
	  
	  

SMART Logistics Centre Venlo; your connection to European Business 
 
Reglement SMART Logistics Trophy 2015  
 
1. Doelstelling 
Namens SMART Logistics Centre Venlo wordt jaarlijks de SMART Logistics Trophy uitgereikt aan de 
één logistieke medewerker op mbo en één op hbo/wo-niveau. De Trophy is bestemd voor de 
medewerker in een logistieke onderneming welke een positieve bijdrage heeft geleverd aan het bedrijf 
(of zijn klanten) en de regio Noord-Limburg. Met de uitreiking van de Trophy beoogt SMART Logistics 
Centre Venlo positieve aandacht te vestigen op werken in de logistiek en daarmee professionals te 
stimuleren om in de logistiek te (blijven) werken.  
 
2. Kandidaten 
Personen kunnen worden genomineerd voor de Trophy door een collega of een iemand anders die  
zicht heeft op professionele prestaties van de kandidaat. De kandidaat komt in aanmerking mits deze: 
• Werkzaam is bij een logistiek bedrijf in Noord-Limburg; 
• Positieve bijdrage heeft geleverd aan het bedrijf (of zijn klanten) of aan de regio Noord-Limburg. 

Noord-Limburg omvat de volgende gemeenten: 
o Peel en Maas 
o Venlo 
o Horst aan de Maas 
o Venray 
o Bergen 
o Gennep 
o Mook en Middelaar 

• Bij aanmelding dient te worden aangegeven voor welke categorie de genomineerde wordt 
aangemeld: MBO of HBO-WO opgeleid zijn.  

Na aanmelding ontvangt de aanmelder een ontvangstbevestiging en ontvangt de kandidaat een 
schriftelijk antwoordformulier waarop de kandidaat aangeeft dat hij/zij instemt met de aanmelding als 
kandidaat. 
 
3. Onderscheiding 
De SMART Logistics Trophy wordt toegekend aan de persoon die door de jury als beste wordt 
beoordeeld op de navolgende criteria: 
• Leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijf (of zijn klanten) bijvoorbeeld in de vorm van:  

o (proces)verbetering; 
o onderscheidend vermogen; 
o doeltreffendheid; 
o veiligheid; 
o toegevoegde waarde; 

• Daadkracht en doorzettingsvermogen; 
• Leveren van een positieve bijdrage aan de regio Noord-Limburg. 
 
4. Studiebeurs 
De winnaars ontvangen een prijs in de vorm van een studiebeurs ter waarde van 1000 euro. De 
studiebeurs kan niet worden omgezet in contant geld, dient bij te dragen aan de verdere ontwikkeling 



	  
	  

van de logistieke kennis van de winnaar en zal ingevuld worden in overleg met Gilde opleidingen en 
Fontys Hogeschool Logistiek en Techniek.  
 
5. Aanmelding 
Personen die voldoen aan de voorwaarden, zoals beschreven onder punt 2 van dit reglement, kunnen 
aangemeld worden als kandidaat. Kandidaatstelling gebeurt door invulling van het 
aanmeldingsformulier, welk formulier voor de aangegeven datum bij SMART Logistics Centre Venlo 
via daartoe geëigende website dient te worden ingeleverd. Juryleden kunnen geen kandidaat 
voordragen. Als een kandidaat genomineerd wordt vanuit een bedrijf dat ook in jury zit wordt voor die 
betreffende categorie een vervangend jurylid aangewezen.  
 
De genomineerden en de uiteindelijke winnaars zullen met eigen naam, bedrijfsnaam en andere 
relevante gegevens (uiteraard met uitzondering van de adresgegevens) ook in de media bekend 
worden gemaakt, op onze website worden geplaatst en mogelijk voor (andere) publicitaire doeleinden 
gebruikt worden. 
 
5. Vertrouwelijkheid 
Alle van en over de kandidaten en de bedrijven waar ze werkzaam zijn verkregen informatie zal strikt 
vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens van de kandidaten zullen worden opgeslagen 
en aan de jury worden verstrekt. Bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet naar buiten worden 
gebracht. 
 
6. Bekendmaking 
De namen van de genomineerde personen en het bedrijf waar de genomineerde werkzaam is wordt in 
de media bekend gemaakt. De namen van de personen, welke zich kandidaat hebben gesteld, doch 
niet tot de genomineerden behoren worden niet bekend gemaakt. 
De bekendmaking is op 2 april 2015 tijdens de Logistics Careerday in Venlo. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen de genomineerden worden geïnterviewd, waarna een jury de winnaar 
bepaalt. 
 
Jury 
De verkiezing van de SMART Logistics Trophy geschiedt door een jury, welke uit 5 personen bestaat. 
De jury 2015 bestaat uit Sjang Emons (voorzitter, Emons Holding), André van de Ven (Cimpress), 
Marcel Abrahams (Connect Limburg), Hans Aarts (Fontys), Bart Driessen (Gilde opleidingen). De jury 
bepaalt zelf haar werkwijze. De genomineerden ontvangen persoonlijk bericht en worden daarnaast 
via verschillende media bekendgemaakt. De winnaar wordt bekend gemaakt ten overstaan van de 
deelnemers en belangstellenden op 2 april 2015. De uitspraak van de jury is bindend. Tegen de 
beslissingen van de jury met betrekking tot de verkiezing is geen rechtsmiddel mogelijk noch kan 
hierover worden gecorrespondeerd. 
 
Rechten 
De SMART Logistics Trophy geeft aan de betreffende persoon en organisatie waar de persoon 
werkzaam is het recht om deze titel gedurende een jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. 
 
Onvoorzien 
In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury van SMART Logistics Centre Venlo.  
 


