
 

Kennissessie  

Challenging your engineering  
What’s your next step in business optimization? 

 
 
PROGRAMMA 22 JUNI 2017 
De dag is ingedeeld in drie sessies. In iedere sessie krijgt u drie presentaties te zien, ieder niet langer dan 6 
minuten en 40 seconden. Deze 'Pecha Kucha' manier van presenteren laat u continu op scherp staan! Iedere 
sessie wordt afgesloten met een paneldiscussie. 
 
09.00 - 09.45 uur  Ontvangst 

09.45 - 10.00 uur  Welkom & Introductie 

10.00 - 11.00 uur  Sessie 1: Automation 

1: Medewerkers en verandering: De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar met 
een steeds hogere snelheid op. Belangrijk is dat uw medewerkers aangehaakt 
blijven bij deze ontwikkelingen om zo het succesvol implementeren hiervan te 
garanderen. Hoe hebben andere klanten dit voor elkaar gekregen? 

2: Automatiseren van discipline-overschrijdende processen 

3: Wat brengt een platform mij? Veel applicaties werken op zichzelf, maar wat 
brengt het u wanneer u deze samenbrengt in een platform? Leer tijdens deze sessie 
wat de voordelen zijn van een platform, en hoe u hiermee een volgende stap in 
efficiëntie kunt maken. 

11.00 - 11.30 uur  Pauze 

11.30 - 12.30 uur  Sessie 2: Quality Improvement 

1: Beheren en optimaliseren van kennis: Uw medeweker is uw belangrijkste asset. 
Hoe zorgt u ervoor dat uw high potentials gemotiveerd blijven en matig 
presterende medewerkers toch hun volgende stap maken? 

2: Verhoog uw productkwaliteit middels het gebruik van big data: Data groeit uit 
tot een van de meest waardevolle assets. Het vastleggen van deze gegevens is stap 
één, maar hoe zorgt u er nu voor dat deze data gaat renderen? We laten u zien hoe 
u middels gebruik van data uw producten verder kunt optimaliseren. 

3: Produceert u nog op traditionele wijze? Nieuwe klantwensen vragen om 
innovatieve productietechnieken. Veel van deze technieken worden vaak nog 
gezien als prematuur en ver van uw bed, maar is dit eigenlijk wel zo? 

12.30 - 13.30 uur  Lunch  

13.30 - 14.30 uur  Sessie 3: High Value Info 

1: Productkennis in een systeem of bij uw medewerkers: Voor veel bedrijven zijn de 
mensen de belangrijkste data-dragers van productkennis. Dit brengt een risico en 
afhankelijk met zich mee welke u voor verdere innovatieve ontwikkeling in de weg 
kunnen staan. Ontdek hoe u deze risico's kunt vermijden. 

2: Is uw proces op orde voor de volgende stap? Iedere organisatie is bezig om 
zichzelf te verbeteren, maar waarom is het ene bedrijf hier succesvoller in het de 
andere? Leer wat de achterliggende reden hiervoor is en hoe u zo succesvol 
mogelijk de volgende stap kunt maken. 

3: Leuk, al die data. Maar wat nu? U beheert nu al een tijdje al uw bedrijfsdata in 
verschillende systemen, maar haalt u wel de meerwaarde hieruit? Leer van andere 
klanten hoe zij door het samen laten komen van data uit verschillende bronnen het 
verschil maken. 

14.30 - 16.00 uur  Dankwoord en netwerkborrel 


