LCB: ALTIJD EEN
ONTWIKKELTRAJECT
OP HET MENU!
Voor een volgende stap in logistiek
en supply chain.
Logistics Community Brabant brengt Ondernemers, Onderwijs,
Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot
logistieke innovaties in Brabant.
Wij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s:
leefbare stad, data gedreven logistiek, smart industry,
multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek.
Daarnaast initiëren en werken wij mee in actuele projecten en
bieden we aantrekkelijke workshops, trainingen, (simulatie)tools
en desgewenst maatwerk support.

VOOR WIE:

 rofessionals in logisitiek en
P
supply chain

TIJDBESTEDING:

Afhankelijk van het product,
zie omschrijvingen op de
LCB portal: lcb.nu/producten

START:

Op verschillende momenten,
zie: lcb.nu/evenementen

WAT IS JOUW VOLGENDE STAP?

Ga naar lcb.nu/evenementen en maak je keuze!

BEN JIJ ALS DATAGOEROE TOE AAN
VERDIEPING?
Betere beslissingen door het verzamelen,
analyseren en visualiseren van data.

ONLINE

OFFLINE

VOOR WIE:
Professionals in de logistiek en supply
chain die zich willen verdiepen in
business intelligence & MS Power BI

TIJDBESTEDING:

Data-analyse is cruciaal voor het nemen van goede beslissingen
en het verbeteren van processen binnen jouw organisatie. Dit
vraagt om het begrijpen van de beschikbare data. Door deze
data te verrijken met data uit externe bronnen, ontstaan nieuwe,
waardevolle inzichten. Business intelligence software ondersteunt
bij het begrijpen en analyseren van data en het verkrijgen van
inzicht met krachtige en heldere visualisaties.
Logistics Community Brabant (LCB) biedt samen met business
intelligence professionals en Breda University of Applied Sciences
(BUas) een unieke business intelligence training aan voor
professionals en studenten in de logistiek en supply chain.

TRAINING:

Business Intelligence voor logistiek en
supply chain

TRAINING:
Business Intelligence voor
logistiek en supply chain
Hands-on business intelligence
aanpak voor bedrijven uit de
logistiek en supply chain

EEN SPRONG IN
HET DIEPE GEEFT JE
NIEUWE ENERGIE!

VOOR WIE:
•
•
•
•
•

HBO/WO - opgeleid
Tot 8 jaar ervaring in logisitiek en supply chain
Interesse in complexe supply chain opgaven
Ambitie om impact de maken
Een intrinsieke drive om zichzelf te ontwikkelen

TIJDBESTEDING:

8 dagen in 6 maanden

START:

November 2020

De volgende stap voor jong supply chain
professionals/managers.
De wereld om ons heen lijkt steeds sneller te draaien. Logistieke
vraagstukken rondom control towers, e-commerce en dataficering
volgen elkaar in rap tempo op. Als jong professional in de supply
chain doe je hard je best om op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen. Ondertussen groei je als persoon en ben je klaar
om een managementfunctie te gaan vervullen. Maar hoe pak je dat
aan en welke skills heb je daarvoor nodig?

Kosten: € 1.395,-

In het LCB Talent Ontwikkelingsprogramma gaan wij aan de slag
met innovatieve ontwikkelingen in de supply chain, vaardigheden
rondom projectmanagement en nieuwe leiderschapstijlen. Ben jij
klaar voor jouw volgende stap? Meld je dan nu aan!

Voor info kijk op:

TRAINING:

lcb.nu/T01

LCB Talent Ontwikkelingsprogramma

DATA GEDREVEN
LOGISTIEK

Woensdag 2 september

JOUW LEVERING
IS ELKE KEER
OP TIJD
Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie
en juistheid van informatie.
Met Big Data (en Small Data) van vandaag, is het mogelijk
om betere beslissingen te nemen en winst te behalen. Data
verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je hier meer uithalen?
Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data van
binnen, en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie?

VOOR WIE:
Midden- en kleinbedrijf actief in
de supply chain

TIJDBESTEDING:
8 uur (2 uur voorbereiding en
6 uur workshop)

De workshop geeft je inzicht in de mogelijkheden voor jouw
onderneming. We onderzoeken welke efficiency je kunt behalen
door het koppelen van data aan jouw bedrijfsprocessen. Daarnaast
helpen we je mee om jouw idee om te zetten naar de praktijk.
Na de workshop beschik je over een goed beeld van de datavolwassenheid van jouw organisatie. Daarnaast heb je concrete
vervolgstappen of een eerste data-project gedefinieerd.

WORKSHOP:

Datagedreven logistiek voor het MKB

START:

DATA GEDREVEN
LOGISTIEK

vanaf oktober 2020
(bij voldoende deelnemers)

ALS TIJD HET
KOSTBAARSTE
BEZIT IS
Logistieke dienstverleners worden databedrijven
Het organiseren van data kan veel efficiënter met een digitale
lopende band. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in
fabrieken, neemt de digitale lopende band over in kantoren.
Jaarlijks zitten we meer dan 2,3 miljard uur onnodig in kantoren.
Met deze cursus wordt digitale - en daarmee menselijke verspilling in kantoren tegengegaan.

VOOR WIE:
• Business developers
• Blockchain geinteresseerden
• Innovatiemanagers
• Consultants
• HR-professinals

In samenwerking met Weconomics Foundation biedt LCB de cursus
Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek aan. De cursus
is een (niet technisch) leerwerk programma, met een focus op
ontwerp en organisatieontwikkeling binnen de context van echte
digitale transformatie. Het richt zich op het tegengaan van digitale
verspilling door middel van blockchain, datalogistiek en de digitale
lopende band.

CURSUS:

Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek

TIJDSBESTEDING:
Circa 200 uur

START:
25 september 2020

DATA GEDREVEN
LOGISTIEK

WORKSHOP:
Datagedreven logistiek
voor het MKB

Praktische handvaten en
maatwerk stappenplan om
het beste uit de data van jouw
bedrijf te halen

WIJ HALEN
JOUW VRACHT
VAN DE WEG

VOOR WIE:

• Gebruikers en aanbieders van
internationaal wegtransport
• Belanghebbenden bij
maritieme en continentale
vrachtstromen
• Studenten logistiek
MBO-HBO
• LCB professionals
• LCB partners

TIJDSBESTEDING:
150 minuten

START:

Door het combineren van transport via water, weg
en spoor ben je sneller op je eindbestemming.

September 2020

Traditioneel wegtransport is jarenlang een voor de hand liggende
keuze geweest. Flexibiliteit en concurrerende tarieven waren
hierin vaak doorslaggevend. Maar door toenemende drukte
op de wegen, vervanging en renovatiewerkzaamheden van het
wegennet, chauffeurstekorten en naderende klimaatdoelstellingen,
komt traditioneel wegtransport steeds meer onder druk te
staan. Verladers en vervoerders zoeken daarom naar nieuwe
vervoersmethoden en halen daarbij hun vracht zoveel mogelijk
van de weg. Door de gezamenlijke inzet van weg, water en spoor
ontstaat daarmee een nieuwe vorm van duurzaam multimodaal
transport: Joint Corridors!

Kosten: € 1.000,Voor info kijk op:

WORKSHOP:

Ontdek je kansen met vernieuwend wegtransport.

lcb.nu/W01

TIJDBESTEDING:
Circa 2 uur

START:

September 2020

WIJ WETEN MEER
VAN JOUW STAD
DAN JIJ DENKT
Alle beschikbare data kun je direct zien
op een 3D digitale kaart
Wij vinden dat de moderne stad mooi, schoon én slim moet zijn.
Inzicht in functies, gebruik, verkeerstromen en goederenvervoer
zijn de basis voor een gesprek over de stad van morgen. LCB heeft
samen met Argaleo de ‘Atlas Leefbare Stad’ gemaakt. Een digitale
atlas met inzicht en informatie over jouw stad .

PAPIER?
DAT GEBRUIK JE
ALLEEN OP DE WC!
Vrachtbrieven zijn verleden tijd, vanaf nu is
multimodaal vervoer papierloos.
Na de overstap van traditioneel wegtransport naar duurzaam
multimodaal transport via weg, water en spoor (Joint Corridors),
ligt de volgende uitdaging nu voor ons: opschaling van Joint
Corridors naar digitale e-Joint Corridors!

Kosten: € 2.500,VOOR WIE:
• Gebruikers en aanbieders van vrachtvervoer
die de overstap willen maken naar
gedigitaliseerd multimodaal transport.
• Deelnemers workshop: VERNIEUWEND
WEGTRANSPORT.

TIJDBESTEDING:
Doorlooptijd van circa 5 maanden met
ondersteuning van Logistics Community
Brabant.

START:
In onderlinge afstemming.

Samen starten met logistieke innovatie, word lid van Logistics Community Brabant!

Nú de eerste 3 maanden GRATIS proefperiode!
LCB-leden krijgen 10% korting op bovengenoemde cursussen en trainingen.. Word lid van LCB en
profiteer direct van alle premium lidmaatschap voordelen. Dit is inclusief digitaal beschikbare kennis
en tools in de LCB-portal.

Een e-Joint Corridor digitalseert én verbindt vrachtdocumenten
van een multimodale transportverbinding. Daarbij wordt het
verwerkingsproces van vrachtboeking, vrachtverwerking en
vrachtmonitoring volledig geautomatiseerd. Dit levert
een gestroomlijnde verwerking van transportopdrachten
op en kan er real-time en nauwkeuring gerapporteerd
worden naar gebruikers.

MAATWERK TRAJECT:

Digitale transformatie van multimodaal transport.

Inzicht in de mogelijkheden van
een digital twin voor bereikbaar
impact simulaties van stad,
bedrijventerrein of regio

De Atlas is hét communicatiemiddel voor de leefbare stad in
Brabant. Wij hebben alvast alle bestaande, openbare data
gebundeld en daar logistieke informatie aan toegevoegd. Door
deze combinatie kan jij complexe en waardevolle inzichten
visualiseren, delen, begrijpen en voorspellen.

Kosten: GRATIS

Voor info kijk op:

WORKSHOP:

Voor info kijk op:

Haal alles uit de 3D Atlas van jouw leefbare stad!

lcb.nu/W03

WORKSHOP:
Ontdek je kansen
met vernieuwend
wegtransport.

WIJ PRODUCEREN
HET SLIMST.
TOCH…?

Raak wegwijs in de
mogelijkheden van multimodale
corridors (opstarten of
instappen)

Kosten: GRATIS
lcb.nu/W02

Leer smart supply chain
contracts organiseren en
ontwerpen

lcb.nu/T02

• Bedrijven,
• Gemeentes
• Brancheorganisaties
• Studenten MBO-HBO-WO
• LCB professionals
• LCB partner

WORKSHOP:
Haal alles uit de 3D Atlas
van jouw leefbare stad!

Kosten: € 4.350,-

Voor info kijk op:

NETWORK
COMPLEXITY

CURSUS:
Digitale Transformatie en
Data Gedreven Logistiek

Voor info kijk op:

De volgende stap voor jonge
supply chain talenten op het
gebied van projecten, vakinhoud
en persoonlijke ontwikkeling

VOOR WIE:

lcb.nu/T03

Circa 50 uur

START:

TRAINING:
LCB Talent
Ontwikkelingsprogramma

Met een integrale en responsieve planning kun je
optimaal gebruik maken van je middelen.
Traditioneel worden planningen stapsgewijs gemaakt. In de
zomer is het vakantie, in het voor- en najaar een onderhoudsstop,
daarom produceren we in de resterende maanden een bepaalde
hoeveelheid. Dit geeft structuur, maar is niet optimaal. De wereld
is dynamisch. De vraag verandert, onderdelen zijn niet binnen,
machines vallen uit, de marge verandert, etc.

VOOR WIE:

• Site managers,
Productiemanagers
en Productieplanners
• Productiebedrijven
(ook MKB)

TIJDBESTEDING:

lcb.nu/M01

Ontdek je kansen voor het moderniseren
van de productieplanning.

Kosten: GRATIS
Voor info kijk op:

lcb.nu/W04

START:

10 november 2020

IK LOOP AL JAREN
MET DIT IDEE...

Concrete aanpak en invulling
voor realisatie volledig
papierloos multimodaal
transport

Voor info kijk op:

WORKSHOP

Praktische tips & treats hoe je tot
slimmere productplanning komt

2 uur

MAATWERK TRAJECT:
Digitale transformatie van
multimodaal transport.

Indicatie kosten: € 5.000,-

Goed plannen is dus complex en belangrijk. Een goede productieplanning stelt je in staat om meer te produceren, minder materiaal
en energie te verbruiken en op tijd te leveren. In deze workshop
laten we zien wat de moderne en bewezen mogelijkheden zijn om
productieplanning te verslimmen en helpen we je de eerste stap te
zetten.

WORKSHOP:
Ontdek je kansen voor het
moderniseren
van de productieplanning.

Een verbetering van het productieproces?
Laten we het testen!
Als je lang in hetzelfde productieproces meedraait, dan heb je vast
een idee hoe dat proces slimmer ingericht kan worden. Maar hoe
doe je dat? Vaak is het lastig om een idee ook daadwerkelijk in de
praktijk te testen; het vereist een investering, brengt risico met zich
mee voor het functioneren van het proces, of er is simpelweg geen
tijd voor.
Simulatiesoftware maken het mogelijk om in korte tijd een
(productie)proces digitaal na te maken en om verschillende
scenario’s te testen. Op deze manier kunnen verbeterideeën
op een veilige en efficiënte manier getest worden en draait het
reguliere proces gewoon door. Iets voor jouw bedrijf?

VOOR WIE:

• Productiemanagers en
fabrieksdirecteuren
• Kennisdragers van het
productieproces
• Dataspecialisten

MAATWERK SCENARIO TESTING PRODUCTIEPLANNING

Bedrijfsspecifieke simulatie van verbeterideeën.

TIJDBESTEDING:
10-20 uur

START:

In overleg

Meer informatie en aanmelden
Voor meer info of aanmelden ga je naar: www.lcb.nu/lidworden of neem contact op met een
van onze regiopartners.
SUPPLY CHAIN PLATFORM
ZUIDOOST-BRABANT

SAMEN SLIM LOGISTIEK VOORUIT

MAATWERK
SCENARIO TESTING
PRODUCTIEPLANNING
Bedrijfsspecifieke simulatie
van verbeterideeën.
Gerichte ondersteuning in
simulatie voor de best passende
productieplanning

Kosten: vanaf € 2.000,Voor info kijk op:
lcb.nu/M02

