Kijk voor een opleiding
bij een hogeschool in
jouw omgeving

Kasper Westerveld | Supply Chain Analyst bij BSH Nederland

“Het internationale karakter, de dynamische omgeving
en de complexiteit van de vraagstukken zijn voor mij
reden om in de logistiek te werken.
Geen dag is hetzelfde!”

Wat is logistiek?
Logistiek is overal, onmisbaar maar vaak ook
onzichtbaar. Toch is een wereld zonder logistiek
onvoorstelbaar. Het betekent bijvoorbeeld:
GEEN hamburgers, festivals, muziek, vakantie,
scooters, zorg bij ziekte, een bijbaan, nieuwe
sneakers, enzovoorts. Moeilijk voor te stellen,
toch?
Logistiek zorgt dat goederen, informatie, geld
en diensten op het juiste tijdstip, in de juiste
aantallen en op de juiste plaats beschikbaar
zijn. En dat tegen een concurrende prijs en in
de gewenste kwaliteit. Om dit te bereiken is
slim plannen en verbinden van processen
noodzakelijk.
Logistieke processen zijn sterk gedigitaliseerd.
Een logistieke professional gebruikt data om
processen te monitoren, te verbeteren en duurzamer te maken. Denk aan optimale belading
van voertuigen, minder verspilling door een
betere afstemming van vraag en aanbod.
Logistiek draagt zo bij aan een circulaire economie. Daarmee is de logistiek behalve een
veelzijdige, ook een trendsettende sector.

Logistieke
beroepen
Er werken in Nederland

942.000 mensen
in de logistiek. Dit zijn
uitvoerende beroepen,
zoals chauffeurs en
logistieke medewerkers.
Daarnaast werken er
hbo- en wo-opgeleide
logistieke planners,
-ontwerpers, -managers
en data-analisten.
Zij zetten zich in voor
een optimale logistieke
keten (supply chain)
en daarmee een
tevreden klant.

topsectorlogistiek.nl/onderwijs

Hbo-opleidingen
logistiek
NHL Stenden (LM)
Windesheim (LM, LEn)
Hogeschool van Amsterdam (LM, LEn)
Hogeschool Utrecht (LM)
Hogeschool Rotterdam (LM, LEn)

Hogeschool Zeeland (LEn)

HAN (LM)

Wil je meer weten over
de logistieke opleidingen
op hbo-niveau, kijk dan
op de websites van
de hogescholen.

Fontys (LM, LEn)

Breda University of Applied Sciences (LM, LEn)

Met een logistieke opleiding (mbo, hbo of universiteit) kun je een uitdagende
baan vinden in deze sector. Er zijn twee vierjarige hbo-opleidingen logistiek:

LM Logistics Management: je leert logistieke processen uit te voeren, te verbeteren en te verduurzamen. De focus ligt op bedrijfseconomische aspecten:
optimale prestaties tegen lagere kosten, verduurzaming en het verbeteren van
samenwerking tussen mensen.
LEn Logistics Engineering: je leert technologische vaardigheden om logistieke processen te ontwerpen, te optimaliseren en te verduurzamen. Je houdt
je daarbij bezig met transport en vervoersstromen en datasystemen.

Francien Tullemans | junior projectmanager bij e-llis Logistic Solutions

“Bedrijven vragen mij hun logistieke keten te
optimaliseren. Bijvoorbeeld: waar kunnen we
het beste een distributiecentrum neerzetten?
In mijn werk puzzel ik met heel veel data.
Je moet niet alleen goed kunnen analyseren,
maar ook goed communiceren met de klant.”

Omdat de logistieke
sector zo enorm groot is,
zijn er veel mensen nodig.
Doe jij een logistieke opleiding,
dan ben je verzekerd van
een baan in een sector met
veel doorgroeimogelijkheden.

Meer weten over
de logistieke sector?
Kijk op jonglogistiek.nl,
topsectorlogistiek.nl
en logistiek.nl.

