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DUURZAME VERNIEUWING
EN GROEI VAN DE LOGISTIEK
IN NOORD-BRABANT
waarbij productiviteit en kwaliteit in de sector wordt
geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het
sociale welzijn groeit.
Logistics Community Brabant doet dit door samen
met ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek
de innovatiekracht van de logistiek in Noord-Brabant
te versterken door het leveren van kennisontwikkeling
en -toepassing.

4xO = Ondernemers, Onderwijs,
Overheid en Onderzoek
Om te komen tot de ontwikkeling van kennisdeling tussen
ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers,
maakt LCB gebruik van Brabantse kennis en ervaring
die met elkaar wordt verbonden: 160.000 inwoners zijn
werkzaam in de logistieke branche; 1.000 studenten
(Fresh Brains) in Brabant volgen een logistieke opleiding
op hbo- of wo-niveau; Brabant kent zo’n 500 experts
met logistieke kennis; Noord-Brabant verzorgt top class
logistiek onderwijs en trainingen.

3xT = Innovation Together, Innovation Today,
Innovation Tomorrow
Wij werken aan hedendaagse innovaties en imple
menteren Europese transport-, magazijn-, en
productietoepassingen. Hierdoor worden actuele
vraagstukken vanuit de sector direct gevoed. Door
studenten, ondernemers en medewerkers uit de
sector samen te laten werken ontstaat er meer kennis
rondom actuele thema’s. Dit gezamenlijk brengt
circulaire kennisdeling op gang die garant staat
voor innovaties in de toekomst en ontwikkeling
van nieuwe bedrijfsmodellen.
Leo Kemps,
directeur Logistics Community Brabant

Hoe voorkom je het verder
dichtslibben van de
binnensteden. Waarom staat
stadsdistributie onder druk. Door
maatschappelijke ontwikkelingen
is de acceptatie van duurzame
oplossingen sterk vergroot.
Samen met overheid, onderwijs
en ondernemers onderzoeken
wij de mogelijkheden om de
huidige last-mile problematiek te
verbeteren en voor de toekomst
te verduurzamen.

Door verkorting van de
productlevenscyclus en de
daarmee gepaard gaande
versnelling, customizing
en kwetsbaarheid is
de complexiteit in
productiesystemen
toegenomen. Door het
verbinden van informatie kan
de behoefte van de markt
voorspeld en de productie
aangepast worden. Door
ondernemers te koppelen
aan onderwijs en onderzoek,
worden nieuwe technieken
hierin geanalyseerd en klaar
gemaakt voor de toekomst.

In de maakindustrie is ICT een
bepalende factor (robotisering,
3D-printing etc.). Door de
klantspecifieke vraag neemt de
variëteit aan type producten toe
en worden seriegroottes kleiner,
waarbij kortere tijden in het
productieproces cruciaal worden.
Door het koppelen van datascience opleidingen aan Smart
Industry wordt onderzocht waar
en hoe verbetering voor nu - in
innovaties voor de toekomst ontwikkeld kunnen worden.

Het dichtslibben van het huidige
wegennet bevordert het zoeken
naar en experimenteren met
andere modaliteiten. Hiermee
werken wij ook toe naar een
verduurzaming van het vervoer
in Nederland en daarbuiten. Door
verschuiving van mainports
naar in-land terminals en de
opkomst van nieuwe routes is er
al een stap gezet naar een betere
verspreiding van transport.
Samen met overheid, onderwijs
en ondernemers onderzoeken
wij de mogelijkheden om
deze nieuwe ontwikkelingen
verder uit te werken en
vervoersmogelijkheden voor de
toekomst te verduurzamen.

Efficiënter en effectiever
inrichten van zorgketens is
een maatschappelijk thema.
Logistiek binnen ziekenhuizen,
verzorgingshuizen en aan huis
kan anders georganiseerd
worden. Ook het gebruik en
verbruik van medicatie is een
punt dat maatschappelijke
aandacht vraagt. Onderwijs en
overheid wordt gekoppeld om
de zorgprocessen beter af te
stemmen op de behoefte van de
patient.

Op tal van maatschappelijke
terreinen spelen events een
belangrijke rol waarbij het
logistieke aspect essentieel
is. Denk hierbij aan crowd
management, veiligheid,
recall van producten of
uitzendingen van militairen
bij defensie of hulpacties.
Door overheid en onderwijs
samen te laten onderzoeken
naar de mogelijkheden binnen
humanitarian logistics, worden
huidige aspecten verbeterd en
toekomstbestendig gemaakt.

“Vele wegen leiden naar een leefbare stad”
Joost de Kruif, Themaleider Leefbare Stad

Veel steden zetten in op een ‘schone stad’, waarbij zij zich vooral richten op maatregelen om
uitsluitend schone voertuigen in de stad toe te laten. Binnen het thema Leefbare Stad wordt
met name ingezet op de ‘slimme stad’, waarbij wordt gekeken naar bundeling van logistieke
stromen, optimalisatie van het gehele mobiliteitssysteem, infra-structurele innovaties en
Talking Logistics. Op deze manier draagt het thema bij aan de transitie naar een leefbare
en emissie vrije binnenstad.
Together
Het stedelijk logistiek systeem blijkt in de praktijk lastig te veranderen en
grootschalige innovaties of systeemwijzigingen in het logistieke proces
zijn tot op heden beperkt. Een ommeslag naar een leefare stad kan alleen
worden bereikt als alle betrokken partijen actief hun bijdrage leveren. Daarom
wordt in het thema Leefbare Stad ingezet op samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderzoek zodat gezamenlijk een gezonde basis gelegd wordt
voor data- en kennisdeling. Allemaal hebben ze belangen als het gaat om een
goede bereikbaarheid, gezonde luchtkwaliteit, vitale lokale economie en een
fijne verblijfsomgeving. Daarom is door de betrokken kennisinstellingen de
‘Atlas Leefbare Stad’ ontwikkeld om de impact van deze belangen en doelen
inzichtelijk te maken. Multidisciplinaire data worden doorvertaald naar relevante
inzichten, informatie en mogelijke scenario’s om een gezonde dialoog tussen de
stakeholders te faciliteren.

“De druk op en in steden
neemt toe. Steden groeien,
waarbij enerzijds de
stedelijke mobiliteit steeds
duurzamer moet worden en
anderzijds de beschikbare
ruimte voor mobiliteit
afneemt. De zoektocht van
het thema ‘Leefbare Stad’ is
om de binnenstad leefbaar
te houden, zonder dat
dit ten koste gaat van de
bereikbaarheid.”

Ruud Weijmans
Themamanager
Leefbare Stad

Today
De aanpak vanuit het thema Leefbare Stad is daardoor eenvoudig; we beginnen
met de vraag wat we vandaag de dag al wel weten. De ‘Atlas Leefbare Stad’
vormt als digitale omgeving van Brabant een mooi middel om aan de hand van
objectieve en (deels) open data een proces te starten en zo in gesprek te gaan
met alle relevante stakeholders. Door combinaties aan kennis over bestaande
logistieke functies, personen- en goederenvervoerstromen, de multimodale
bereikbaarheid en geplande nul emissie zones, kunnen relevante kennisvragen
worden geïdentificeerd.
Tomorrow
Tevens kijken we welke specifieke cases in de nabije toekomst door studenten
kunnen worden uitgewerkt. Zo kunnen we concrete inhoudelijke vraagstukken
voor de ‘Atlas Leefbare Stad’ letterlijk en figuurlijk in kaart brengen. Daarnaast
kunnen ook meer tactische en strategische verkenningen worden uitgevoerd.
Alle kennis die studenten op doen in individuele cases, gebruiken wij om er ook
op een hoger niveau iets van te leren. Het gehele concept is dusdanig ingestoken
dat er veel verschillende kennisdomeinen aan gelinkt kunnen worden.

Maatregelen in Noord-Brabant

49%

Nederland wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel
om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Om dit te realiseren is er een
pakket aan maatregelen in het Klimaatakkoord vastgesteld.

249.000 Bedrijven in Brabant
32%

Van deze bedrijven is in
de B5 gevestigd
(± 80.000 bedrijven)

13%

Van deze bedrijven is in
de M7 gevestigd

In de leefbare stad zijn veel verschillende functies
gevestigd en komen veel logistieke stromen samen.
De verdeling over de provincie Noord-Brabant is daarbij van belang.

(± 32.000 bedrijven)

Onderverdeling bedrijvigheid Noord-Brabant naar Logistieke functies
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Doorvertaling Brabantse impact
vraagt om beter inzicht!

Voorjaar 2020 wordt de ‘Atlas Leefbare Stad’ gelanceerd. Vanuit deze applicatie zullen veel
projecten gestart worden mbt mobiliteit en leefbaarheid in Brabant.

“Een goudmijn aan data”
Bas Holland, Business Developer LCB

Sinds een aantal jaren beseffen we steeds beter dat de supply chain niet alleen
fysieke aspecten betreft maar dat succesvolle logistiek voor een groot deel
bepaald wordt door de beschikbare data. Data die de fysieke stroom in de
supply chain behendiger en toekomstbestendig maakt. Een tweetrapsraket
voor slimmer werken; anticiperen op veranderingen en geld verdienen.

Today
Als logistiek bedrijf moet je lenig en fit genoeg zijn om veranderingen goed en snel
door te voeren. De sleutel lijkt de inzet van data. Niet zoals we het nu gebruiken
(terugkijken) maar data inzetten voor slimme samenwerking, beter voorspellen,
combineren van databronnen voor specifiek inzicht, betere besluitvorming en
mogelijk zelfs nieuwe business. Met DALI zetten wij een eerste stap in de juiste
richting.
Tomorrow
Nieuwe (digitale) technologieën schieten als paddenstoelen uit de grond, maar
op welke technologie moet je inzetten? Op middellange termijn kan de logistiek
verbeterd worden door gebruik te maken van data om situaties te voorspellen en
daar behendig op in te spelen en sneller op te reageren. Op de langere termijn
moeten we beseffen dat data die jezelf beschikbaar hebt en verrijkt mogelijk
een sterke aanvulling kan zijn op of mogelijk zelfs meer waard kan zijn dan de
oorspronkelijke core business: producten van A naar B brengen.

“Over the years, I have found
that our research helps
translate today’s exceptions
into tomorrow’s routines. That
leaves more time for people in
practice to reflect and work on
challenging projects.”
Professor

Ton de Kok
Themamanager
Datagedreven logistiek

Together
Daarin is samenwerking nodig en logisch maar is in de praktijk lastig en
ingewikkeld. Begin simpel: stap voor stap. Ook met small data kun je al fantastische
dingen doen en er zijn al veel technieken beschikbaar. Het is een kwestie van
vertalen en toepassen met een juiste focus die bij je bedrijf past. Ontwikkel- en
implementatiekosten kun je ook prima afstemmen op je eigen portemonnee,
helemaal als je bepaalde zaken samen oppakt. En dat is wat LCB doet op het gebied
van supply chain data. Kennis samenbrengen en gezamenlijk optrekken, op een
praktische manier.
LCB werkt samen met regiopartners, kennispartners en 18 bedrijven aan het
project DALI (DAta science voor Logistieke Innovatie). Aan de hand van cases uit de
praktijk wordt getest welke slimme tools goed werken en waarde toevoegen aan
bedrijfsprocessen en ketensamenwerking. Door dit met bedrijven in de praktijk
te doen is er een groot commitment voor het ontwikkelen van robuuste tools. De
community wordt via dergelijke praktijk initiatieven de komende jaren uitgebouwd tot
ten minste 100 supply chain bedrijven en data-/ICT-specialisten. Studenten gaan aan
de slag met het testen en toepassen van alle tools en methodieken die ontwikkeld
worden en werken aan de verdiepingsvragen die daaruit voortvloeien. Eigenlijk zitten
we op een goudmijn aan supply chain data. We doen er alleen nog te weinig mee.

Data in Noord-Brabant
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data science studenten
in opleiding via JADS

van de bedrijven in
Brabant heeft ondersteuningsbehoefte
bij het realiseren van
dataficeringskansen

databedrijven in
Brabant, in Nederland
zijn dit er 6.600!

datawerkers in
Brabant, in Nederland
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Datamaturiteit
De gemiddelde datamaturiteit van logistieke
bedrijven ligt - op een schaal van 5 - op:
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resultaten

nieuwe supply chain
data proeftuinen
gestart

PROJECTEN
Onlangs is samen met regiopartners Midpoint Brabant en REWIN, DALI (DAta science voor Logistieke
Innovatie) gestart. Een proeftuin voor innovatieve data cases. DALI is een eerste steen
in de vijver om op een praktische, slimme manier datatoepassingen ingevoerd te krijgen in het
Brabantse (MKB) supply chain werkveld.

“Outsmarting de competitie”
Smart Industry is een thema dat al lang op de verlanglijst van LCB staat.
Het thema is nog een wit vel papier dat dit jaar ingekleurd wordt. Maar het palet
is groot: allerlei technieken passen onder de noemer van Smart Industry, zoals
robotisering, predictive maintenance, 3D-printen en virtual reality.

Together
Grote organisaties hebben een groot netwerk met kennisinstituten, voldoende
resources om te innoveren en de vaardigheden om (een deel van) de
innovatie zelf uit te voeren. Het MKB heeft dat meestal niet. Het MKB moet dus
selectief zijn in het najagen van innovaties en is meer afhankelijk van externe
organisaties. Het LCB wil innovatie stimuleren door kennis over technologieën
te verspreiden in communities, innovatie vereenvoudigen door Fresh Brains in
te zetten en innovatie realiseren in open innovatieprojecten. Niemand is
in staat om alles zelf te doen. Together is de juiste insteek!

“Smart industry-technologieën kunnen een grote
impact hebben op
verschillende vormen van
logistiek, zoals productie
logistiek, service logistiek
en distributie logistiek.
De komende tijd gaat
LCB innovatieprojecten
en communities inrichten
rondom een of meerdere
van deze technologieën.
De belangrijkste voorwaarde
is dat het bedrijfsleven in
Brabant hier behoefte
aan heeft. ”
Roland van de Kerkhof
Themamanager
Smart Industry

Today
Bij de inventarisatie van de regiopartners REWIN en Vijfsterren Logistiek
kwam naar voren dat veel organisaties in Brabant robotisering aan het
onderzoeken zijn. Dit werd bevestigd tijdens de inspiratiesessies. Het eerste
initiatief is daarom om dit jaar een open innovatieproject op te starten
rondom robotisering. In dit project kunnen logistieke dienstverleners en
maakbedrijven experimenteren met nieuwe, innovatieve toepassingen van
robotica. Tegelijkertijd is een groep Fresh Brains ingezet op initiatieven
die in Brabant al spelen. Zij ondersteunen bij vragen rondom predictive
maintenance, augmented reality (AR) en automated guided vehicles (AGVs).
Tomorrow
Noord-Brabant telt 12.000 industriele organisaties met ongeveer 200.000
werknemers. Met andere woorden: het is een belangrijke werkgever in
Brabant. Zeker de maakindustrie kent een grote internationale competitie.
Om competitief te blijven is het heel moeilijk om alleen op kosten te
concurreren. De Nederlandse lonen zijn daar ook te hoog voor. Met smart
industry moet het MKB beter in staat zijn om massaal te produceren, maar
toch te zorgen voor maatwerk. Bijvoorbeeld bij de productie van auto’s en
computers, maar ook van deuren, voedingsmiddelen en scheerapparaten.
Daarbij komt dat we in Nederland een tekort hebben aan technisch personeel.
Het thema Smart Industry moet bijdragen aan het automatiseren van
processen, waardoor technisch personeel op andere fronten kan
worden ingezet.

Omvang industrie in Noord-Brabant
12.050 bedrijven actief in de industrie
200.000 arbeidsplaatsen

84%
van de
maakbedrijven/
fabrikanten ziet
Smart Industry als
kans en verwacht:
% werkzaam in de industry
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Technisch geschoold personeel
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Toename van
de winst

van de omzet van eindfabrikanten
wordt verdiend in Europa

60%

26%

heeft plannen met
Predictive Maintenance

11%

van de organisaties heeft
dit succesvol gedaan

Toename van de
productiviteit
McKinsey, wereldwijde
survey 2015

PROJECTEN
Veel projecten zullen in 2020 van start gaan onder de noemer van Smart Industry, zoals
predictive maintenance, 3D-printen, virtual reality en robotisering.

Van klassiek wegtransport naar ‘Joint Corridors’
Voor de aanvoer, afvoer en doorvoer van goederen wordt doorgaans onnodig veel gebruik
gemaakt van individueel, eenzijdig en klassiek wegtransport. Multimodaal transport een combinatie van wagens, treinen en schepen - heeft echter de toekomst. Door slim
gebruik te maken van de verschillende modaliteiten liggen de voordelen voor het grijpen.
Bovendien vormt het een adequaat antwoord op de toenemende druk op het wegtransport.

“Het thema Multimodaal
richt zich op het gezamenlijk
ontwikkelen van internationale
transportroutes, zowel
continentaal als maritiem
via de zeehavens. De acties
binnen het thema maken het
voor bedrijven mogelijk om
de beschikbaarheid van hun
goederen en transportdiensten,
tegelijkertijd met hun
duurzaamheid en mobiliteit,
significant te verbeteren.
Nu en in de toekomst.
Absolute succesfactor is de
buitengewone schaalbaarheid
van Joint Corridors door een
bewezen samenwerking en
innovatie tussen ondernemers,
onderwijs, overheid en
onderzoek.”

Frans van den Boomen
Themamanager Multimodaal

Together
Om deze omslag te kunnen maken is samenwerking nodig. Daarvoor werkt
het thema Multimodaal samen met het landelijke programma Lean & Green
Off-Road van Connekt en de Topsector Logistiek. Daarnaast is er een nauwe
samenwerking met MCA Brabant. Fresh Brains onderzoeken actuele vraagstukken
vanuit de markt om bestaande transportroutes (zogenaamde Joint Corridors)
door te ontwikkelen. LCB brengt vervolgens partijen samen om nieuwe kennis en
innovaties te delen.
Today
Gelijkgestemde bedrijven, actief in Brabant en met dezelfde herkomst of
bestemming, worden bij elkaar gebracht om hun transportvolumes, kennis,
ervaring en creativiteit te bundelen. Dit leidt tot innovatieve logistieke
samenwerking op bestaande en nieuwe Joint Corridors. Nieuwe bedrijven kunnen
vandaag instappen op bestaande Joint Corridors en direct profiteren en bijdragen
aan het opschalen van het succes. Daarnaast worden bedrijven gefaciliteerd met
een bewezen aanpak voor het ontwikkelen en succesvol opstarten van nieuwe
kansrijke multimodale transportroutes. Wat deze Joint Corridors gemeen hebben?
Ze zijn stuk voor stuk buitengewoon betrouwbaar en 400% concurrerend ten
opzichte van klassiek wegtransport.
Tomorrow
De ambitie is om ook MKB-bedrijven op grote schaal gebruik te laten maken
van Joint Corridors. Om die bron van bedrijven aan te boren is het belangrijk dat
zij eenvoudig en snel kunnen instappen. Het boeken van multimodaal transport
op Joint Corridors dient hiervoor qua eenvoud gelijk te zijn aan het boeken van
een vakantiereis via het internet. Digitalisering en de toepassing van nieuwe
technologieën zoals blockchain zijn hierbij belangrijke innovaties voor morgen.
Daarom is er een doorlopende en collectieve inzet van ondernemers, onderwijs,
onderzoek en overheid om de Joint Corridors door te ontwikkelen tot baanbrekend
innovatieve e-JointCorridors. Deze gedigitaliseerde Joint Corridors zullen zich
in de wereld van transport steeds nadrukkelijker onderscheiden door een
buitengewoon serviceniveau en een vergaande optimalisering van de fysieke en
administratieve vrachtverwerking.

“Zorgeloze logistiek”
Het LCB-thema Zorglogistiek richt zich op de onderwerpen: duurzaamheid, efficiency,
innovatie en onderwijs. Rondom deze onderwerpen lopen nu een aantal concrete projecten
die aan de hand van onderzoek en vragen vanuit het onderwijs, de overheid en ondernemers
zijn bepaald. Concreet gaat het dan om ‘Wachttijden in de zorg’, ‘Ziekenhuis verplaatste
zorg’ en ‘Retourmedicatie’. Bij de eerste twee uitdagingen ligt de nadruk vooral op
capaciteitsmanagement en een betere logistieke planning.

“Bij het innoveren van
logistieke processen lijkt
de zorgsector misschien
niet de meest voor de hand
liggende. Een misvatting.
De sector, met een omzet
van honderd miljard euro,
heeft dringend behoefte
aan oplossingen voor
capaciteitsproblemen. Denk
aan oplopende wachttijden,
voorraadbeheer en reversed
logistics waaronder afval en
hergebruik van medicatie.
Zorgpremies blijven stijgen en
steeds meer mensen kunnen
de zorgkosten niet meer
betalen. Slimmer omgaan
met logistieke processen is
noodzakelijk om de zorg
betaalbaar en beheersbaar
te maken. ”

Piet Berkers
Themamanager
Zorglogistiek

Retourmedicatie
Een goed voorbeeld van duurzaamheid en logistieke procesinnovatie is het
retourneren van medicijnen die om verschillende redenen niet meer gebruikt
worden. Een derde van deze medicatie wordt teruggebracht bij de apotheek,
terwijl twee derde in het milieu verdwijnt. Uit panelonderzoek blijkt dat de helft
van deze laatste groep (66%) niet wist dat ze medicijnen kunnen retourneren en
33% daarvan vindt het te ingewikkeld.
Together
Om de bewustwording rondom dit onderwerp te verhogen, werkt LCB samen
met minor-studenten die het probleem in kaart hebben gebracht en acties tot
verbetering hebben benoemd. In dit project werkt LCB verder onder meer samen
met zes Brabantse Jumbo supermarkten als inleverpunten voor medicijnen.
Het bedrijf Medifix levert de retourboxen. Verschillende zorginstellingen zorgen
voor stageplaatsen en de gemeente Breda is met de milieudienst bij het project
betrokken.
Today
Het doel van het project is om op korte termijn de inleverbereid te verdubbelen.
Dit zou moeten gebeuren via het geëigende kanaal: de apotheek of de milieustraat. Binnen het project wordt niet alleen onderzoek gedaan. Ook wordt er
een praktische vertaalslag naar de maatschappij gemaakt. Initiatieven als
bewustwordingsprogramma’s zorgen voor nieuwe inzichten die leiden tot
nieuwe conclusies bij de doelgroepen.
Tomorrow
Er wordt gewerkt aan een business case om de mogelijkheid van hergebruik
van overtollige medicijnen te onderzoeken. Immers sterven jaarlijks wereldwijd
miljoenen mensen omdat er geen medicijnen zijn terwijl wij goede medicatie
vernietigen. Het is beter voor het milieu, aangezien veel medicijnen verdwijnen in
het toilet, en duurzaam door hergebruik van kostbare grondstoffen. Knelpunten
bij hergebruik zijn met name de wet- en regelgeving over houdbaarheid en het
gebrek aan toezicht op bewaarinstructies.

Kerngetallen van Noord-Brabant
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Ziekenhuizen

200

130.000

2040%

Locaties
zorginstellingen

Aantal werknemers
zorg en welzijn

Jaarlijkse medicatie
weggegooid (WHO)

Zorg wereldwijd
Wereldwijd gaat 90% van alle medicatie
naar de westerse wereld.

€ 100.000.000.000,00
Zorgkosten in Nederland

90%
10%

10mil.
Jaarlijks overlijden naar schatting 10 miljoen
mensen omdat vaak relatief eenvoudige en
goedkope medicijnen niet voorhanden zijn.

PROJECTEN

15%

Het besparingspotentieel van
slimme zorglogistieke concepten
wordt geschat op 15%.

De totale zorgkosten in Nederland bedragen
ruim 100 miljard euro per jaar. De sector is
hiermee de grootste in ons land.

> Wachttijden in de zorg
> Ziekenhuis verplaatste zorg
> Retourmedicatie

“Het gebeurt toch niet weer?!”
Maarten van Rijn, Themamanager Evenementen Logistiek

Veel gebeurtenissen zijn eenmalig. Vanwege het eenmalige karakter is kennis en kunde
vaak onvoldoende aanwezig. Er is geen leercurve om de logistiek bij dit soort evenementen
efficiënter en slimmer te maken. In de praktijk blijkt dan ook dat fouten bij verschillende
evenementen vaak hetzelfde zijn. Het gebeurt, het gebeurde, het gebeurt vaak weer!

Evenementen Logistiek is een breed thema dat meer is dan de logistieke
uitdagingen rond een sportwedstrijd of muziekfestival. Het zijn eenmalige
gebeurtenissen waaronder recall-acties, buitenlandse missies en de logistiek
rond de bestrijding van natuurrampen.

“De toekomst van
evenementen logistiek
zal digital enabled zijn!
Hoe kunnen bijvoorbeeld
intelligente logistieke
netwerken flexibel worden
geconfigureerd, inclusief
alle resources? Of wat is
de de rol van digital twins,
Internet of Things en
remote maintenance? Wij
ontwikkelen inzichten in
smart service netwerken
die onmisbaar zijn voor
management over
organisatiegrenzen heen.”

Paul C. van Fenema
Hoogleraar Militaire Logistiek
Nederlandse Defensie
Academie

Together
LCB zoekt met de verschillende organisaties naar de synergie. Welke kennis en
kunde kunnen we delen, wat laten we gezamenlijk liggen? Het komende jaar
wordt bepaald welke partners er verder bij dit thema betrokken kunnen worden.
LCB heeft een groot voordeel door de samenwerking met de Nederlandse
Defensie Academie. Het enorme netwerk van deze organisatie - ook binnen
politie en hulporganisaties - geeft bijzondere mogelijkheden om kennis van de
verschillende LCB-partners te bundelen en de logistiek bij evenementen vanuit de
verschillende invalshoeken te bestuderen en te verbeteren.
Today
De uitdaging in het thema Evenementen Logistiek is alle kennis en kunde bij
elkaar te brengen om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen. Hiermee kunnen
bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s inzichtelijk worden gemaakt en in de toekomst
worden voorkomen. Maar ook aan de servicekant kunnen verbeteringen worden
doorgevoerd. Bijvoorbeeld producten die te laat aanwezig zijn of onnodig worden
weggegooid. Kortom: logistieke problemen kunnen worden voorkomen.
Tomorrow
In de toekomst wordt samen met studenten van de vier kenniscentra van LCB een
klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende typen
evenementen. Aan de hand van afstuuronderzoeken en stages wil LCB de blanco
delen afdekken en onderzoeken of er op bepaalde gebieden opleidingen gestart
kunnen worden. Samen met de Fresh Brains, de wetenschap en het bedrijfsleven
worden projecten opgestart om de logistiek duurzamer en slimmer te maken.
Niet alleen door fundamenteel onderzoek, maar ook door het toetsen van de
vooraf geschetste scenario’s bij een evenement.

Kerngetallen van Noord-Brabant
132 festivals in Brabant met ruim 2,5 miljoen bezoekers.
42% van de evenementen vinden plaats in de binnensteden.

Landelijke cijfers

PERMISSIVE
ENVIRONMENT
(SAFE)

2019

2019

201 food recalls

1.115 evenementen
35 miljoen bezoekers
SYNERGIE:

REACTIVE EVENT
LOGISTICS

PROACTIVE EVENT
LOGISTICS

Concepten / kennis
/ templates / tools
/ best practice

2018

VAN 2000 – TOT NU

146x noodhulp
45 landen

59 missies
27.000 militairen
NONPERMISSIVE
ENVIRONMENT
(NOT SAFE)

2018 Noodhulp in detail
23,3
146
45
15
5,600
20
92

miljoen euro
programma’s
landen
miljard maaltijden
trucks
ships
planes

Cijfers van het World Food Program

PROJECTEN
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>
>

Crowd management Wereldhaven Dagen
Onderzoek wachtrijen Anne Frankhuis
Crowdmanagement Sail Den Helder

DOOR DATAFICERING EN
DIGITALISERING DE CONCURRENT
EEN STAP VOOR
Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant
fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Midpoint Brabant
Smart Logistics richt zich op het logistieke ecosysteem in brede zin.
Twan van Lankveld is programmamanager Smart Logistics.
Midpoint Brabant concentreert zich op drie eco
nomische speerpunten: Smart Industy, Smart Logistics
en Smart Leisure. Het logistieke programma is erop
gericht om mkb-bedrijven in de regio Midden-Brabant
te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van
innovatieprojecten en samenwerkingsinitiatieven
m.b.t. human capital en duurzaamheid. LCB is
op verschillende vlakken onze kennispartner,
ontwikkelpartner en uitvoerende partner. We knopen
programma’s aan elkaar en trekken graag samen op.
Together
Wij hebben een groot netwerk voor het initiëren van
innovatieve projecten door bijvoorbeeld partijen bij
elkaar te brengen en events te organiseren. Het doel
daarbij is om ondernemers actief te betrekken bij
innovatieve projecten op het gebied van logistiek.
Wij bedienen een relatief kleine regio en kunnen
prima samenwerken met de regio’s om ons heen.
Zeker bij het opzetten van grootschalige regionale
programma’s kunnen we gezamenlijk meer gewicht in
de schaal leggen. Een voordeel van LCB is dat zij geen
wetenschappelijke benadering nastreven, maar de taal
van het bedrijfsleven spreken. We kunnen er samen voor
zorgen dat ideeën snel in de praktijk worden uitgerold.
Today & Tomorrow
Een van de programma’s waarin we samenwerken
is DALI. Een programma dat Midpoint Brabant met

REWIN heeft geïnitieerd en dat LCB nu uitvoert. DALI
is een mooi voorbeeld van een project waar nieuwe
businessmodellen ontwikkeld kunnen worden.
Individuele bedrijven zetten zich hier in om business
cases met data uit te werken, waarmee LCB uiteindelijk
generieke oplossingen zal ontwikkelen. Dataficering
en digitalisering is hot in vrijwel alle sectoren. Voor
logistieke bedrijven is het een must om in de toekomst
te kunnen overleven. Als je als logistiek bedrijf in
staat bent om met dataficering en digitalisering
je logistieke processen beter te plannen (beter
voorspelbaar te maken) kun je netto meer overhouden
dan je concurrent. Dat is een stip op de horizon die wij
vandaag zetten als doel voor de nabije toekomst.
Twan van Lankveld
Programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics
twanvanlankveld@midpointbrabant.nl
Midpoint Brabant Smart Logistics
Burgemeester Brokxlaan 12 (Gebouw 88, 2e verdieping)
5041 SB Tilburg, www.midpointbrabant.nl

NUMMER 1 OP HET GEBIED VAN AGROFOOD LOGISTIEK

Vijfsterren Logistiek is het samenwerkingsverband van de logistieke platforms in de regio Noordoost-Brabant (LPO,
LPNOB, LPSH). Vijfsterren Logistiek is een stichting zonder winstbelang en wordt gesteund door AgriFood Capital,
de gemeenten Meierijstad, Oss, Cuijk en ’s-Hertogenbosch en de Rabobank. Samen maken zij zich sterk voor de
ontwikkeling van new business en voor de vestiging van nieuwe bedrijven in deze regio.
Pieter Keeris is de verbinding met Logistics Community Brabant.
Vijfsterren Logistiek verbindt bedrijven, onderwijs en
overheden. Innovatie, scholing, aandacht voor goede
infrastructuur, behoud van groei van werkgelegenheid
staan daarbij centraal. De ambitie van Vijfsterren
Logistiek is een sterke top3-positie van NoordoostBrabant te realiseren in de lijst van logistieke hotspots.
Uit een regionaal bedrijvenonderzoek blijkt dat er
zo’n 70 grote bedrijven actief zijn in de agrifood.
Daar ligt ook onze belangrijkste expertise. Wij zijn
nummer 1 van Nederland op het gebied van de
logistiek rond agrifood.
Together
De vier regiopartners in Brabant zijn met elkaar
gekoppeld via de LCB. Op veel gebieden trekken we
gezamenlijk op en delen de kennis en ervaring die wij
afzonderlijk van elkaar opdoen. De thema’s die LCB
behandelt, zetten wij in de markt bij de bedrijven uit
ons netwerk. Een synergie die uitstekend werkt voor
alle samenwerkende partijen.
Today & tomorrow
Wij zijn bij meerdere projecten betrokken in de
samenwerking met onze regiopartners en LCB.
Een voorbeeld is het project DALI. Uitgangspunt daarin
is dat de supply chain-sector nog stappen moet zetten
als het gaat om het benutten van alle aanwezige data.
We beleggen ook regelmatig inspiratiesessies in ons

logistieke huis in Oss. Onlangs was dat een sessie rond
robotisering. De thema’s waarin wij ons verdiepen,
delen wij ook met de andere drie regiopartners die in
Brabant actief zijn.
Om de logistiek verder te verbeteren hebben wij
twee speerpunten: digitalisering in de logistiek
en arbeidsmarkt & onderwijs. Ieder thema is
onderverdeeld in verschillende subthema’s
die wij verder uitwerken.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van een learning
community in samenwerking met studenten van
BUas, HAN en TuE als ook MBO-instellingen. Inmiddels
zijn ook verschillende bedrijven aangehaakt om
de informatie via hr-managers te delen. Dat
waren voorheen concurrenten die nu met elkaar
samenwerken.
Pieter Keeris
Business Developper Vijfsterren Logistiek
pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl
Vijfsterren Logistiek
Kanaalstraat 12b, 5347 KM OSS
www.vijfsterrenlogistiek.nl

GEZAMENLIJKE FOCUS OP DE SUPPLY CHAIN!
SUPPLY CHAIN PLATFORM
ZUIDOOST-BRABANT

SAMEN SLIM LOGISTIEK VOORUIT

Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is een ondernemersgedreven initiatief waarbij MKB,
overheids- en kennisinstellingen uit de regio samenwerken om tot een gezonde en innovatieve logistieke
sector te komen. Namens het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is Marlou Claes de verbinding
met Logistics Community Brabant.
De regio Zuidoost-Brabant behoort tot de meest
innovatieve regio’s van Brabant. Vaak zijn dit
technologische innovaties die onlosmakelijk verbonden
zijn met de High Tech en de Automotive industrie in
deze regio. Een goed functionerende Supply Chain is
hierbij heel belangrijk. Zeker op het gebied van
innovaties op logistiek gebied zoals robotisering,
digitalisering & dataficering, leveren we een bijdrage
door de juiste partijen aan elkaar te koppelen en mooie
samenwerkingen met impact tot stand te brengen. Ook
het belang van een goede bereikbaarheid van de regio
is een thema wat LCB en het Supply Chain Platform
ZoB gezamenlijk oppakken. LCB is hierbij
een belangrijke kennis-, project- en
uitvoeringspartner.
Together
Het belang van een regionaal Brabants platform is
groot. In alle andere regio’s was er al een dergelijk
platform aanwezig, maar in de regio Eindhoven lag de
focus vooral op high tech en iets minder op logistiek.
Eind 2018 is samen met LCB nieuw leven in het
voormalige logistieke platform geblazen in de vorm
van Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant.
Wij zijn de schakel tussen bedrijven, overheden en
onderwijsinstellingen in onze regio. Wij helpen
organisaties bij het ontwikkelen van innovatieve
logistieke ideeën en brengen graag bedrijven en

partijen bij elkaar om dit te realiseren. We mogen sinds
2019 zo’n 15 logistieke dienstverleners, transporteurs
en verladers tot onze klankbordgroep rekenen.
Een mooie start!
Today & Tomorrow
Met het programma van het Supply Chain Platform
leggen we de nadruk op projecten die innovatief zijn
voor de sector, bijdragen aan duurzaamheids
doelstellingen en positief werken voor de werk
gelegenheid in de regio Zuidoost-Brabant. Enkele
thema’s waar we ons mee bezig houden zijn: flexibele
arbeidspoules, bereikbaarheid in en om Eindhoven/
Helmond, business intelligence en een robotisering
project. We maken hier gebruik van de kennis en het
netwerk van LCB en zorgen ervoor dat deze innovaties
snel uitgerold worden in het supply chain werkveld.
Marlou Claes
Business developer Supply Chain Platform
Zuidoost-Brabant, Claes.m@buas.nl
Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant
Jan Hilgersweg 2, 5657 ES Eindhoven
www.supplychainplatform.nl

ALLEEN GAAT MISSCHIEN SNELLER,
SAMEN KOM JE VERDER!
REWIN bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, waarbij de organisatie ondernemers helpt
groeien, innoveren en vestigen. REWIN wordt aangestuurd door de Economic Board van West-Brabant.
De programmamanagers begeleiden projecten voor het verslimmen, verbinden en verduurzamen van de regio.
De focus ligt op de sectoren logistiek, hightech maintenance, agrofood/biobased economy en creatieve
dienstverlening. REWIN zorgt ervoor dat West-Brabant dé plek is waar ondernemers willen zijn!
REWIN is een van de vier regiopartners van Logistics
Community Brabant. Freek van den Heuvel: “Wij werken
samen voor de overheid, het onderwijs en de onder–
nemers. Een samenwerking die werkt voor alle
(gelijkwaardige) partijen. LCB is voor ons de
belangrijkste kennispartner. Wij zijn de toegangs–
poort en vaak de spreekbuis van de bedrijven in WestBrabant. Ons netwerk helpt om de ideeën van LCB
bij bedrijven onder de aandacht te krijgen. Onze
doelstellingen sluiten perfect op elkaar aan; het is aan
twee kanten een verbinding zoeken met de markt.”
Together
“Projecten zoals DALI hebben volume nodig. Door
samenwerking is de kans op ondersteuning en subsidie
veel groter dan een project voor een individueel bedrijf.
We delen niet alleen de know-how maar ook de
energie die er voor nodig is om een project te laten
slagen. Samen beschikken we over actuele kennis en
krijgen we direct commitment van de ondernemingen.
Bedrijven vinden het ook prettig om onderling over hun
uitdagingen te brainstormen. Alleen ga je wellicht
sneller, samen kom je verder.”

Today & Tomorrow
“LCB gaat altijd vraaggericht aan de slag. REWIN kent
de vraag van de ondernemer. Aan het project DALI
nemen 18 verschillende bedrijven deel. LCB is
penvoerder van dit project en voert er veel
werkzaamheden voor uit. Door de samenwerking
met LCB is het ook een project voor heel Brabant.
Ons gezamenlijk doel is het logistieke werkveld
slimmer en duurzamer te maken.”
Stefan van Seters
Projectmanager
s.vanseters@rewin.nl
REWIN West-Brabant
Cosunpark 22, 4814 ND Breda
www.rewin.nl

POWERED BY
FRESH BRAINS

FRESH BRAINS LOGISTICS
COMMUNITY BRABANT
1.000 studenten van Tilburg University, Technische
Universiteit Eindhoven, Breda University of Applied
Sciences en de Nederlandse Defensie Academie zijn
de motor van Logstics Community Brabant. Vanuit
de zes LCB-thema’s Leefbare Stad, Data Gedreven
Logsitiek, Slimme Industrie, Multimodaal, Zorglogistiek
en Evenementen Logistiek helpen zij mee met het
ontwikkelen van nieuwe kennis voor vandaag en
morgen.
LCB organiseert dit door studenten met frisse
hersenen (Fresh Brains) samen te brengen met
Overheid en Ondernemers. Hierin werken wij
gezamenlijk aan innovatieve logistieke vraagstukken.
Resultaten uit het onderzoek worden gedeeld met de
markt zodat gezamenlijk vruchten geplukt kunnen
worden van nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
De vervolgstap is altijd doorontwikkeling en onderzoek
zodat wij gezamenlijk blijven werken aan logistieke
innovaties in Noord-Brabant.

Technische Universiteit Eindhoven
De Zaale
5612 AJ Eindhoven
(040) 24 79 111
www.tue.nl
fotografie: Angeline Swinkels

Innovatief, open-minded en in het hart van de maatschappij, dat is de Technische
Universiteit Eindhoven TU/e. Een universiteit die academisch onderwijs biedt,
gedreven door fundamenteel en toegepast onderzoek in wetenschap en technologie.
De onderwijsfilosofie is gebaseerd op persoonlijke aandacht, met ruimte voor
individuele ambities en talenten. TU/e biedt opleidingen tot ‘Future proof’
engineer. Een engineer die niet alleen nu, maar ook in de toekomst technologische
oplossingen kan bedenken voor uitdagingen die zich in de wereld voordoen.
De uitdagingen van de maatschappij zijn ook de drijvende kracht achter onderzoek
binnen TU/e. Niet voor niets staat de universiteit bovenaan op de ranglijst van
Times Higher Education als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven.
Deze samenwerking met bedrijven en de gezondheidszorg zorgen ervoor dat
onderzoeksresultaten direct vertaald kunnen worden naar nuttige producten en
diensten voor de maatschappij. Bijvoorbeeld op de vlakken van
‘Health’, ‘Energy’ en ‘Smart Mobility’.
Met de technische wo bachelor- en masteropleidingen geeft de TU/e onder
andere invulling aan de LCB-thema’s: Slimme Industrie, Leefbare Stad en
Data Gedreven Logistiek.

Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
(013) 46 69 111
www.tilburg
university.edu

De maatschappij dienen en die beter maken voor
de burgers. Dat is wat Tilburg University drijft.
De oprichter van Tilburg University, Martinus
Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil
begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet
zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis in het
onderwijs bij Tilburg University.

18.000
STUDENTEN

Ruim 15.000 studenten van 100 nationaliteiten worden bij Tilburg University opgeleid
tot ‘shaped professionals’: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven
door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat
zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een
snel veranderende samenleving.
Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal niveau. Activiteiten worden verbonden met
die van andere onderwijsinstituten, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke
organisaties en met onze alumni in binnen- en buitenland. Tilburg University zoekt
de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om zo oplossingen te vinden
voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben.
Met de maatschappelijke wo bachelor- en masteropleidingen geeft
Tilburg University onder andere invulling aan de LCB-thema’s:
Data Gedreven Logistiek en Leefbare Stad

100

NATIONALITEITEN

Nederlandse Defensie Academie
Kasteelplein 10
4811 XC Breda
076-5274911
www.faculteitmilitairewetenschappen.nl

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de
militaire opleiding, de persoonsvorming en het academisch onderwijs.
De geaccrediteerde wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen
voor de (aspirant) officieren van de Nederlandse krijgsmacht en het
onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, wordt uitgevoerd door de
Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA.
De FMW voert wetenschappelijk onderwijs en is een onderzoeksinstituut dat een eigen, unieke positie heeft in vergelijking met de
civiele universiteiten en de defensieorganisatie. Het unieke van
de FMW betreft niet alleen haar focus op het militair onderwijs
en onderzoek, maar ook het multidisciplinaire karakter van haar
wetenschapsbeoefening en de verwevenheid met de militaire en
de maritieme opleiding en vorming.
De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) leidt jaarlijks ongeveer
700 cadetten en cursisten op tot officier. De KMA verzorgt de militaire
en vaktechnische opleiding en vorming van officieren voor de
Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de
Koninklijke Marechaussee.
Met de wo bachelor- en masteropleidingen geeft de Nederlandse
Defensie Academie onder andere invulling aan het LCB-thema:
Evenementen Logistiek.
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Breda University of Applied Sciences
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda
076-5332203
www.buas.nl

Breda University of Applied Sciences is een middelgrote, nietparticuliere instelling voor hoger onderwijs. Wij bereiden studenten
voor op een internationale carrière. Bij ons studeren circa 7.000
Nederlandse en buitenlandse studenten uit zo’n 100 landen.
Breda University of Applied Sciences is sterk verbonden met de
beroepspraktijk. In die hechte relatie leggen we de nadruk op
ondernemende en business-georiënteerde activiteiten. We speuren
daarbij naar vernieuwing, zijn internationaal gericht en maken
maatschappelijk verantwoorde en duurzame keuzes.
Met de hbo bacheloropleidingen geeft Breda University of
Applied Sciences onder andere invulling aan de LCB-thema’s:
Multimodaal, Zorglogistiek en Leefbare Stad.

7.000
STUDENTEN

Logistics Community Brabant
Mgr. Hopmansstraat 2 | 4811 DK Breda
info@lcb.nu | lcb.nu

Founding Partners:

www.brabant.nl

www.breda.nl
LCB is gedeeltelijk met financiële steun van de gemeente Breda gerealiseerd.

