
  

 

 

 

BEDRIJVEN EN ORGANISATIES 

Over Logistics Community Brabant: 

Logistics Community Brabant (LCB) is hét kennisplatform voor innovatie en kennisontwikkeling in de 
logistiek in Noord Brabant. LCB is tot stand gekomen op initiatief van de Provincie Noord-Brabant en de 
Gemeente Breda. Het is een samenwerkingsverband tussen Breda University of Applied Sciences, Tilburg 
University, Technische Universiteit Eindhoven en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). LCB brengt 
Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties 
in Noord-Brabant voor vandaag en morgen.  
 
Logistics Community Brabant biedt kansen voor bedrijven en organisaties: 

LCB zoekt bedrijven en/of organisaties die een uitdagende innovatieve opdracht of onderzoek heeft in een van 
de volgende thema’s: 

- Smart industry – productielogistiek 
- Leefbare stad – in relatie tot personen vervoer en logistieke stromen 
- Network complexity – supply chain management 
- Multimodaal – gebruik maken van de diverse (nieuwe) modaliteiten (weg, water, lucht en rail) 
- Zorglogistiek – alle mbt zorg gerelateerde processen 
- Events – crowd management en logistieke stromen 

U kunt hiervoor een probleem- en/of doelstelling aanleveren die past in de thematiek van LCB. Het dient 
een (innovatieve) logistieke vraag zijn. U stelt hiervoor uw bedrijfsgegevens open voor onderzoek. 
 

Wat verwachten wij van u: 

Uw onderneming of overheidsinstelling stelt een bedrijfsbegeleider aan. De bedrijfsbegeleider: 
- fungeert als informatiebron en referentiekader voor de student en onderwijs begeleider.  
- verstrekt informatie over de opdrachtgever, de interne en externe verhoudingen en geeft 

startinformatie over de opdracht/onderzoek.  
- Geeft de student de beschikking over een eigen werkplek (bureau, stoel, telefoon)  
- Maakt met LCB een afspraak over de onkostenvergoeding 
- Afhankelijk van opdracht wordt het aantal beschikbare uren van bedrijfsbegeleider vastgesteld  

 
Wat brengt Logistics Community Brabant: 

LCB heeft studenten (Fresh Brains) op bachelor- en masterniveau die in staat zijn om de opdracht op 
een methodisch verantwoorde wijze aan te pakken. Fresh Brains zijn gedreven, hardwerkend en 
initiatiefrijk. Ze hebben een goed ontwikkeld analytisch vermogen en zijn in staat data naar bruikbare 
informatie om te zetten. Fresh Brains beschikken over een proactieve houding, zijn creatief in het vinden 
van oplossingen en houden van een pragmatische aanpak. Tevens hebben ze goede contactuele 
eigenschappen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.  
Door de samenwerking tussen de partners (BUas, TiU, TU/e, NLDA) is begeleiding vanuit LCB op alle 
niveaus beschikbaar waardoor LCB direct uitvoerbare oplossingen kan bieden. 
 
Contact: 
Heeft u een interessante opdracht of onderzoek en wilt u hiervoor een Fresh Brain inzetten, mail naar 
bastiaansen.n@buas.nl. Meer informatie: www.logisticscommunitybrabant.nl  
 


