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Ledenbijeenkomst bij Chain Logistics – 10 juni 
 
De leden zijn eerst kort bijgepraat door Karel de Jong over de 
ontwikkelingen van 5* Logistiek. Belangrijkste ontwikkeling is dat ‘Het Huis 
van de Logistiek’ concrete vorm begint aan te nemen. Er worden stappen 
gezet richting realisatie van een locatie waar veel logistieke activiteiten 
samen moeten komen. Jullie kunnen hier ook een bijdrage aan leveren.  
Voor meer informatie hierover, neem dan contact op met Jos van Asten.   
 
De gezamenlijke presentatie van De Leijgraaf en het Fioretti heeft wederom 
benadrukt dat de scholen de verbinding met de bedrijven en ondernemers 
nodig hebben om leerlingen te verleiden voor de logistiek en vervolgens ook 
vast te houden voor de logistiek. Logistiek is niet een vak dat je vooral leert 
in een klaslokaal, logistiek is ervaren en meemaken, dat kan alleen bij 
bedrijven. Alle aanwezige bedrijven waren enthousiast om een bijdrage te 
aan het lesprogramma van het Fioretti, door middel van een rondleiding of 
een buddystage plek aan te bieden (VMBO leerling loopt dan mee met de 
MBO-er). Een aantal mensen wil ook feedback aan de school geven op het 
lesprogramma; welke logistieke aspecten zijn goed om aan de orde te 
brengen, want logistiek is meer dan alleen order-picking in een 
distributiecentrum. Wij kunnen dat toevoegen aan het lesprogramma door 
een enkele keer feedback te geven op het lesprogramma dat de docenten 
het komend jaar gaan maken.  
Voor meer informatie neem dan contact op met Hanneke Bruinsma. 
 
Tenslotte heeft Rob Jansen van Chain Logistics ons een inkijk gegeven in 
zijn prachtige bedrijf. Een Social Enterprise die mensen met een afstand tot 
te arbeidsmarkt opleidt en hiermee zorgt voor nieuwe instroom op de 
logistieke arbeidsmarkt. In samenwerking met de gemeenten en scholen 
werkt zijn kleinschalige en persoonlijke aanpak heel goed. Terwijl hij 
ondertussen ook nog 350 klanten goed bedient bij hun logistieke wensen. 
Een zeer inspirerend verhaal van een goeie ondernemer uit Uden.  
 

 

Save the date: 

Zondag 6 september 

Open dag bij Van 

Berkel Logistics in 

Veghel. Kans om de 

grote nieuwe 

portaalkraan van 

dichtbij te zien! 
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Werkzaamheden N279 

Blijf goed op de hoogte van de werkzaamheden rond de N279 via: 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-

vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n279/n279-shertogenbosch-

veghel.aspx 

 

Logistieke Hotspot, gezakt, van 4 naar 6.  

Eind mei is de regio Venlo-Venray met een maximale score uitgeroepen tot 

Logistiek Hotspot nr. 1 van Nederland. Het expertpanel gaf de Noord-

Limburgse regio de meeste punten op alle zes de criteria, op basis waarvan 

logistieke hotspotranking tot stand komt. 

1. Venlo-Venray 
2. Tilburg-Waalwijk 
3. West-Brabant (Bergen op Zoom-Roosendaal- Moerdijk- Breda) 
4. Haven Rotterdam 
5. Regio Rivierenland (Tiel-Geldermalsen) 
6. Oss-Veghel/Uden-Eindhoven 
7. Schiphol 
8. Arnhem-Nijmegen 
9. Haven Amsterdam 
10. Maasvlakte I en II 
 
De ranking komt tot stand door een panel bestaand uit 35 experts die 

voornamelijk werkzaam zijn in de hoek van logistiek vastgoed en logistieke 

dienstverlening. Zij waarderen de logistieke hotspots op basis van zes 

criteria: aanwezigheid infrastructuur, bereikbaarheid logistieke knooppunten, 

beschikbaarheid grond en panden, medewerking overheid en gemeenten en 

inzetbaarheid/motivatie personeel. 

Voor het Logistiek Platform Noordoost Brabant een reden om zich te blijven 

inzetten op met name het laatste criterium: personeel/ arbeidsmarkt 

http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2015/5/venlo-venray-behoudt-

logistieke-hotspot-nr-1-positie-101134334  

Kweekvijver medewerker logistiek 

De gemeente Uden is samen met ROC de Leijgraaf het project “Kweekvijver 

medewerkers logistiek” gestart om mensen met een uitkering op te leiden en 

klaar te stomen voor een baan in de logistiek. 

De logistiek bedrijven zijn de belangrijkste spelers in dit project. Het zijn 

immers de logistiek bedrijven die ook mensen op leiden. Er zijn dus 

arbeidsplaatsen nodig of bedrijven zullen in ieder geval bereid zijn 

stageplaatsen in te vullen.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ria Swinkels, projectleider van dit 

initiatief (06-46618867) of via Hanneke Bruinsma. 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n279/n279-shertogenbosch-veghel.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n279/n279-shertogenbosch-veghel.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n279/n279-shertogenbosch-veghel.aspx
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2015/5/venlo-venray-behoudt-logistieke-hotspot-nr-1-positie-101134334
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2015/5/venlo-venray-behoudt-logistieke-hotspot-nr-1-positie-101134334

