put smart before every product, smart trolley, smart 
border, smart gate, ... As an airport we are in control 
from the moment passengers enter the premise 
until the moment they exit the premise. There are 
several so-called touch points where we can get 
data from the passengers. We have to find ways to 
get a grip (get data) of each of those touch points, 
to learn from that data and improve our processes. 
IoT applications are a valuable solution.

De groothandel Van Oirschot met 10 filialen stuurt 
de voorraad van haar artikelen voortaan via een 
assortimentsindex. Hierdoor weten ze snel of een 
artikel wel of niet op voorraad moet liggen en wat 
de omzet- en rendementspotentie van dat artikel is. 
Zo kunnen ze een complex geheel aan data met 
een minimale workload beheren en worden de 
voorraden in de filialen optimaal afgestemd op de 
behoeften van de klant. Aankoopmanager An Tant 
vertelt hoe ze bij Van Oirschot de theorie achter 
assortimentsoptimalisatie omzetten in de praktijk.

- The Duvel Moortgat Supply Chain: a family  
 brewery with a masterpiece;
- Key challenges in the Supply Chain Triangle;
- Balancing the triangle through improved  
 Demand Planning & Inventory Management;
- Impact and value generation;
- Driving the broader Sales & Operations Planning  
 process.

NEW – ROUND TABLES
Open discussion on roles &  

responsibilities within supply chain
Moderator: prof. dr. Bram Desmet,  

CEO of Solventure
Location: near Room 3

Time: 
12.30 – 13.00  
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

Statement: “We believe the VP of Supply Chain should 
hand over operational functions like logistics and 

customer service to the COO, get responsibility for 
financial planning & forecasting, and for strategic 
planning & forecasting, to transform into the Chief 

Supply Chain Officer or CSCO. This is needed to 
balance the supply chain triangle of service, cost and 
capital employed, and drive more value as measured 

by ROCE.”



EYEON

SLIMSTOCK

GROENEWOUT

Exact is marktleider in business software in de Benelux. 
U kunt bij ons terecht voor de automatisering van 
boekhoud-, financiële, ERP-, HRM- en CRM-processen. 
Daarnaast bieden we specifieke sectoroplossingen. 
Met Exact heeft u grip op al uw bedrijfsprocessen.

In 2020 uw voorraad in balans met software voor 
handelsbedrijven?
Exact ERP-software voor handelsbedrijven 

bundelt financiële, logistieke en administratieve 
bedrijfsprocessen in één systeem. Voor kleine, startende 
handelsbedrijven tot internationale groothandels met 
meerdere magazijnen. Exact zorgt voor tijd, zodat u 
maximaal in controle bent.
2020, tijd om uw handelsprocessen te stroomlijnen.

www.exact.com/be

EyeOn offers a broad range of services to improve your 
business planning, forecasting and bottom-line results. 
Our expertise includes:

• Consultancy, project and change management in 
the supply chain & business planning domain
• Managed services for a worry-free forecast & 
inventory modelling 
• Data science services and analytics
• Innovative planning solutions: planning and 
visualisation tools

• Interim planning 
• Academy services and training

EyeOn consultants combine years of practical 
experience with a strong multi-disciplinary vision 
and approach. Every EyeOn consultant has line 
management experience and creates an impact from 
the first discussions onwards.

www.eyeon.nl

Slimstock biedt bedrijven een complete oplossing voor 
het structureel verbeteren van hun voorraadpositie. 
Naast forecasting & demand planning en inventory 
management biedt Slimstock oplossingen voor 
promotiemanagement, lifecycle management, 
orderoptimalisering en winkel replenishment. Met 

meer dan 750 klanten over de hele wereld noemt 
Slimstock zich marktleider in zijn vakgebied. Slimstock 
helpt om uw voorraad te verlagen en tegelijkertijd de 
servicegraad te verhogen, terwijl uw kosten dalen.

www.slimstock.be

Groenewout, opgericht in 1966, is een internationaal 
logistiek adviesbureau gericht op advies, 
implementatie en optimalisering van logistieke en 
supply chain netwerken en processen in alle branches. 
Groenewouts specialisten adviseren over:

• (her)inrichting, uitbreiding of nieuwbouw van 
magazijnen;

• optimalisering voorraadbeheer en -planning;
• ontwerp e-fulfilment concepten;
• (her)ontwerp distributienetwerk;
• begeleiding transport- en magazijntenders;
• locatie adviezen, gebouwdefinitie en -implementatie.

www.groenewout.com 
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www.actemium.be

Visit us 
@ booth 15

Optimal 
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Our Supply Chain & Operations portfolio 
consists of:

• EXECUTIVE MASTERCLASS 
 Master the complex art of supply chain 

management

• EXCELLENCE IN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

 Integrate supply chain design with 
your strategy and processes

• DIGITAL SUPPLY CHAIN
Think big, start small, scale fast – 
and design your own business case

• OPERATIONAL EXCELLENCE 
 Maximize customer value while 

reducing operational costs
Want to know more? 

WWW.VLERICK.COM/SUPPLYCHAINPROGRAMMES

Vlerick Business School 
is an  international business 
school ranked number 1 
in the Benelux for executive 
education. 

We are a place of transfor mation 
where people and  organisations 
come to challenge themselves, 
the status quo and the changing 
world around us. 

READY TO CHALLENGE 
YOURSELF AND LEARN? 

CELINE ROLLY
celine.rolly@vlerick.com 

20190205 Supply Chain(150x105).indd   1 5/02/20   14:49
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MIDDAG KEYNOTE - 13.00u  – 13.40u

Industriële waardeketens in de 4e (digitalisering) en  
de komende 5e (sustainability) industriële revoluties

Dr. ir. Egbert-Jan Sol, Program Director Smart Industry – TNO-Industry
Professor Research Strategy & Management – Radboud University Nijmegen

Ging het in de derde industriële revolutie nog om schaalgrootte, steeds grotere bedrijven en outsourcing naar Azië, 
de vierde industriële revolutie kenmerkt zich door regionale ecosystemen van toeleveranciers rondom world-class 
champions. Essentieel daarbij is de vergaande digitalisering, niet alleen van logistieke informatie, maar van alle 
informatie, van ontwerp tot kwaliteitsinformatie rondom producten die in steeds kleinere serie en veranderende 
uitvoeringen worden geproduceerd. De verwachting is dat een vijfde industriële revolutie wordt gekenmerkt door 
vergaande eisen ten aanzien van materiaal- en energiegebruik, afgedwongen door het in rekening brengen 
van steeds hogere CO2 vervuilingskosten. In dat laatste geval zijn servitisation business modellen, waarbij de 
producent eigenaar blijft van het product en dat weer terugkrijgt, een oplossing. 
De vierde en vijfde industriële revoluties leiden tot ‘smart products’ en tot uiteindelijke ‘sustainable services’. 
Daarvoor én voor de continue behoefte aan productiviteitsverhoging, worden kennis en het gebruik van digitale 
middelen essentieel. Dwars door alle ICT hypes (big data, IoT, AI, Blockchain, etc.) kijkend wordt ook steeds 
duidelijker dat levenslang leren (van de zittende beroepsbevolking) misschien wel de grootste uitdaging vormt. 

PLENAIRE MTO-CONFERENCE – 13.40U – 14.15U

Tijdens de MTO-Conference (Management, Technology and Operations) krijgen we  
via interviews van 5 minuten allerhande nieuwe concepten en producten voorgesteld.
Direct to the point is dus de boodschap, want de toegestane tijd is beperkt.

Moderator is Michaël Van Droogenbroeck, financieel specialist bij de VRT.

Volgende topics komen aan bod:

Data visualisatie: van big data naar actiegerichte analyse
EyeOn 

Reflex WMS For Factory: optimaliseer logistiek binnen productieomgeving
Hardis Group

Visie Exact op uitdagingen in Digital Supply Chain
Exact

Visual Production Planning 
Optimact
 

Warehouse visibility through real-time data-streaming
Supply Chain Services - Moore Consulting

E-commerce needs faster process for order fulfillment
Kardex Remstar

Vrachtwagens in Europa vervoeren meer dan 30% lucht, het kan beter
Conundra

Slimstock Research: the ultimate link between theory and practice in inventory optimization
Slimstock

Trivest Connect | Dé digitale snelweg die uw aankoop- en verkoopproces volledig automatiseert
Trivest Software Group

Blockchain in Supply Chain: Van hype naar realiteit
Oracle 
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Groenewout, uw adviesbureau 
voor logistieke- en supply chain 
vraagstukken

WWW.GROENEWOUT.COM

Logistiek 
advies nodig?

Kom naar de stand van Groenewout!

• Ontwerp distributienetwerken & locatie-advies
• Optimalisatie voorraadbeheer en -planning
• Ontwerp en redesign business processen
• Ontwerp logistiek masterplan en haalbaarheidsstudie
• Begeleiding transport- en magazijntenders

• Begeleiding IT-projecten
• Implementatiebegeleiding en Project Management
• Ontwerp e-fulfillment concepten
• Uitbreiding, nieuwbouw of (her)inrichting magazijnen
• Opstellen Progr. van Eisen: gebouw en installaties

Groenewout’s experts adviseren u graag over:

Contact
Isabel Schouten | +31 (0)76 5330440
schouten@groenewout.com

OBJECTIVE INTERNATIONAL  

TRIVEST SOFTWARE GROUP

HARDIS GROUP  

Optimact is a cloud based solution that orchestrates 
more performant and efficient supply chain processes 
within organizations. Our expertise as supply chain 
consultants enabled us to create a tool which allows 
companies to translate their business strategy into 

the supply chain supported by a state of the art 
information system that meets their challenges of 
today. 

www.optimact.com

Objective International biedt standaard 
softwareoplossingen voor de optimalisering van 
productie (MES) en de logistieke processen (WMS) 
en is een vooraanstaande Europese Supply 
Chain Execution aanbieder binnen de maak- en 
semiprocesindustrie. Al uw processen transparant 
onder controle, van poort tot poort. 

Sinds eind 2018 maakt Objective deel uit van 
Germanedge. Met deze internationale groepering van 
technologiebedrijven implementeren we innovatieve 
Industy 4.0 oplossingen, wereldwijd.

www.objt.com

Trivest Software Group is een toonaangevend 
softwarebedrijf met diepgaande kennis van 
en uitgebreide ervaring met verschillende 
softwareoplossingen voor de maakindustrie. Wij helpen 
project- en productiebedrijven in de maakindustrie 
door processen te optimaliseren en ondersteuning te 
bieden via geïntegreerde softwareoplossingen. 

Trivest ontwikkelt, implementeert en integreert 

slimme softwareoplossingen voor project- en 
klantordergestuurde bedrijven binnen de 
maakindustrie. Het productportfolio bestaat uit ERP-, 
APM, CAD/CAM-software, BI, mobiele applicaties en 
nu ook Trivest Connect. Binnen Trivest ondersteunt 
een team van ruim 250 professionals meer dan 2.500 
klanten en 35.000 gebruikers in 27 landen.

trivestsoftwaregroup.be

Reflex WMS van Hardis Group is een toonaangevende 
oplossing in Europa voor het beheer van uw logistieke 
activiteiten in magazijnen, winkelomgevingen en 
fabrieken.
Meer dan 250 bedrijven (1000 magazijnen) in een 
twintigtal landen over de hele wereld maken gebruik 
van het warehouse management systeem van Hardis 

Group. Binnen de Benelux heeft Hardis Group een 
filiaal in Utrecht en hebben o.a. bedrijven als bol.com, 
Duracell België, XPO Logistics en Rajapack voor Reflex 
WMS gekozen.

reflex-logistics.com/nl

DIAMOND PARTNERS

OPTIMACT
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Room 1 - Digitalisation and 
Artificial Intelligence

Room 5 - Innovative  
Warehouse Management 

Room 2  - Forecasting & Planning  
optimisation

Room 6 - Transport related  
supply chain solutions

CASE HEMA 
HEMA DIGITAL SUPPLY CHAIN 
ENABLER VAN VERANDERING

Nanne van der Burg
Value Stream Lead Supply Chain 
HEMA

Thomas Chalant
Chief Operating Officer
Lyfra Lekkerland/Fixmer 

Peter de Bock
Transport Management
Nu Skin

Frank Van Nuffel
manager Fresh Flow

CASE LYFRA LEKKERLAND 
HOW TO MEET 
THE EUROPEAN REQUIREMENTS 
FOR TRACEABILITY?

CASE NU SKIN 
EEN TEVREDEN KLANT EINDIGT 
MET EEN GOEDE FINAL MILE

CASE FRESH FLOW
HOE ZONDER STIJGENDE  
LOGISTIEKE KOSTEN, MEER  
OMZET EN HOGERE  
FLEXIBILITEIT REALISEREN?

HEMA is volop in transitie. Naast de bekende retailer 
is HEMA nu ook een merk dat bij andere retailers in 
de schappen ligt. Voorbeeld hiervan is het de sa-
menwerking met Franprix in Frankrijk en recent ook 
Jumbo in Nederland en België. In de supermarkten 
van die ketens zullen de HEMA-artikelen worden 
verkocht. Het mogelijk maken van die strategie 
is voor een flink deel het werk van HEMA Digital 
Supply Chain, samen met vele collega’s binnen 
sales, operations, supply chain en logistics. Daartoe 
moet veel nieuwe functionaliteit worden ontwikkeld 
binnen de (digitale) Supply Chain.
Daarnaast zit HEMA midden in de implementatie 
van een nieuwe forecasting en replenishment tool, 
gebaseerd op AI en machine learning. 

Lyfra Lekkerland/Fixmer is a wholesaler of food and 
non-food products (tobacco, coffee, alcoholic/
non-alcoholic drinks, sweets, etc.). In order to better 
manage the logistics activities and productivity of 
all its companies, the group decided to implement 
a wms, capable of managing multiple warehouses 
and more than 8,000 products. In addition, the 
Landewyck Group has to implement the track-and-
trace function required to comply with the Euro-
pean directive on the identification and traceability 
of tobacco products.
Thomas Chalant illustrates how the group dealt 
with the logistical challenges and explains the 
benefits of the Reflex WMS implementation. 

De ‘final mile’ is alom bekend als een uitdagend 
stukje logistiek dat vooral aan de vervoerder wordt 
overgelaten. Toch is dit het gebied waar klantte-
vredenheid op kan slagen of falen. Elk type bedrijf 
heeft op dat vlak zijn eigen problemen.  
Nu Skin is als direct sales organisatie in transfor-
matie van een B2B- naar een B2C-omgeving. 
Vertragingen in aflevering, gemiste afleverpogingen 
en retouren zjin daarom beter te voorkomen dan te 
genezen. In deze presentatie wordt ingegaan op 
de stappen die Nu Skin neemt, om als retailer zelf 
het heft in eigen handen te nemen, leidend naar 
financieel succes en klanttevredenheid.

Fresh Flow is actief in de ‘food service’ met leverin-
gen aan horeca, groothandel, cateraars, restau-
rants, … en moet dus erg flexibel en snel kunnen 
inspelen op de marktvraag. Helaas worstelde het 
bedrijf met te lange levertermijnen en een te grote 
Minimum Order Quantity (MOQ). 
Samen met valueXstream werd een oplossing 
bedacht en werd het businessmodel aangepast. 
Denk daarbij aan een assortimentsuitbreiding, een 
MOG op totaal order in plaats van op productni-
veau, het verleggen van het klantorderontkoppel-
punt, de logistieke dienstverlener waarde toevoe-
gende activiteiten laten uitvoeren, …

PARALLELLE SESSIES 14.30U – 15.10U

Room 3 - The S&OP journey

Room 7 - Innovative transport  
related Supply Chain

Room 4 – Innovative 
Digital Transformation

Patrick de Wilde
IT-Manager - Patrans

Edwin Candry
Director Process and ICT
Neuhaus Créateur Chocolatier

François Grisay, Manager  
PwC  & Docent  Supply Chain 
ICHEC Brussels Management School

CASE PATRANS
OPTIMALE WORKFLOW VAN 
FIELD MEDEWERKERS

WHY IS EVERYBODY SPEAKING 
ABOUT DDMRP?

CASE NEUHAUS 
BALANCING THE SC-TRIANGLE 
THROUGH IMPROVED SALES & 
OPERATIONS PLANNING

Patrans is een transportbedrijf met als toevoegende 
waarde dat zij vooral complexe plaatsingen doen 
inclusief installatie. Bijvoorbeeld betaalautoma-
ten, fitnessapparatuur en verkoopautomaten. Bij 
Patrans maken de mensen het verschil. Zij zijn naast 
chauffeurs vooral technische en oplossingsgerichte 
denkers en doeners.
Bij de keuze voor een software-oplossing voor onze 
chauffeurs waren gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit 
en het zelf kunnen beheren voor Patrans heel 
belangrijk. De keuze is gevallen op de Logistics.ONE 
software van Aventeon. Men kan nu voor elke klant 
een aparte workflow inrichten: plaatsing, retour-
name, interne verplaatsing en serviceverlening 
(onderhoud/herstelling).

-  Common supply chain challenges, with a ‘ 
 classical’ MRP?
-  What is Demand Driven MRP (and what is it not)?
-  What companies have already adopted this  
 approach?
-  Key benefits & characteristics;
-  What kind of system does it require?

-  The Neuhaus Supply Chain: a chocolatier with  
 your well-being at heart;
-  Key challenges in the Supply Chain Triangle:  
 enabling growth while mastering complexity;
-  Balancing the triangle through improved  
 Demand and Supply Planning;
-  Impact and value generation;
-  Driving the broader Sales & Operations Planning  
 process: next steps. 

Hebt u afspraken gemaakt met collega’s  
via de Eventmanager?

Uitstekend!

Er is een Community Lounge voorzien waar  
u elkaar kunt ontmoeten en  

van gedachten kunt wisselen.



ORACLE

Nummer 1 in het verstrekken van waardetoevoegende 
informatie over alle aspecten van supply chain 
management.
We hebben de magazines Value Chain en Business 
Logistics in print en online.

Elk artikel wordt nog eens apart online geplaatst en via 
de zoekfunctie op uw trefwoord gevonden.
De sectie met informatieve video’s breidt gestaag uit.

De e-nieuwsbrieven slaan een brug tussen onze 
informatie en uw informatiehonger.
Ten slotte is een belangrijk deel van onze activiteiten 
het organiseren van opleidingen, masterclasses, 
seminars en events.
Geniet van dit alles en neem een abonnement op het 
Value Chain, Business Logistics informatiepakket.

www.valuechain.be

Supply chain rules are changing. Increased buyer 
expectation, shorter product lifecycles, new regulations 
and fluctuating demand are testing the limits of 
traditional supply chains. Oracle SCM Cloud enables 
businesses, including manufacturers, to manage their 
supply chains with the scale, security, innovation, and 
agility that modern markets require. 
Industry 4.0 has the opportunity to dramatically 
transform the way manufacturers compete. A new on-
demand webcast offers concrete ideas for how to reap 
the benefits, one step at a time.
Learn how Oracle SCM Cloud will empower your supply 
chain in the following areas:
 

- Transportation Management;
- Global Trade Management;
- Warehouse Management;
- Omnichannel Order Management;
- Procurement;
- Innovation Management & Product Lifecycle  
 Management;
- Product Master Management;
- Supply Chain Collaboration and Visibility;
- Supply Chain Planning;
- Manufacturing;
- Maintenance;
- IoT;
- Adaptive Intelligent Applications for Supply Chain &  
 Manufacturing;
- Blockchain.
 
www.oracle.com 

KARDEX REMSTAR
Kardex Remstar behoort wereldwijd tot de 
toonaangevende producenten van geautomatiseerde 
opslag- en orderpicking systemen.

Hun producten zijn ontworpen om opslagcapaciteit 
en productiviteit te verhogen en arbeidsprocessen 
efficiënter te laten verlopen. Dankzij op maat 
ontworpen oplossingen kunt u uw opslagruimte 
optimaal gebruiken.

Sinds 1873 heeft Kardex Remstar, met eigen vestigingen 
wereldwijd,  meer dan 140.000 orderpicksystemen 
succesvol geïmplementeerd. 
Als onderdeel van de Kardex Group met meer dan 
1.650 medewerkers is Kardex Remstar in staat zijn 
knowhow over te dragen in de vorm van logistieke 
ondersteuning, service en training.

www.kardex-remstar.be

DIAMOND PARTNERS

VALUE CHAIN
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Room 1 - Digitalisation and Artificial  
Intelligence

Room 5 - Innovative  
Warehouse Management 

Room 2  - Forecasting & Planning  
optimisation

Room 6 - Innovative transport  
related Supply Chain Solutions

CASE COLRUYT GROUP
HOE AI GEBRUIKEN OM  
AUTOMATISCH PRODUCTEN  
TE HERKENNEN

Gino Vaes
Innovation Officer
Colruyt Group

Elske van Hoeckel-Smid
Business IT Process Manager
Udea

Daniel Fritschy
Project manager Distributie & Transport
Albert Heijn

Walco Verbiest
Customer Supply Manager
Lamb Weston/Meijer

CASE UDEA
SMART WAREHOUSING MAAKT 
AMBITIEUZE GROEI VAN UDEA 
MOGELIJK

CASE ALBERT HEIJN
DATA DRIVEN TRANSPORT  
UNLOCKS INBOUND &  
LAST MILE POTENTIAL

CASE LAMB WESTON/MEIJER
REACHING A ONE NUMBER 
CONSENSUS FORECASTING 
PROCESS AT LAMB WESTON/
MEIJER

Artificiële Intelligentie zal steeds meer impact 
hebben op de retailer van de toekomst. Het 
potentieel van op AI-gebaseerde beeldherkenning 
is de laatste jaren enorm toegenomen. Tijdens zijn 
uiteenzetting geef Gino Vaes ons een kijkje achter 
de schermen van deze technologie en legt hij ons 
uit hoe de inzet ervan de dagelijkse activiteiten 
van de Colruyt Group naar een hoger niveau kan 
tillen. Hij zoomt in op het kassasysteem, dat op 
basis van computervisie groenten en fruit automa-
tisch verwerkt bij het uitchecken in de winkel. De 
betrouwbaarheid is live bewezen. Daarnaast heeft 
hij aandacht voor andere innovaties waaraan de 
Colruyt Groep heeft gewerkt en belicht hij hoe de 
supermarkt van de toekomst ons van dienst zal zijn.

Udea is de biologische groothandel achter onder 
andere de Ekoplaza supermarkten. In haar presenta-
tie geeft Elske van Hoeckel inzicht in de strategische 
redenen waarom werd geïnvesteerd in een nieuw 
distributiecentrum waar Smart Warehousing centraal 
staat.
Door een optimale mechanisatie en het implemen-
teren van een WMS ontstaat er een omnichannel 
distributiecentrum, waarmee zowel winkelbelevering 
van de supermarktketen Ekoplaza als e-commerce or-
ders voor consumenten worden verwerkt. Het nieuwe 
distributiecentrum zorgt voor verbeterde prestaties en 
draagt bij aan een verhoogde klantenservice. Tijdens 
de presentatie komen de belangrijkste succesfacto-
ren voor een succesvol project aan bod.  

Anderhalf jaar geleden startte Albert Heijn met het 
data driven transport programma. Binnen de zes 
maanden werden de eerste vruchten geplukt in het 
outbound of last-mile transport van de regionale 
DC’s naar de winkels. 
Daniel Fritschy, project manager distributie & trans-
port, vertelt hoe dit intussen verder is uitgerold naar 
inbound transport en hoe Conundra’s transportop-
timalisatiesoftware OptiFlow bewees dat kostenver-
laging, fill rate verbetering en een kortere proces 
leadtime hand in hand kunnen gaan.

In het verleden had Lamb Weston/Meijer veel moei-
te met de verschillende vraagvoorspellingen die 
vanuit de details (product-klant-locatie) en vanaf 
hoog niveau (verkoopregio – producthiërarchie) 
werden gemaakt. De twee afzonderlijke voorspellin-
gen konden erg verschillend zijn en dat leidde tot 
verwarring. 
Daarom hebben werd besloten naar een ‘one con-
sensus demand’ cijfer te gaan dat door de hele 
organisatie kan worden gebruikt. 

Tijdens deze sessie vertelt Walco Verbiest hoe 
het bedrijf dat heeft aangepakt, welke systemen 
het daarbij gebruikt en of de problemen nu zijn 
opgelost. 

PARALLELLE SESSIES 15.40U – 16.20U

Room 3 - The S&OP journey

Room 7 - Innovative transport related  
Supply Chain Solutions

Room 4 – Innovative  
Digital Transformation

Prof. Wouter Verheyen
onderzoeksprofessor 
UAntwerpen

Mike Fowles
Supply Chain Director
Huntsman

Geert Van Hove
Senior Manager Parts Supply & Logistics 
Mazda Motor Logistics Europe

LOGISTIEKE PLATFORMEN EN 
HUN IMPACT OP LOGISTIEKE 
CONTRACTEN

CASE MAZDA MOTOR  
CORPORATION
KLAAR VOOR DE VOLGENDE 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
DISTRUPTIE

CASE HUNTSMAN  
POLYURETHANES
BALANCING THE SC-TRIANGLE 
THROUGH IMPROVED SALES & 
OPERATIONS PLANNING

De deel- en platformeconomie, de automatische 
voertuigen, allemaal innovatieve evoluties die juri-
dische risico’s met zich meebrengen. Bij conflicten 
en ongevallen kunnen de financiële implicaties 
enorm zijn. 
Veel verladers en platformen beseffen niet dat ze 
zich op glad ijs begeven als het op aansprakelijk-
heid aankomt. 
Tijdens zijn uiteenzetting wijst professor Verheyen de 
valkuilen aan. 

Mazda Motor Corporation viert dit jaar haar 
100-jarig bestaan. Tijdens deze periode ging het 
bedrijf door heel wat supply chain transformaties. 
Supply Chain Management evolueerde van relatief 
simpele, maar arbeidsintensieve processen tot het 
orchestreren van buitengewoon complexe globale 
netwerken. Als oorzaak van disruptie wordt vaak de 
opkomst van nieuwe technologieën aangehaald 
hoewel disruptie meestal komt uit andere hoeken. 

Hoe Mazda zich klaarmaakt voor de toekomst, 
denk o.a. aan de elektrische wagens, in een nooit 
zo snel veranderende wereld waarbij de impact 
van alles nog nooit zo groot was verneemt u tijdens 
deze uiteenzetting van Geert Van Hove.

-  The Huntsman Polyurethanes Supply Chain:  
 bringing chemistry to life;
-  Key challenges in the Supply Chain Triangle: 
 balancing regional and global demand and  
 supply;
-  Improving balance in the triangle through  
 regional and global Sales & Operations Planning;
-  Impact and value generation;
-  Current and future challenges.

Supply Chain Innovations biedt u:

- Een hoog kwalitatieve reeks uiteenzettingen
- Gratis catering gedurende de volledige dag.  
 U bedient zich aan de bar en neemt waar u  
 zin in hebt
- Het uitgelezen moment om te netwerken met  
 uw collega’s
- Een unieke kans om innovaties en oplossingen  
 te ontdekken bij de vele partners
- Gratis toegang voor managers uit industrie,  
 handel, logistieke dienstverlening
- TEKEN NU IN! www.Valuechain.be 
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AFSLUITENDE KEYNOTE 16.20u - 17.00u

C O M P L E X I T Y  C O N T R O L L E D
CONUNDRA

LOGISTIEK IN ALLE VRIJHEID TESTEN
Test je nieuwe logistieke processen uit in Fabriek Logistiek. 

Deze eerste logistieke testruimte in België brengt alle logistieke toepassingen 

en technologieën, kennis en ervaring, theorie en expertise samen. Je legt je 

logistieke vragen en problemen voor én probeert de bestaande oplossingen zelf uit. 

Ongestoord en volledig afgeschermd in een realistische en bedrijfsveilige omgeving. 

Neem vrijblijvend contact op met Danny Vanrijkel: 

M +32 498 177 743 - danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be

www.fabrieklogistiek.be
Een realisatie van POM Oost-Vlaanderen
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Managing Transitions with the Six Batteries of Change
Kurt Verweire - Associate Professor of Strategy - Vlerick Business School

In today’s fast-paced, uncertain world, organisations need to adapt quickly to survive. Despite the abundance of 
books and advice, companies still struggle with this topic. There are various models that set out a process or series 
of steps to follow to achieve successful change. But change is increasingly continuous and then it’s hard to identify 
a start and end point. Which means seeing change as a purely top-down, sequential process can be dangerous.
In this session, Kurt Verweire proposes a new change model, called the Six Batteries of Change. The starting point of 
the change model is that effective change is all about managing energy. Each organisation has a level of energy 
– and when you generate enough energy, you can use it to make lasting change happen. But if your energy 
reserves are running low, your change efforts will quickly fizzle out. 
The new model for change sets out which aspects of business generate energy for change and outlines how you 
can use it to make lasting, effective change happen in your organisation.
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