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KennisDC Logistiek (formeel CoE Logistiek) is een netwerkorganisatie en landelijk dekkend
netwerk van 6 regionale KennisDC’s, een samenwerkingsverband met 6 (10) hogescholen
logistiek (zie afbeelding hieronder) samen met TLN, evofenedex en Topsector Logistiek

Partners:

De hogescholen hebben gekozen voor de volgende specialisaties:

KennisDC Amsterdam

(Hogeschool van Amsterdam en partners)

KennisDC Noord-Oost

(Hogescholen Windesheim, Stenden en partners)

•

Mainport Logistiek
Duurzaam Voedselsysteem

•

Luchtvracht Innovatie Agenda

•

Bundeling

•

Synchromodaliteit en Circulaire Economie

•

Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen

Sociale Innovatie in Logistiek

•

Vergroten bereikbaarheid
Koppeling verkeersdata

Circulaire Economie en Sustainability

•
•

Binnenstedelijke Bouwlogistiek en Servicelogistiek

Supply Chain Finance en Blockchain in Logistiek

City Logistiek

KennisDC Gelderland

(Hogeschool van Arnhem-Nijmegen en partners)

Logistieke knooppunten en interregionale netwerken

KennisDC Limburg

(Fontys Hogescholen en partners)

Trade Compliance & Customs Management
Zorglogistiek
patiënten, goederen, informatie

E-commerce & E-fulfilment
Supply Chain Redesign

Fast Moving Consumer Goods
focus op fashion

Food & fresh Logistics

Human Capital in logistiek

TIP project

Voor meer info: W. Bens

Productielogistiek

www.kennisdclogistiek.nl

info@kennisdclogistiek.nl

Rapportage 2017

KennisDC Logistiek
Publieke versie – 02 april 2018
KennisDC Zeeland-Brabant

KennisDC Zuid-Holland

(NHTV Breda, Hogeschool Zeeland en partners)

(Hogeschool Rotterdam en partners; RDM Campus)

Fysieke distributie en warehousing
Multimodaal - Synchromodaal

Havenlogistiek
• Synchromodaliteit

Event Logistics

• Koel/vers ketens

Digitaliseren (BigData)

City Logistics
• Lichte Electrische Vrachtvoertuigen

Gamification in Logistics

• Warehouse van de toekomst
Blockchain in Logistiek

Productie Logistiek & Maintenance

Service Logistiek & Maintenance

Smart Urban Mobility

Het KennisDC Logistiek samenwerkingsverband staat voor:

Bron van talent en innovatie
De missie en doelstellingen van de KennisDC’s Logistiek zijn:

Budget OCW - financiering
De KennisDC’s hebben in 2017 een basisfinanciering ontvangen van Euro 1.030.000,= van OCW in het
kader van het CoE beleid. Deze middelen zijn voor hoofdzakelijk drie activiteiten aangewend:
1. Gezamenlijke KennisDC projecten (aanjaaggeld projecten)
2. Basisinfrastructuur 6 regionale KennisDC’s en regionaal manager
3. Landelijke kosten, coördinatie en marketing , PR en communicatie

Euro
Euro
Euro

450.000,=
450.000,=
130.000,=

Eigen projecten KennisDC
In 2017 zijn met de eerstgenoemde gelden een 13-tal nieuwe “eigen” (aanjaag-)projecten gestart
(naast een reeks aan projecten vanuit de hogescholen en KennisDC’s gefinancierd uit andere
bronnen zoals SIA, NWO, EU-programma’s, TKI gelden, regionale middelen, etc.):
Kenniskaart
Subsidieacquisitie
Blockchain Kennis
Synchro Maturity Model
Logistiek Magazine+
Voor meer info: W. Bens

Stage Rendementen
Afstudeertafels Logistiek
Smart Adaptive Mobility
Sociale Innovatie
Wegwijzer HBO Logistiek

Wachttijden Zorg
MOOC Zorglogistiek
Planner 3.0
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Resultaten / KPI’s van het KennisDC in 2017:
De belangrijkste resultaten in 2017 zijn hieronder samengevat:
•

De 6 KennisDC's hebben in 2017 ruim 50 nieuwe projecten gestart op gebied van
onderwijs, onderzoek en valorisatie, 13 middels ‘eigen’ financiering en de overige via andere
bronnen, regionaal, nationaal en Europees

•

Gezamenlijk zijn ruim 40 nieuwe publicaties uitgebracht

•

In de gezamenlijke KennisDC projecten, programma’s en activiteiten zijn meer dan 600

ondernemers, meer dan 150 docenten en meer dan 1000 studenten betrokken
•

In de gezamenlijke KennisDC projecten zijn meer dan 550 bedrijven betrokken

•

De KennisDC's hebben in totaal meer dan 70 bijeenkomsten georganiseerd waarin
meer dan 1500 ondernemers en vertegenwoordigers bedrijven aanwezig waren

•

Het totale projectenvolume, verbonden aan de 6 regionale KennisDC's bedroeg in 2017
ongeveer 3,5 mio euro. Naast de OCW middelen van ruim 1 mio euro en naast de
eigen bijdragen van de hogescholen van 1,2 mio euro was er ook nog ruim

1,2 mio

euro private bijdrage in KennisDC activiteiten
•

Er waren in 2017 meer dan 1500 stagaires en afstudeerders actief in projecten met
logistieke bedrijven. Vanuit 3 regionale KennisDC's hebben in totaal ruim 50
geparticipeerd in excellentie programma's

studenten

•

Er zijn in totaal 25 cursussen voor marktpartijen georganiseerd

•

Er zijn 2 directe startups voortgekomen uit KennisDC activiteiten

•

Ongeveer 250 bedrijven participeren structureel in KennisDC activiteiten en
projecten (PPS samenwerkingen). De 6 regionale KennisDC's hebben contractueel meer dan
250 structurele partners

•

De basisinfrastructuur van de 6 regionale KennisDC's bestond in 2017 uit ruim 6 FTE,
varierend van 0,4 - 2,1 per regionaal KennisDC

•

In 2017 verschenen 2 magazines Logistiek+ (zowel digitaal als online via de portal). Op
de portal is een reeks aan kennisboxen , projectboxen en nieuwsboxen gevuld

Video-impressies
Eind 2017 hebben we een “Pareltjesdag KennisDC Logistiek” georganiseerd, van, voor, met en door
de betrokken stakeholders / partners intern en extern. Van deze dag zijn twee “verslag”-filmpjes
gemaakt welke te zien zijn op het Youtube KennisDC Logistiek videokanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=tLVZSun3Gc0
https://youtu.be/MQlqID_9Mc4

Voor meer info: W. Bens
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