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LOGISTICS COMMUNITY BRABANT (LCB)

Logistics Community Brabant

Executive Summary

'The smartest brains voor innovatie op maat van ieders business'

Voorliggend propositiedocument vormt het business plan van Logistics Community 
Brabant (LCB). LCB vormt de unieke fysieke en digitale ontmoetingsplaats tussen 
mensen die in het hart van de logistiek werken en leven en dagelijks bezig zijn met groei, 
ontwikkeling en innovatie, vanuit zowel de theorie als de praktijk. Binnen LCB bereidt 
de Brabantse logistieke sector zich voor op de ingrijpende economische veranderingen 
die zich aandienen. Zo zorgt LCB voor de versnelde uitwisseling van logistieke kennis 
tussen bedrijven en kennisinstellingen met steun van overheid, Defensie, studenten en 
professionals. De unieke profilering van LCB is de optimale interface tussen het 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen met twee doelen: versnelde vertaling van kennis 
naar het bedrijfsleven en impulsen voor logistiek onderwijs en onderzoek naar de 
kennisinstellingen. Daartoe biedt LCB (ook pro-actief) attractieve kennisproducten, zoals 
kennis onderhoudscontract, educatief partnership en fresh brains afgestemd op de 
behoefte van de bedrijven. LCB wordt beheerd als een echt bedrijf en ondersteund door 
het nieuwe en unieke samenwerkingsverband tussen de Brabantse kennisinstellingen. 
Het resultaat is versnelde innovatie, met name op het vlak van digitale transformatie, 
duurzaamheid, circulaire economie en omni-channel, ten behoeve van zowel business 
modellen voor bedrijven, als wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek voor kennis
instellingen. Op deze manier kan de concurrentiekracht van de sector logistiek, Breda 
en de regio Noord-Brabant in zijn geheel duurzaam worden versterkt, hetgeen leidt tot 
extra omzet en banen. Voor de kennisinstellingen vergroot het ook de mogelijkheden 
voor wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Op termijn zou Brabant de slimste 
logistieke regio kunnen worden met een centrale hubfunctie in Breda met als ambitie de 
nummer één logistieke kennisregio ter wereld.

Context en probleemstelling

Een belangrijke voorwaarde voor duurzame groei is een economie die snel inspeelt op 
veranderingen en nieuwe mondiale omstandigheden. In het bestuursakkoord Brabant in 
Beweging 2015-2019 wordt daarom ingezet op een lerende economie. In een dergelijke 
economie blijft het ontwikkelen van nieuwe kennis belangrijk, maar wordt meer nadruk 
gelegd op het circuleren en slim toepassen van die kennis, ook uit andere bedrijven, 
sectoren en landen.

In het sectorhuis logistiek van de Brabantse bedrijven waren in 2016 160.000 mensen 
werkzaam in logistieke activiteiten bij logistieke bedrijven zoals verladers, ICT,
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detailhandel, zorg, ofwel 1 op de 9 werkenden. De toegevoegde waarde van de sector 
bedroeg 12,6 miljard (bron: BCI, november 2016). Desondanks beschikken deze 
logistieke bedrijven vandaag niet over voldoende intern innovatievermogen en 
innovatieve logistieke kennis om op eigen kracht vernieuwingen, incrementeel of 
radicaal/digitaal, in hun business model door te voeren (Panteia, april 2017). Belangrijke 
oorzaken daarvoor zijn onvoldoende kennisdeling tussen het HBO en WO in Brabant en 
tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Verder staat ook top kwalitatief 
wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in het logistieke domein onder druk met 
name door een gebrek aan middelen en door toenemende onderwijsdruk. Daarnaast 
kan de aansluiting van het mbo beter. Het resultaat is dat er onvoldoende goed 
opgeleide logistieke profielen zijn om de logistieke vacatures in Brabant in te vullen 
(Panteia, april 2017).

Hoewel Nederland in 2016 nog steeds een knappe vierde plaats op de 'Logistics 
Performance Index' bekleedde, stagneert de logistieke groei. Geopolitieke 
veranderingen, opkomende economieën, de circulaire economie en op mondiaal niveau 
veranderende goederenstromen leiden tot een verschuiving van de logistieke groei naar 
andere regio's, zoals China, waar de exponentiele industriële groei zelfs leidt tot een 
'Nieuwe Zijderoute'.

Vervolgens staat Brabant, net als de rest van de wereld, aan de vooravond van een 
technologische revolutie. De 'Industrie 4.0', waarin alles en iedereen verbonden is en 
waarin kwetsbaarheid van logistieke ketens, zoals (cyber)veiligheid, nieuwe risico's met 
zich meebrengt. Dit alles zal alle (logistieke) bedrijven verplichten hun producten, 
processen en business modellen fundamenteel onder de loep te nemen om competitief 
te blijven en te overleven. Ondernemingszin alleen zal niet meer volstaan. Digitale 
kennis en adaptief vermogen zullen minstens even cruciaal zijn.

Brabant moet, net als andere regio's in Nederland en daarbuiten, initiatief nemen om 
zijn logistieke toppositie te behouden en te versterken. Meer concreet moet Brabant de 
verbinding zoeken tussen twee ecosystemen die elkaar niet vanzelf raken en bereiken: 
het onderwijs en onderzoek en het bedrijfsleven. Brabant heeft behoefte aan impulsen 
om de kennis maximaal te benutten, de innovatiekracht te vergroten en scherp in beeld 
te hebben wat er op ons af komt en hoe we hierop kunnen anticiperen.

Er bestaan al verschillende logistieke innovatienetwerken waarop wordt voortgebouwd. 
De kern van het succes van LCB ligt in de aansluiting bij de visie van de Logistieke 
Agenda Brabant, waarin is aangegeven dat de innovatiekracht moet worden vergroot. 
LCB is het uitvoeringstraject waarin we een impuls geven aan de vernieuwing door 
bundeling van de kennisinstellingen op maat van de bedrijven en in nauwe 
samenwerking met bestaande netwerken. Het draagvlak bij en de wisselwerking met 
andere innovatiebevorderaars is essentieel. Daarin zijn de Brabantse Ontwikkelings

6 september 2017 COLPHEN Ä PARTNERS | 3



LOGISTICS COMMUNITY BRABANT (LCB)

maatschappij (BOM), Midpoint, 5-sterrenregio, REWIN, Huizen van de Logistiek en 
Valorisatieprogramma's als Starterslift, de belangrijkste actoren die bijdragen aan een 
stimulerende bedrijfsomgeving voor logistieke bedrijven in Brabant. LCB wordt ingepast 
binnen de bestaande logistieke netwerken binnen de provincie die in de eerste plaats 
business georiënteerd zijn. Met LCB verbinden we de samenwerkende kennisinstellingen 
aan het bestaande logistieke ecosysteem. Daarmee wordt de beschikbare expertise voor 
het bedrijfsleven versterkt, kan het sneller inspelen op de ontwikkelingen in de markt en 
neemt de innovatiekracht toe. In de uitvoering richt LCB zich met name op het leveren 
van jong toptalent, het voortdurend bijscholen van logistieke professionals en het snel 
aanleveren van de benodigde kennis om tot doorbraakoplossingen te komen. We 
starten dit initiatief binnen de Brabantse context, maar schalen dit later op naar de rest 
van Nederland en over de landsgrenzen heen.

Met dit initiatief geven we invulling aan het bestuursakkoord van de Provincie Noord- 
Brabant om in nauwe samenwerking met de gemeente Breda en in overleg met de regio 
te komen tot 'Logistics Community Brabant' in Breda om de logistieke 
kennisinfrastructuur en de onderlinge samenhang van de vier grootste steden te 
versterken. Concreet is op 1 juni 2016 door de bestuurders van Technische Universiteit 
Eindhoven, Tilburg University, NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse 
Defensie Academie, gemeente Breda en provincie Noord-Brabant afgesproken deze 
nieuwe vorm van samenwerking te verkennen en een houtskoolschets op te stellen. Ook 
werd TKI Dinalog bereid gevonden te participeren. Begin december 2016 is de 
houtskoolschets naar de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda gestuurd. Na 
een positieve beoordeling van het geleverde werk, zijn op 1 januari 2017 de middelen 
beschikbaar gesteld om de houtskoolschets uit te werken tot een echte business case.

In dit proces hebben de kennisinstellingen TUe, TiU, NHTV, NLDA en TKI Dinalog het 
voortouw genomen. Op basis van verschillende workshops met kennisinstellingen en 
bedrijfsleven, die ter voorbereiding op deze business case zijn gehouden, heeft de 
propositie met betrekking tot onderzoek, onderwijs en met name kennisvalorisatie vorm 
gekregen. Het doel van het nieuwe logistieke ecosysteem (zie figuur 1) is het verbinden 
van de 'brains' in Brabant en zo de creatie van economische meerwaarde voor de 
Brabantse logistieke bedrijven alsook een versterking van de reputatie en de kwaliteit 
van onderwijs en onderzoek van de Brabantse kennisinstellingen.
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Eco systeem Logistics Community Brabant
Cross overs
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Figuur 1, Eco systeem Logistics Community Brabant, samenwerking tussen bedrijven en kennis
instellingen

LCB komt tegemoet aan deze behoefte en dit propositiedocument heeft tot doel de rol 
en concrete vormgeving van het LCB voor te stellen. Daartoe is dit document geschreven 
als een business plan en vormen de behoeftes en verwachtingen van het bedrijfsleven 
inzake onderwijs en kennisoverdracht hét uitgangspunt van het document. Wij leggen 
eerst uit hoe LCB er concreet uitziet en wat LCB zo bijzonder maakt. Vervolgens gaan we 
dieper in op de belangrijkste bouwstenen van LCB en benoemen we de randvoor
waarden voor succes. Ten slotte stellen we voor hoe LCB zich, samen met de betrokken 
actoren, organiseert. Afsluiten doen we met een beknopte conclusie, inclusief 
schematische voorstelling van het nieuwe platform.

1. Missie en Visie

De missie van LCB is het uitgekiend bij elkaar brengen van kennisbehoefte bij bedrijven 
en kennisaanbod bij kennisinstellingen op het vlak van logistiek in de Provincie Noord- 
Brabant, waardoor de effectiviteit van het vernieuwen van zowel business modellen (bij 
en tussen bedrijven) als kennis (bij en tussen kennisinstellingen) wordt vergroot. LCB 
sluit daarbij aan bij de Logistieke Agenda Brabant en maakt gebruik van de bestaande 
netwerken van de BOM, REWIN, Midpoint, de Huizen van de Logistiek en de MBO- 
instellingen in de diverse regio's van de provincie.

Daartoe wordt LCB ingericht als een innovatieve community voor de logistieke sector die 
functioneert als uniek aanspreekpunt voor logistieke kennis en talent, en unieke 
ontmoetingsplaats tussen bedrijven en kennisinstellingen. LCB wordt zo de organisator 
van (logistieke) kennisuitwisseling, ontwikkeling en valorisatie op de juiste schaal, met 
name voor het MKB, de banenmotor van de Provincie. Kern daarbij is het brede aanbod
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aan kennisuitwisseling op basis van executive education, master onderwijs, stages, 
projecten, advies, incubatorschap, networking en events, waarbinnen elk logistiek 
bedrijf zijn gading kan vinden. Deze belangrijke rol van LCB in de samenleving wordt 
getoond in figuur 2.

Figuur 2, rol van Logistics Community Brabant in de samenleving

De unieke meerwaarde of 'unique selling point' (USP) van LCB wordt omschreven als:
'The smartest brains'...
LCB zal Brabant als kwaliteitsmerk voor logistieke kennis op de kaart zetten door het 
verzamelen van zowel jonge als ervaren 'brains' die zijn aangesloten op de digitale 
wereld. Binnen LCB zal kennis uit verschillende domeinen (waaronder ook ICT) en 
sectoren (ook andere dan logistiek) worden toegepast op logistieke innovatie. Deze 
nieuwe kennis zal via een nieuw en slim samenwerkingsverband tussen de kennisinstel
lingen ook op slimme manieren doorstromen naar de logistieke bedrijven. Daar zullen 
de studenten als 'fresh brains' de kennis activeren van de zittende logistieke managers. 
Bedrijven staan immers open om met jonge studenten samen te werken en advies te 
krijgen over welke innovatie mogelijkheden studenten zien.
... 'voor innovatie'.
De binnen LCB verzamelde 'brains' zullen zich eerder richten op nieuwe business 
modellen voor de logistiek dan het optimaliseren van bestaande bedrijfsmodellen. 
Daarbij zullen zij uitgaan van de startersmentaliteit om creatief en 'out of the box' te 
komen tot vernieuwende inzichten. Vaak zullen deze inzichten voortkomen uit 
samenwerking met gespecialiseerde (ICT) bedrijven die leidt tot het effectief inzetten 
van (nieuwe) informatietechnologie. Het resultaat betreft zowel radicale als incremen
ted verbeteringen in de business modellen van de logistieke bedrijven in Brabant.
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. 'op maat van ieders business'
De logistieke functies binnen bedrijven in Brabant staan centraal in het gehele 
community denken en vormen de 'klanten' van LCB. Die klanten zullen binnen LCB 
betrokken worden op de manier die het best bij hun bedrijfskenmerken past. Een 
grootbedrijf zal anders bediend worden dan een MKB bedrijf, een defensie gerelateerd 
bedrijf anders dan een verlader.

LCB zal via de aangesloten kennisinstellingen de kennis die vergaard wordt vanuit 
opdrachten bij bedrijven (stages, afstudeeropdrachten, toegepast onderzoek, etc.) op 
een hoger aggregatieniveau brengen en verwerken tot generieke kennis die weer terug 
stroomt naar de bedrijven. Deze door LCB gefaciliteerde samenwerking tussen de 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven draagt in zodanig sterke mate bij aan het 
onderscheidend vermogen van de Provincie Noord-Brabant dat het ook een 
aantrekkingsfactor wordt in de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Internationale 
bedrijven oriënteren zich bij hun locatieonderzoek voor vestiging immers op de 
aanwezige kennisinfrastructuur. LCB kan in die hoedanigheid dus een belangrijke 
ondersteuning zijn voor de acquisitie activiteiten van de BOM. Het resultaat is een 
vliegwieleffect dat Brabant laat uitgroeien tot de slimste logistieke kennisregio in 
Nederland alsook kansen biedt voor het ontwikkelen van de Benelux als logistieke 
kennisregio. LCB zal bijdragen aan een uniek ecosysteem waarin bedrijven (en hun 
business modellen) en kennisinstellingen (en hun onderzoek) een uitstekende 
verbinding hebben.

2. Bouwstenen

Community.
LCB wordt ingericht als een echte 'community' in plaats van 'instituut' of 'samenwer
kingsverband'. Daarbinnen is er (volgens het triple helix principe) naast bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid, plaats voor studenten, creatieven en andere 'supporters' 
over de (logistieke) sectorgrenzen heen. Al deze stakeholders worden bereikt op zowel 
een fysieke als virtuele locatie ('click ä bricks') via alle mogelijke communicatiekanalen. 
De organisatie daarvan berust bij een dedicated team met eigen identiteit, financiële 
verantwoordelijkheid en effectieve marketingstrategie, dat LCB leidt zoals een echt 
bedrijf en zich (bedrijf)eigenaar voelt.

.met bedrijven centraal.
De bedrijven zijn de doelgroep en klanten van LCB. Daartoe is LCB ingericht op maat van 
de bedrijven, in plaats van de kennisinstellingen. De toegang voor deze bedrijven is laag
drempelig en niet exclusief voor leden. Hierbij wordt een netwerkbenadering beoogd, 
waarbij een wisselwerking wordt betracht met andere bedrijvennetwerken en bedrijfs
gerichte projecten. Nadat bedrijven de toegevoegde waarde van LCB onderkennen,
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wordt het lidmaatschap gekenmerkt door een eenvoudige aansluiting op basis van een 
gesegmenteerde aanpak (grootbedrijf versus MKB) en verschillende niveaus van lid
maatschap (van 'quasi gratis' tot platina). Verder wordt het producten- en diensten
aanbod aangedragen door de kennisinstellingen (op basis van hun 'state of the art' 
ervaringen in andere sectoren en landen) in de taal van de bedrijven zonder (te) hoog 
(academisch) abstractieniveau. Daarbij probeert LCB echt een 'sense of urgency' te 
creëren bij de bedrijven door hun logistieke managers uit hun comfortzone te halen en 
te doen nadenken over de problemen van morgen. Op die manier zorgt (de kennis- 
stroom binnen) LCB voor (directe) toegevoegde waarde bij de bedrijven in de vorm van 
zowel nieuwe business modellen (uit onderzoek) en beter opgeleide professionals (uit 
onderwijs).

LCB kiest daarbij voor een specifieke aanpak: Trends as a Service (TaaS) ofwel 
ondersteuning van bedrijven bij hun vraagarticulatie. TaaS beoogt bedrijven 
professioneel te ondersteunen en te versterken in hun strategische ontwikkeling en dit 
vervolgens op een hoger aggregatieniveau terug te koppelen naar de sector. Concreet 
worden mondiale en regionale trends in de logistiek gepresenteerd en gekoppeld aan 
analyse van vragen en problematieken bij bedrijven op basis van 
(onderzoeks)opdrachten (bijvoorbeeld bij het afstuderen). Als uit dergelijke analyse 
blijkt dat meerdere bedrijven met dezelfde problematiek bezig zijn, kan in onderling 
overleg een georkestreerde aanpak worden gekozen, waarbij bijvoorbeeld studenten in 
hbo/wo combinaties tegelijkertijd bij meerdere bedrijven dezelfde opdracht uitvoeren. 
Door dit tot een continu proces te maken en de resultaten zorgvuldig te monitoren, 
wordt het adaptief vermogen vergroot en de innovatie versneld (zie bijlage 1).

...en slimme producten...
LCB biedt de bedrijven, het volgende attractieve producten- en dienstenaanbod voor 
logistieke innovatie:
^ Executive education: opleidingen voor professionelen met onderscheid tussen

o 'Private label products': eigen (fysieke en digitale) producten van LCB: 
master classes, seminars en distance learning, ontwikkeld en aangeboden 
door LCB samen met 1 of meerdere kennisinstellingen 

o 'Brand products': open onderwijsproducten bij specifieke kennisinstellingen: 
professionele, wetenschappelijke en executive masteropleidingen, toegang 
tot modules van 3e of 4e jaar, etc.

^ Slimme stages: uit analyse van de afstudeeronderwerpen 2015/16 blijkt dat stages 
aantoonbaar rendement opleveren voor de bedrijfsvoering. Hogeschool- en/of 
universiteitsstudenten brengen kennis naar (meerdere) bedrijven, waarbij de rol van 
LCB ligt in het afstemmen en eventueel verder coördineren (zie verder)

^ Onderzoeksprojecten: (grotere) onderzoeken met (bij voorkeur) meerdere bedrijven 
en kennisinstellingen (inclusief TKI Dinalog)
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^ Toegepaste begeleiding en ondersteuning: (kleinere) begeleidings- en ondersteu- 
ningstrajecten met name voor MKB gericht op praktische toepassing en implemen
tatie van logistieke innovatie, die complementair zijn aan adviesbureaus 

^ Incubator: studenten ondersteunen en adviseren startups en snelle groeiers, en 
starten zelf een onderneming, in nauwe samenwerking met de BOM en de 
Brabantse Valorisatieprogramma's (vervolg Starterslift)

^ Networking & events ter ondersteuning van inhoudelijke activiteiten zoals: meaning
ful meetings, bedrijfsbezoeken en themacafé's

...over een zestal thema's...
Hoewel vraaggestuurd werken het uitgangspunt is, staan de volgende zes 
toekomstgerichte thema's centraal, waarbinnen telkens 3 maatschappelijke issues 
(digitale transformatie, duurzaamheid/circulaire economie en fysieke en cyber 
veiligheid) terugkomen. De thema's zijn voortgekomen uit trendonderzoek (Verweij, 
2016) en analyse van afstudeeropdrachten Op grond daarvan zijn de voor Brabant 
essentiële thema's:

^ Last mile logistics: dit thema staat al jaren hoog op de agenda vanwege het 
dichtslibben van de steden en het steeds meer onder druk komen te staan van de 
stadsdistributie. E-commerce en 'Final mile' discussies zijn dan actueel. Door 
maatschappelijke ontwikkelingen is de acceptatie van duurzame oplossingen sterk 
vergroot. LCB wil experimenten, initiëren en innovaties bevorderen 

^ Network complexity and contracting: versnelling binnen de ketens, verkorting van 
de productlevenscyclus, customizing en kwetsbaarheid binnen de ketens (disruptie) 
zorgen voor toegenomen complexiteit. Daarbij gaat de aandacht steeds meer uit 
naar het verbinden van informatie om de behoefte van de markt te kunnen 
voorspellen en productie hierop gepast te laten inspelen. Een goed voorbeeld zijn de 
S&OP (Sales & Operations Planning) voorraad forecast processen.

^ Smart industry: in de maakindustrie is ICT een bepalende factor (robotisering, 3D
printing etc.). De verkorting van de productlevenscyclus noodzaakt tot predictive 
analytics en product service cyber systems. Door de klantspecifieke vraag neemt de 
range aan type producten toe en worden seriegroottes kleiner, waarbij omsteltijden 
in het productieproces cruciaal zijn. Voor wat betreft Internet of Things en het delen 
van informatie kan de link met het JADS (Jheronimus Bosch Academy of Data 
Science) initiatief in 's-Hertogenbosch gemaakt worden.

^ Multimodaal: het dichtslibben van wegen bevordert experimenten met andere 
modaliteiten en verduurzaming van het vervoer (autonome routing, platooning, 
etc.). Er is sprake van verschuiving van mainports naar in-land terminals en de 
opkomst van nieuwe routes (zoals de zijderoute). Op de in-land terminals, in de 
positie van extended gate way voor de grote havens, kunnen empty depots 
ontstaan, waardoor het aantal transporten met lege containers zal afnemen.

• Zorg: het efficiënter en effectiever maken van de zorgketens is een maatschappelijk 

issue. Voorbeelden zijn innovaties als e-medical en e-health care. Daarnaast
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ontstaat een nieuwe markt waarbij het combineren van thuis(be)zorgketens (pillen, 
pleisters, pizza) een essentieel onderdeel wordt van processen die meer afgestemd 
zijn op de behoefte van de patiënt.

^ Events: op tal van maatschappelijke terreinen spelen events een belangrijke rol 
waarbij het logistieke aspect essentieel is, zoals bij crowd management, veiligheid bij 
evenementen, recall van producten, uitzendingen van militairen bij defensie of 
hulpacties (humanitarian logistics).

In bijlage 2 zijn de programmalijnen verder uitgewerkt.

... die ook proactief aangeboden worden .
LCB benadrukt in zijn aanbod ook slimme manieren om de kennisstroom proactief naar 
bedrijven te brengen als complement aan het (passieve) kennisaanbod. Uitgangspunt 
daarbij is het activeren van kennis bij zittende managers via de inzet van 'fresh brains': 
jonge mensen zoals afstudeerders, aio's, PhD'ers en PDEng's, die zijn aangesloten op de 
digitale wereld met daarachter een netwerk van onderwijs- en onderzoekexperts (zie 
bijlage 3). Bedrijven geven immers aan dat niet de logistieke managers, maar wel jonge 
talenten de 'gamechangers' zijn (in de strategie van bedrijven), doordat ze anders 
denken dan managers met (tientallen) jaren ervaring. LCB vormt de 'tooling factory' 
waarbinnen 'fresh brains' kunnen bijdragen aan nieuwe business modellen en waartoe 
bedrijven toegang hebben via:
^ Slimme (organisatie van) stages
Binnen LCB wordt het stage aanbod van alle Brabantse HBO en WO kennisinstellingen 
centraal geëvalueerd en geprioriteerd. Op basis van deze evaluatie leidt LCB bedrijven 
naar de best passende kennisinstelling en andersom. De verantwoordelijkheid voor het 
stageproces blijft bij de betreffende kennisinstelling. De LCB adviesraad bestaande uit 
vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijfsleven (zie verder) beoordeelt of de 
stages relevant zijn. Deze adviesraad heeft een sturende functie en identificeert die 
stageonderwerpen waaraan bedrijven echt behoefte hebben. Het resultaat is een 'road
map' rond relevante thema's die projectmatig worden ingevuld. Daarnaast biedt LCB 
aan bedrijven 'flexibele stages' door het jaar heen in die periode die past voor het 
betreffende bedrijf alsook 'collectieve stages' van meerdere studenten en meerdere 
bedrijven, ook in het kader van onderzoeksprojecten. Tenslotte zorgt het stagairs 
netwerk (bijvoorbeeld via een app) voor inspirerende werkvloer contacten bij bedrijven 
(voor het oppikken van vragen, ideeën en kennislacunes) en onderlinge netwerking 
tussen stagiairs (voor het delen van ervaringen uit de stages).
• Onderhoudscontract kennis
Aangezien bedrijven verwachten dat LCB hun innovatieagenda vorm geeft, zal LCB 
kennis aanbieden aan bedrijven in de vorm van een (kennis)onderhoudscontract om 
bedrijven te ontzorgen. Bedrijven die dergelijk onderhoudscontract afsluiten moeten 
zich geen zorgen (meer) maken over het opvolgen (en eventueel mislopen) van 
relevante (logistieke) kennis. Via het onderhoudscontract zorgt LCB ervoor dat de 
(logistieke) kennis up-to-date blijft door het betreffende bedrijf pro actief aan te
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spreken voor kennisdeling. Het daarbij voorgestelde kennisproduct (zoals executive 
education, slimme stage, etc.) is altijd op maat van het betreffende bedrijf (in functie 
van grootte, maturiteit, wijzigingen in de markt, etc.).
^ Educatief partnerschap
Naast een onderhoudscontract bij LCB, kunnen bedrijven via LCB ook aansluiten bij een 
(voor hen) relevante kennisinstelling. Het bedrijf in kwestie wordt dan een 'kennis
partner' waarbij de kennisdeling versneld wordt ten voordele van beide partijen in een 
duurzame lange termijn samenwerking.

...met als hoofdthema innovatie...
Het concept van de triple helix samenwerking binnen LCB sluit aan bij de uitdagingen die 
Industrie 4.0 levert voor het bedrijfsleven in Brabant (en Nederland). Aan de basis van 
Industrie 4.0 ligt immers de connectie tussen alles en iedereen op basis van verregaande 
(ICT) innovatie/transformatie ten behoeve van schaalvoordelen en procesoptimalisatie. 
Met digitale transformatie als één van de belangrijke thema's (naast circulaire 
economie, omni-channel en duurzaamheid) op de LCB innovatie agenda kan een 
gezamenlijke inzet van bedrijven en kennisinstellingen zeer effectief zijn. Bedrijven 
zullen gevoed worden met de nieuwste (technologische) gamechangers uit andere 
(internationale) bedrijven en sectoren zoals Internet of Things, e-commerce, digital 
supply chain, blockchain, big data en gamification. Het resultaat betreft zowel radicale 
als incrementele verbeteringen in business modellen. Daarbij wordt ook duurzaamheid 
als maatschappelijk thema zeker meegenomen en wordt zoveel als mogelijk aangehaakt 
op de kennis- en innovatie-agenda van de topsector Logistiek. Via die weg zullen (naast 
digitale transformatie) ook andere verbeteringen aan (logistieke) bedrijfsmodellen hun 
plaats vinden binnen LCB. LCB zal de (meest invloedrijke) veranderingen voor de 
samenleving in het algemeen en de (Brabantse) logistieke sector in het bijzonder 
duidelijk in kaart brengen en de sector (op maat van elk bedrijf) de tools aanreiken om 
zich (via innovatie) op deze veranderingen voor te bereiden en (daarna) te gelde te 
maken.

.via one stop shopping.
LCB is het unieke eenduidige aanspreekpunt (front office) met transparant kennis
aanbod voor logistieke (ook defensie gerelateerde) bedrijven in Brabant. Alle samen
werkende kennisinstellingen (back offices) organiseren zich achter deze front office, de 
centrale kennishub. Op die manier werkt LCB volgens het 'hub and spoke' principe (zoals 
de luchtvaart) en hoeven bedrijven niet langer individuele contacten aan te gaan met de 
verschillende kennisinstellingen ('point-to-point' principe). LCB is de kennishub die in 
samenwerking met de innovatiebevorderaars in het ecosysteem bedrijven samenhang 
van het gehele ecosysteem bedrijven gidst naar de geschikte dienst en/of kennis
instelling. LCB is de kennishub die in samenwerking met de innovatiebevorderaars in 
het ecosysteem bedrijven gidst naar de geschikte dienst en/of kennisinstelling. Daartoe 
filtert LCB binnenkomende aanvragen voor kennisuitwisseling en levert de dienst zelf of
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brengt het bedrijf in contact met de juiste kennisleverancier op basis van een 'learning 
management system' en 'business developers'. Voor het aanvragende bedrijf is het 
geschikte kennisproduct belangrijker dan waar die kennis vandaan komt. Vanuit die 
optiek dienen de Brabantse kennisinstellingen slim samen te werken en hun 
complementariteit uit te spelen teneinde een attractief onderzoek-, onderwijs- en 
stageaanbod te kunnen bieden (zie ook verder). Investeren in kennis betekent immers 
slim aansluiten op bestaande kennis, verder bouwen op bestaande initiatieven en die 
versterken als een soort katalysator. In de andere richting biedt LCB als uniek 
aanspreekpunt een mooie opportuniteit om relevante onderzoeksthema's te 
identificeren, waarmee de Brabantse (en bij uitbreiding Benelux) kennisinstellingen een 
belangrijke troef in handen hebben in het kader van Industrie 4.0.

... ten behoeve van betere kennisstromen...
De oprichting van LCB en de achterliggende samenwerking tussen de kennisinstellingen 
resulteert in een betere kenniscirculatie. Concreet zorgt LCB voor een versnellend effect 
door het snel oppikken van trends en het snel terugkoppelen van gerelateerde kennis. 
Zo wordt de doorlooptijd van kennis naar bedrijven en onderwijs verkort via een 
natuurlijk proces. De resultaten van fundamenteel onderzoek worden benut in de 
beroepspraktijk. Omgekeerd voeden vraagstukken vanuit het werkveld het 
fundamenteel onderzoek.

...op basis van hoogwaardige communicatie, marketing en PR.
Ten behoeve van zowel een vliegende start als succesvolle uitbouw (naar de toekomst) 
wordt binnen LCB sterk ingezet op een effectieve 'omni channel' communicatiestrategie 
en een professioneel marketing- en PR beleid. Daarbij hoort zeker ook een vlot 
navigerende website inclusief state-of-the-art kennismanagementsysteem waarbij 
kennis ontsloten wordt via de meest recente marketing inzichten op het gebied van 
sociale media, filmpjes, vlogs, games, etc.

.over de grenzen.
In de context van LCB zijn er voor bedrijven en kennisinstellingen meer opties om te 
participeren in innovatieve, internationale projecten op basis van hun samenwerking. De 
kennisinstellingen gezamenlijk zijn een interessante combinatie als partner in 
internationale academische netwerken. Verder kunnen bedrijven en kennisinstellingen 
ook gemakkelijker de export van hun producten, diensten en kennis vergroten als die 
gebaseerd is op intensieve samenwerking. Daarnaast ligt voor de hand dat LCB ook 
samenwerking over de grenzen zoekt, in eerste instantie met Duitsland en Vlaanderen, 
bijvoorbeeld via Interreg projecten. Door brede consortia te vormen kunnen ook EU 
middelen worden benut om de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen 
vorm te geven, maar ook om op internationaal niveau te acteren.
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...maar gevestigd in Breda
West-Brabant is nummer 1 in de logistieke hotspot ranking gebaseerd op een omvang
rijke innovatieve bedrijvigheid in de regio. Logistiek is dan ook een van de drie econo
mische speerpunten van de regio. De geografische ligging en de goede bereikbaarheid 
over de weg en de faciliteiten voor multimodaal vervoer dragen daar in sterke mate aan 
bij. Breda vervult als kerngemeente in deze regio een initiërende en stimulerende rol in 
de ontwikkeling van de logistieke infrastructuur en ondersteunt de kennisinfrastructuur. 
Het stedelijk beleid is er immers op gericht de kennisinfrastructuur bij de twee hoger 
onderwijsinstellingen met gerenommeerde logistieke opleidingen, NHTV en NLDA, en 
het mbo (ROC West-Brabant) optimaal te benutten en verder te versterken. Ook het 
nationaal TKI Dinalog is in Breda gevestigd. Dit alles maakt Breda tot de ideale basis 
voor LCB.

3. Randvoorwaarden voor succes

Slimme samenwerking tussen kennisinstellingen
De basis voor een goed functionerende LCB wordt gevormd door slimme samenwerking 
tussen de kennisinstellingen in Brabant, met name tussen HBO en WO. Die connectie is 
niet alleen vernieuwend, maar biedt ook belangrijke voordelen. Ten eerste verhoogt het 
de kwaliteit en toegevoegde waarde door uitwisseling van staf en gezamenlijk onder
wijsmateriaal (ontwikkeling). Ten tweede is er het meer gestroomlijnde onderwijsaan
bod in Brabant, waarbij witte vlekken (voorbeeld: professionele master) in het aanbod 
worden weggewerkt en de naadloze doorstroming van HBO Bachelor naar WO-Master 
wordt gerealiseerd. Ten derde leidt samenwerking tussen HBO en WO voor betere 
voeding van fundamenteel onderzoek door toegepast en praktijkgericht onderzoek op 
het terrein (en omgekeerd). De toegepaste onderzoeksagenda zal, hoewel nog steeds 
autonoom, meer opgelijnd zijn met de echte uitdagingen in het bedrijfsleven. Ten vierde 
biedt LCB een dedicated team ten behoeve van de ontwikkeling en valorisatie van één 
Brabants kwaliteitsmerk voor logistiek onderzoek en onderwijs. Het resultaat van zo'n 
kwaliteitsmerk is een versterking van de reputatie en de kwaliteit (van onderwijs en 
onderzoek) van de Brabantse kennisinstellingen en zo betere opleidingen die gevolgd 
worden door meer (en ook betere) studenten en professionals (in het kader van leven 
lang leren). Het is een soort vliegwiel dat ontstaat en een belangrijke aantrekkingsfactor 
vormt voor studenten én bedrijfsleven naar analogie van Brainport.

Voor de juridische structuur van de samenwerking wordt aangesloten bij de wettelijke 
mogelijkheid tot samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs. Artikel 8.1 van 
de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek biedt deze instellingen 
de mogelijkheid samen te werken in een zogenoemde 'Gemeenschappelijke Regeling' 
waar de activiteiten worden ondergebracht in een instituut. Aansluiting bij dit concept 
biedt als voordelen dat het een bestaande constructie is die uitdrukkelijk is bedoeld om 
een wettelijk kader te creëren tussen instellingen van hoger onderwijs waarvan de
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Minister bovendien een voorstander is. De deelnemende instellingen hebben een grote 
vrijheid bij de bestuurlijke en beheers-inrichting van de Regeling en het Instituut. Er 
kunnen ook andere partners worden betrokken in bestuur, toezicht en advies, zoals 
bedrijven en overheden, mits met name hun bestuurlijke betrokkenheid niet raakt aan 
de wettelijke onderwijs- en onderzoekstaken van de onderwijsinstellingen. Deze 
structuur biedt ook de mogelijkheid om bij een substantiële toename van de 
commerciële activiteiten eventueel een nieuwe juridische entiteit toe te voegen.

LCB kent een bestuur bestaande uit een vertegenwoordiger van elk van vier funderende 
partners. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de rapportage 
daarover (financiën, KPI's, continuïteit). In de Raad van Advies zijn bedrijven, TKI Dinalog 
en experts van de kennisinstellingen vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt zowel met de 
bestuur als de Raad van Advies de stand van zaken met betrekking tot de 
ontwikkelingen in de sector en binnen LCB teruggekoppeld. Aan de hand van deze 
ontwikkelingen kunnen zaken worden bijgesteld en accenten binnen de thema's worden 
aangepast aan de markt ontwikkelingen.

Wisselwerking met'regionale ontwikkelingsmaatschappijen'
LCB voegt een essentiële component toe aan het logistieke ecosysteem in de vorm van 
een provincie brede combinatie van hogescholen en universiteiten, waarin structureel 
wordt samengewerkt met bedrijven op basis van hun behoefte aan kennisontwikkeling 
en innovatie.

De praktische samenwerking tussen LCB en de bestaande netwerken dient zorgvuldig 
uitgetekend te worden. Daarin wordt de stand van zaken van het betreffende thema 
besproken, weergegeven welke ontwikkelingen in het vakgebied zich voordoen en wat 
er bij bedrijven speelt. En er wordt een verbinding gemaakt met de kennisspecialisten 
(zie bijlage 2). LCB neemt daartoe het initiatief. Een concrete invulling bestaat uit 
enerzijds regulier (regulier) overleg over lopende initiatieven tussen het dedicated team 
van LCB (zie verder) en de business developers van de regionale netwerken en 
anderzijds periodiek overleg met betrekking tot nieuwe initiatieven tussen de LCB Raad 
van Advies (zie verder) en de lokale of regionale overheden achter de innovatie- 
bevorderaars.

De bredere context hiervan wordt gevisualiseerd in figuur 3, waarbij in ontwikkel- 
thema's wordt gewerkt aan de economie van morgen en nieuwe bedrijvigheid ontstaat. 
Bedrijven bevinden zich in de ideation, start-up of scale-up fase. In al deze fasen hebben 
bedrijven behoefte aan middelen op het gebied van kapitaal, kennis, talent, faciliteiten 
en de markt. De kennis, kunde en het netwerk van LCB dragen bij aan de versnelling van 
ontwikkelthema's en aan een optimaal aanbod van innovatie- en groeisupport voor 
bedrijven in Brabant.
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Figuur 3, link tussen ecosysteemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling

Naast bestaande (logistieke en defensie gerelateerde) bedrijven, dragen ook startups bij 
aan vernieuwing in de sector. Begeleiding en ondersteuning van start-ups en scale-ups 
vindt plaats door de BOM en de valorisatieprogramma's. Een structurele koppeling aan 
kennis en kunde van LCB kan van toegevoegde waarde zijn.

Gedragen aanpak over sectoren heen
LCB heeft behoefte aan beleidsondersteuning die samenwerking mogelijk maakt en 
stimuleert. Zo kan LCB beleidsmatig worden versterkt door de koppeling te maken naar 
andere sectoren zoals big data (met JADS hub in 's-Hertogenbosch). Door deze crossover 
wordt ook de digitale transformatie binnen de logistieke sector versterkt.

Daarnaast dient LCB voldoende draagvlak te genieten bij alle betrokken actoren:
^ Industrie (logistieke bedrijven, verladers en niet-commerciële partijen met (verant

woordelijkheid voor) logistieke processen zoals Defensie): worden betrokken bij de 
opstart van LCB en blijven daarna betrokken in diens sturing en werking. Het draag
vlak zal met name blijken uit het aantal grote en MKB bedrijven dat lid wordt 

^ Provincie Noord-Brabant en gemeente Breda: duidt LCB aan als hét innovatieve 
kennis aanspreekpunt voor de logistieke sector in de regio en zorgt als dusdanig ook 
voor financiële ondersteuning

^ Kennisinstellingen: laten communicatie- en kennisstromen primair via LCB lopen, die 
het unieke contact is met bedrijven voor kennisoverdracht en -uitwisseling. Daar-
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naast is kwalitatief hoogstaand onderwijs een basisvoorwaarde voor het succes van 
LCB

^ TKI Dinalog: benoemt LCB als de speerpunt community in Brabant voor de logistieke 
innovatie activiteiten van het nationale TKI Dinalog. LCB zal daarbij fungeren als 
mede business developer voor de onderzoeksprojecten bij TKI Dinalog en een posi
tieve bijdrage leveren aan het succes door haar klantgerichtheid en laagdrempelig
heid

^ BOM: beschouwt LCB als een community waarin nieuwe ontwikkeltheama's 
aangejaagd kunnen worden en als netwerk waarmee portfoliobedrijven van de BOM 
mogelijk mee ondersteund worden( bv t.a.v. de kennisbehoefte van start-ups).

^ Rewin en Midpoint: beschouwen LCB als vanzelfsprekende partner (zie boven).

Voldoende kritische massa en meetbare resultaten van bij de start
LCB moet vanaf de start voldoende kritische massa hebben op het vlak van aantal 
betrokken bedrijven, aanbod van kennisproducten en beschikbare financiële middelen. 
Daartoe dient bij de start een effectieve campagne te worden opgezet om meer 
bedrijven, professionals en academici zo snel mogelijk aan LCB te verbinden. Verder 
moeten er van bij de start duidelijke en haalbare resultaten (KPI's, zie verder) voorop
gesteld worden en bepaald hoe die te meten. Deze resultaten zijn verschillend voor de 
verschillende stakeholders.

4. Organisatie, concept en budget

Het succes van LCB (en met name het draagvlak bij de klanten/bedrijven) hangt af van 
de juiste balans tussen betrokkenheid van zowel de academische als de bedrijfswereld. 
Daarom wordt LCB opgezet in co-creatie tussen kennisinstellingen en industrie. In de 
Adviesraad, die de relevantie van de op te starten projecten en stages voor de bedrijfs
leven garandeert, zetelen naast academici, inclusief TKI Dinalog, ook vertegenwoordi
gers van de industrie. Ook in de periodieke aansturing en opvolging (op basis van KPI's 
en begroting) van de directeur en diens team is een combinatie van vertegenwoordigers 
uit de kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aangewezen. Deze 
Raad van Advies zal in de opzet van LCB aanvullend zijn op de gekozen 
samenwerkingsstructuur. Alle vertegenwoordigers in alle advies- en bestuursorganen 
worden uiteraard zorgvuldig gekozen. Tenslotte bestaat het vaste dedicated team uit 
medewerkers in dienst van LCB en gedetacheerde medewerkers van de 
kennisinstellingen. Dit vaste team wordt aangevuld met 'in- en uitvliegende' 
kennisspecialisten. De vaste medewerkers dienen in direct contact te staan met de 
kennisinstellingen en omgekeerd.

Voor wat betreft het bedrijfsconcept wordt gekozen voor 'click ä bricks'. Bedrijven 
zullen LCB kunnen bereiken via een aansprekende en vlot navigerende website inclusief 
state-of-the-art kennismanagementsysteem waarbij kennis ontsloten wordt via de
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meest recente marketing inzichten op het gebied van sociale media, filmpjes, vlogs, 
games, etc. Daarnaast zullen bedrijven terecht kunnen op de NHTV campus te Breda 
(ten behoeve van de verdere profilering van Breda als kennisstad) waar een herkenbaar 
dedicated LCB kennislab zal worden ingericht. Deze fysieke LCB locatie zal dienst doen 
als broedplaats voor innovatie waar starters, kenniswerkers, studenten en andere 
stakeholders fysiek kunnen samen werken. Het is aanbevelenswaardig om met (slechts) 
één fysieke LCB locatie op de NHTV-campus in Breda te starten waarop de focus van de 
community gericht wordt en waar snel voldoende kritische massa bereikt wordt. Op 
termijn (en na een succesvolle start) kan dan overwogen worden om ook binnen de 
andere locaties in Brabant, zoals de Huizen van de logistiek, herkenbare dedicated LCB 
kennislabs in te richten.

Net zoals elk ander bedrijf zal LCB jaarlijks een begroting opstellen waarin de inkomsten 
en uitgaven tegen elkaar worden afgezet (zie hoofdstuk 6). Deze begroting is uitgewerkt 
aan de hand van de programmalijnen. Concreet is per programmalijn bepaald welke 
kosten verwacht worden. Met behulp van deze programmalijnen wordt een vertaalslag 
gemaakt naar het aantal FTE per programmalijn. Naast de kosten voor de 
programmalijnen moet rekening gehouden worden met posten zoals aanschaf IT 
systemen ten behoeve van LCB, networking & events, de LCB website (inclusief Learning 
Management Systeem) en huisvestingkosten voor de fysieke broedplaats/kennislab (bij 
NHTV te Breda). Daarbij is het credo 'meer investeren in kennis dan in stenen'. Voor wat 
betreft inkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen de vaste en variabele kosten. 
Voor de dekking van de vaste (met name start) kosten wordt gekeken naar financiële 
steun van de Provincie Brabant, de gemeente Breda en de kennisinstellingen (reguliere 
onderwijsexploitatie). Jaarlijks wordt vanuit de begroting een bedrag van C 50.000,-- 
gebruikt om financiering van kennisonderzoek uit de Topsector Logistiek, InterReg en 
EU-gelden te kunnen alloceren. Teneinde de co-creatie met bedrijven te stimuleren, 
kunnen bedrijven participeren, waarbij de variabele kosten worden gedekt door hun 
lidmaatschapsgelden (die kunnen variëren naar grootte van bedrijf, looptijd, verwachtte 
bijdrage, etc.), executive education, opbrengsten uit deelname Meaningful meetings, 
alsook hun bijdrage aan productontwikkelingen/innovatie projecten. Die laatste vorm 
van inkomsten kan zowel 'in geld' als 'in kind' door het ter beschikking stellen van FTE's 
en/of data voor onderzoek.

Als inspiratiebron is gekeken naar de aanpak van HAS Kennistransfer als verdienmodel, 
waarin de HAS Kennistransfer accountmanager met een bedrijf tot vraagarticulatie (cfr 
TaaS) komt. Vervolgens gaan 1 of meerdere studenten met het onderwerp aan de slag 
onder begeleiding van 1 of 2 docenten. De begeleidingsuren van deze docenten worden 
betaald door het bedrijf in kwestie waarmee er ook een resultaatverplichting ontstaat. 
De gehanteerde tarieven zijn marktconform teneinde geen marktverstoring te creëren. 
Ook de aanpak van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) wordt gebruikt als model. 
Via lidmaatschappen van bedrijven voorziet het VIL voor een deel zijn financiën.
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Ten opzichte van deze inkomsten zal LCB duidelijke meetbare resultaten plaatsen die 
continu worden opgevolgd door de stakeholders, opdat LCB vanaf de startfase binnen 8 
jaar zelfvoorzienend opereert en aantoonbaar de logistieke sector in Brabant innoveert 
en versterkt.

Het uitgangspunt om de middelen revolverend te laten zijn is een van de grootste 
uitdagingen voor LCB. Samenwerken en co-creatie is nog geen vanzelfsprekendheid in 
deze sector waarvan veel kleine mkb-bedrijven deel uitmaken die nog voortkomen uit 
een cultuur van zelfredzaamheid. Het tot stand brengen van meer samenwerking en 
bedrijven laten floreren in het logistieke ecosysteem is een essentiële succesfactor voor 
LCB, maar het is tegelijkertijd een potentieel risico voor het terugverdienmodel.

De ambitie is de volgende KPI's te realiseren:
^ Voor kennisontwikkeling: het aantal aan het onderwijs gerelateerde projecten 

met aantoonbaar rendement voor bedrijven met extra begeleidingsuren dat via 
LCB wordt uitgevoerd.

^ Voor kennisstromen: het aantal nieuwe productontwikkelingen/innovatie en 
onderzoeksprojecten.

^ Voor onderzoek: de multiplier totaal aangetrokken onderzoeksgelden ten 
opzichte van de inzet van eigen LCB middelen.

^ Voor kennisvalorisatie: het aantal betalende deelnemers executive onderwijs/ 
kennisonderhoudscontracten, het aantal betalende deelnemers aan Meaningful 
Meetings, het aantal deelnemende bedrijven.

^ Voor LCB als geheel: de mate waarin LCB in staat is het verdienmodel te
realiseren.

Om de ontwikkelingen goed te monitoren, zal na twee jaar worden vastgesteld in welke 
mate LCB erin slaagt het verdienmodel te realiseren. Het streven is om op dat moment 
W-15% van de jaarlijkse kosten te compenseren door opbrengsten uit 
lidmaatschapsgelden, deelname Meaningful Meetings, productontwikkelingen, 
Executive Education, e.d.
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KPI's
2019 2020 2021 Structurele inkomsten

Kennisontwikkeling Aantal projecten LCB, incl. 
bachelor, master

20 40 60 Extra begeleiding 
stages

Kennis stromen Aantal
productontwikkelingen/
innovatie

2 7 15 Uren
kennisinstellingen/
multiplier

Onderzoeksgelden Onderzoeksprojecten,
PDeng, PhD

50K 100K 300K Onderzoeksgelden
(multiplier)

Kennis valorisatie Deelnemers executive 
onderwijs

10 30 80 Betaalde deelname

Kennisonderhoudscontracten 5 10 20 Betaalde deelname

Deelnemers Meaningful 
Meetings

125 250 500 Aantal betalende
deelnemers

Deelnemende bedrijven 20 40 80 Aantal betalende
bedrijven

Duurzaam LCB Revolverendheid LCB 18,307o 25,507o 42,607o

Om deze KPI's te kunnen realiseren is een krachtige en flexibele organisatie nodig. Om deze 
programmalijnen tot ontwikkeling te laten komen, wordt gekeken naar de formatieopbouw 
over de 3 hoofdstromen van onderwijs, onderzoek en valorisatie van LCB. Het aantal 
formatieplaatsen wordt toegekend naar de bovengenoemde indeling. De thema's refereren 
aan de programmalijnen die zijn ontstaan aan de hand van de analyse van de 
afstudeeronderwerpen van de betrokken kennisinstellingen over de periode 2015 tot 2017. 
Daarbij is er ook gekeken naar de actuele ontwikkelingen in de markt. Van belang daarbij is de 
bedrijfsspecifieke aanpak van de contacten met bedrijven. Er wordt onderscheid gemaakt in 
de aanpak voor MKB en grotere bedrijven. Het uitgangspunt is de one stop shopping 
contacten met de bedrijven. De interne organisatie van LCB en de contacten met de 
kennisinstellingen worden daarop afgestemd. De contacten moeten laagdrempelig en 
proactief zijn. De belangrijkste invulling van LCB omvat de slimme organisatie van stages, het 
bieden van kennisonderhoudscontracten aan bedrijven, onderzoek en de contacten met de 
kennisinstellingen. Om tot een onderverdeling vanuit de KPI's naar de formatie plaatsen te 
komen, zijn deze naar rato toegekend. Dat betekent voor kennisontwikkeling een formatie 
van 2,4 FTE, voor kennisstromen en onderzoeksgelden 4,2 FTE en voor kennisvalorisatie 3,6 
FTE. Het totale vaste team dat invulling gaat geven aan LCB komt uit op 10,2 FTE. Afhankelijk 
van het aantal lopende projecten, zullen op flexibele basis project managers aan deze 
basisformatie toegevoegd worden.

De termijn van 2021 in bovengenoemde tabel is gekoppeld aan de structuur waarop LCB 
vanuit de startfase zich moet bewijzen qua levensvatbaarheid.
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5. Conclusie

In dit propositiedocument is de rol en concrete vormgeving voorgesteld van Logistics 
Community Breda (LCB). Het document is geschreven als een business plan op maat van 
het bedrijfsleven teneinde bedrijven (en zo ook de Provincie) te enthousiasmeren over 
de meerwaarde van dergelijke Logistics Community. Concreet bezorgt LCB de logistieke 
(defensie gerelateerde) bedrijven en professionals de inzichten en kennis die zij nodig 
hebben om zichzelf her uit te vinden en succesvol te surfen op de golf van de vierde 
industriële revolutie. Daartoe vormt LCB dé ontmoetingsplaats tussen 'brains' en 
bedrijven en hét unieke aanspreekpunt voor bedrijven inzake logistieke innovatie.
De producten die worden ontwikkeld, zijn gebaseerd op het slimmer organiseren en 
inzetten van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van bedrijven om 
versnelling van de innovatie binnen de sector te realiseren. De mate waarin LCB daarin 
slaagt zal het bereik van het aantal bedrijven vergroten en naar verwachting ook 
resulteren in meer bedrijven die via een lidmaatschap deelnemen aan de community. 
De samenwerking tussen de kennisinstellingen, gecombineerd met intensieve 
afstemming met het bedrijfsleven maakt het mogelijk onderzoeksactiviteiten 
grootschaliger op te zetten en middelen effectiever in te zetten. Tegelijkertijd kan het 
onderzoek inhoudelijk ook beter aansluiten bij de kennisbehoefte van bedrijven. In het 
gehele logistieke ecosysteem levert de verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen 
een prominente kennispositie op, versterkt de innovatiekracht en heeft een 
vliegwieleffect voor de kennisvalorisatie.

Achterliggend en randvoorwaardelijk voor het succes van LCB is het nieuwe unieke 
samenwerkingsmodel van HBO en WO instellingen in Brabant. Het resultaat is een 
community die fungeert als 'hub ä spoke' (in plaats van 'point-to-point') met een 
versnelde kennisdeling en werkelijke kennisvalorisatie in de vorm van radicale en incre- 
mentele verbeteringen in de business modellen van de logistieke bedrijven in Brabant 
alsook een verbeterd en onderling afgestemd onderwijsaanbod bij de kennisinstellingen. 
Dit propositiedocument moet leiden het volgende:

A. Bedrijven ondersteunen de logistieke community Brabant en zeggen toe actief 
te participeren in de community. Bedrijven hebben hun interesse en steun 
kenbaar gemaakt in een intentieverklaring (zie bijlage 6).

B. Provincie Noord-Brabant en gemeente Breda overtuigen de concrete 
vormgeving van LCB te onderschrijven door hun akkoord te geven voor de 
(operationele) ten uitvoerbrenging van de community en akkoord voor de 
financiële ondersteuning (op basis van budget/bijdrage betrokken partners in 
hoofdstuk 6).
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Onderstaande figuur 4 stelt LCB schematisch voor.
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Figuur 4, Logistics Community Breda volgens het 'hub and spoke' principe
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6. Begroting

Begroting LCB 2018 * 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kosten Community
Programmalijnen:
Final mile logistcs C 420.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00 C 500.000,00

Network Complexity (and contracting) C 600.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00 C 700.000,00

Smart Industry C 500.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00 C 600.000,00

Multi Modaal C 170.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00 C 200.000,00

Zorg C 190.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00

Events C 100.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00 C 120.000,00

Totaal uitgaven A C 1.980.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00

Opbrengsten LCB
Lidmaatschappen C - C 15.000,00 C 30.000,00 C 60.000,00 C 120.000,00 C 180.000,00 C 240.000,00 C 300.000,00

Produktontwikkelingen/Innovatie projecten C - C 5.000,00 C 30.000,00 C 60.000,00 C 120.000,00 C 180.000,00 C 240.000,00 C 300.000,00

Executive Education C - C 10.000,00 C 50.000,00 C 100.000,00 C 200.000,00 C 300.000,00 C 400.000,00 C 500.000,00

Bijeenkomsten, Meaningful Meetings C - C 50.000,00 C 90.000,00 C 180.000,00 C 360.000,00 C 540.000,00 C 720.000,00 C 900.000,00

Opbrengsten uit Topsector, Interreg en EU gelden ** C - C 50.000,00 C 100.000,00 C 300.000,00 C 500.000,00 C 700.000,00 C 850.000,00 C 1.000.000,00

In-kind bijdrage Kennisinstellingen *** C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00

Totaal opbrengsten B C 300.000,00 C 430.000,00 C 600.000,00 C 1.000.000,00 C 1.600.000,00 C 2.200.000,00 C 2.750.000,00 C 3.300.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1

Resultaat, te financieren bedragen A-B C 1.680.000,00 C 1.915.000,00 C 1.745.000,00 C 1.345.000,00 | C 745.000,00 C 145.000,00 C -405.000,00 C -955.000,00
1 11 11 11 11 11 11 1 1

Totaal

C 3.920.000,00

C 5.500.000,00

C 4.700.000,00

C 1.570.000,00

C 1.765.000,00

C 940.000,00

C 18.395.000,00

C 945.000,00

C 935.000,00

C 1.560.000,00

C 2.840.000,00

C 3.500.000,00

C 2.400.000,00

C 12.180.000,00

C 6.215.000,00

* Begroting 2018 op basis van kosten maart tot en met december 2018, ivm opstart na besluitvorming 

** Opbrengsten uit kennis onderzoek Topsector Logistiek, InterReg- en EU-gelden:
Uitgegaan van een operationale bijdrage uit de begroting LCB jaarlijks van C 50.000,-- kunnen op termijn de resultaten in de opvolgende jaren geboekt worden.

*** Bijdrage Kennisinstellingen
In bijlage 3 zijn de huidige kosten van het begeleiden van studenten, AIO's, PhD's, e.d. van de kennisinstellingen opgenomen.

Aaname is om per Kennisinstelling C 75.000,-- aan te wenden voor projecten van studenten in LCB.

In bijlage 5 van het propositiedocument is de begroting uitgewerkt op basis van activiteiten. Daar zijn tevens de kosten OCW per kennis instelling uitgewerkt . 

versie datum: 13 juli 2017
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Bijlage 1: Trends As A Service
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T.a.a.S. Trends as a Service
____________________________________________________________________ B
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Bijlage 2: Programmalijnen LCB

Programmalijnen Uitdagingen Stakeholders Betrokken experts per kennisinstelling
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Network
complexity (and 
contracting)

informatiedeling LSP, maakindustrie Prof.dr. Ton
de Kok

Prof.dr. Bart
Vos,
dr. Wendy
van der Valk

Prof.dr. Paul
van Fenema

Ing. Erik
Hopstaken

Smart industry Predictive analytics, vertaalslag naar 
operations, product service cyber 
systems

DAF, Samsung, mkb,
maakindustrie

Prof.dr.ir. Olof
Adan

Prof.dr. Henk
Akkermans

Brigade
generaal Hans
Damen

Drs. Andre
Gijsberts

Multimodaal Technologische ontwikkelingen Havens, inland terminals, 
logistieke servicebedrijven

Prof.dr. Albert
Veenstra

Drs. Albert
Mandemakers, 
Frans de Jong,
MTL

Zorg Thuiszorg, last mile, personalized
medicine, servicelogistiek (pizza, 
pleisters, pillen)

Ziekenhuizen,
zorginstellingen

Dr.ir. Nico
Dellaert

Dr.ir. Bert
Meijboom

Mr.ir. Piet
Berkers

Events Humanitarian logistics, recalls, crowd 
management, resilience society

Defensie, gemeenten,
industrie

- Prof.dr. Bart
Vos

Maarten van
Rijn, MSc
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Bijlage 3: Bijdragen per jaar via kennisinstellingen "in kind"

Valorisatie
Kennisinstelling KI Type Omvang (ECTS) Begeleiding (uren) Aantal Kosten KI Kosten bedrijf Opbrengst voor bedrijf Multiplier Uurtarief KI
NHTV BSc projecten stage 40 10 115 C 115.000 C 1.500 C 20.000 13,33333 C 100
NHTV BSc projecten afst 30 16 115 C 184.000 C 1.250 C 40.000 32 C 100
NHTV Minor SC 30 15 115 C 172.500 C 250 C 30.000 120 C 100
TiU BSc projecten 12 10 40 C 40.000 nvt nvt nvt C 100
TiU MSc projecten 18 23 120 C 276.000 C 3.000 C 100.000 33,33333
TUE BSc projecten 15 20 30 C 60.000 C 500 C 20.000 40 C 100
TUE MSc projecten 30 70 30 C 210.000 C 3.000 C 100.000 33,33333
TUE PDEng projecten 60 120 5 C 60.000 C 60.000 C 300.000 5
TUE Strategische projecten 300 1000 1 C 100.000 C 4.000 C 100.000 25
TUE Consultancy 160 1 C 16.000 C 1.600 C 50.000 31,25
TUE Training 5 200 3 C 60.000 C 20.000 C 50.000 2,5

Totaal 1644 C 1.293.500 C 810.000

Research
TUE BR projects 15 160 3
TUE Seminar 8 4

Community
NHTV Meaningful Meetings 40 4
TUE Workshops 30 2
TiU Roundtables 30 2

Tools Omvang (uren)
TUE 1600

Games Omvang (uren)
TUE 1600

Ontwikkelen nieuwe opleiding: pm 

Bijdrage van Kennisinstellingen: pm
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Bijlage 4: Lijst van bedrijven die betrokken zijn in consultatie LCB in april en mei 
2017

1 1 1 1 1 1
Nr. Bedrijf Nr. Bedrijf |
1 SAAN 50 Van Oers United
2 VT 51 Forever Direct
3 GVT 52 Frigo Breda
4 Claassen 53 MCS Fulfilment
5 Kivits 54 Van der Vlist
6 Fuiji 55 Penske
7 IFF 56 Kennis Transport
8 DMG 57 Mepavex
9 Imgram Micro 58 Samsung
10 Data Select Z Brandpath 59 And(d)are
11 Rhenus 60 Döhler Holland
12 I&L 61 LambWeston
13 ID Logistics 62 OCT
14 Docdata 63 Otentic Logistics
15 KLG 64 Mooy
16 Pondres 65 RICOH
17 DSM 66 Jan de Rijk
18 Tesla 67 Ryano Logistics
19 NSK 68 Blue Rock Logistcs
20 CoolBlue 69 Van Rooijen Logistiek
21 Van Haren 70 T ransmart
22 XPO 71 Van Berkel Logistics
23 Fellowes 72 Den Hartogh
24 DBschenker 73 ASML
25 Van Opzeeland 74 Cimpress, Venlo
26 Nabuurs 75 H&S
27 Vos Logistics 76 Fabory
28 Jumbo 77 DAF
29 Sligro 78 Philips Health Tech
30 Van Berkel Logistics 79 VDL-Bus 8r Coach
31 OOC 80 Christian Vermeer
32 Vetipack 81 McKinsey
33 Totalpack 82 Shoeby/ Van Deursen Groep
34 Vice Versa 83 CEVA
35 Spierings Smart Logistics 84 TiU
36 Heineken 85 Timmermans
37 Bavaria 86 Van den Bosch Erp
38 Van den Bosch 87 Havenbedrijf Moerdijk
39 SandersFritom 88 Tue
40 Actemium 89 NHTV
41 Goossens Wonen en Slapen 90 Thermofisher
42 Beter Bed 91
43 iBoekestijn Transport Service 92
44 Raben 93
45 Topmovers Harrie van Erp 94
46 SPS
47 Omron
48 BEGRA
49 Bas Logistics
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Bijlage 5: Begroting op basis van activiteiten1 en inzicht in jaarlijkse investering OCW in logistieke opleidingen in Brabant

Begroting LCB 2018 * 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Kosten Community
Activiteiten:
Personeelskosten C 897.500,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 1.050.000,00 C 8.247.500,00
Learning management system C 85.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 785.000,00
Marketing ä Communicatie C 75.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 705.000,00
Reiskosten ä Events C 75.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 705.000,00
IT C 75.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 90.000,00 C 705.000,00
Huisvesting C 125.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 150.000,00 C 1.175.000,00
Afschrijving LMS over 5 jaar C 85.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 100.000,00 C 785.000,00

Sub totaal uitgaven C 1.417.500,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 1.670.000,00 C 13.107.500,00

Kosten kennis ontwikkelingen
Impuls middelen onderzoek C 187.500,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 225.000,00 C 1.762.500,00
Onderzoeks capaciteit bij kennisinstelingen C 375.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 450.000,00 C 3.525.000,00

Totaal uitgaven A C 1.980.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 2.345.000,00 C 18.395.000,00

Opbrengsten LCB
Lidmaatschappen C - C 15.000,00 C 30.000,00 C 60.000,00 C 120.000,00 C 180.000,00 C 240.000,00 C 300.000,00 C 945.000,00
Produktontwikkelingen/Innovatie projecten C - C 5.000,00 C 30.000,00 C 60.000,00 C 120.000,00 C 180.000,00 C 240.000,00 C 300.000,00 C 935.000,00
Executive Education C - C 10.000,00 C 50.000,00 C 100.000,00 C 200.000,00 C 300.000,00 C 400.000,00 C 500.000,00 C 1.560.000,00
Bijeenkomsten, Meaningful Meetings C - C 50.000,00 C 90.000,00 C 180.000,00 C 360.000,00 C 540.000,00 C 720.000,00 C 900.000,00 C 2.840.000,00

Opbrengsten uit Topsector, Interreg en EU gelden ** C C 50.000,00 C 100.000,00 C 300.000,00 C 500.000,00 C 700.000,00 C 850.000,00 C 1.000.000,00 C 3.500.000,00
In-kind bijdrage Kennisinstellingen *** C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 300.000,00 C 2.400.000,00

Totaal opbrengsten B C 300.000,00 C 430.000,00 C 600.000,00 C 1.000.000,00 1 C 1.600.000,00 C 2.200.000,00 C 2.750.000,00 C 3.300.000,00 C 12.180.000,00 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultaat, te financieren bedragen A-B C 1.680.000,00 C 1.915.000,00 C 1.745.000,00 C 1.345.000,00 C 745.000,00 C 145.000,00 C -405.000,00 C -955.000,00 C 6.215.000,00 I
1 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1

* Begroting 2018 op basis van kosten maart tot en met december 2018, ivm opstart na besluitvorming 

** Opbrengsten uit kennis onderzoek Topsector Logistiek, InterReg- en EU-gelden:
Uitgegaan van een operationale bijdrage uit de begroting LCB jaarlijks van C 50.000,-- kunnen op termijn de resultaten in de opvolgende jaren geboekt worden. 

*** Bijdrage Kennisinstellingen
In bijlage 5 zijn de huidige kosten van het begeleiden van studenten, AIO's, PhD's, e.d. van de kennisinstellingen opgenomen.
Aaname is om per Kennisinstelling C 75.000,-- aan te wenden voor projecten van studenten in LCB.

1 Deze begroting komt overeen met de begroting op pagina 23. Op verzoek van de gemeente Breda inzicht gegeven in de activiteiten.
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Jaarlijkse investering ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in logistieke 
opleidingen in Brabant

De Gemeente Breda heeft verzocht meer inzicht te krijgen in de middelen die OCW 
investeert in logistieke opleidingen. Om een beeld te schetsen is uitgegaan van de 
bekostiging per student plus het collegegeld (tarieven 2017). De middelen voor onderzoek 
voor universiteiten blijven hierbij buiten beschouwing.

TUe master Operations Management & Logistics, 143 studenten 
TUe, PhD, Operations Management & Logistics, 27 studenten 
TiU master Supply Chain Management, 120 studenten 
NHTV, bachelor Logistiek en Economie, 416 (bekostigde) studenten 
NHTV, bachelor Logistics Engineering, 289 (bekostigde) studenten 
Totaal per jaar

C 815.829,- 
C 1.355,829,- 
C 668.520,- 
C 3.108.768,- 
C 2.605.335,-
C 8.554.281,-
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Bijlage 6 Staatssteun

Voor de startfase van LCB wordt een beroep gedaan op subsidies van overheden. Daarnaast 
voert LCB activiteiten uit die (deels) als marktactiviteiten gezien kunnen worden. Dit 
betekent dat bewaakt moet worden dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. 
Voor de verdere uitwerking hanteert LCB daarom de volgende uitgangspunten.

In juridische termen beschouwen we de activiteiten van LCB als een innovatiecluster. Steun 
voor investerings- en exploitatiekosten van een innovatiecluster is mogelijk tot 50% van 
deze kosten.
Voorwaarden die hieraan verbonden zijn onder meer dat er sprake is van één organisatie 
en dat er een kostprijs in rekening gebracht wordt aan ondernemingen die gebruik maken 
van de diensten. Deze aspecten zijn integraal onderdeel van het plan zoals geschetst in dit 
document. Volgens de totale begroting in dit propositiedocument bedraagt het aandeel 
subsidies minder dan 50% van de totale kosten.

Mochten de grenzen van deze 50% toch bereikt worden dan geldt voor LCB dat een deel 
van de activiteiten niet economisch van aard zijn. Een deel van de activiteiten zoals gerichte 
afstudeerstages zijn juridisch te beschouwen als niet marktactiviteit. Daarnaast is een deel 
van het onderzoek te beschouwen als onafhankelijk onderzoek:

"Een project geldt als een project dat wordt uitgevoerd in daadwerkelijke samenwerking 
tussen ten minste twee onafhankelijke partijen die, op basis van een taakverdeling, een 
gemeenschappelijke doelstelling nastreven en samen de omvang van het 
samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan en delen in de 
daaraan verbonden financiële, technologische, wetenschappelijke en andere risico's, 
alsmede in de projectresultaten. Een of meer partijen kunnen de volledige kosten van het 
project dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project verbonden 
financiële risico's. De voorwaarden van een samenwerkingsproject, met name wat betreft 
de bijdrage in de kosten ervan, het delen in de risico's en uitkomsten ervan, de verspreiding 
van de resultaten, de toegang tot en de regels voor de toewijzing van intellectuele- 
eigendomsrechten moeten vóór de aanvang van het project zijn overeengekomen (3). 
Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten worden niet geacht vormen 
van samenwerking te zijn."

In het kader van de subsidieverlening rapporteert LCB jaarlijks over de voortgang van het 
project. Onderdeel van deze rapportage zijn ook de staatsteun aspecten zoals hierboven 
geschetst.
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