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Lectoraat Logistiek en Allianties 

 
Het lectoraat Logistiek en Allianties is een onderzoeksgroep van de HAN University of 
Applied Sciences. synoniem van het Lectoraat Logistiek & Allianties van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit lectoraat bestaat uit een team van ongeveer 25 docenten die 
naast hun onderwijstaken ook praktijkonderzoek uitvoeren. Dit doen ze om zo goed mogelijk 
op de hoogte te blijven van wat er speelt in de logistiek. Daardoor kunnen we studenten zo 
adequaat mogelijk opleiden. Ook studenten kunnen in diverse (onderzoeks-) projecten 
meedoen. Hierdoor zijn we in staat het onderwijs te vernieuwen. Samen met het werkveld 
werken we aan verbetering van de logistieke sector door de uitkomsten van praktijkgericht 
onderzoek in te zetten. 
 
Het lectoraat maakt deel uit van het landelijke CoE KennisDC Logistiek. Daardoor heeft het 
lectoraat een uitgebreid netwerk in de onderzoekswereld. Het CoE bestaat uit zeven 
hogescholen met logistieke opleidingen en lectoraten, verspreid over heel Nederland. De 
lectoraten nemen ieder specifieke thema’s voor hun rekening. Zij delen met elkaar de 
opgedane kennis, waardoor iedereen deze expertise in kan zetten voor het regionale onderwijs 
en bedrijfsleven. Zo voorziet Fontys bijvoorbeeld de andere hogescholen van kennis over 
Sociale Innovatie, Hogeschool Rotterdam de anderen over Blockchain en de HAN de anderen 
onder meer van kennis rond het thema Zorglogistiek en Data-gedreven Logistiek. 
 
Het lectoraat Logistiek en Allianties ondersteunt bedrijven bij het innoveren door projecten en 
onderzoek. Bijvoorbeeld het Netwerk DAC, een learning community op het gebied van 
datagedreven vraagstukken. Daarin kunnen high potentials van logistieke bedrijven zich 
verder ontwikkelen en delen verschillende studenten kennis en inzichten tijdens hun stage- of 
afstudeeronderzoek bij de deelnemende bedrijven. Dat blijkt studenten en professionals 
enorm te inspireren. Een ander voorbeeld zijn de Afstudeertafels op verschillende (logistieke) 
onderwerpen, waarbij het bedrijfsleven, de student, onderzoeker en docentbegeleiders 
worden samengebracht. 
 
Het lectoraat Logistiek en Allianties helpt bedrijven en instellingen graag met het maken van 
logistieke analyses, het geven van advies en het bedenken van slimme oplossingen op divers 
gebied. Vanuit deze onderzoeksgroep worden in-company trainingen gegeven. De 
onderzoekers publiceren artikelen en boeken over tal van logistieke onderwerpen. Het 
lectoraat Logistiek en Allianties staat altijd open om samen met bedrijven en instellingen te 
werken aan het oplossen van logistieke vraagstukken en u verder te helpen met innovaties. 
 
Contactpersoon 
Heeft u interesse om samen te werken met het lectoraat Logistiek en Allianties, neem dan 
gerust contact op met dhr. Hans van Poppel, onderzoeker. 
 
E-mail: Hans.vanPoppel@han.nl  
Tel.: 06 – 55 29 10 01 
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