Symposium 24 uur van Maastricht op 4 en 5 april 2007
Inkoop, Logistiek en FM: 3-1 heid?

Keynote sprekers zijn: Ad van Goor: Hoogleraar Logistiek VU
Ron Tuninga: Hoogleraar Marketing en International Business
Frank Rozemijer: Hoogleraar Inkoop

Prof. Dr. Ad van Goor is verbonden aan de VU Amsterdam als hoogleraar
Logistiek & Supply Chain Management. Sinds 1984 is hij parttime werkzaam als
management consultant op het gebied van distributielogistiek in uiteenlopende
branches en vanaf 1992 via het eigen bureau LARGO B.V. Ad van Goor is lid van
de Europese Logistieke Associatie (ELA) en de Amerikaanse beroepsorganisatie
Coucil of Logistics Management (CLM).
Ad van Goor is de auteur van meer dan 120 artikelen en medeauteur van een
negental boeken. Eén van die boeken is “het Poly Logistiek Zakboek”.

Prof. Dr. Ron Tuninga is hoogleraar International Business and Marketing en de
Dean van de Maastricht School of Management. Hij is Associate Dean en Director
van de MBA programma’s geweest bij Nyenrode, waar hij verantwoordelijk was voor
het fulltime MBA programma, het Rochester – Nyenrode Executive MBA programma
en het parttime MBA programma is samenwerking met Kellog School of Management
(Verenigde Staten) en de University of Stellenbosch (Zuid Afrika).

Prof. Dr. Frank Rozemeijer is NEVI hoogleraar Inkoopmanagement en verbonden
aan de Universiteit van Maastricht.
Hij was onderzoeker en docent Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit
Eindhoven en maakte in 2000 de overstap naar strategie consultant bij Compendium,
een adviesbureau gespecialiseerd op inkoop. Van daaruit is hij in 2004 zijn eigen
bedrijf, FR Consulting, gestart.
Hij is de (co)auteur van een groot aantal publicaties, waarvan de meest recente het
boek “Developing Sourcing Capabilities” is. Dit boek won in 2006 de ERIM bookaward. Frank
Rozemeijer is lid van de redactie adviesraad van het inkoopmagazine Deal!

Een intermezzo over Europese aanbesteding met medewerking van Mr. Suzanne Brackmann

Mr. Suzanne Brackmann werkte bijna tien jaar als advocaat bij een groot en
gerenommeerd advocatenkantoor. In 2004 heeft zij haar eigen kantoor opgericht,
Brackmann Aanbestedingsspecialist. Ze werd daarmee de juridische specialist op het
gebied van Europese aanbesteding. Van advies tot het voeren van juridische
geschillen voor zowel de uitvoering van werken als de levering van diensten en
producten.

Met een tweetal casussen zal de praktijk worden ingebracht door:
Dhr. Otto van Dijk: Zorggroep Noorderbreedte
Dhr. Maarten Riemersma: ROC Amsterdam

Dhr. Otto van Dijk is sectorhoofd Materiële Zaken bij Zorggroep Noorderbreedte te
Leeuwarden. In deze functie is hij verantwoordelijk voor inkoop en logistiek.
Naast deze functie heeft hij diverse klussen in het facilitaire werkveld gedaan en de
laatste twee jaar is hij projectmatig ingezet voor het verbeteren van de
bedrijfsvoering binnen het operatiecentrum. Otto van Dijk is sinds 2001 lid van van
het Dagelijks Bestuur van de NEVI.

Dhr. Maarten Riemersma is manager Inrichting & Beheer bij het ROC van
Amsterdam. Hier is hij verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van 80
locaties in Amsterdam en omstreken. Onder zijn taken vallen onder andere het
opstellen van het inkoopbeleid, een meerjaren activiteitenplan en de jaarlijkse
begroting, en het leiden van complexe Europese aanbestedingsprocedures. Ook
is hij projectleider namens het College van Bestuur voor diverse organisatorische
veranderingen op het gebied van de totale facilitaire organisatie en het totale
inkoopproces. Maarten Riemersma werkte eerder voor KPN Telecom in
meerdere functies.

De forumdiscussie staat onderleiding van Prof. Dr. Jan van Dalen

Prof. Dr. Jan van Dalen is als gasthoogleraar betrokken bij verschillende onderwijs-,
onderzoek- en adviesprojecten in Azië, Midden-Oosten en Centraal en Oost-Europa.
Al deze projecten spelen zich af op het vlak van strategie en ketenmanagement. Jan
van Dalen is hoogleraar Supply Chain en Strategic Management en is de auteur van
meer dan 200 publicaties.

