
Raise the Bar 2018
Agenda 15 november

12:00- 13:00 Ontvangst met lunch + expert sessies

13:00 - 13:45
How Intershop stays ahead as an e-commerce leader
Dr. Jochen Wiechen, CEO Intershop

13:45 - 14:00 Pauze

14:00 - 14:45 Break-out sessies I - Maak een keuze uit 4 sessies

TRACK 1

Zo komt Jumbo Supermarkten tot de ultieme omni-chan-
nel customer journey!
Nederlanders zijn koploper in digitaal winkelen. Uit tijdsbesparing be-
stellen we steeds vaker onze boodschappen op Jumbo.com. Hoe komt 
jouw ideale boodschappen trip tot stand? Hoe ondersteunt Jumbo.com 
hierbij en hoe helpt onze technologie om jou dagelijks een lekkere en 
gezonde maaltijd te serveren? Herman Meijer voert de regie over de 
User Experience van alle Digitale kanalen van JUMBO. Vanuit onderzoek 
naar consumentengedrag en de ‘psychologie van economie’, geeft hij 
merkinteractie en klantbelevingsbeheer een centrale plaats.

SPREKER: 

Herman Meijer, Manager user experience en manager van de pro-
duct owners, Jumbo Supermarkten

Supported by Wunderman Commerce

TRACK 2

Maak het verschil met een customer-centric digitaal  
platform en online managementtools
“The main task of a sales rep is not receiving orders anymore. The main 
task is to bind our customers using the Würth Online-Shop.” Tijdens deze 
sessie leert u meer over een customer-centric digitale transformatie 
van een B2B-salesorganisatie, waarbij alle beslissingen vanuit klantper-
spectief worden onderbouwd. Hoe heeft Würth dit gerealiseerd, welke 
lessen hebben zij geleerd, waar moet je op letten tijdens deze digita-
le transitie en hoe krijgt u uw salesteam zo ver om de mogelijkheden 
van digital commerce te omarmen en te stimuleren? Spreker Gerco van 
Leeuwen is al bijna 8 jaar actief voor Würth. Hij startte als accountmana-
ger en raakte al snel gefascineerd door Würth’s visie op e-commerce en 
het extra potentieel dat dit biedt aan accountmanagers. Tegenwoordig 
ondersteunt en motiveert hij als e-commerce specialist het salesteam 
om de kansen die e-commerce biedt maximaal te benutten.

SPREKER:

Gerco van Leeuwen, E-commerce specialist, Würth

TRACK 3

Daily Fresh Food – Zo maak je je bestelomgeving echt 
onderscheidend!
Daily Fresh Food is een vooruitstrevende producent en totaalleveran-
cier van versproducten en convenience-maaltijdcomponenten, actief 
voor cure, care en horeca. Na een grondige verkenning van de klantbe-
hoeften heeft Daily Fresh Food het fundament gelegd voor een digital 
commerce platform, dat het voor de klant ongekend gemakkelijk maakt 
om zaken te doen. Deze eerste stap is het begin voor Daily Fresh Food, 
want de ambities zijn groot. Tijdens deze sessie deelt Daily Fresh Food 
de ervaringen en valkuilen van hun aanpak en ook hun vervolgplan-
nen, waarbij de technische (on-)mogelijkheden steeds goed bewaakt 
blijven. Daarbij zijn stabiliteit en performance essentieel voor de e-com-
merce-omgeving. Ook komt aan de orde hoe de Intershop Commerce 
Suite 7.10 deze ambities helpt mogelijk te maken.

SPREKER: 

Roel van Alebeek, Solution Architect, Daily Fresh Food

Supported by Fenego

TRACK 4 

Zo haalt u meer uit Intershop 7.10! (engelstalig)
De Intershop standaardoplossing voor digitale distributie is fundamen-
teel gereviseerd en uitgebreid. In deze sessie gaan we dieper in op 3 
onderdelen van deze nieuwste versie, inclusief een demonstratie:

(Mogelijkheid 1: opsomming 3 onderdelen)

[[ Tegemoet te komen aan steeds complexere digitale strategieën 
wordt mogelijk door de baanbrekend lage responstijden van een 
Progressive Web Application (PWA)

[[ Door de integratie van de Intershop Commerce Suite met Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and Operations verdwijnt de barrière tus-
sen ERP- en commerce-applicaties

[[ Tot slot zijn het gebruiksgemak, de hoge beschikbaarheid en de flexi-
biliteit van Microsoft SQL Server 2017 nu ook beschikbaar als alterna-
tief voor de Oracle Database. 

SPREKERS:

Yuliya Myshynyova, Sales Solution Engineer,  
Intershop Communications AG

Tobias Giese, VP Digital Solutions, Intershop Communications AG

14:45 - 15:15 Pauze

https://www.linkedin.com/in/meijerherman/
https://www.wundermancommerce.com/
https://www.linkedin.com/in/gerco-van-leeuwen-741a264b
https://eshop.wurth.nl/nl/NL/EUR
http://www.dailyfreshfood.nl/nl/
https://www.linkedin.com/in/roelvanalebeek
https://www.fenego.be/nl
https://www.linkedin.com/in/yuliya-myshynyova/
https://www.linkedin.com/in/tobias-giese-26b4792/
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15:15 - 16:00 Break-out sessies II - Maak een keuze uit 4 sessies

TRACK 5

Alles uit de kast voor de ultieme persoonlijke shop- 
ervaring!
Jop neemt ons mee in de digitale transformatie die Coop Supermarkten 
in 2016 heeft geïnitieerd. Hij deelt de ambitie, de strategie, voortgang, 
learnings en best practices. Ook verteld hij hoe het e-commerce plat-
form wordt ingezet in combinatie met de shopping app, om de ultieme 
persoonlijke shopervaring te bieden. Hij zal met o.a. vertellen over het 
belang van het neuro-usability onderzoek en inzet van data om de op-
timale klantreis te kunnen creëren, de klant te adviseren en bestellingen 
te voorspellen.

Jop sprak is e-commerce manager bij Coop en heeft al 10 jaar ervaring 
als e-business/ e-commerce manager binnen zowel B2B- als B2C omge-
vingen. Hij is verantwoordelijk voor digitale omzetgroei met als belang-
rijke thema’s het integreren van de offline en online winkelervaring en 
het bieden van een ultiem persoonlijke shop ervaring.

SPREKER: 

Jop van Sommeren, E-Commerce Manager, Coop Supermarkten

Supported by Incentro

TRACK 6

Royal IHC schudt de maritieme markt op met een nieuw 
digitaal commerce-platform
Royal IHC, marktleider in de scheepsbouw voor baggeraars en de 
offshore-industrie, schudt de maritieme markt op met de lancering 
van een digitaal commerce-platform. Dit onafhankelijke platform gaat 
de markt op onder de naam ‘ShipSupport.com’. ShipSupport gaat op 
een transparante wijze reserve-onderdelen, services en nieuwe digitale 
diensten online verkopen aan klanten met zowel IHC- als non-IHC-sche-
pen. Zij zetten hiervoor onder meer een easy-to-find en easy-to-order 
productcatalogus in, maar benutten ook een unieke database vol ken-
nis rond producten en onderhoud. 

Spreker Maaike van Rover werkt sinds 2010 voor de wereldwijd actieve 
scheepsbouwer Royal IHC. Zij heeft in die periode veel ervaring opge-
daan op het vlak van productmanagement, business development en 
marketing en leidt nu ShipSupport.com. Zij heeft zij tot doel om hier-
mee de maritieme after-market open te breken. Maaike is zeer gepassio-
neerd door de ongekende potentie van dit platform binnen de bagger- 
en offshore-industrie.

SPREKER: 

Maaike de Rover, Manager ShipSupport, Royal IHC

Suported by EVIDENT

TRACK 7

“De digitale fietsroute van Cortina & Kruitbosch”
De fietsbranche is de laatste jaren enorm aan verandering onderhevig. 
Nieuwe partijen betreden de markt, fabrikanten communiceren steeds 
vaker rechtstreeks met de consument en de distributieketen verandert. 
Jolien Mars, programmamanager e-commerce bij Kruitbosch, groot-
handel en de fabrikant van Cortina-fietsen, vertelt u alles over de digita-
le transformatie in het dealernetwerk, waarbinnen de dealerportal een 
belangrijke rol inneemt.

Jolien Mars is verantwoordelijk voor de overall coördinatie en planning 
van het dealerportal en het Cortina-project. In haar functie communi-
ceert zij met interne en externe stakeholders. Tevens draagt ze zorg voor 
de doorontwikkeling van de Kruitbosch Portal en bewaakt ze de voort-
gang van gerelateerde projecten.

SPREKER:

Jolien Mars, Programmamanager e-commerce, Kruitbosch

Supported by De Nieuwe Zaak

TRACK 8 

De architectuur-geheimen voor een nieuwe generatie 
digital commerce (engelstalig)
In deze sessie schetsen Intershop-specialisten Nils Breitmann en Tobias 
Giese eerst het toekomstbeeld van digital commerce, maar de hoof-
moot bestaat uit een diepgaande verkenning in de volgende generatie 
architectuur, waarbij ingegaan wordt op innovatieve digitale touch-
points, het gebruik van Microservices en Progressive Web Applications 
(PWA) om nieuwe features te ontwerpen en technologieën als contai-
ners en Kubernetes. Daarbij wordt er niet alleen gesproken over deze 
nieuwe wereld, maar deze wordt ook gedemonstreerd.

SPREKERS:

Nils Breitmann, Principal Enterprise Architect,  
Intershop Communications AG

Tobias Giese, VP Digital Solutions, Intershop Communications AG

16:00 - 16:15 Pauze

16:15 - 17:00 Culture eats commerce-strategy for breakfast
Continu vooruit en verbeteren. Want stilstaan is achteruitgang. Digital commerce vraagt nogal wat van ambitieuze organisaties. Op een heel prak-
tische en eigen wijze beschouwt Isabell de huidige op het oog zo gewone marktdynamieken in een breder perspectief. Zij opent uw ogen en 
inspireert! Want wat bereikt u met mooie plannen, zonder de juiste digitale cultuur?

Welpe werd op jonge leeftijd (33) hoogleraar aan de TUM School of Management, na diverse studies aan de Universiteit van München en MIT, 
London School of Economics and Political Science, promoveerde zij aan Berkeley University en behaalde haar postdoctoraal aan de Universiteit van 
Minesota. Luister, bewonder en doe uw voordeel met deze nieuwe inzichten!

SPREKER:

Prof. Dr. Isabell Welpe, Professor of Strategy and Organisation, Technische Universiteit van München

17:00 - 18:00 Drinks, Bytes en Crazy Piano’s (Fleur Raateland)

https://www.linkedin.com/in/jopvs/
https://www.coop.nl/
https://www.incentro.com/nl/
https://www.linkedin.com/in/maaikederover/
https://www.shipsupport.com/en_us/eur/
https://www.evident.nl/
https://www.kruitbosch.nl/nl
https://www.linkedin.com/in/jolienmars/
https://www.denieuwezaak.nl/
https://www.linkedin.com/in/nils-breitmann/
https://www.linkedin.com/in/tobias-giese-26b4792/
https://www.linkedin.com/in/isabell-welpe-83a202/

