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Figuur 1: Deelnemende lectoraten

In het Kennisakkoord Logistiek zijn de volgende hogenscholen, lectoraten en lectoren vertegenwoordigd:

•

HZ University of Applied Sciences

•

Hogeschool Rotterdam

•

Breda University of Applied Sciences

•

Fontys Hogescholen

•

NHL Stenden

LECTORAAT SUPPLY CHAIN INNOVATION
Dr. Thierry Verduijn

•

LECTORAAT GREEN LOGISTICS
Dr. Matthias Olthaar

HAN University of Applied Sciences

LECTORAAT HAVEN- EN STADLOGISTIEK
Dr. Ron van Duin

•

LECTORAAT LOGISTIEK & ALLIANTIES
Dr. Dennis Moeke

Hogeschool Utrecht

LECTORAAT SMART CITIES AND LOGISTICS
Dr. Hans Quak

•

LECTORAAT PROCESINNOVATIE &
INFORMATIESYSTEMEN
Dr. Ing. Pascal Ravesteijn

Voorzittter

FACULTEIT TECHNIEK EN LOGISTIEK
Drs. Pascal Swinkels

EMERITUS LECTOR LOGISTIEK & ALLIANTIES
Drs. Stef Weijers
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1 Inleiding
In deze rapportage wordt de kennisagenda van het letorenplatform van het CoE KennisDC Logistiek
(oftwel het Kennisakkoord Logistiek) gepresenteerd. Het document kent de volgende opbouw. De rest
van dit hoofdstuk wordt gebruikt om de uitgangspunten en rol van het Kennisakoord Logistiek nader toe
te lichten. Verder zal in dit hoofdstuk ingegaan worden op hoe de kennisagenda is opgebouwd. Het
Kennisakkoord Logistiek heeft de keuze gemaakt om samen te werken op vier maatschappelijke
vraagstukken. Deze vraagstukken worden in hoofdstuk 2 gepresenteerd. Daarnaast zijn er door het
Kennisakkoord een aantal overstijgende kennisvragen geïdentificeerd en geclusterd in een zes-tal
onderzoekslijnen. Deze onderzoekslijnen worden in hoofdstuk 3 besproken. Vervolgens wordt in
hoofsdtuk 4 nader ingegaan op de ambities van het Kennisakkoord Logistiek, waarna in hoofdstuk 5 de
visie op valorisatie wordt gepresenteerd. Het document sluit af met een overzicht van het kennis- en
projectportfolio van de betrokken lectoraten.

1.1 Missie en visie
ontwikkelen. Als verenigde lectoraten binnen het
Kennisakkoord Logistiek verbinden wij
stakeholders vanuit verschillende regio’s aan dit
proces.

Missie
De missie van het Kennisakkoord Logistiek is het
bevorderen van de bijdrage van logistiek bij
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
door het ontwikkelen, verbeteren, innoveren en
verduurzamen van de daarvoor benodigde
logistieke concepten. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van (regio-overstijgend)
praktijkonderzoek waarbij intensief wordt
samengewerkt met het werkveld,
(kennis)instellingen, overheden en/ of andere
stakeholders. Het praktijkonderzoek resulteert in
betrouwbare en in de praktijk bruikbare
modellen, instrumenten en inzichten. Het
Kennisakkoord draagt bij aan de continue
vernieuwing van het curriculum van de betrokken
(logistieke) hbo-opleidingen door het inzetten van
studenten en docenten in het onderzoek en het
delen van onderzoeksresultaten.

Meerwaarde van samenwerking
De samenwerking van de lectoren in het
Kennisakkoord leidt tot:
1. Grotere slagkracht op onderzoek naar
maatschappelijke en logistieke vraagstukken
die de regio’s overstijgen. Het faciliteert de
dialoog met stakeholders op landelijke schaal
en bundelt de beschikbare
onderzoekscapaciteit. De aandacht voor
specifieke kennisbehoefte de van regio blijft
gewaarborgd.
2. Hogere kwaliteit van onderzoek. Bij elk
vraagstuk de juiste combinatie van expertise
vanuit verschillende lectoraten. Het biedt
lectoraten de mogelijkheid om zich in
onderwerpen en vraagstukken te
specialiseren.

Visie
De visie van het Kennisakkoord Logistiek is dat
maatschappelijke en technologische
veranderingen en uitdagingen vragen om
fundamenteel nieuwe logistieke oplossingen. Wij
geloven dat we deze logistieke oplossingen alleen
in nauwe samenwerking met kennisinstellingen,
het werkveld, burgers en overheden kunnen

3. Grotere impact op de vernieuwing van het
onderwijs. De logistieke opleidingen van de
betrokken hogescholen hebben direct
toegang tot de Body of Knowledge van het
Kennisakkoord en de kennis die door de
betrokken lectoraten is ontwikkeld.
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1.2 Kennisakkoord binnen het KennisDC Logistiek
Het KennisDC Logistiek heeft drie pijlers
ontwikkelde of algemeen beschikbare kennis
voor het oplossen van praktische logistieke
vraagstukken en het versterken van het
logistieke innovatieve vermogen van
bedrijven en organisaties. Daarnaast wordt
ondersteuning geboden aan de logistieke
opleidingen (LM & LE) bij het up to date
houden en innoveren van
onderwijsprogramma’s.
Zowel bij het praktijkgericht onderzoek als bij de
valorisatie en innovatieondersteuning zijn
docentonderzoekers en studenten betrokken.

Het KennisDC Logistiek is een landelijk Centre of
Expertise op het gebied van logistiek, waarbinnen
hogescholen met een logistieke opleiding
samenwerken vanuit een drietal pijlers (Figuur 2:
De pijlers van het KennisDC Logistiek):
•

•

•

Onderwijs – de doelstelling is het opleiden
van bachelorstudenten Logistiek (LM & LE),
associate degree studenten Logistiek en
masterstudenten (SCM) die voorbereid zijn
op de vraagstukken die spelen binnen
bedrijven en organisaties in logistiek
werkveld. Elke hogeschool is verantwoordelijk
voor de eigen opleiding(en). Het
opleidingsprofiel wordt vastgesteld door het
Landelijk Platform Logistiek (LPL). Daarin zijn
naast de hogescholen van het
KennisDC Logistiek ook de Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Windesheim
vertegenwoordigd.

De verbindende factor in deze samenwerking zijn
de KennisDC Logistiek managers. Ze faciliteren en
ondersteunen, vanuit een
valorisatieperspectief, de afstemming tussen de
drie pijlers. Verder spelen zij een belangrijke rol
bij het versterken van de regionale verankering
van het KennisDC Logistiek en de bovenregionale
opschaling van succesvolle valorisatie en
disseminatieconcepten.

Praktijkgericht onderzoek – de doelstelling is
het ontwikkelen van kennis voor
praktijkvraagstukken van bedrijven en
organisatie waarvoor nog geen oplossing of
kennis beschikbaar is. De kennis wordt
ontwikkeld in nauwe samenwerking met het
werkveld en overige stakeholders. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door de
lectoraten of onderzoeksgroepen van de
deelnemende hogescholen. In het
Kennisakkoord Logistiek stemmen de
lectoraten onderling de onderzoeksagenda’s
af en werken ze samen aan de
maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen die in dit rapport worden
gepresenteerd.

Werkwijze

Valorisatie en innovatieondersteuning – het
doel is om bedrijven en organisaties te
ondersteunen bij het toepassen van de door
het Kennisakkoord
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•

Elke pijler heeft eigen doelstellingen en
instrumenten.

•

Gemeenschappelijk hebben de pijlers het
contact en de interactie met het (regionale)
bedrijfsleven.

•

Contact met het bedrijfsleven is regionaal
verankerd in de hogescholen zelf, maar kan in
elke regio anders zijn georganiseerd. In
sommige regio’s werkt de hogeschool samen
met een triple helix organisatie, in andere
regio’s organiseert de hogeschool het contact
met de regio zelf.

•

De balans en de interactie tussen de pijlers
kan ook per regio verschillen.

Figuur 2: De pijlers van het KennisDC Logistiek

1.3 Opbouw van de onderzoeksagenda
Scope van de onderzoeksagenda
De onderzoeksagenda van het Kennisakkoord
geeft richting aan de pijler “Onderzoek” binnen
het KennisDC Logistiek en beschrijft de ambities
van het Kennisakkoord met betrekking tot de
valorisatie van de onderzoeksresultaten naar het
HBO-onderwijs en naar het werkveld.
Valorisatieactiviteiten en innovatieondersteuning

die wel plaatsvinden binnen het KennisDC
Logistiek, maar niet direct voortvloeien uit het
onderzoek van het Kennisakkoord vallen buiten
de scope van de onderzoeksagenda en krijgen
invulling vanuit de pijler “Valorisatie en
innovatieondersteuning”.

Maatschappelijke vraagstukken
Het Kennisakkoord Logistiek heeft de keuze
gemaakt om samen te werken op vier
maatschappelijke vraagstukken waarin logistiek
een belangrijke bedrage kan leveren. Daarmee
sluit het Kennisakkoord aan bij de opbouw van de
Nationale WetenschapsAgenda (NWA) en de
Meerjaren Missiegedreven InnovatieProgramma’s
(MMIPs) van de ministeries.
Onderzoeksprogramma’s van de Europese
Commissie en de Topsector Logistiek agenderen
nadrukkelijk het belang van de rol van de logistiek
als “enabler” van maatschappelijke uitdagingen.

en (last but not least) er binnen deze
maatschappelijke thema’s een sterke behoefte is
aan praktijkgericht onderzoek.
De vier geselecteerde maatschappelijke
vraagstukken en onderliggende opgaves zijn:
•
•
•
•

Logistiek in de leefbare stad.
Duurzame transportnetwerken en -corridors.
Logistiek in de zorg.
Logistiek in circulaire ketens.

Elk van de betrokken lectoraten zal zich naast de
samenwerking in onderzoek naar de
maatschappelijke vraagstukken blijven richten op
de specifieke vraagstukken die spelen in de eigen
regio en daarbij ook het netwerk van het
Kennisakkoord gebruiken om meerwaarde van
samenwerking te realiseren.

Het Kennisakkoord kiest deze maatschappelijke
vraagstukken omdat deze vraagstukken in de
meeste regio’s spelen, de betrokken lectoraten op
deze gebieden complementair zijn, logistiek bij
deze vraagstukken een doorslaggevende rol speelt
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Figuur 3: Maatschappelijke vraagstukken

Logistiek in de leefbare stad
•
•
•
•

Duurzame transportnetwerken en -corridors

Ruimte voor logistiek in de stad
Zero Emissie Stadsdistributie
Veranderende logistieke wensen en behoeften
Korte en circulaire ketens in de stad

•
•
•

Logistiek in de zorg
•
•
•

Ruimte voor mainport logistiek
Benutten van capaciteit van
transportnetwerken
Schone modaliteiten

Logistiek in circulaire ketens
•

De juiste zorg op de juiste plaats
In-, door- en uitstroom
Waardegedreven zorg

•
•

Materialen- en energie-efficiëntie in
productieketens
Servicelogistiek voor product-as-a-service
Retourlogistiek voor circulaire ketens

Onderzoekslijnen
Binnen de maatschappelijke vraagstukken
komen een aantal gemeenschappelijke
kennisvraagstukken terug. Deze
gemeenschappelijke kennisvraagstukken zijn
samengebracht in een zestal onderzoekslijnen.
Op deze wijze wordt relevante kennis, die de
vier maatschappelijke vraagstukken overstijgt,
op een effectieve en efficiënte wijze
samengebracht. De zes geïdentificeerde
onderzoekslijnen zijn:

2. Ontwerp van ketens, knooppunten en
netwerken.
3. Gedrag en learning communities.
4. Digitalisering, data sharing, planning en
ICT.
5. Duurzaamheid.
6. Human Capital.
Figuur 4 laat de relatie zien tussen de vier
maatschappelijke vraagstukken en de zes
onderzoekslijnen. In elk maatschappelijk thema
komen elementen van de onderzoekslijnen
terug, maar de accenten kunnen per
maatschappelijk vraagstuk verschillen.

1. Businessmodellen, samenwerking en
governance.

Figuur 4: Relatie tussen maatschappelijke vraagstukken en onderzoekslijnen

Maatschappelijke vraagstukken
Onderzoekslijnen

Logistiek in een
leefbare stad

Duurzame transport
netwerken

Business modellen, samenwerking
& governance
Ontwerp van ketens,
knooppunten en netwerken
Gedrag en learning communities

Duurzaamheid
Digitalisering, data sharing,
planning en ICT technologie
Human Capital
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Logistiek in de zorg

Logistiek in de
circulaire economie

Expertisegebieden
Binnen het KennisDC Logistiek heeft elke regio
een aantal expertisegebieden. Het gaat daarbij
om uitgebreide kennis ten aanzien van specifieke
onderwerpen die binnen de afzonderlijke
lectoraten aanwezig is. Denk hierbij aan kennis op
het gebied van nieuwe technologie (Blockchain,
Internet of Things), een domein (o.a. zorg,
agrologistiek), of een logistieke specialisatie (o.a.
warehousing, douane). Deze lokale
expertisegebieden blijven bestaan omdat ze voor
de betreffende lectoraten een specifieke
meerwaarde hebben.

Tevens vormen deze expertisegebieden de
huidige kennisbasis en voeden daarmee de
onderzoekslijnen en programmatische aanpak
voor de maatschappelijke vraagstukken.
Expertisegebieden zijn niet statisch, het is te
verwachten dat er in de komende jaren
verschuivingen plaats zullen vinden op basis van
gepland of nog te ontwerpen onderzoek. In
hoofdstuk 6, waarin de inbreng van de
hogescholen is opgenomen, wordt de link tussen
de expertisegebieden, maatschappelijke
vraagstukken en onderzoekslijnen weergegeven.
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2 Maatschappelijke vraagstukken en Logistiek
2.1 Logistiek in de leefbare stad
Ruimte voor logistiek in de stad

Veranderende logistieke wensen en behoeften
in de stad

Ruimte voor logistiek in de stad staat onder druk:
minder acceptatie van de overlast door logistiek
bij bewoners, verdere fragmentatie van
logistieke stromen vergroot de druk op stad.
Verdichting zorgt voor grotere mobiliteitsbehoefte en in planning wordt meer ruimte
gemaakt voor fietsen en voetgangers.

Technologische ontwikkeling en toenemende
klantwensen zorgen voor een toename en
fragmentatie van logistieke stromen naar en in
de stad en vragen om snellere, flexibelere
logistieke netwerken.
Opgave:
• Ontwerpen van logistieke concepten voor
last mile bevoorrading: o.a. met een netwerk
van city hubs, wijkhubs en servicepunten en
nieuwe businessmodellen.
• Services en businessmodellen waarbij
ontvangers meer regie hebben op tijd en
plaats van levering.
• Beïnvloeden van het consumentengedrag
aangaande de logistieke belevering.
• Organisatie (en beïnvloeding) van retouren
logistiek (retourstroom van producten).
• Integreren van netwerken (thuiszorg,
pakketten, boodschappen, retourstromen,
en meer … etc.).
• Samenwerking en nieuwe businessmodellen
in bundeling van goederenstromen.

Opgave:
• Herontwerp van publieke ruimte en positie
van de logistiek en inpassen van logistieke
voorzieningen in de publieke ruimte of
inpandig.
• Ontwerp van logistiek concepten met hubs,
bundeling en (her)positionering van
voorraden.
• Ontwerp van stimuleringsmaatregelen om
het gefragmenteerde logistieke werkveld in
nieuwe concepten te laten samenwerken.
• Ontwerpen van de Smart City, het gebruik
van (publieke) data voor betere en slimmere
logistiek.
Zero Emissie Stadsdistributie
De doelstelling is Zero Emissie Stadslogistiek in
2025/2030, maar de ontwikkelingen in
technologie en de daarmee gekoppelde business
cases zijn nog grotendeels onzeker. Daardoor is 1
op 1 vervanging van bestaande vervoermiddelen
voorlopig geen oplossing.

Korte en circulaire ketens in de stad
Het stedelijk gebied is een belangrijke bron van
materiaal voor de circulaire keten. Om de stad
als bron van grondstoffen te kunnen realiseren,
dienen rest- en afvalstoffen te worden
gescheiden en ingezameld. Ook groeit de
behoefte aan duurzame korte ketens waarbij
producten in en nabij de stad worden
geproduceerd met lokaal en regionaal
beschikbare (circulaire) grondstoffen. Dat leidt
tot een logistieke opgave in het creëren van
beschikbare ruimte en het organiseren van
stromen.

Opgave:
• Ontwerp van nieuwe logistieke concepten
met mix van verschillende modaliteiten,
knooppunten en ruimtebehoeften in de stad
(structuren); inzet van LEVVs – fiets en
andere elektrische voertuigen.
• Herontwerp van de logistieke processen in
en rondom bedrijven en instellingen
(transitieproces).
• Inpassing laadinfrastructuur voor logistiek in
stedelijke omgeving.

Opgave:
• Ontwerpen van close loop circulaire ketens
binnen de stad en in de regio en daaraan

9

•

gekoppelde logistieke en vervoersconcepten
en ruimtebehoeften in de stad.
Logistieke concepten voor retourstromen in
meerdere fracties en onderdeel van

•

reguliere logistieke stroom als integrale
benadering huishoudelijk afval/bedrijfsafval.
Businessmodellen in organiseren van
retourlogistiek (white label, samenwerking
stadsdistributiecentra en afvalinzamelaars).

2.2 Duurzame transportcorridors en -netwerken
Ruimte voor de mainport logistiek

als logistiek regisseur, aan het veranderen. Door
de enorme groei van e-commerce wordt trade
compliance & border management complexer. De
capaciteiten van de transportnetwerken worden
steeds vaker blootgesteld aan extreme
omstandigheden (bv. extreem weer). Op zulke
momenten is het belangrijk dat de continuïteit
van de logistieke prestatie gegarandeerd blijft.

De maatschappij stelt steeds duidelijker grenzen
aan de groei van logistieke activiteiten: geluid,
emissies, ruimte en omgeving. Recente dossiers
zijn de afname van het aantal slots voor full
freighter vluchten Schiphol , stikstofproblematiek, vrijmaken van haventerreinen voor
woningbouw in de haven van Amsterdam,
maatschappelijke weerstand tegen de verdozing
van het landschap door XXL warehouses. Het
economisch model van de mainport staat ter
discussie: door digitalisering en opkomst van de
zakelijke dienstverlener is de logistieke sector niet
meer de banenmotor voor een regio. Toch blijven
goed functionerende mainports belangrijk voor
de concurrentiepositie van de Nederlandse
handels- en productiebedrijven en is een gezonde
groei nodig om logistieke dienstverleners
perspectief te bieden.

Opgave:
• Synchromodaal vervoer – seamless transport
over modaliteiten heen: dynamische planning
(modellen).
• Nieuwe businessmodellen governance om
het benutten van capaciteit mogelijk te
maken.
• Inzet van meer autonome modaliteiten.
• Nieuwe op- en overslagtechnieken voor
knooppunten, netwerkvorming op basis van
physical internet.
• Delen van informatie en waarborgen van
betrouwbaarheid van informatie in de keten
op het gebied van inzet, uitvoering en
onderhoud van (autonome)
transportmiddelen en infrastructuur met
behulp van ICT (IoT, platformen etc.).

Opgave:
- Ontwerp van de Mainport van de toekomst:
van compacte, duurzame knooppunten en
processen met maatschappelijk gewenste
balans tussen ruimte, emissies,
werkgelegenheid, etc..
- Aangeven van de economische en
meerwaarde als nutsvoorziening (nodig om
Nederland te kunnen blijven bevoorraden) en
de minimumeisen om deze functie te kunnen
vervullen.

Schone modaliteiten en knooppunten
Verduurzaming van modaliteiten (zeevaart,
luchtvaart, binnenvaart, spoor, wegvervoer lange
afstand) en knooppunten (warehouse, terminals
etc.) is nodig, maar een optimale emmissievrije
oplosssing voor modaliteiten en knooppunten is
nog niet in beeld. Dus ondernemers en
overheden moeten aan de slag met
tussenstappen (waterstof, containers met
batterijen, elektrificatie).

Benutten van capaciteit van transportnetwerken
Om negatieve maatschappelijke effecten te
verminderen en de concurrentiekracht te
handhaven is optimale benutting van
transportnetwerken een voorwaarde. De
capaciteit van voertuigen en logistieke
infrastructuur wordt lang niet altijd
optimaal benut. Daarnaast is het logistieke
speelveld, door de groeiende rol van platformen

Opgave:
• Inzicht in de roadmap voor logistieke
ondernemers.
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•

Groeipaden van introductie van schone
energiedragers op basis van logistieke
kenmerken en volumes.

•

Inrichting en opschaling van supply chains
van schone brandstoffen (waterstof, biofuels, etc.).

2.3 Logistiek in in de zorg
De juiste zorg op de juiste plaats
In een poging de (toekomstige) druk op het
zorgsysteem te verlagen, worden burgers
gestimuleerd en gefaciliteerd om zorg, hulp
en/of ondersteuning zo lang mogelijk in hun
eigen leefomgeving te organiseren. Daarnaast is
het zo dat een aanzienlijk deel van de huidige
(relatief dure) medisch specialistische zorg,
zonder verlies van kwaliteit, kan worden
verplaatst naar de anderhalve of eerste lijn.

eisen is dat veel ziekenhuizen en
revalidatiecentra op zoek zijn naar manieren om
de in-, door- en uitstroom van patiënten te
optimaliseren.
Opgave:
• Logistieke optimalisering van de “Patient
Journey” (incl. transmurale zorgproces).
• Integraal capaciteitsmanagement (op
verschillende niveaus: binnen een
zorginstelling, op zorgketenniveau en/of op
regionaal niveau).

Opgave:
• Slimme logistieke oplossingen voor zorg,
hulp en ondersteuning in de eigen
leefomgeving.
• Datagedreven capaciteitsplanning (o.a. de
inzet van zorgmedewerkers)
• Logistieke herinrichting van zorgketens (o.a.
door taakherschikking in de keten).
• Verbeteren van afstemming en informatieuitwisseling in de zorgketen.
• Logistieke inbedding van digitale toepassing
(bv. e-health).

Waardegedreven zorg
Value Based Healthcare (VBHC) kan worden
beschouwd als de opmaat naar Zorglogistiek 3.0,
waarbij de focus ligt op het waardegedreven
organiseren van zorgprocessen. Onder invloed
van deze verschuiving worden zorglogistieke
prestaties niet langer alleen afgemeten aan
wachttijden, doorlooptijden en
capaciteitsbenutting. Outcome-gerelateerde
prestaties als behandelresultaten, kwaliteit van
leven en positieve gezondheid spelen een steeds
belangrijkere rol.

In-, door- en uitstroom
Ziekenhuizen en revalidatiecentra worden in
toenemende mate geconfronteerd met twee
schijnbaar tegengestelde opdrachten. Enerzijds
staan ze voor de uitdaging om kosten te
besparen en het rendement te verhogen.
Anderzijds verwachten patiënten en
zorgverzekeraars kwalitatief hoogwaardige zorg
die tijdig (zonder onnodige wachttijden) wordt
geleverd. Het gevolg van deze optelsom aan

Opgave:
• Een meer multidisciplinaire benadering.
• Nieuwe sturingsconcepten (bv. criteria,
maatstaven en monitoring).
• Meer expliciet aandacht voor bijvoorbeeld
sociaal-economische gezondheidsverschillen
tussen mensen en eenzaamheid bij logistieke
verbeteringen en innovaties.
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2.4 Logistiek in circulaire ketens
Materialen- en energie-efficiëntie in
productieketens
De manier waarop momenteel productie- en
consumptieketens (supply and demand chains)
zijn georganiseerd leggen een te zware belasting
op het milieu. In de huidige situatie gebruiken we
het equivalent van 1,7 planeet aarde. Dit leidt tot
toenemende klimaatverandering,
milieuvervuiling en geopolitieke spanningen. Als
waardecreatie en welvaart dienen te groeien dan
moet met een lagere milieudruk meer waarde
worden gecreëerd. In jargon: impact decoupling.
Dit veronderstelt met minder materialen
dezelfde waarde creëren door verspillingen van
materialen en energie tegen te gaan in de keten
(lean): resource decoupling.

Belangrijke vraag is hoe dat gerealiseerd kan
worden in verschillende toepassingssituaties.
Opgave:
• Nieuwe businessmodellen en financiering
voor gebruikersgoederen en prikkels voor
gedragsverandering
gebruikers/consumenten.
• Logistieke serviceconcepten (monitoren,
gebruik, onderhoud).
• Balancering optimale servicegraad versus
kosten.
Retourlogistiek
De helft van de uitstoot van broeikasgassen is
het resultaat van het winnen en oogsten van
ruwe (virgin) grondstoffen. Tevens gaan deze
processen gepaard met het gebruik van toxische
chemicaliën en ontbossing en daarmee verlies
aan biodiversiteit. Materialen dienen na gebruik
door de consument en business opnieuw
hergebruikt te worden in de logistieke keten
middels recycling en, of refurbishing.

Opgave:
• Productie- en procesoptimalisatie gericht op
materialenefficiëntie en energie-efficiëntie.
• Nieuwe inkooplogistiek voor inkoop van
meer ‘lokale’ en bio-gebaseerde
grondstoffen.
• Integraal product- en ketenontwerp.

Opgave:
• Organisatie van retourstromen en beheer
van virtuele voorraad van te retourneren
producten (kwantiteit, moment van retour,
conditie, materialen, etc.) conform de ladder
van Lansink.
• Focus op kwaliteit van materialen en
grondstoffen, volgen waar producten zijn of
prikkels om producten weer retour te
krijgen.

Servicelogistiek voor product-as-a-service
Consumptie stimuleert de economie als gevolg
waarvan lang gebruik van producten ontmoedigd
wordt. Als producten korter meegaan, wordt er
meer geconsumeerd, maar wordt de milieudruk
ook groter. Service logistiek kan bijdragen aan
het creëren van prikkels die het interessant
maken voor bedrijven om de levens- en
gebruiksduur van producten te verlengen.

12

3 Onderzoekslijnen
3.1 Businessmodellen, samenwerking en governance
Uitdaging/Doelstelling
•

•

•

•

De in hoofdstuk 2 beschreven
maatschappelijke uitdagingen vragen om
grote, structurele verandering van bestaande
businessmodellen. Hierdoor komen transities
vaak moeizaam tot stand (bv. bundeling,
stads-distributie of toepassing van ICT).
De benodigde verandering vraagt om de
nieuwe samenwerkingsvormen, zoals Sharing,
White Label of inzet van andere
ketenpartijen.
Maatschappelijke waarde en
maatschappelijke kosten; er is toenemende
druk uit de maatschappij om
maatschappelijke kosten op te nemen in
prijzen. Daarnaast heeft logistiek ook effect
op de waarde van vastgoed wanneer de
logistiek wordt beperkt. De uitdaging is om
die waarde in te zetten om de stijging van de
logistiek kosten te dekken.

•
•

Impact Onderwijs/Human Capital Agenda
Het doorgronden van de samenwerking en de
governance zijn belangrijk omdat verhoudingen
tussen private (en publieke) partijen in ketens en
netwerken grote invloed hebben op de inrichting
en efficiency van een logistiek systeem (breder
dan supply chain management). Voor studenten
zijn samenwerking en governance abstracte
begrippen. Het concreet maken van
samenwerking en governance in
praktijkvraagstukken in de vorm van
onderwijscases vergroot het inzicht bij studenten.
Kennis over businessmodellen, samenwerking en
governance draagt bij aan succesvol realiseren
van logistieke innovaties in de praktijk.

Relevantie
Logistiek in de stad: bundeling van logistieke
stromen, afvalinzameling en e-commerce,
businessmodel en governance in stimuleren van
stads-distributie via hubs, businessmodel is meer
sturing door de klant; Corridors: meer optimale
benutting van beschikbare capaciteit in
knooppunten en netwerken; De zorg:
businessmodellen waarbinnen het gebundeld en
meer vraaggestuurd leveren van goederen,
welzijn en zorg vanuit (multifunctionele) hubs
centraal staat. Circulair: businessmodellen waarin
distributie en inzameling van reststromen worden
gecombineerd.

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA
De noodzaak voor de ontwikkeling van nieuwe
businesmodellen en samenwerking om
maatschappelijke logistieke uitdagingen op te
lossen wordt benadrukt in NWA-route 16 en het
nieuwe programma van de Topsector Logistiek.

Stappenplan
1. Opstart van een (landelijk dekkende) Learning
Community met use cases (uitdagingen
waarin nut en noodzaak van nieuwe
businessmodellen en samenwerking sterk is).
2. Ontwikkelen van een theoretisch kader en
onderzoeksraamwerk.
3. Opzetten van praktijkprojecten als case
studies/ Living Labs.

Onderzoeksvragen in deze programmalijn
•

•

Businessmodel voor MKB-logistiek dienstverlener-capaciteitsleverancier en/of
nichespeler.
Combinatie van logistieke stromen
(combinatie stad in en uit, netwerk-last mile).
Stedelijk gebied: bundeling in de stad met een
white label-concept.

Sharing logistics concept: Het businessmodel,
informatie-uitwisseling, aansprakelijkheid,
compliance.
Wanneer zelf investeren (own) of gebruiken
(lang huren of kort huren).
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3.2 Ontwerp van ketens, knooppunten en netwerken
Vraagstukken
•

•

•

De grond is vaak duur, sommige gebieden
kennen vaak veel congestie, andere gebieden
hebben een schaarste aan arbeid, waardoor
het locatie vraagstuk van waar zetten we onze
hubs/knooppunten/warehouses neer
ingewikkeld wordt.

•
•

Het bedrijfsleven worstelt met de vraag hoe
zij de positie als slimme doorvoerschakel in
nationale en Europese logistieke ketens
kunnen blijven behouden. De vraag is welke
netwerken daarvoor nodig zijn en hoe die
kunnen worden bestuurd.

•

Veel bedrijven en instellingen hebben wel de
ambitie om hun goederen schoner te
verplaatsen maar kennen vaak de
mogelijkheden niet om de stap te maken. De
transitie naar nieuwe innovatie netwerken is
vaak nog onbekend.

•

Bedrijven en instellingen maken zich steeds
vaker zorgen over de continuïteit van hun
netwerk onder extreme omstandigheden.

Impact Onderwijs/ Human Capital agenda
Het vergoten van kennis op het gebied van
ontwerpen, inrichten en plannen van multimodale
vervoersnetwerken. Het ontwerpen van de
kennisprofielen die nodig zijn bij de transitie naar
meer slimme, duurzame- en geautomatiseerde
systemen in logistieke ketens.

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA
NWA-route 16:
•
•
•
•

Relevantie
Beperken van de stikstof /CO2/PM-uitstoot
dwingen ondernemers om andere keuzes te
maken in de opzet en uitvoering van hun
logistieke ketens. Congestie vormt een andere
belangrijk knelpunt om vervoersnetwerken
betrouwbaar te maken. Het efficiënter gebruiken
van de netwerken is wenselijk vanuit een
maatschappelijk oogpunt.

Kwaliteit van de omgeving.
Emissievrije transportnetwerken.
Kortere logistieke ketens en bundeling.
Zelfrijdend en varend transport.

Stappenplan
1. O-D vraaganalyse van specifieke
goederenstromen.
2. Inrichting van de vervoerscorridor met keuzes
voor knooppunten (met/zonder voorraad) en
modaliteitskeuzes.
3. Strategische/tactische/operationele
aansturing van de knooppunten (inrichting,
planning & uitvoering).
4. Disseminatie van kennis door inzet van
kennissessies, bedrijfsadviezen met maturity
modellen.

Onderzoeksvragen in deze programmalijn
•

Op welke wijze kunnen we slim gebruik
maken van multimodale aansturing van deze
knooppunten? Zijn er mogelijkheden voor
autonome sturing?
Hoe houden we de netwerken van ketens in
stand onder extreme randvoorwaarden?
Op welke manier kunnen we ICT slim inzetten
om de inzet, gebruik en onderhoud van
vervoermiddelen en knooppunten te
beheren?

Op welke manier kunnen we vervoersnetwerken zodanig inrichten dat efficiënt
gebruik wordt gemaakt van duurzame
knooppunten en transportverbindingen voor
diverse goederenstromen? Welke locaties zijn
interessant als knooppunt?
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3.3 Gedrag en learning communities
Vraagstukken

Impact Onderwijs/ Human Capital agenda

Menselijk gedrag is een bepalende factor bij het

•

realiseren van logistieke verbeteringen en innovaties. Het is daarom van belang om het menselijk
gedrag en het effect van beleid en sturing hierop
beter te begrijpen.
Een mogelijke manier om actief met mensen en
gedrag gewerkt wordt zijn te vinden in living labs
en learning communities. Binnen deze
onderzoekslijn wordt ook actief gewerkt aan de
vraag op welke manier effectieve leerprocessen
kunnen plaatsvinden voor bedrijven en tussen
bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

•

Relevantie

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA

Bij logistieke verbeteringen en innovaties speelt
menselijk gedrag een centrale rol. Met andere
woorden, de uiteindelijke prestaties van bedrijven
en organisaties hangen in belangrijke mate af van
menselijk gedrag. Het is daarom van belang om
inzicht te krijgen in dit gedrag en de
consequenties daarvan, voor wat betreft
logistieke verbetering en innovaties, te begrijpen.

Sluit aan op NWO Learning Communities en living
labs zijn ook onderdeel van topsectorenbeleid.
Om doelen MMIP te realiseren zijn
gedragsveranderingen noodzakelijk,

Stappenplan
1. Inzicht krijgen in gedrag binnen logistieke
processen, ketens en netwerken.
2. Vertalen van de inzichten in praktisch
bruikbare handvatten en tools.
Deze handvatten en tools inzetten om de
logistieke performance te verbeteren.
3. Enquête-onderzoek naar consument
preferenties met behulp van keuzegedrag
modellen. Ook experimenten (in een
laboratorium setting) zijn erg waardevol.
4. Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van
innovatieve concepten ter bevordering van
het innovatief vermogen van organisaties en
bedrijven (in de logistieke sector).
5. De opgedane kennis en inzichten inbedden in
de curricula van logistieke (hbo-)opleidingen.
6. Onderzoek doen naar hoe je het leren
kunt bevorderen (zie bv. het NWO
projectvoorstel "Understanding
Learning Communities").

Onderzoeksvragen in deze programmalijn
•
•

•
•

•

Verbeteren van het begrip van menselijk
gedrag om adequate aan-/bijsturing te
kunnen realiseren en daarmee de (logistieke)
performance te verbeteren. Verbeteren van
enquête-onderzoek en het uitvoeren van
experimenten ten behoeve van keuzegedrag
modellen (in nauwe samenwerking met
universiteiten).
Vergroten van het innovatieve vermogen en
de wendbaarheid van organisaties en
bedrijven (in de logistieke sector) door
logistieke professionals optimaal te laten
presteren.

Hoe wordt menselijk gedrag binnen logistieke
processen, ketens en netwerken beïnvloed?
Op welke wijze kunnen we de consument
beïnvloeden om bv. duurzame keuzes te
maken?
Welk effect heeft dit op de logistieke
performance?
Hoe kan op basis van inzicht in
het gedrag adequate aan-/bijsturing
gerealiseerd worden?
Op welke wijze kunnen bedrijven en
organisaties logistieke verbeteringen en
innovaties optimaal ondersteunen?
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3.4 Digitalisering, Data Sharing, Planning en ICT-technologie
lossen. Dat geldt voor alle vier de
maatschappelijke vraagstukken. De context, de
stakeholders, toepassingen en data kunnen
verschillend zijn, de problematiek is generiek.

Vraagstukken
•

•

•

•

•

Digitalisering. Het converteren van papieren
in digitale documenten of de registratie van
goederen en activiteiten, biedt voor veel
bedrijven en organisaties nog altijd veel
potentieel voor verbetering.
Platformen en Standaarden. De ontwikkeling
van een breed beschikbare, open en
toekomstbestendige digitale infrastructuur
vormt de basis voor het kunnen delen van
data (eCMR, Open Trip Model, i-share, etc.).
Data Sharing en supply chain optimalisatie.
Uitzicht op betere ketensamenwerking en
duidelijkheid over voorwaarden voor
samenwerking en beheer van de data
(bijvoorbeeld i-share) zijn noodzakelijk
voordat data sharing kan worden
gerealiseerd.
Technologische ontwikkelingen zoals,
Internet-of-Things (IoT), sensoren, blockchain,
5G, Artificial Intelligence (AI) of Connected
Transport Corridors (CTC) biedt nieuwe
kansen voor bedrijven en ketens om
processen te optimaliseren. Voor bedrijven en
het MKB is de uitdaging om deze technologie
te vertalen in concrete toepassingen en
business cases, vooral omdat de kansen voor
optimalisatie veelal per bedrijf verschillend
zijn.
Supply Chain 4.0 (naar analogie van Industry
4.0) of Physical Internet: gecombineerde
toepassing van technologieën als Internet of
Things, Cloud Computing, Business Analytics,
Big Data en Artifical Intelligence leidt tot een
ideaalbeeld in optimalisatie van ketens- en
netweken. De vraag daarbij is dan: in welke
mate gaan rollen van diverse partijen
daardoor veranderen in de logistieke keten en
hoe wordt het eigendom en de veiligheid van
data daarbij beheerd (Topsector Logistiek,
2020)?

Onderzoeksvragen in deze programmalijn
1. Aan welke randvoorwaarden moet worden
voldaan om veilig, efficiënt en met
vertrouwen informatie in ketens te delen en
hoe kunnen die voorwaarden worden
gecreëerd of gestimuleerd?
2. Hoe kunnen MKB-bedrijven, ondanks een
gebrek aan specifieke kennis en/ of schaal,
toch gebruik maken van nieuwe
technologieën ter ondersteuning van hun
logistieke processen?
3. Welke meerwaarde biedt de beschikbaarheid
van real-time informatie voor het
optimaliseren van logistieke processen in
ketens en netwerken en welke dynamische
planningstools zijn daarvoor nodig?
4. Welke data en data sharing is nodig om het
Physical Internet te laten functioneren en
welke business cases en samenwerkingen zijn
nodig om deze infrastructuur te kunnen
realiseren?
5. Hoe houden bedrijven en organisaties grip op
hun data als deze gedeeld wordt in de keten
en welke risico’s lopen zij/moeten beheerst
worden?

Impact Onderwijs/ Human Capital agenda
De technologie ontwikkelt zich snel. Hogescholen
hebben de uitdaging om door middel van
onderzoeksprojecten kennis over effectieve
toepassing ICT-technologieën in de logistieke
sector en de impact op (ketenprocessen) te
ontwikkelen en up to date te houden en daarmee
het onderwijs continue te kunnen actualiseren.
Studenten kunnen in onderzoek participeren door
samen met MKB-bedrijven te zoeken naar
praktische toepassingen en concrete uses cases.
Daarmee wordt nieuwe technologie toepasbaar
en concreet gemaakt. Voor studenten is het
uitdagend om vanuit de supply chain
verbeteringsfocus ook te doorgronden hoe

Relevantie
Digitalisering is een belangrijke enabler en soms
ook een voorwaarde om nieuwe logistieke
concepten en processen te kunnen inrichten en te
optimaliseren en daarmee vraagstukken op te
16

technologie impact kan hebben op de
verhoudingen en rollen in de huidige keten (digital
transformation).

als belangrijke ontwikkeling. Deze onderzoekslijn
sluit aan op het thema ‘Data-gedreven Logistiek’
en is een voorwaarde voor onderzoek op het
thema Ketenregie.

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA

Stappenplan

Digitalisering en data capture zijn belangrijk
aandachtspunten in het programma NWA ROUTE
16; MMIP Deel-KIA - Toekomstbestendige
Mobiliteitssystemen; Topsector Logistiek en
ALICE. NWA Route 16: Met de komst van big
data is informatie real time beschikbaar en zijn we
in staat fysieke stromen en datastromen slim en
real time met elkaar te verbinden in de vier
actielijnen: emissievrije transport- netwerken,
duurzame stedelijke mobiliteit, kortere logistieke
ketens en zelfrijdend en varend transport.
Topsector Logistiek heeft digitalisering benoemd

1. Identificeren van Top 3 concrete uitdagingen
(use cases) in elk van maatschappelijke
uitdagingen samen met stakeholders
(vraagarticulatie).
2. Definieer theoretisch raamwerk voor
vraagstukken implementatie, data sharing,
nieuwe toepassingen en data infra voor
supply chain 4.0/PI.
3. Ontwikkelen van praktijk cases in projecten
met bijdrage aan kennisopbouw en
theorieontwikkeling.

3.5 Duurzaamheid
modellen. Hierin valt ook het verminderen
van afval, het verminderen van de vraag
naar goederenvervoer (denk bv. aan localfor-local).

Vraagstukken
Vanuit de 17 duurzame ontwikkeldoelen van de
VN (Sustainable Development Goals) om
een einde te maken aan extreme armoede,
ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering,
richten we ons vanuit de logistiek op de
volgende specifieke vraagstukken:
•

•

•

Decarbonisatie transport (in lijn met
afspraken in Nederlands klimaatakkoord en
actieagenda TSL): acties op het gebied van
brandstof, toepassing van nieuwe
technologieën in voertuigen en logistieke
optimalisatie en gedragsverandering. Deze
acties zijn allen multidisciplinair, waarbij wij
ons richten op de logistieke toepassing van
technische innovatie of gedragsverandering.
Transitiepad voor vergroening van de
logistiek (het praktisch mogelijk maken voor
logistieke bedrijven om keuze te maken
door emissie-rekenmodellen, monitoring en
benchmarking in duurzame maatregelen).

•

Ontwikkeling van duurzame transport
alternatieven en businessmodellen, slimme
combinaties van modaliteiten en gebruik
van vrije capaciteit en platformen (in lijn
met het Physical Internet).

•

Duurzame (gezonde lucht) en bereikbare
steden, beschikbaarheid van goederen en
voedsel (in het bijzonder).

•

Duurzame werkgeverschap (vooral rond ecommerce, in distributiecentra maar ook in
last mile).

Relevantie
De vraag naar duurzaamheid is een belangrijke
externe driver om vernieuwingen in logistieke
concepten en processen te kunnen krijgen.
Verduurzaming van logistiek is moeilijk; aan de
ene kant gaat het over inzet van zero emissie
voertuigen (schone techniek) binnen bestaande
logistieke operaties, aan de andere kant gaat
het om nieuwe logistieke concepten waarmee
het aantal bewegingen kan worden gereduceerd
(slimme logistiek). Om welvaartsbehoud of -

Verminderen van emissies door circulariteit
en door materialen slimmer te verwerken
(50% van mondiale CO2-uitstoot is
gevolg van verwerking
grondstoffen). Vereniging van economische
en ecologische belangen vereist nieuwe
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groei te realiseren i.c.m. verduurzaming zijn
radicaal andere logistieke ketenoplossingen
nodig die innovatief en slim omgaan met
goederen-, informatie- en geldstromen. Dit
geldt voor toepassingen in alle vier de
maatschappelijke thema's. Maar is ook nodig
om een vergelijking te kunnen maken met
verduurzaming in andere sectoren (kosten/
batenafweging duurzaamheids-investering in
logistiek versus elders in het proces).

en concreet gemaakt. Voor studenten is het
uitdagend om vanuit een supply chain
perspectief duurzame ontwerpen te maken en
te leren dat duurzaamheid impact kan hebben
op de verhoudingen en rollen in de huidige
keten.

Onderzoeksvragen in deze programmalijn

•

•

•

•

•

•

•

•

Welke impact en mogelijkheden hebben
voertuig- en brandstoftechnische
ontwikkelingen op het ontwerp van de
logistieke grondvorm?
Wat zijn bruikbare meet- en
managementmethoden voor monitoring
van de impact van CO2-maatregelen door
de jaren heen en voor vergelijking andere
duurzaamheidsinitiatieven?
Welke businessmodellen en
gedragsveranderingen dragen bij aan
duurzamere logistiek?
Welke decarbonisatiemogelijkheden zijn er
voor (logistieke) bedrijven (wat kan wel/
niet: denk aan i) vraag naar
goederenvervoer, ii) gebruik/
combinatie modaliteiten, iii) slim/
deelgebruik van vloten en middelen, iv)
hoge energie efficiency vloten en middelen,
v) gebruik laag/ nul emissie vloten/
middelen1.
Wat zijn de kansen voor transitie naar
circulaire ketens middels slimme inkoop-,
productie-, distributie-, retour- en
servicelogistiek?

•

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA
Het onderzoek sluit aan bij het overkoepelende
prioritaire thema duurzaamheid van de
Topsector Logistiek, het thema ‘Emissievrije
transport-netwerken’ van NWA-route 16, de
MMIPs 6,8, 9 & 10 (missie D+), de roadmaps van
ETP Alice (o.a. 'Roadmap towards zero emissions
logistics 2050'), diverse acties van het
Klimaatakkoord en duurzaamheidsinitiatieven
binnen de andere topsectoren (HTSM, TKI urban
energy).

Stappenplan
•

•

Impact Onderwijs/ Human Capital agenda
Studenten kunnen in onderzoek participeren
door samen met MKB-bedrijven te zoeken naar
praktische toepassingen en concrete uses cases.
Daarmee wordt duurzame logistiek toepasbaar

1

Vergroten van begrip / inzicht in
duurzaamheid (breed) en factoren die hier
invloed op hebben.
Inzicht in verschillende soorten emissies
(lokaal, globaal) en effecten.
Ketenbreed en overstijgend naar
duurzaamheid leren kijken (niet alleen naar
directe uitlaatgassen) ook in relatie met
hele LCA (life cycle analysis).
Voorbereid worden op de transitie naar een
circulaire economie (nu is Nederland 14,6%
circulair, 50% in 2030 en 100% in 2050).

Methoden voor footprint berekening (ook
voor logistieke concepten) voor monitoring
en vergelijk met andere
duurzaamheidsinvesteringen (en tool
ontwikkeling).
Ontwikkelen concepten (zie
onderzoeksvragen) voor verschillende
stromen en logistiek en voor inzet
technische innovaties en
gedragsveranderingen.

zie http://www.etp-logistics.eu/wp-content/uploads/2019/12/Alice-Zero-Emissions-Logistics-2050-Roadmap-WEB.pdf
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Onderzoeksvragen in deze programmalijn

3.6 Human Capital

•
Vraagstukken
1. Logistieke onderwijscurricula (in het hoger
beroepsonderwijs) zo goed mogelijk laten
aansluiten op de (korte-, middellange en
lange termijn) behoeften in de sector.
2. Organisaties en bedrijven (in de logistieke
sector) ondersteuning bieden bij het
behouden en ontwikkelen van logistieke
professionals.

•

•

Relevantie

Aansluiting topsectoren/MMIP/NWA

Met de huidige maatschappelijke uitdagingen
verandert ook de focus van de logistiek en
daarmee veranderen de eisen t.a.v. het menselijk
kapitaal in de (zorg)logistiek. Technologische
ontwikkelingen en digitalisering zorgen voor
snelle veranderingen in de manier van werken en
inhoud van het werk; functies veranderen en/ of
verdwijnen. Bovendien wordt de logistieke sector
gekenmerkt door een ‘vergrijsde’
werknemerspopulatie die moeite heeft met het
ontwikkelen van nieuwe skills. Daarnaast stelt de
nieuwe generatie werknemers andere eisen aan
werkgevers, waardoor deze moeite hebben met
het aantrekken en behouden van jong talent.

2

Welke competenties hebben logistieke
professionals, gezien de maatschappelijke- en
sectorspecifieke ontwikkelingen, in de
(toekomstige) beroepspraktijk nodig?
Welke eisen stelt dit aan de logistieke
onderwijscurricula (in het hoger
beroepsonderwijs)?
Hoe kunnen organisaties en bedrijven (in de
logistieke sector) optimaal worden
ondersteund bij het behouden en
ontwikkelen van logistieke professionals?

“Alle topsectoren werken zowel vanuit het
perspectief van bedrijven als van professionals en
vakmensen. In hun human capital agenda’s staat
de discrepantie tussen de behoefte van bedrijven
aan voldoende goed opgeleid personeel en de
beschikbaarheid van deze mensen centraal. Ook
de ontwikkel-mogelijkheden voor professionals en
vakmensen spelen een belangrijke rol: hoe
kunnen zij zich (toekomstgericht)blijven
ontwikkelen?” 2

Stappenplan
•

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 – 2023 Samen aan de slag.
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Opzetten consortium met bedrijven en
organisaties in werkbemiddeling (UWV,
uitzendbureaus, werving-selectie) voor
doorlopend en systematisch onderzoek naar
huidige versus benodigde competenties van
(toekomstige) logistieke professionals.

4 Ambities van het Kennisakkoord voor onderzoek
Het Kennisakkoord heeft zes ambities
geformuleerd voor het praktijkonderzoek. Deze
ambities worden nog uitgewerkt in een actieplan.

toepasbaarheid van onderzoeksresultaten
aanzienlijk zal vergroten.
Het Kennisakkoord streeft dan ook naar een
volwaardige rol voor het HBO-onderzoek binnen
nationale en internationale
onderzoeksprogramma’s.

1. Het Kennisakkoord Logistiek is de
kennispartner voor praktijkonderzoek in
Nederland.
Gezamenlijk beschikken de lectoraten van het
Kennisakkoord (lectoren, onderzoekers en
docenten) over een breed portfolio aan kennis,
veel ervaring in praktijkgericht onderzoek en
diepgaande kennis over en een uitgebreid
netwerk in het werkveld. Deze kracht kan nog
beter worden benut. Het Kennisakkoord wil de
kracht van het netwerk beter bij ministeries,
provincies, onderzoeksprogramma’s (o.a. NWO,
Topsector Logistiek, ALICE) en bedrijfsleven onder
de aandacht brengen en daarmee bereiken dat
het Kennisakkoord al in een vroegtijdig stadium
wordt uitgenodigd om mee te kunnen denken bij
het verkennen van vraagstukken en het opstellen
van onderzoeksprogrammeringen. Het
Kennisakkoord streeft naar structurele
samenwerkingsverbanden met de belangrijkste
stakeholders op elk van de maatschappelijke
vraagstukken.

3. Programmatische aanpak op de
maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen
De ambitie van het Kennisakkoord is om samen
met stakeholders met de maatschappelijke
vraagstukken en opgaves via een
programmatische aanpak de onderzoeksprojecten
te ontwikkelen. Dat houdt in dat gezamenlijk met
stakeholders gewerkt wordt aan een programma
van meerdere grote en kleine projecten met
wisselende partners waarin naar een concreet
einddoel wordt toegewerkt. Om programmatisch
te kunnen werken wordt voor elk maatschappelijk
vraagstuk een landelijke
klankbordgroep samengesteld. Deze
klankbordgroep ondersteunt bij de
vraagarticulatie en de programmavorming.
Daarbij wordt slim gebruikt gemaakt van
bestaande structuren en netwerken. Om de
continuïteit in het onderzoeksprogramma te
waarborgen is de ambitie om voor elk van de vier
geformuleerde programmalijnen tenminste één
meerjarig onderzoeksproject in uitvoering te
hebben waaraan door minimaal twee
hogescholen wordt deelgenomen.

2. Versterken van de positie van HBO-onderzoek
(praktijkgericht logistiek onderzoek)
Het Kennisakkoord wil de rol en bijdrage van het
praktijkonderzoek in de kennisontwikkeling voor
maatschappelijke vraagstukken versterken en
beter op de kaart zetten bij Nederlandse en
Europese beleidsmakers en
onderzoeksprogramma’s. In veel van de
onderzoeks-calls van NWO en JPI Europe is geen
of slechts beperkte ruimte voor HBO-onderzoek.
Juist bij onderzoeksprojecten gericht op
maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen
zouden lectoraten, met hun uitgebreide netwerk
in het werkveld en ervaring met
praktijkonderzoek, een volwaardige rol moeten
krijgen. Het Kennisakkoord is van mening dat de
verruiming van de mogelijkheden voor lectoraten
om onderzoeksvoorstellen in te dienen, de

4. Doorontwikkeling van de methodologie van
praktijkonderzoek in de logistiek
Het Kennisakkoord wil haar positie als
kennispartner versterken door het ontwikkelen
van een herkenbare en onderscheidende
methodologie voor praktijkonderzoek in de
logistiek. Twee belangrijke elementen daarin zijn
het concept van Living Labs en grootschalig
veldonderzoek.
•
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Onderzoekaanpak Living Labs: Het
ontwikkelen van kennis in en met de praktijk
is de kern van praktijkonderzoek. Juist door

•

het implementeren van nieuwe kennis
ontstaan nieuwe kennisvragen. Een Living Lab
als experimenteerruimte voor nieuwe kennis
is in opkomst. Het Kennisakkoord is
vertegenwoordigd in vijf van de acht Living
Labs van de NWO-TKI Dinalog (FTMAAS,
Catalyst, Sustainable Chain Management in
Healthare, CILOLAB en Sharehouse)
Grootschalig veldonderzoek: met het landelijk
dekkende netwerk en door de inzet van
studenten als veldonderzoekers is het
Kennisakkoord in staat om de ontwikkelingen
en opinies in het werkveld te inventariseren
en te duiden. De Hogeschool van Utrecht en
de Hogeschool van Rotterdam hebben al
ervaring met dit type onderzoek.

verder te versterken. Qua output zou het heel
mooi zijn als elk thema minimaal 1 of 2
wetenschappelijk peer-review artikelen oplevert,
een aantal internationale congresbijdrages en een
tiental vakpublicaties.
6. Versterken internationale samenwerking en
erkenning
De maatschappelijke vraagstukken zijn niet uniek
voor Nederland en spelen ook in andere landen.
Samenwerking met buitenlandse
onderzoeksinstellingen maakt het mogelijk om
gezamenlijk kennis te ontwikkelen (in Europese
projecten) of om kennis uit andere landen toe te
passen. Het Kennisakkoord heeft de ambitie om
gezamenlijk de internationale samenwerking op
de maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen te versterken. Het
Kennisakkoord heeft daarbij de volgende
ambities:

5. Verhogen van de kwaliteit van onderzoek
Het Kennisakkoord heeft de ambitie om de
kwaliteit van het praktijkonderzoek bij de
aangesloten lectoren te verhogen. Het
Kennisakkoord pakt de uitdaging op om de
kwaliteit van het onderzoek te toetsen door
middel van publicaties in internationale peerreviewed journals. De lectoren stimuleren en
ondersteunen elkaar bij het realiseren van deze
publicaties door samen op te trekken bij het
schrijven van artikelen naar aanleiding van
gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het
Kennisakkoord streeft daarbij naar gezamenlijke
peer-reviewed publicaties voor elk van de
maatschappelijk vraagstukken. Ook internationale
profilering via specifieke thematische congressen
verhoogt enerzijds de zichtbaarheid van ons
onderzoek, maar geeft ons ook de mogelijkheid
om makkelijker met internationale kennispartners
samen te werken. Daarnaast wil het
Kennisakkoord docent-onderzoekers stimuleren
om te publiceren. Via het tijdschrift Logistiek+ is
het mogelijk om dit op relatief laagdrempelige
wijze te doen. Het Kennisakkoord heeft de
ambitie om de positie van het tijdschrift Logistiek+
en de Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) ,als
gerenommeerde bron van kennis voor
beleidsmakers bij overheid en bedrijfsleven,
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•

Een sterkere betrokkenheid bij projecten in
Europese onderzoeksprogramma’s zoals
Horizon Europe en het ALICE-netwerk. Het
ontwikkelen van het netwerk om in
succesvolle EU-voorstellen te komen is een
intensief en tijdrovend proces. Door het
bundelen van de krachten per
maatschappelijke thema of onderzoekslijnen
willen het Kennisakkoord een eerste stap in
Europees onderzoek zetten. Vanuit het
Kennisakkoord wordt gezamenlijk
opgetrokken richting mogelijke programma’s
die (deels) vanuit Nederland worden
gefinancierd, denk aan de JPI’s, om hierin de
rol van hogescholen te versterken.

•

Het publiceren in internationale tijdschriften
en op internationale congressen vergroot de
zichtbaarheid van het onderzoek op de
maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen. Deze zichtbaarheid draagt
bij aan de herkenbaarheid van het KennisDC
Logistiek netwerk als belangrijke partner voor
praktijkonderzoek op het gebied van logistiek.

5 Valorisatie van onderzoek naar onderwijs en beroepspraktijk
5.1 Visie op valorisatie van onderzoek
Een van de kerntaken van lectoraten is zorg te
dragen voor de valorisatie van de resultaten van
onderzoek. Binnen de valorisatie van onderzoek
kunnen drie valorisatiekanalen worden
onderscheiden:
•

•

•

Valorisatieactiviteiten kunnen plaatsvinden in
verschillende fases van het onderzoeksproces:

Kennisoverdracht aan bedrijfsleven en
maatschappij. De ontwikkelde kennis wordt in
de vorm van informatie, modellen en/of tools
aangeboden aan het werkveld zodat het kan
worden toegepast in de logistieke praktijk.
Kennisoverdracht aan het HBO-onderwijs. De
kennis en casuïstiek ingebracht in het
onderwijs waarbij het curriculum in vorm en
inhoud wordt vernieuwd of geactualiseerd.
‘Onderzoek = Onderwijs’. De uitvoering van
het onderzoek kan zelf onderdeel zijn van het
curriculum. Docenten en studenten zijn direct
betrokken bij het opzetten en uitvoeren van
onderzoek van een lectoraat.
Onderzoeksprojecten bieden studenten een
uitdagende, stimulerende en authentieke
leeromgeving.

•

Tijdens het onderzoeksproject bouwen
docenten, studenten en bedrijven die aan het
project deelnemen al kennis op die ze daarna
zelf kunnen toepassen.

•

Na het onderzoeksproject worden de
resultaten aangeboden aan en ontsloten voor
docenten, studenten en bedrijven en gaan
deze actoren (ondersteund vanuit het
KennisDC Logistiek) met deze kennis aan de
slag in onderwijs en de logistieke praktijk.

•

Door ontwikkeling van valorisatieproducten
en ondersteuning van adoptie en
implementatie van de ontwikkelde kennis bij
stakeholders in vervolgprojecten.
Voorbeelden van producten zijn games,
onderwijsmodules, scans, software, etc.. Ook
kunnen projecten worden opgezet waarin
bedrijven en organisaties ondersteund
worden in het maken van de vertaalslag naar
en implementatie van de kennis binnen de
eigen organisatie.

De instrumenten per doelstelling en projectfase
zijn weergegeven in Figuur 5.
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Figuur 5: Overzicht van instrumenten voor valorisatie van onderzoek

5.2 Ambities valorisatie van onderzoeksresultaten naar het HBO-onderwijs
Het Kennisakkoord Logistiek heeft zes ambities
geformuleerd voor het versterken van de
valoratie van onderzoek naar het HBO-Logistiek
onderwijs van de aangesloten hogescholen.

workshop, doorlopende onderwijscase met
opgaven of games. Het doel is om vast te stellen
welke onderwerpen of vraagstukken vanuit
onderzoeksprojecten geschikt zijn aan te bieden
aan studenten in een specifieke onderwijsvorm en
deze modules en de onderwijsprogramma’s zo
aan te passen dat deze modules gemakkelijk
uitwisselbaar zijn tussen de hogescholen en in te
passen zijn in de lopende onderwijsprogramma’s.
De ambitie van het Kennisakkoord is om
gezamenlijk met het LPL hiervoor een aanpak te
ontwikkelen en vervolgens vanuit minimaal twee
gezamenlijke projecten en vier in de regio
uitgevoerde projecten, resultaten en kennis over
te dragen naar hogescholen die niet
geparticipeerd hebben in het desbetreffende
onderzoek. Een voorbeeld van gezamenlijke
onderwijsontwikkeling is het project Data Science
in de Logistiek. Binnen dit project is door een
aantal hogescholen gezamenlijk een aantal
workshops ontwikkeld.

1. Faciliteren van de overdracht van resultaten
en kennis naar het HBO-onderwijs
Binnen elke hogeschool staan de lectoraten in
direct contact met het onderwijs om resultaten
van onderzoek in te bedden in het curriculum. De
opgave voor de lectoraten en de onderwijsteams
is om de diepgaande kennis en casuïstiek te
vertalen naar de juiste diepgang en aandacht die
gewenst is in het onderwijs. De complexiteit voor
overdracht van resultaten van onderzoek naar de
onderwijsteams van andere hogescholen is dat de
vertaling van het beroepsprofiel naar het
onderwijs er bij alle hogescholen anders uitziet:
ander invulling van het lesmateriaal, andere
lesvormen en een andere planning. De ambitie is
om de overdracht van de resultaten van
onderzoek naar de logistieke opleidingen beter te
faciliteren door het ontwikkelen van modules
inclusief teach-the-teacher. De modules kunnen
zijn: lesmateriaal op een onderwerp, 1-daagse

2. Versterking van de rol docent-onderzoeker
De kracht in de valorisatie van
onderzoeksresultaten naar het onderwijs ligt bij
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de docent-onderzoeker. Deze vormt de
natuurlijke brugfunctie tussen onderzoek en
onderwijs. Het Kennisakkoord wil de rol van de
docent-onderzoeker versterken. Concrete ideeën
zijn onder andere het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke verdiepingsprogramma voor
onderzoeksvaardigheden, uitwisselen van best
practices van docent-onderzoekers tussen de
hogescholen en het opzetten van regiooverstijgende intervisie tussen docentonderzoekers.

aan de HBO-opleidingen aanbieden. De benodigde
stappen daarvoor zijn:
•
•

•

Het Kennisakkoord wil minimaal 2 keer per jaar
casuïstiek uit de gezamenlijke projecten uit een
maatschappelijk vraagstuk of onderzoekslijn
omzetten naar een onderwijscase.

3. Programmatische aanpak van valorisatie van
onderzoeksresultaten
Het Kennisakkoord wil alle opleidingen de
mogelijkheid bieden om over de volledige breedte
van het onderzoek dat door het Kennisakkoord
wordt uitgevoerd de resultaten van onderzoek te
benutten in het onderwijs. Het Kennisakkoord zal
daarom de onderzoeksvragen en resultaten
structureel bij LPL en de opleidingen onder de
aandacht brengen. Wanneer opleidingen al voor
en tijdens de uitvoering van het onderzoek hun
behoeften en interesse kenbaar maken kan
binnen meerjarige gezamenlijke
onderzoeksprojecten al tijdens de uitvoering de
valorisatie richting het onderwijs vorm gegeven
worden. Concrete acties die het Kennisakkoord op
korte termijn wil oppakken zijn:
•

•

•

Afstemmen van kenmerken van bruikbare
casuïstiek met LPL.
Identificeren van behoefte aan casuïstiek in
het onderwijs en beschikbare casuïstiek in
onderzoek.
Identificeren en ontwikkelen van de,
gewenste casuïstiek voor het inrichten van
authentieke leeromgevingen in het onderwjjs.

5. Delen van best practices ‘onderzoek =
onderwijs’
Het doen van praktijkonderzoek is een uitdaging
en interessant leertraject voor zowel docenten als
studenten. Het uitvoeren van onderzoek vraagt
een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van studenten. Docenten
krijgen de mogelijkheid om hun
onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen of te
verbeteren. Standaard templates voor onderzoek
binnen het onderwijs, bijvoorbeeld minoren, geeft
docenten/onderzoekers duidelijkheid en structuur
om zich stap voor stap te verbeteren. Het
Kennisakkoord gaat aan de slag met twee
concrete acties: (1) het maken en delen van een
overzicht van best practices voor
“onderwijs=onderzoek” bij de logistieke
opleidingen en binnen de aangesloten
hogescholen en (2) het ontwikkelen van een
gezamenlijke template voor praktijkonderzoek
binnen vakken en minoren.

In dialoog met het LPL over de meerwaarde
en opzet van het gezamenlijk programmeren
van de valorisatie van onderzoeksresultaten
in het onderwijs.
Opzetten van werkafspraken/aanpak voor het
inventariseren en matchen van de behoefte
bij het onderwijs en de verwachte of
beschikbare resultaten uit onderzoek.
Pilot met het uitvoeren van matching van
behoefte en aanbod van kennis voor tien
projecten bij de deelnemende
onderwijsteams.

6. Verkenning voor versterken van
praktijkonderzoek bij MBOs
Eén van de doelstellingen in de Human Capital is
het aanbieden van een naadloze doorlopende
leerlijn vanuit het MBO- naar het HBO-onderwijs.
Onderzoeksvaardigheden zijn onderdeel van de
doorlopende leerlijn. Het Kennisakkoord kan, in
samenwerking met de practoren Logistiek, de
ROC’s ondersteunen bij het uitwerken van leerlijn
onderzoeksvaardigheden en definiëren van
onderzoeksopdrachten voor MBO-studenten. De

4. Delen en benutten van de rijke casuïstiek
Niet alleen de resultaten van onderzoek zijn
interessant voor het onderwijs. Ook de rijke
context waarin onderzoek wordt uitgevoerd kan
voor het onderwijs van waarde zijn. Het
Kennisakkoord wil ook de beschikbare casuïstiek
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ambitie van het Kennisakkoord is om de
mogelijkheden en meerwaarde voor het
ondersteunen van onderzoek bij de ROC’s in kaart
te brengen en uit te werken hoe deze

samenwerking van worden vorm gegeven
(doelstellingen, activiteiten, inzet en
randvoorwaarden)

5.3 Bijdrage aan valorisatie van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk
Valorisatie van onderzoeksresultaten naar de
beroepspraktijk is een belangrijke pijler in de
missie van het CoE KennisDC Logistiek. Het
Kennisakkoord ontwikkelt samen met de
KennisDC Logistiek-managers een programma en
activiteiten om de ontwikkelde kennis uit
gezamenlijke en regionale projecten structureel
en effectief voor het werkveld in geheel
Nederland te ontsluiten. Vanuit het
Kennisakkoord worden de volgende ideeën
voorgedragen.

welke kansen en mogelijkheden de KennisDC
Logistiek Managers zien voor valorisatie. Met deze
inzichten kan voor- en tijdens de uitvoering van
onderzoeksprojecten al gewerkt worden aan de
voorbereiding van deze instrumenten of
bouwstenen daarvoor. Dit biedt de mogelijkheid
voor regio’s om meer inzicht te krijgen in de
beschikbare kennis uit projecten die in andere
regio’s worden of zijn uitgevoerd in andere regio’s
en de kennisoverdracht tijdig te organiseren.

3. Monitoring van de impact van (regiooverschrijdende) valorisatie

1. Gezamenlijke, gebundelde kennisoverdracht
van resultaten van onderzoek

Een belangrijke doelstelling van het CoE Logistiek
is om de gezamenlijke body of knowledge in een
landelijk dekkend netwerk te aan te bieden aan
het werkveld. Om in beeld te krijgen in welke
mate we daarin slagen en de kennis over regio’s
heen weten te delen en te laten landen bij
bedrijven is het zinvol om de impact daarvan te
meten. Een krachtig signaal voor ministeries,
provincies, bedrijven en onderzoeksprogramma’s
over de waarde van het onderzoek voor de
praktijk zijn overzichten van het aantal projecten
dat door het Kennisakkoord is of wordt
uitgevoerd, inclusief het aantal bedrijven dat in de
eigen regio, maar ook in andere regio’s met de
kennis van die projecten is bereikt.

Het Kennisakkoord draagt bij aan gezamenlijke en
gebundelde kennisoverdracht van resultaten van
onderzoek naar het werkveld. Het Kennisakkoord
verzorgt gemeenschappelijke publicaties,
seminars en presentaties over resultaten van
onderzoek gekoppeld aan de maatschappelijke
vraagstukken en onderzoekslijnen. Bestaande
voorbeelden zijn het tijdschrift voor toegepaste
logistiek, Logistiek+, sessies verzorgen op de ICTen Logistiekbeurs. In aanvulling daarop heeft het
Kennisakkoord de ambitie om op de
maatschappelijke vraagstukken gezamenlijke
initiatieven te ontwikkelen. De ideeën daarvoor
zijn: een blog op Logistiek.nl, een jaarlijkse round
table en seminar.

4. Ontwikkeling valorisatieprojecten

2. Kennismarkt en toolontwikkeling
verankeren in projecten

Tools (zoals gaming – Synchromania, Fresh
Connection) en innovatieondersteuning zijn
effectieve instrumenten om innovatie, adoptie en
implementatie van kennis in het werkveld
faciliteren. Het is de ambitie van het
Kennisakkoord om de resultaten van onderzoek
op de maatschappelijke vraagstukken ook door
middel van vervolgprojecten in het werkveld in te
brengen.

Het Kennisakkoord werkt samen met de managers
van het KennisDC Logistiek (en het werkveld) om
te verkennen wat effectieve strategieën en
methoden zijn om kennis uit projecten om te
zetten naar valorisatie-instrumenten en
activiteiten. Vervolgens wil het Kennisakkoord op
structurele basis en per onderzoeksproject
afstemmen met de KennisDC Logistiek manager
25

6. JLN betrekken bij het onderzoek
5. Ontwikkelen van Post HBO opleidingen

Een belangrijke doelgroep in het realiseren van
veranderingen zijn de jonge logistici. Ze bieden
een verfrissende blik op vraagstukken en pakken
de mogelijkheden in technologische
veranderingen snel op. Daarmee zijn ze een
waardevolle partner in de valorisatie en het
onderzoek. Het Kennisakkoord wil samenwerken
met de KennisDC Logistiek-managers om de
relatie met Jong Logistiek Nederland te
versterken. Het JLN kan actief worden betrokken
in het onderzoek als denktank of klankbord en
meedenken over de impact op en valorisatie naar
het werkveld.

Het Kennisakkoord heeft de ambitie om voor elk
van de programmalijnen een landelijke post-hbo
opleiding te ontwikkelen en aan te bieden waarin
de resultaten van onze onderzoeken worden
verwerkt. Dit vergroot de toegankelijkheid van de
kennis voor professionals en de zichtbaarheid van
het KennisDC Logistiek binnen het werkveld.
Daarnaast levert het ook nieuwe inzichten en
casuïstiek op als deelnemers in de eigen
organisatie of keten onderzoeksopdrachten
uitvoeren.
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6 Inbreng vanuit de hogescholen
6.1 Overzicht van lopende projecten en deelnemende hogescholen
De lectoraten en logistieke opleidingen voeren
een breed pallet aan onderzoeks- en
valorisatieprojecten uit individueel binnen hun
regio maar ook in samenwerking met het landelijk
netwerk. In het onderstaande overzicht is
weergegeven hoe de projecten gelinkt zijn aan de

maatschappelijke vraagstukken en de
onderzoekslijnen. In de tabel worden naast de
naam van het project, deelnemende hogescholen
en de financiering genoemd. Een korte
beschrijving van deze projecten is opgenomen in
paragraaf 6.3.

Tabel 1: Overzicht van lopende projecten, financiers en deelnemende hogescholen
Projecten per 1/1/2020

Projectnaam
Dare2Share
Zero Emission Logistiek
Living Lab Catalyst
Living Lab Autonoom Transport Zeeland
5G Blueprint
Living Lab FTMaas
Living Lab Sharehouse
Transparantie Agroketens
Marktverkenning electrische achteras
Sharing Logistics
Living Lab Zorglogistiek (SSCMH)
Circular Business Model Maturation in Logistics
Locibel
Facile
TIP (Talent Innovatie Pool )
Blockstart/Blockchain Hype or reality?
Synchromodality 3.0
Lean & Green Off Road 2
Statushouders in de Logistiek
Young Professionals Community
Jointly Organisations Innovate (JOI)
Strasus
Vista
Change Gear
RIF-Practoraat
Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle
Learning Community Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Masterclasses Zorglogistiek voor het MBO
DALI
e-Bussed
LogistiekLerenZonderGrenzen
E-Green Last Mile
Synergy
Smart Logistics E-fulfilment Management (SLEM)
Government Digitization to Enhance Agro-food Chains
Data science in Logistiek
Kenniskaart en Community App

Deelnemende hogeschool

Financele ondersteuning van
OPZUID
OPZUID
NWO TKI Dinalog
OPZUID
Horizon 2020
NWO TKI Dinalog
NWO TKI Dinalog
Zeeland in Stroomversnelling
Zeeland in Stroomversnelling
TKI Dinalog TKI-toeslag
NWO TKI Dinalog
NWO TKI Dinalog
SIA KIEM
SIA KIEM
KennisDC Logistiek & Connekt
SIA RAAK MKB/Interreg NW Europe
Connekt/Human Capital
Connekt/Human Capital
Connekt/Human Capital
CoE KennisDC Logistiek
Connekt/Human Capital
Interreg Duitsland-Nederland
Interreg Duitsland-Nederland
NWO
RIF
Provincie Gelderland
CWZ
MBO-raad
OPZUID
Interreg - low carbon economy
Interreg Vlaanderen-Nederland
Interreg Duitsland-Nederland
Interreg Vlaanderen-Nederland
OP-Zuid
NWO-TKI Dinalog
Connekt/Human Capital
Connekt/Human Capital
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HR

HZ
X
X
X
X
X

HAN

BUAS

Fontys
X

HU

NHL
Stenden

X

X

X
X

X

X
(X)
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

6.2 Overzicht van de bijdrage van projecten aan de maatschappelijke vraagstukken,
onderzoekslijnen en valorisatie
In Tabel 4 wordt weergeven hoe de projecten
bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken,
de onderzoekslijnen en de valorisatie van de
ontwikkelde kennis. Projecten die gericht zijn op
een specifiek vraagstuk zijn niet altijd direct te
linken naar een maatschappelijk vraagstuk, maar
dragen wel bij aan de onderzoekslijnen. Er zijn ook
projecten waarin niet het onderzoek maar de
valorisatie van ontwikkelde of bestaande kennis
centraal staat. In die gevallen is er geen link
gelegd met de maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen, maar zijn alleen de kolommen
voor valorisatie weergegeven.

hoe de valorisatie is vormgegeven. De intensiteit
van valorisatie wordt aangeduid met een cijfer
(zie Tabel 2 en Tabel 3). Als in een project de
nadruk meer op onderzoek ligt en de aandacht
voor valorisatie beperkt blijft tot de deelnemende
bedrijven wordt dat aangegeven met de score ‘1’.
Aan het andere eind van het spectrum zijn er
projecten waarin bedrijven (die geen
projectpartner zijn) actief worden benaderd met
een scan of met ondersteuning voor innovatie en
implementatie van de ontwikkelde kennis (score
‘5’). Er zijn ook projecten die gericht zijn op
valorisatie van al bestaande kennis, zonder dat
daar onderzoek door de lectoraten aan ten
grondslag ligt (score ‘6’). Een vergelijkbare
scoringsmethode is weergeven voor valorisatie
van onderzoek in Tabel 3).

In de kolommen valorisatie van onderzoek in het
werkveld en in het onderwijs wordt aangeduid

Tabel 2: Indicator voor valorisatie van onderzoek in het werkveld
Valorisatie van onderzoek in het werkveld
1 Het werkveld is als projectpartner betrokken voor case onderzoek
2 Kennis wordt ontwikkeld en toegepast bij projectpartners uit het werkveld
3 Resultaten van onderzoek worden actief aangeboden in seminars en publicaties
4 Bedrijven worden bewust gemaakt van ontwikkelde kennis via een quick scan
5 Bedrijven worden ondersteund bij het innovatie en implementatietraject voor ontwikkelde kennis
6 Bedrijven worden ondersteund het innovatie en implementatietraject voor bestaande kennis
Tabel 3: Indicator voor valorisatie van onderzoek in het werkveld
Valorisatie van onderzoek in het onderwijs
1 Geen betrokkenheid studenten/docenten
2 Studenten en/of docenten actief betrokken bij het onderzoek
3 Onderwijsmateriaal ontwikkeld/geactualiseerd (casuïstiek, opdracht)
4 Onderzoek is ingebed in het onderwijs
5 Ontwikkeling nieuw vak/modules op basis van resultaten van onderzoek
6 Ontwikkeling nieuw vak/modules op basis van bestaande kennis binnen de hogescholen
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Dare2Share
Zero Emission Logistiek
Living Lab Catalyst
Living Lab Autonoom Transport Zeeland
5G Blueprint
Living Lab FTMaas
Living Lab Sharehouse
Transparantie Agroketens
Marktverkenning electrische achteras
Sharing Logistics
Living Lab Zorglogistiek (SSCMH)
Circular Business Model Maturation in Logistics
Locibel
Facile
TIP (Talent Innovatie Pool )
Blockstart/Blockchain Hype or reality?
Synchromodality 3.0
Lean & Green Off Road 2
Statushouders in de Logistiek
Young Professionals Community
Jointly Organisations Innovate (JOI)
Strasus
Vista
Change Gear
RIF-Practoraat
Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle
Learning Community Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Masterclasses Zorglogistiek voor het MBO
DALI
e-Bussed
LogistiekLerenZonderGrenzen
E-Green Last Mile
Synergy
Smart Logistics E-fulfilment Management (SLEM)
Government Digitization to Enhance Agro-food Chains
Data science in Logistiek
Kenniskaart en Community App
X

X
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X
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X
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X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

Business
Ontwerp
Logistiek in
modellen,
van ketens,
Gedrag en
Digitalisering,
Logistiek in de circulaire samenwerking knooppunten
learning
data sharing &
de zorg
economie & governance en netwerken communities Duurzaamheid
planning

X
X

X

Logistiek in Duurzame
een leefbare transport
stad
netwerken
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Human
Capital
X
Onderwijs
0
1
0
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
0
2
1
2
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0

Werkveld
5
2
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
2
0
0
5
0
0
1
0
0
2
0
3
3
0
0
2
2
0
0
5

Tabel 4: Bijdrage van projecten aan de maatschappelijke vraagstukken, onderzoekslijnen en valorisatie

6.3 Beschrijving lopende projecten
voertuigen tussen inland terminals en
distributiecentra op een bedrijventerrein

Dare2Share
HZ, FONTYS (OPZUID)
Versterken van de human capital positie van
logistiek dienstverleners in het MKB door
kennismaking en samenwerking met HBO
opgeleide young professionals. Met het
organiseren van Talent Innovation Pools worden
MKB-bedrijven gefaciliteerd in het oppakken van
concrete innovaties met HBO-studenten en leren
het belang van HBO kennis om het innovatievermogen van het bedrijf te versterken.

5G Blueprint
HZ, HAN (HORIZON2020)
Onderzoek naar de inzet van 5G voor autonome
voertuigen met remote drivers. De focus ligt op
het uitwerken van de business modellen voor 5G
gebaseerde diensten en de 5G-diensten zelf.
Daarbij is aandacht voor de waarborg van de
kwaliteit van 5G diensten bij grensoverschrijdende
logistieke activiteiten

Zero Emission Logistiek
HZ (OPZUID)

Living Lab FTMaas

Logistieke innovaties in zero emissie transitie in
Zeeland: investeringsroadmap ondernemers,
haalbaarheid van waterstoftankstations,
collectieve laadinfrastructuur voor elektrische
trucks en innovaties in zero emissie logistieke
concepten.

HZ (NWO TKI DINALOG)
Living Lab waarin pilots worden uitgevoerd om de
effecten van gebruik van dynamische verkeersinformatie op de optimalisatie van logistieke
processen en vermindering van vertragingen voor
logistieke stromen in de praktijk te realiseren en
te onderzoeken. Use cases zijn: (1) optimalisatie
van warehouse-operatie met ETA en eCMR, (2)
plannen van ritten met verwachte reistijdverwachtingen bij wegwerkzaamheden, (3)
dynamische herallocatie van slots op basis van
verwachte aankomsttijden bij een terminal
rekening houdend met actuele en verwachte
congestie.

Living Lab Catalyst (Connected and Automated
Transport and Logistics)
HZ, HAN (NWO -TKI DINALOG)
Haalbaarheidsstudie naar de inzet van autonome
voertuigen in logistieke netwerken. De focus ligt
op drie deelprojecten: (1) de inzet van autonome
voertuigen tussen de Central Gate in Vlissingen en
de terminals en de impact op het ontwerp van de
Central Gate, (2) de impact van autonoom
transport op de business modellen en planningsvraagstukken van logistiek dienstverleners, (3)
veranderingen in de rol van de wegbeheerder bij
autonoom transport op de openbare weg.

Living Lab SHAREHOUSE
HR, Fontys, (NWO TKI Dinalog)
SHAREHOUSE is een ruimte voor bedrijven in het
STC om te experimenteren met eigen technologie.
De experimenten worden wetenschappelijk
begeleid om kennis te ontwikkelen voor de
verbetering van magazijnwerk. Moderne
technologieën, mens-technologie interactie,
technologieadoptie en sociale innovatie,
veiligheid, ethiek en duurzaamheid en de
benodigde skills voor (toekomstige) medewerkers
in de logistiek staan hierin centraal. SHAREHOUSE
creëert tevens een open leeromgeving voor
studenten en (MKB-)bedrijven waarin ze de
mogelijkheden van automated guided vehicles,
virtual/augmented reality, wearables en

Living Lab Autonoom Transport Zeeland
HZ (OPZUID)
Pilotproject met autonome terminal trekkers in
mixed traffic en real-life operaties op een
containerterminal en mixed traffic op de openbare weg. Het doel van het project is de inzet van
autonome voertuigen in een mixed traffic situatie
te testen. Daarnaast worden haalbaarheidsstudies
uitgevoerd voor de inzet van autonome
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exoskeletten voor goederenverwerking in een
magazijn ervaren.

te adviseren over wat de deeleconomie voor
individuele bedrijven kan betekenen op het
gebied van CO2- en N2-reductie, efficiencyverbetering en nieuwe verdienmodellen in de
stadslogistiek, zorglogistiek, bouwlogistiek,
transport/warehousing en service logistiek

Living Lab CILOLAB
HR (NWO TKI Dinalog)
Binnen het living lab CILOLAB (city logistics living
lab) wordt onderzoek gedaan naar de transitie
richting een zero emissie stedelijke logistiek en de
consequenties die dat heeft in en rond de
stedelijke omgeving. Binnen dit living lab werkt HR
aan de praktijkonderzoek met bezorgingen vanuit
een hub, maar ook aan metabolisme in een
stedelijk gebied dat zelf in transitie is.

Living Lab Zorglogistiek (SSCMH)
HAN (NWO TKI Dinalog)

Het Living Lab SSCMH bestaat uit twee fieldlabs.
Het “Heijendaal fieldlab” in Nijmegen richt zich
primair op het ontwikkelen van logistieke
concepten voor emissievrije, gebundelde en
efficiënte ‘last-mile’ oplossingen richting
campus Heijendaal met als doel meer
duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid en
minder verkeersopstoppingen. Daarnaast is er
het “Carinova fieldlab”. Dit fieldlab richt zich op
het slim integreren van zorg, welzijn en
logistieke stromen rondom kwetsbare burgers
in de wijk met als doel het verminderen van de
eenzaamheid en het realiseren van een
duurzaam businessmodel. De concepten die
binnen de fieldlabs ontwikkeld worden dienen
schaalbaar en overdraagbaar te zijn.

Transparantie Agroketens
HZ (ZEELAND IN STROOMVERSNELLING)
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van
sectorbreed informatieplatform voor agroproductieketens in Zeeland. Aan de hand van vier
sectoren: aardappelen, fruit, aquacultuur en
import worden business cases voor ketenoptimalisatie en ketentransparantie uitgewerkt.

Marktverkenning elektrische achteras
HZ, HAN (ZEELAND IN STROOMVERSNELLING)

Circular Business Model Maturation in
Logistics.

Second opinion op de marktverkenning (logistieke
toepasbaarheid) voor een elektrische achteras
voor trailers. De elektrische achteras ondersteunt
de trekkende eenheid door energie terug te
winnen bij remmen en in te zetten bij het
optrekken van de trekker-trailer combinatie
waardoor de benodigde trekkracht en energie
verbruikt wordt verminderd.

HU, NHLS (NWO TKI Dinalog)
Voor de transitie naar een circulaire economie zijn
nieuwe businessmodellen nodig. Om deze
transitie mogelijk te maken, is een belangrijk rol
voor logistiek (levering en retourprocessen)
weggelegd. Dit onderzoek is erop gericht om
vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar
de volwassenheid van businessmodellen met
betrekking tot circulariteit en de inspanningen die
nodig in de verdere transitie. Kansen en barrières
worden in kaart gebracht. Value drivers voor
circulaire business modellen worden opgesteld en
meetbaar gemaakt. Vanuit retourstromen worden
de mogelijkheden tot verdere transitie naar
circulair gedefinieerd. Door middel van te
ontwikkelen tooling zal er naar gestreefd worden
ook voor de langere periode de mate van
volwassenheid van circulaire businessmodellen
meetbaar te maken.

Sharing Logistics
HR, BUAS (TKI DINALOG TKI-TOESLAG)
Binnen Sharing Logistics wordt onderzoek gedaan
naar de mate waarin logistieke concepten die zijn
gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen
aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van
CO2 en stikstof (N2) en aan het verhogen van de
efficiency binnen de sector. Een van de gewenste
resultaten van het project is bewustzijn creëren in
de logistieke sector van de manier waarop de
deeleconomie effect zal hebben op de sector als
geheel. Daarnaast is het doel logistieke bedrijven
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Locibel

HR, HAN, FONTYS (CONNEKT/HUMAN CAPITAL)

HU, NHLS (SIA KIEM)

Onderzoek naar de status quo in het gebruik van
synchromodale vervoersketens en op welke wijze
de individuele bedrijven een stap kunnen zetten
in meer synchromodaal transport.

Deze verkennende studie heeft tot doel het, op
basis van Delphi technieken, ontwikkelen van een
instrument waarmee de bijdrage gemeten kan
worden van een individuele onderneming aan het
meer circulair maken van de bedrijfsmodellen
waarin deze actief is. Het instrument zal met de
inzet van studenten worden gevalideerd bij 150+
respondenten. De resultaten van dit onderzoek
vormen mede de basis van het vervolgonderzoek
Circular Business Model Maturation in Logistics en
de verdere uitrol van het instrument om
volwassenheidsdata te verzamelen.

Lean & Green Off Road 2
HR, HAN, BUAS, FONTYS (CONNEKT/HUMAN
CAPITAL)
Lean & Green Off-Road helpt verladers en
vervoerders om meer gebruik te maken van
binnenvaart, rail en short sea.

Statushouders in de Logistiek
Facile

HU (CONNEKT/HUMAN CAPITAL)

HR, HU (SIA KIEM)

Kennis ontwikkelen waarmee de branche en
individuele bedrijven activiteiten kunnen
ontwikkelen om de instroom van statushouders te
stimuleren en tot een succes te maken.

Onderzoek naar circulariteit in de kledingindustrie

TIP Community (Talent Innovatie Pool )
HR, HAN (CONNEKT HUMAN CAPITAL)

Young Professionals Community

In TIP komen individuele medewerkers (young
professionals) van diverse logistieke bedrijven
samen om elkaar te voeden met ideeën en om
kennis op te doen en uit te wisselen samen met
studenten. Hierdoor ontstaat een
kenniscommunity van young professionals die
samen met studenten werken aan innovatie.

HAN, HR, Fontys (CoE KennisDC Logistiek)
Ondersteunend aan de TIP, Dare2Share projecten.
Doelstelling delen van kennis en ervaring,
gezamenlijk communicatie en marketing, train the
trainer, handboeken schrijven, etc.

Jointly Organisations Innovate (JOI)
Blockstart/Blockchain Hype or reality?

FONTYS, HAN (CONNEKT/HUMAN CAPITAL)

HR (SIA RAAK MKB/INTERREG NORD WEST
EUROPE)

Het doel van JOI is het stimuleren van sociale
innovatie in de logistieke sector. Bedrijven werken
individueel aan een actieplan voor sociale
innovatie in hun eigen onderneming en delen de
ideeën en ervaringen met elkaar in periodieke
bijeenkomsten. Sociale Innovatie kan een grote
bijdrage levert aan het innovatievermogen van
een onderneming, een hogere productiviteit van
de werknemers, nieuwe aantrekken van nieuwe
klanten en aan de tevredenheid en loyaliteit van
medewerkers.

Blockstart selecteert 60 KMO's uit het VK / FR / DE
/ NL / BE om vier gedeelde uitdagingen aan te
gaan (bijv. Gegevensbeveiliging, tracking &
facturering). Een transnationaal team van experts
(over bedrijfsmodellen, beveiliging en incubatie)
en KMO's ontwikkelen samen oplossingen zoals
digitale slimme contracten, medische e-records of
gecombineerde voedseldatabases. Sectoroverschrijdende transnationale uitdagingen
maken oplossingen mogelijk met 70%
gemeenschappelijke architectuur en slechts 30%
maatwerk.

Strasus
HAN, BUAS (INTERREG DUITSLAND-NEDERLAND)
Het STRASUS project ondersteunt Duitse en
Nederlandse MKB's (kleine en middelgrote

Synchromodality
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ondernemingen) in de logistieke sector bij de
systematische ontwikkeling, voorbereiding en
implementatie van een individuele
duurzaamheidsstrategie. Het onderwerp
duurzaamheid resp. maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) omvat de bijdrage van
bedrijven aan duurzame ontwikkeling vanuit een
ecologisch, sociaal en economisch oogpunt,
rekening houdend met de eisen van hun
stakeholders. Ook in de logistieke sector is dit
onderwerp in de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden.

Learning Community Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ)
HAN, NHLS, CWZ
De ziekenhuiszorg kan beter worden door deze
slimmer te organiseren. Meer kennis over
zorglogistiek leidt tot kortere wacht- en
doorlooptijden en een efficiëntere
bedrijfsvoering. Om deze reden wisselen HAN
University of Applied Sciences (HAN) en CWZ
expertise uit en ontwikkelen ze samen nieuwe
initiatieven.

MBO Practoraat

Vista

HAN

HAN (INTERREG DUITSLAND-NEDERLAND)

Samenwerking tussen drie ROCs in de regio
Gelderland om docenten in het MBO te leren
onderzoek in het onderwijs te verankeren.

Automatiseren van de bestaande
vrachtwagenvloot, zonder dat de technologische
kosten zo hoog zijn dat de automatisering nooit
rendabel wordt. Bij inzet van de VISTAtechnologie zijn de technologische veranderingen
aan de truck minimaal en blijft de chauffeur zelf
de handelingen verrichten. Parkeren ('docken')
van trucks wordt gemakkelijker en schadevrij.

Masterclasses Zorglogistiek voor het MBO
HAN (MBO RAAD)
Deze masterclass biedt een 1-daagse training voor
mbo en hbo docenten in de logistiek, die hun
studenten goed willen voorbereiden op werken in
de zorglogistiek.

Change Gear
NHLS/HAN/WINDESHEIM/ (NWO)

DALI - Data Science voor Logistieke Innovatie

Het doel is het ontwikkelen en delen van een
onderbouwde ‘blauwdruk’ met effectieve
kenmerken en randvoorwaarden voor ideaaltypische learning communities voor logistieke
(MKB-)bedrijven. Door het vergelijken van deze
‘blauwdruk’ met learning communities in de
praktijk wordt een handzame toolbox ontwikkeld
met concrete interventies, stappen en
instrumenten voor het effectief opzetten en/of
door ontwikkelen van een learning community ter
versterking van het innovatief vermogen van
bedrijven en hun medewerkers. Deze toolbox
wordt ontwikkeld en gedeeld met het werkveld.

BUAS (OPZUID)
Het Digital Supply-Chain programma, DALI (Data
Science voor Logistieke Innovatie) richt zich op
bewustwording van de waarde van big data voor
de logistieke supply chain. Dit gaat van het
aanreiken van kennis en hulpmiddelen tot het
starten van individuele kleinschalige pilots. Data
science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het
Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de
logistiek & supply chain versterken door een
proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply
Chain en Data Science elkaar ontmoeten en
uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals
congestie, verstedelijking, milieu-emissies en
tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen
hogere efficiency en vernieuwing van logistieke
processen.

Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle
HAN (PROVINCIE GELDERLAND)
Ontwikkelen van een Dry Port to Dry Port concept
tussen West-Java en Gelderland.

e-Bussed
HU (INTERREG - LOW CARBON ECONOMY)
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e-Bussed ondersteunt de transitie van Europese
regio's naar koolstofarme mobiliteit en efficiënter
openbaar vervoer. Het bevordert de introductie
van e-bussen in nieuwe regio's en ondersteunt de
uitbreiding van bestaande e-vloten. eBussedproject ondersteunt regio's bij het ontwikkelen en
uitvoeren van beleid met betrekking tot de inzet
van e-bussen.

een aantal demo-tools die de werking en
mogelijkheden van synchromodale planning op
een concrete manier inzichtelijk maken.

Smart Logistics E-fulfilment Management
(SLEM)
FONTYS (OP-ZUID)
SLEM is een open innovatienetwerk voor efulfilment in Limburg waarin deelnemende
logistiek dienstverleners continu worden
uitgedaagd om vernieuwing door te voeren in
eigen bedrijfsprocessen, samen te werken in de
keten of het gebruik van (digitale) voorzieningen
te bevorderen. Belangrijke onderwerpen zijn
digitalisering en data-uitwisseling (BP/MR-tool),
toezicht en handhaving (douane) en
automatisering en robotisering (e-fulfilment).

LogistiekLerenZonderGrenzen
FONTYS (INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND)
Een innovatief opleidingsprogramma ontwikkelen
en uitvoeren om logistieke studenten en
professionals klaar te stomen voor de nieuwe
competenties, technologieën en trends van de
toekomst. Op basis van de behoeftes van het
bedrijfsleven worden (interactieve) virtual
classrooms of webinars ontwikkeld. Zowel
reguliere studenten, werkenden, zij-instromers als
docenten uit het middelbaar onderwijs uit
Vlaanderen en Nederland kunnen hierop
aansluiten in een virtueel klaslokaal.

Government Digitization to Enhance Agro-food
Chains (GEDAC)
FONTYS (NWO-TKI DINALOG)
Wereldwijde ketens van versproducten zijn
belangrijk voor de Nederlandse logistiek en agrofood. Gezondheidscertificaten vormen echter een
zwakke plek. Dit project beoogt het concurrentievoordeel van de Nederlandse agrarische sector te
vergroten door papieren gezondheidscertificaten
voor internationale fytosanitaire en veterinaire
handelsstromen te digitaliseren en dankzij deze ecertificaten te zorgen voor een grotere efficiëntie
van internationale toeleveringsketens.

E-Green Last Mile
FONTYS (INTERREG DUITSLAND-NEDERLAND)
Het INTERREG-project ‘electric Green Last Mile’
(eGLM) richt zich op schoon, stil en milieuvriendelijk transport in korte trips (rondes van
maX 150km) in de regio van de Europese
logistieke hotspots Venlo (Nederland) en Duisburg
(Duitsland). In het project zullen de elektrische
trucks en laadinfrastructuur worden getest en
gemonitord op de techniek en op inzet. De
deelnemende bedrijven investeren in zeven
volledig elektrische 44 ton zero-emissietrucks.

Data science in Logistiek
HAN ,HR, HZ, FONTYS (CONNEKT/HUMAN
CAPITAL)
Dit projectvoorstel beoogt om ondersteuning te
bieden aan logistieke hbo-opleidingen vanuit het
KennisDC Logistiek bij de implementatie van een
aantal deelonderwerpen op het gebied van data
science in het curriculum. We rusten de logistieke
student beter uit met skills op het gebied van data
science. Het gaat daarbij niet om de
wetenschappelijk kant van technieken, maar meer
hoe we deze op een laagdrempelige manier
kunnen inzetten in onderwijs en onderzoek. Door
het accent te leggen op de praktische toepassing
in het werken met (realistische) data, zal blijken

Synergy
Fontys (Interreg Vlaanderen-Nederland)
Doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe
intermodale transport diensten per spoor en
binnenvaart op corridor Nederland West
Vlaanderen. Naast het in kaart brengen en
samenbrengen van volumes , wordt er onderzoek
gedaan naar planningsoptimalisaties in inter- en
synchromodaal transport. Om de kennis over en
de toepassing van synchromodaal transport bij
marktpartijen te vergroten, ontwikkelt het project
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dat werken met cijfers vooral erg leuk is in plaats
van moeilijk en ingewikkeld.

elkaar kunnen worden verbonden en uitgenodigd
kennis en kennissen uit te wisselen op zodanige
wijze dat hier voor ieder afzonderlijk een
meerwaarde te definiëren is. Gestart wordt om de
doelgroepen binnen Universitair-, HBO- en MBOonderwijs met elkaar te verbinden en
(vertegenwoordigers van) de verschillende
belangen- en beroepsverenigingen. De omgeving
zal een actieve omgeving zijn die uitnodigt tot
"geven en nemen".

Kenniskaart en Community App
HU (CONNEKT/HUMAN CAPITAL)
Dit onderzoek heeft tot doel het ontwikkelen van
een omgeving waarin verschillende stakeholders
in het logistieke domein (op vrijwillige basis) met

6.4 Mapping van de expertisegebieden van lectoraten op de maatschappelijke
vraagstukken en onderzoekslijnen
In de onderstaande tabellen worden de huidige
expertisegebieden van de regio’s gematcht op de
maatschappelijke vraagstukken en
onderzoekslijnen van de onderzoeksagenda. Zoals
vermeld in hoofdstuk 1 zijn dit de huidige
expertisegebieden. Enkele regio’s zijn op dit

moment bezig met een heroriëntatie op de
expertisegebieden. Door de focus op
maatschappelijke vraagstukken en veranderingen
in technologie en het werkveld zijn de
expertisegebieden dynamisch.
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Tabel 5: Matching van expertisegebieden op de maatschappelijke vraagstukken

Expertisegebieden KennisDC Logistiek

Expertisegebieden
Havenlogistiek (synchromodaliteit)
City Logistiek - Licht Elektrische Voertuigen
City Logistiek - Warehouse van de Toekomst
Blockchain in Logistics
Sharing Logistics
Service Logistiek
Trade Compliance & Customs Management
Synchromodaliteit
E-commerce & E-fulfilment
Human Capital
Fresh & Food Logistics
Production Logistics
Intelligent Digital Supply Chain Transformation
Circulariteit
E-logistics
Duurzame distributielogistiek
Logistiek in de circulaire economie
Capacity management (inclusing event logistics
and health logistics)
Supply chain visibility
Intermodal transport
Smart cities and logistics
Healthcare Logistics
Human Capital in Logistics
Sustainable logistiek
Zero Emissie Logistiek
Autonoom Transport
Digitalisering en Robotisering
Installatie en onderhoudslogistiek Wind op Zee
Voedselproductieketens en logistiek

3

Maatschappelijk vraagstuk

Hogeschool
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Fontys
Fontys
Fontys
Fontys
Fontys
Fontys
Utrecht
Utrecht
Utrecht
NHL Stenden
NHL Stenden
BUAS3

Logistiek in
een leefbare
stad

Duurzame
transport
netwerken

Logistiek in
de zorg

Logistiek in
de
circulaire
ketens

BUAS
BUAS
BUAS
HAN
HAN
HAN
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

De expertisegebieden van BUas zijn gelinkt aan de thema’s van LCB maar zijn in benaming niet helemaal
gelijk: LCB thema’s zorglogistiek en evenementenlogistiek vallen onder het BUas thema capacity management,
LCB’s multimodaal onder BUas intermodal, LCB’s leefbare stad onder BUas smart cities and logistics, en LCB’s
data-gedreven logistiek onder BUas supply chain visibility.
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Tabel 6: Matching van expertisegebieden op de onderzoekslijnen

Topics KDC Logistiek

Onderzoekslijnen

Expertisegebieden
Havenlogistiek
(synchromodaliteit)
City Logistiek - Lichte Elektische
Voertuigen
City Logistiek - Warehouse van
de Toekomst
Blockchain in Logistics

Hogeschool
Rotterdam

Sharing Logistics

Rotterdam

Service Logistiek

Rotterdam

Trade Compliance & Customs
Management
Synchromodaliteit

Fontys

E-commerce & E-fulfilment

Fontys

Human Capital

Fontys

Fresh & Food Logistics

Fontys

Production Logistics

Fontys

Intelligent Digital Supply Chain
Transformation
E-logistics

Utrecht

Duurzame distributielogistiek

NHL
Stenden
NHL
Stenden

Logistiek in de circulaire
economie
Capacity management (incl.
event &health logistics)

Business
modellen,
samenwerking
& governance

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Fontys

Utrecht

BUAS3

Supply chain visibility

BUAS

Intermodal transport

BUAS

Smart cities and logistics
Healthcare Logistics

BUAS
HAN

Data Driven Logistics

HAN

Human Capital in Logistics

HAN

Sustainable logistiek

HAN

Zero Emissie Logistiek

HZ

Autonoom Transport

HZ

Digitalisering en Robotisering

HZ

Installatie en
onderhoudslogistiek Wind op
Zee
Voedselproductieketens en
logistiek

HZ

HZ
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Ontwerp
van ketens,
knooppunten
en
netwerken

Gedrag en
learning
communities

Duurzaamheid

Digitalisering,
data sharing
& planning

Human
Capital

