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MEERWAARDE
PROFESSIONELE TEXTIELVERZORGING

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 
september is Wommelgem hét 
centrum van de professionele 
textielverzorging in de Benelux.
Twee dagen lang worden professionals uit de sector, maar ook 
klanten/eindgebruikers en andere stakeholders volop 
geïnformeerd over de laatste marktontwikkelingen, 
nieuwste technieken en innovaties en toekomstvisies.

Laundry Experience Event is hét platform om kennis en 
informatie uit te wisselen en ketensamenwerking, een 
randvoorwaarde om met succes nieuwe business-modellen 
te ontwikkelen, maar deze ook succesvol in de markt te 
zetten, te intensiveren. Dit versterkt individuele bedrijven maar 
ook de sector. Alle ins en outs worden gepresenteerd, zodat 
nieuwe businessmodellen en dienstverlening praktisch 
besproken worden en nieuwe doelgroepen bereikbaar worden.

Het Laundry Experience Event 2019 krijgt een praktische 
invulling met veel demonstraties van een verscheidenheid 
aan leveranciers. Daarnaast bieden workshops en 
presentaties veel extra informatie! 

Nieuwe markten, 
nieuwe kansen!
Het E&Y rapport, samengesteld in 
opdracht van FTN, geeft volop 
kansen voor de branche aan 
zowel in BtoB als BtoC 
toepassingen. Thema’s zijn 
robotics, IT en Big Data, 
duurzame inzetbaarheid en 
modernisering arbeidsvoor-
waarden, smart workwear en 

corporate wear, innovatie in texiel & recycling, alsmede  
Best Practices en hoe dit leidt tot winstgevende, duurzame 
businessmodellen.

Daarbij komt onder andere ‘Laundry on Demand’ aan  
bod en hoe hiermee de markt verruimd en omzet 
gestimuleerd kan worden. Succesvolle voorbeelden uit 
andere landen zullen volop inspiratie en stof tot nadenken 
geven.

NETEX 100 jaar!
Extra aandacht is er op zaterdag voor  
het bijzondere feit dat NETEX in 2019 
haar honderdjarig bestaan viert. 
Showcases en praktische 
voorbeelden van succesvolle 
nieuwe businessmodellen worden 
gepresenteerd, waarmee NETEX 
onder het centrale thema “NETEX 
Textielreinigers: Professioneel 
de beste….. al 100 jaar!” de 
Retail  branche vooruitstrevend 
profileert.

Textielservice is      
meerwaarde 
Maatschappelijke Betekenis en  
Perspectief 
 
April 2019 

RESERVEREN: www.laundry-experience.nl

Vrijdagavond 13 september a.s. wacht 
de bezoekers tussen 17.30 en 21.00 
uur een feestelijk programma.  
In dit tijdblok zullen de tien beste 
stomerijen van Nederland strijden om 
de ‘Nationale Best Practices 
Awards’ op het gebied van ‘Innovatie’, 
‘Duurzaamheid’ en ‘Overall Best 
Practices’ voor professionele 
textielreinigers.

Alle mededingers doen pitch 
presentaties als pré-selectie van het 
CINET Best Practices Award 
Programma 2020. De overall winnaar 
wordt volledig verzorgd uitgenodigd 
Nederland te vertegenwoordigen op 
20 juni 2020 in Frankfurt voor de 
Global Best Practices Award.

Daarnaast worden bijzondere 
verdiensten van bedrijven c.q. personen 
voor de branche op passende wijze 
gewaardeerd.

Ook wordt er deze avond een 
workwearshow georganiseerd, 
waarbij de nieuwste snufjes, 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) en promotionele bedrijfskleding 
worden getoond.

Met het wereldwijde programma 
Global Professional Textile Care (PTC) 
Best Practices heeft CINET een uniek 
podium gecreëerd voor bedrijven.  
Zij kunnen aan een internationaal 
publiek demonstreren waarin zij  
excelleren en zich naar hun markten 

succesvol presenteren met nieuwe 
dienstverleningsconcepten, nieuwe 
technieken of de combinatie van beide.

Rondleidingen Wasserij Clova
Op beide dagen wacht u een rondleiding door één van de 
meest innovatieve textielverzorgingsbedrijven 
vandaag de dag met een fabriekshal voor linnengoed en een 
hal voor persoonsgebonden kleding.

Gedurende de dag kunt u in kleine groepen kennisnemen  
van de modernste snufjes in reinigingsprocessen, 
automatisering, toepassing van datamanagement, gebruik 
van duurzame energiebronnen en professionele moderne 
dienstverlening.

Bezoekers kunnen zich aanmelden voor een tweetal 
rondleidingen bij Clova. Groepen van max. 10 personen 
vertrekken iedere 15 minuten vanaf de receptie naar:

• de industriele wasserij voor linnengoed.
• de persoonsgebonden wasserij.

De rondleidingen zullen ca. 30 minuten duren en zijn van 
09.00 tot 15.30 uur op beide dagen (met uitzondering van 
12.30 tot 13.00 uur in verband met de lunchpauze):

Reserveringen kunnen vanaf heden worden doorgegeven 
aan het Vematex-secretariaat: vematex@vematex.nl onder 
vermelding van naam, emailadres en gewenste dag en tijd.

Pas na bevestiging bent u ingedeeld bij de rondleiding. 
Zonder bevestiging kunt u helaas niet participeren.

Industrievoorspellingen door  
TedX-spreker Ruud Veltenaar
Als filosoof, meervoudig 
TED-spreker, trendwatcher, 
friskijker en SDG-diplomat, 
verzorgt Ruud Veltenaar 
lezingen, masterclasses en 
colleges voor bedrijven en 
instellingen over de hele 
wereld. Zijn positieve 
combinatie van een heldere visie op de toekomst, 
transformationeel leiderschap, innovatief ondernemerschap 
en inspirerende actiepunten is uniek, aanstekelijk en 
verfrissend.

VRIJDAGAVOND 13 SEPTEMBER (17.30-21.00 UUR)

BEST PRACTICES 2019

GRATIS TOEGANG
De toegang tot dit evenement is gratis.
U ontvangt door de gastvrije bijdragen van de 
sponsors de hele dag koffie en thee gratis, alsmede 
een lunch, 3 muntjes voor andere drankjes en een 
walking dinner op vrijdag. Uiteraard kunt u bij de 
binnenkomst-registratie extra muntjes verkrijgen. 
Let op! Je kan alleen met cash betalen.

info@laundry-robotics.com T 0186 57 29 00
laundry@laundry.nl

T  010 435 85 11
walter@landuwasco.nl

T  +31 0515 445544
info@lampe.nl

T 0348 431520
info@bandall.com

T 036 549 11 33
verkoop@thermopatch.nl

https://laundry-experience.nl/


 DEMO- & PRESENTATIEPROGRAMMA LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

ONDERNEMEN OP TOPNIVEAU

Automatisering: nut & noodzaak
• Wat betekent logistieke 

ketenintegratie in 
professionele textielservice 
anno 2019? Door WSP.

• Beheer van linneninventaris 
en optimaliseren van de 
omloopsnelheid door  
Peter van Kessel van ABS 
Laundry Solutions. 

• Mass Customization: 
vanzelfsprekend de 
volgende (digitale) stap  
in het businessmodel  
van textielservice door  
Leon Wennekes van FTN.

(Big) Data management: 
Think outside of the box! 
• Het antwoord waarom 

alleen productiviteit 
beoordelen onvoldoende 
is’ door Marien van 
Bezooijen van Gotli Labs. 
Is data het ‘nieuwe 
goud’? 

• Data mining technieken: 
maak gebruik van 
historische data & externe 
databronnen! 

• Data toepassingen ten behoeve van een optimale  
customer experience.

• Hoe ga ik van (big) data naar smart data? 

• Welke tooling is beschikbaar & wat zijn mogelijke kosten? 

• Cases van succesvol professioneel datamanagement van 
multinational tot MKB.

Online services & E-commerce: 
wat levert het op? 
• Wat betekent online service & E-commerce voor  

Textielservice en hoe komen hierdoor nieuwe markten 
bereikbaar? 

• Wat is smart logistics en hoe kan ik mijn logistieke kosten 
ermee verlagen? 

• Landelijk groot transport: hoe zet ik een distributienetwerk op?

• Stadslogistiek & the last mile: wat is de meest slimme 
oplossing?

• The Vehicle Routing Problem; een wetenschappelijk 
perspectief op efficiency in logistiek.

• Voorbeelden & business cases van succesvolle nieuwe 
businessmodellen & E-commerce d.m.v. smart logistics.

Robotics in de wasserij, een inkijk 
in de factory van de future!

• Tot 720 handdoeken vouwen per uur; nu is het realiteit! 
door Laundry Robotics .

• Robotica in textielverzorging; de sleutel voor cost price 
leadership door Kannegiesser.

• Inzet van robots is een kwestie van tijd! door Mads 
Andersen Inwatec.

Geheel verzorgd aangeboden door de deelnemers

11.30 – 12.30

09.00 ZAAL OPEN

14.00 – 15.00

15.00 – 16.0013.00-14.00

12.30-13.00 LUNCH

10.30 -11.30: ALGEMENE LEDENVERGADERING FTN
 (leden FTN)

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Geopend 09.00-21.00 uur

Textiel innovatie & recycling; op 
weg naar de circulaire economie 

• Textielafval: waar maken we ons 
precies druk om en wat is het 
totale besparingspotentieel?

• Toegevoegde waarde van modern 
textiel & een circulaire 
productiestroom. 

• De invloed en bijdrage van 
textielrecycling in professionele 
textielservice.

De toekomst van textielverzorging 
door de ogen van trendwatcher 
Ruud Veltenaar  

• Filosoof, TedX spreker en trendwatcher met een gemiddelde 
publiekscore van 9.1

• Met expertise over industrie 4.0, de zorg & duurzaamheid 
mag u inspiratie alom verwachten! 

• Praktijkgerichte visie met voorbeelden uit de praktijk & een 
gezonde dosis humor.

BEST PRACTICES, 
AWARDS, SHOWTIME!  

• De finalisten voor de 
Nederlandse Best Practices 
Awards zullen ieder in max  
5 minuten vertellen over  
het eigen bedrijf aan de hand 
van een pitch presentatie  
en / of video.

• Een vak jury zal beoordelen op  
5 criteria (zie CINET website)  
en direct de punten telling op 
groot scherm bekend 
maken.

UITREIKING BEST PRACTICES AWARDS

Workwearshow: 
toegevoegde 
waarde in 
workwear 
• Zowel persoonlijke beschermingmiddelen als promotionele 

beroepskleding

• Trends in corporate fashion anno 2019

• Nieuwe functionele eigenschappen 
van werkkleding

Volledig verzorgd walking diner, aangeboden door  
de deelnemers

16.00 – 16.30

16.30 – 17.30

17.30 – 18.30

20.00 – 20.30

19.30 – 20.00

18.30-19.30 WALKING DINER

mmv. o.a.:

Bierbaum Proenen

T 0546 57 77 74
info@bufacare.nl

T 0412 484 669
tvanbijnen@tiboss.nl

T 050 360 46 76
info@tbreinders.nl

T 030 608 16 46
info-bnlx@jensen-group.com

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl

T 0252 62 08 64
marcel.vork@kreussler.com



Marketing & communicatie;  
mega investeringen in 2019 voor 
branding van professionele 
textielverzorging

• Trends in Retail anno 2019

• Waarom de stomerijsector moet transformeren in een 
totaaloplossing voor (hygiëne)diensten @home 

• Nieuwe marketing- & salestechnieken met impact op 
retail: bouw je eigen community!

• Duurzaamheid als kernwaarde: anti-fast fashion

• PTC company profile of tomorrow

Laundry on demand ontwikkelingen 
met bijdrages van Europa’s meest 
indrukwekkende LOD spelers

• Bijna $100 miljard omzet in Laundry on Demand in 2024?!

• Inzichten & ervaringen van ’s werelds meest 
indrukwekkende scale-ups worden gedeeld van de meest 
indrukwekkende start-ups uit de wereld

• Welke key success factors & KPI’s zijn essentieel bij deze 
bedrijven?

• Het ‘tipping point’: hoe kunnen consumenten gewoontes 
veranderd worden?

Bosatex afronding 2e fase

• De Bosatex regeling is in 2010 gestart met de uitvoering. 

• Tien jaar verder zijn honderden bodemonderzoeken en 
meer dan vijftig uitgevoerde saneringen verricht. 

• Saneringen zijn uitgevoerd met technieken als ontgraving, 
chemische oxidatie, biologische afbraak, 
bodemluchtextractie, bodemverhitting en alle mogelijke 
combinaties daarvan. 

• Wat hebben we daarvan geleerd? En waar staan we nu, wat 
moet er nog gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat alle 
gemaakte afspraken ook in de toekomst ingevuld worden?

11.30 – 12.30

13.30 – 15.00

13.00-13.30
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ONDERNEMEN OP TOPNIVEAU

10.30 -11.30: ALGEMENE LEDENVERGADERING NETEX
 (leden NETEX)

09.00 ZAAL OPEN

Geheel verzorgd aangeboden door de deelnemers

12.30-13.00 LUNCH

Fashion als key-partner voor 
professionele textielverzorging

• Wat gebeurt er in de wereld van fashion?

• Het productieproces van kleding & mode

• Welke verwachting heeft de modewereld van  
professionele textielreiniging?

• Tips & trucks voor professionele textielreinigers om 
samenwerking met fashionmerken op te zetten

• Textielverhuur in retail als de next step voor 
professionele textielverzorging?

One-stop-shopping anno 2019: 
van stomerij naar slimmerij! 
Met tips & trucs voor het 
reinigen van:

• Leren schoenen en tassen

• Sportschoenen 

• Jassen in alle vormen en maten

• Tapijt

• Dekbedden

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 17.30

NETEX 100 jaar update:  
doe de was de deur uit!
• Resultaten en ervaringen tijdens de eerste helft van het  

jaar door prijswinnaars en NETEX-leden. 

• Kostenvergelijking; blijft u ook gezellig wekelijks u  
uitsloven om de was zelf te doen? Of wordt het de hoogste 
tijd om de was de deur uit te doen bij een professionele 
textielreiniger? Veel mensen hebben niet in de gaten welke 
kosten er allemaal al gemaakt worden bij het thuiswassen. 
De investering in eigen tijd is waarschijnlijk nog wel de 
grootste factor, maar daarnaast zijn energie, water, 
onderhoud, wasmiddel en de ruimte belangrijke 
kostenfactoren.

• Kortom; alle argumenten op een rij om de klant  
te overtuigen de was de deur uit te doen! 
Door Dr. Ir. Henk Gooijer en Joris Kragten MSc

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Geopend 09.00-17.30 uur

T 030 606 02 74
info@polymark.nl

T 0411  612 761
info@abslbs.com

T 0252 345 030
info@christeyns.com

T 0343 48 15 80
info@wspsystems.nl

T 06 55 81 08 95
info@vanbodegom.org

T 0412 40 70 90
info@vegasystems.nl



MEER INFO

LOCATIE
Wasserij Clova
Industriepark Kapelleveld
St. Jansveld 1
2160 Wommelgem, 
België
tel: +32 3 355 2870

RESERVERINGEN:
www.laundry-experience.nl
vematex@vematex.nl
(0031) (0)344 650 437
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PARKEERGELEGENHEID
Er is op vrijdag 13 september geen 
parkeergelegenheid nabij Wasserij Clova!  
De politie hanteert een zero tolerancebeleid!  
Als u parkeert aan de straat staat u een flinke 
 boete te wachten en loopt u het risico dat uw  
auto wordt weggesleept!

U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats bij 
Fruitwinkel Cools, Autolei 305, Antwerpen. Vanaf deze 
parkeerplaats zullen shuttlebussen worden ingezet om  
u bij Clova af te zetten en vice versa.

Op zaterdag kan parkeren in de nabije omgeving  
volgens aanwijzigingen van parkeerwachters.

TRAININGCENTRUM
TEXTIELVERZORGING

ORGANISATIE
De organisatie van dit spraakmakende event is 
in handen van Vematex met medewerking van

Crowne Plaza Antwerpen
Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
• Eenpersoonskamers à € 99,00 per 

kamer, per nacht
• Tweepersoons- /twin kamers à € 109,00 

per kamer, per nacht

Bovenvermelde prijs is inclusief:
• ontbijtbuffet
•  klein flesje water op de kamer
• koffie en thee faciliteiten op de kamer
• onbeperkte WiFi
• smart TV (digitale tv, mogelijkheid om 

eigen media af te spelen)
• toegang tot Pool & Wellness Centre 

‘Octopus’ (zwembad, sauna, stoombad 
en gym)

Bij geen ontbijt wordt € 10,- van de 
kamerprijs in mindering gebracht.

City Tax à € 2.39 per persoon per nacht 
is niet inbegrepen.

Wanneer u van dit aanbod gebruik 
wilt maken, kunt u dit melden via 
dit formuler.

Deze prijzen zijn gegarandeerd tot 
23-08-2019! Daarna kunnen ze wijzigen.

Tulip Inn Antwerpen
Potvlietlaan 2, Antwerpen Berchem
• Eenpersoonskamers à € 75,00 per 

kamer, per nacht
• Tweepersoons- /twin kamers à € 80,00  

per kamer, per nacht

Bovenvermelde prijs is inclusief:
• ontbijtbuffet 
• koffie en thee faciliteiten op de kamer
• onbeperkte WiFi
• Flatscreen TV 
• gratis parkeren

Bij geen ontbijt wordt € 10,- van de 
kamerprijs in mindering gebracht.

City Tax à € 2.39 per persoon per nacht 
is niet inbegrepen.

U kunt dit reserveren via booking.com. 
NB: Prijswijzigingen kunnen ieder 
moment plaatsvinden!

HOTELINFORMATIE

T 0344 65 04 31
netex@netex.nl

T 0344 65 04 28
tkt@tkt-nl.nl

T 0344 65 04 31
tct@tct-nl.nl

T 0344 65 04 37
ftn@ftn-nl.nl

T 0344 65 04 20
textile@textilebeheer.nl

T 0344 65 04 30
cinet@cinet-online.nl

TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche

https://laundry-experience.nl/
mailto:vematex@vematex.nl
https://www.booking.com
https://laundry-experience.nl/wp-content/uploads/2019/07/Crowne-Plaza-reserveringsformulier.pdf

