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VOOR 
WO RD Bert Pauli

Gedeputeerde Economie  
en Internationalisering

De Logistieke Agenda Brabant is opgesteld in 2013.  
De Brabantse logistieke sector heeft sindsdien 
verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Hij 
groeide aanzienlijk, ook door de komst van grote 
distributiecentra. Overheden maakten dat mede  
mogelijk door investeringen in de infrastructuur en  
het creëren van ruimte voor logistieke activiteiten. 

Consumenten zijn steeds meer online gaan kopen en 
verwachten kortere levertijden en meer maatwerk. 
Door digitalisering komt bovendien veel meer data 
beschikbaar over verkeer, vervoer, vraag en aanbod. 
Bedrijven kunnen daarmee processen optimaliseren en 
nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. 

Actuele ontwikkelingen en nieuwe behoeften van 
ondernemers waren reden voor de Taskforce om de 
Logistieke Agenda te herijken. Ons belangrijkste doel is 
meer innovatie in het midden- en kleinbedrijf, het hart 
van de sector. We stimuleren ondernemers daarom, via 
Logistics Community Brabant, gebruik te maken van de 
laatste wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De Agenda speelt daarnaast in op de huidige krapte op 
de arbeidsmarkt en de verdergaande globalisering van 
handel. We willen met deze samenwerking de logistieke 
sector verder versterken als aanjager van groei en 
werkgever van formaat. 

Bert Pauli,
Gedeputeerde Economie en Internationalisering
Provincie Noord-Brabant

“ Ons belangrijkste doel is meer innovatie  
in het midden- en kleinbedrijf, het hart van  
de sector”

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/logistiek.aspx
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Van oudsher is Brabant een regio waar 
veel hightech, agrofood en chemische 
producten worden geproduceerd en 
vervolgens geëxporteerd. De logistieke 
sector in Brabant is groot geworden 
dankzij deze klanten. Logistiek is van 
groot economisch belang voor de 
provincie. Anno 2018 is een op de 
negen werknemers in de regio dagelijks 
betrokken bij logistieke operaties.  
We zijn er bovendien in geslaagd om  
de toegevoegde waarde van de sector 
sinds 2010 met 24 procent te laten 
groeien. Om de logistieke koppositie te 
behouden, mogen we niet stil blijven zitten.

L GISTIEKE 
AGENDA 
BRABANT

2.0

Brabant: een aantrekkelijk vestigingsklimaat
Noord-Brabant is dankzij haar strategische ligging tussen 
de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese 
achterland een logistieke regio van formaat. 300 miljoen 
consumenten zijn binnen handbereik. Dit trekt veel nieuwe 
(inter)nationale bedrijvigheid. Ongeveer de helft van alle 
nieuwe distributiecentra in Nederland vestigt zich in Brabant. 



Universiteiten HBO-instellingen Regionale opleidingscentra (ROC)

Werknemers logistieke baan

Logistiek talent wordt klaargestoomd in Brabant

van totale werkgelegenheid. 
In heel Nederland is dit 11,2%
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Brabant: koploper in slimme logistiek 
Nummer 1 regio voor logistieke activiteiten van verladers, overslag en logistieke dienstverleners in Nederland

Toegevoegde waarde
De logistieke toegevoegde 
waarde is sinds 2010 met 
24% sterk gegroeid.

12,6
miljard 

Truck Truck Wireless Link

Brabant ligt op een belangrijke doorvoerroute  
van de zeehavens naar het Europese achterland.

1.430 km
buizen voor 
data/glasvezel
656 km
leidingen voor 
grondstoffen

356 km
spoorwegen

22.597 km
wegen

493 km
vaarwegen

Rotterdam

Antwerpen

Ruhrgebied

2010 2011 2012 2013 2014

RUIM BAAN VOOR INNOVATIE

Brabant stimuleert innovatie op vele manieren:

o  Pitch Logistics helpt met netwerk, ondersteuning  
en financiering  
Met Pitch Logistics worden jonge, innovatieve bedrijven  
in de logistieke sector ondersteund. Zie pitchlogistics.nl

o  Brabantse verladers werken met het platform  
NewWays samen  
Zo worden ladingen gebundeld en vervoer van weg naar 
spoor verplaatst om CO2 te reduceren.

o  Slim gebruik van data  
De provincie stimuleert o.a. met het JADS (Jheronimus 
Academy of Data Science) slim gebruik van data.

o  Platooning  
Verschillende innovaties kom je zomaar tegen.  
Zoals platooning: vrachtwagens rijden dankzij radar, GPS  
en wifi in een efficiënt treintje. Met als gevolg minder files  
en minder CO2-uitstoot.

12,3%

23 v/d 54

De provincie Noord-Brabant, 
het bedrijfsleven en onderwijs-
instellingen investeren gezamenlijk 
in de logistieke sector.

Met kennis, samen werking en 
co-financiering maken wij Brabant 
interessant voor nieuwe vestigers.

300 km
170 miljoen 
consumenten

500 km

miljoen 
consumenten

Port of Moerdijk is de 4e zeehaven 
van Nederland met:
Oppervlakte: 2.635 hectare
Bedrijven: circa 430
Werkgelegenheid: 17.500
Overslag via water: 17,5 mln ton

Brabant heeft 14  
multimodale terminals

Transport  
en overslag

Opslag en 
warehousing

Ketenergie

VAL/VAS

Log.Support

Meeste nieuwe distributiecentra  
van Nederland zitten in Brabant
o.a.

BRABANT: K PLOPER IN SLIMME LOGISTIEK
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LOGISTIEKE
AGENDA BRABANT: 
126 PROJECTEN EN
25 ACTIES

Herijking LAB:  
inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is het tijd voor een herijking van de LAB. 
Een groot aantal projecten is gerealiseerd. Dit 
mede dankzij regionale logistieke ecosystemen/
platforms die succesvol een multidisciplinaire 
aanpak in praktijk brengen. Logistiek is en blijft een 
topsector in Brabant. Met een hernieuwde agenda 
worden ambities en doelstellingen aangescherpt 
of vernieuwd. We spelen in op ontwikkelingen 
die op ons afkomen, voortschrijdend inzicht en 
veranderingen in de markt.

Uitdagingen van de sector
Het goederenvervoer wordt efficiënter en steeds 
mondialer. Zowel consumenten als bedrijven 
ontvangen binnen no time wat ze willen, van waar 
ze maar willen. De logistieke sector wordt daarom 
sterk op de proef gesteld. Zij staat voor de uitdaging 
om nieuwe technologie en gebruik van big data toe 
te passen en te integreren in de bedrijfsvoering. Om 
zo goederenstromen optimaal te kunnen organiseren 
en aan te sturen. 

Investeren in slimme logistiek is 
noodzakelijk
Alleen door slimme logistiek kan de Brabantse 
logistieke sector duurzaam blijven groeien en biedt 
het volop werkgelegenheid. Het bedrijfsleven moet 
continu innoveren. De provincie kent al veel slimme 
startups, onder andere via Pitch Logistics. Zij werken 
aan vergroening en verduurzaming van vervoer en 
alternatieven voor de laatste mile van de keten. Door 
hun diensten laagdrempelig aan te bieden in apps 
en software, helpen zij de sector te vernieuwen, 
te verduurzamen en hun toegevoegde waarde te 
vergroten. 

REGIO- 
NALE
SAMENWERKING

In 2013 hebben ondernemers, overheden en kennisinstellingen in kaart gebracht wat er zoal 
gebeurt voor de logistiek in Brabant. Gekeken is hoe zij samen meer effect kunnen sorteren.  
Én wat er aanvullend nodig is aan acties om de Brabantse logistiek een extra boost te geven. 
Het resultaat is de Logistieke Agenda Brabant (LAB). Een agenda met 126 projecten en 25 acties 
verdeeld over 5 programmalijnen. Voor elk hiervan zijn een of meerdere ambities opgesteld.
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F CUS HERIJKTE AGENDA

DE VERNIEUWING 
BEGINT NU. 

De herijking van logistieke visie heeft drie onderwerpen opgeleverd waar we de komende jaren op inzetten: 

Het thema infrastructuur & ruimte komt 
niet terug. Dit is goed belegd in andere 
Brabantse overlegorganen.

Ambitie: ontwikkelen innovatiekracht
Alles moet beter, sneller, slimmer en schoner. De wereld is in beweging en op vele fronten is sprake van turbulentie: 
politiek, financieel, economisch en maatschappelijk. We zien, als gevolg van geopolitieke veranderingen en 
opkomende economieën, tendensen tot verandering van mondiale goederenstromen.

Deze ontwikkelingen vereisen innovatiekracht van het bedrijfsleven, het mkb niet uitgezonderd. Om dit te realiseren 
is er voldoende goed opgeleid personeel nodig. Dit is ten eerste in het belang van de bedrijven. Daarnaast helpen 
werknemers met oog voor vernieuwing en trends mee om de innovatiekracht van het bedrijfsleven te vergroten. Hiermee 
ondersteunt het de ambitie van de LAB 2.0. Tot slot is goed geschoold personeel het middel om als regio interessant te 
blijven voor nieuw te vestigen (buitenlandse) bedrijven.

De logistiek ontwikkelt snel, daarom moeten we tempo maken.
We zetten in op vernieuwing. Belangrijk is echter wel dat we nú handelen.

Innovatie

Human capital

Internationalisering
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Innovatie 
Noord-Brabant staat net als de rest van de wereld 
aan de vooravond van een technologische revolutie. 
Ondernemingszin alleen zal niet meer volstaan. 
Alle (logistieke) bedrijven moeten hun producten, 
processen en businessmodellen, fundamenteel 
onder de loep nemen om competitief te blijven en te 
overleven. 

Human capital 
Als gevolg van uitstroom naar andere sectoren, 
groei van de logistieke sector en vergrijzing van de 
logistiek medewerkers, is er behoefte aan 350.000 
man nieuw logistiek personeel (alle functieniveaus) 
tot 2030. Het is daarom van belang om talenten te 
behouden voor de sector en de instroom te vergroten. 

Internationalisering
Internationalisering is de sleutel voor verdere 
groei van de economie. Internationalisering 
heeft twee richtingen. Enerzijds het aantrekken 
van internationale bedrijven en kenniswerkers 
naar Brabant. Anderzijds toegang creëren op 
internationale markten voor Brabantse bedrijven.

ONDERWERPEN L GISTIEKE VISIE
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Innovatie

We zien dat op meerdere fronten een ‘tipping point 
of change’ zich aandient, maar we weten nog 
niet wanneer de transitie onomkeerbaar zal zijn 
noch wat de consequenties zullen zijn. Een van de 
ontwikkelingen die deze transitie in werking kan 
zetten, is die van 3D-printing. De verwachting is dat 
in 2060, en misschien wel al in 2040, de helft van 
alle producten door 3D-printers wordt gemaakt. Het 
volume van de wereldhandel daalt daardoor met een 
kwart. Deze vermindering zal de logistieke sector 
hard raken.

Tegelijkertijd zien experts de logistiek als kritische 
succesfactor voor het oplossen van actuele en 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen als 
energietransitie, circulariteit en duurzaamheid. 

“Voor het aantrekken van buitenlandse 
business moeten we over grenzen heen 
kijken en met goed ondernemerschap 
pionieren in nieuwe markten.”

Willem Heeren
Voorzitter Taskforce, Logistieke Agenda Brabant 

“Succesvolle samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijs en overheid is 
essentieel om de enorme groei in 
arbeidspotentieel te realiseren.”

Sandra Smits
Manager Industriële Verhuizingen,  
Koninklijke Saan B.V. 

“Logistieke talenten moeten open staan en 
mee willen denken over de ‘modaliteit en 
logistiek van morgen’.”

Arn van der Vorst
Directeur, Mepavex Logistics 

Human capital

Het vraagstuk van arbeidsmarkt is omvangrijk en 
urgent voor de hele logistieke sector. In Nederland 
zijn nu circa 750.000 logistieke banen, bij logistiek 
dienstverleners, verladers en bij support-activiteiten. 
Als gevolg van uitstroom naar andere sectoren, 
groei van de logistieke sector en vergrijzing van de 
logistiek medewerkers, is er behoefte aan 350.000 
man nieuw logistiek personeel (alle functieniveaus) 
tot 2030. Het is daarom van belang om talenten 
te behouden voor de sector en de instroom te 
vergroten. 

Robotisering en automatisering kunnen een deel van 
het ‘probleem’ oplossen, maar vragen tegelijkertijd 
ook om een ander type medewerker (hoger 
opgeleid, om kunnen gaan met grote hoeveelheid 
data/informatie, technischer).

Internationalisering

Voor het Brabantse mkb zijn Vlaanderen en 
Duitsland in toenemende mate van belang 
voor handelsbevordering, kennisuitwisseling en 
arbeidsmarkt. Maar ook andere innovatieregio’s 
in Europa zijn voor Brabantse logistieke clusters 
interessant vanwege complementaire kennis en 
competenties. Om over grenzen heen, nieuwe 
verbindingen én verbanden te smeden kunnen 
Europese programma’s als Horizon 2020, Interreg 
en OP-Zuid worden benut.

Ook buiten Europa liggen marktkansen. Bijvoorbeeld 
in Brazilië, Rusland, India en China (de zogenaamde 
BRIC-landen). Nader onderzoek is nodig voor focus 
en prioriteitsstelling. In samenspraak met andere 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt 
gekeken waar de kansen op samenwerking groot 
zijn en het beste zullen renderen.

ONDERWERPEN L GISTIEKE VISIE
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De uitdagingen zijn er. Maar hoe gaan we dit nu daadwerkelijk voor elkaar krijgen?  
Innovatie, human capital en internationalisering hebben elk hun eigen ambitie, maar deze versterken elkaar wel. 

Innovatie Human capital Internationalisering

De innovatiekracht moet de komende jaren omhoog.  
We zetten ondermeer in op: 

• Kennisvalorisatie: Brabantse bedrijven 
motiveren tot het toepassen van vernieuwingen. 
De recent gelanceerde Logistic Community 
Brabant is hiervoor bedoeld.

• Verduurzaming: CO2-reductie van  
(weg)transport binnen SmartwayZ.NL en  
Beter Benutten Brabant.

• Stimuleren van ondernemerschap: 
Brabantbreed voor de begeleiding en 
ondersteuning van startups, Business Development 
bij BOM en in de regio’s.

• Toekomstvisie: Waar verdienen we over 
10 jaar ons geld mee in de logistiek?

De arbeidsmarkt vraagt om een betere afstemming 
tussen vraag en aanbod. We maken ons hard voor 
ondermeer:

• Samenwerking ROC’s Brabant binnen 
Kennispact 3.0.

• Ontwikkeling VO-leerlijn logistiek binnen 
Kennispact 3.0.

Internationalisering geven we vorm door 
bijvoorbeeld:

• Grensoverschrijdende (arbeidsmarkt) 
samenwerking logistiek West-Brabant met 
Vlaanderen.

C NCRETISERING
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Huis van de Logistiek  
Centrum voor Mobiliteit  
en Logistiek Roosendaal

Huis van  
de Logistiek  
In Tilburg

Huis van  
de Logistiek  
Logistic House Oss

Logistiek platform  
Oss/Veghel/Den Bosch

Logistiek platform  
Roosendaal/ 
Amerstreek

TASKFORCE LOGISTIEKE AGENDA BRABANT - LOGISTICS COMMUNITY BRABANT

Logistiek Platform  
Zuid Oost Brabant

Vijfsterren 
Logistiek

Logistiek  
Midden Brabant

Connected West Brabant

WO HBO MBO

Logistiek talent wordt opgeleid in Brabant

SAMENWERKING: L GISTIEK NETWERK
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We zetten in op vernieuwing, met speciale aandacht voor 
de innovatiekracht van het mkb. Deze moet omhoog. Een 
nieuwe agenda, met een nieuwe focus, vraagt ook een nieuwe 
Taskforce Logistieke Agenda Brabant. Vanwege de focus 
op het bedrijfsleven/mkb wordt de Taskforce uitgebreid met 
bedrijfsvertegenwoordigers uit de vier regio’s.

De Taskforce kan de benodigde stappen in werking zetten en sturing geven aan 
strategische/tactische doelstellingen. Dit werkt bovendien handig met het oog op 
afstemming. Het werk dat gedaan wordt in de regio’s kan hierdoor teruggekoppeld 
worden aan het grotere geheel. Belangrijk om hierbij in de gaten te houden, is dat er 
geen versnippering plaatsvindt: de Taskforce stuurt en houdt overzicht. De Taskforce 
zorgt dat we de krachten Brabant-breed bundelen.

Als agenderend gremium kiezen we voor ‘Logistiek van (over)morgen: waar gaan we 
(over)morgen ons geld mee verdienen in de logistiek?’

Veel logistieke mkb-bedrijven hebben moeite zich te (blijven) 
vernieuwen. Omdat dit wel essentieel is voor een gezonde 
sector, wordt de Logistics Community Brabant (LCB) opgericht.  
Dit is een fysieke en digitale ontmoetingsplek voor logistiek 
professionals. 

LCB biedt attractieve kennisproducten, educatief partnership en fresh brains 
afgestemd op de behoefte van de bedrijven. LCB wordt beheerd als een bedrijf en 
ondersteund door het nieuwe en unieke samenwerkingsverband tussen de Brabantse 
kennisinstellingen. 

De missie van LCB is het slim bij elkaar brengen van kennisbehoefte bij bedrijven en 
kennisaanbod bij kennisinstellingen. Zo zorgt LCB voor een versnelde uitwisseling 
van logistieke kennis tussen bedrijven en kennisinstellingen met steun van overheid, 
Defensie, studenten en professionals. 

Het resultaat is versnelde innovatie; met name op het vlak van digitale transformatie, 
duurzaamheid, circulaire economie en omnichannel.

LOGISTICS COMMUNITYTASKFORCE LOGISTIEKE 
AGENDA BRABANT

SAMENWERKING: INSTRUMENTEN


