Programma Logistiek in Brabant gaat van start
Het programma Logistiek in Brabant daagt bedrijven uit om hun verkeer- en goederenstromen slimmer te
organiseren. Dít is het moment om jouw oplossing in de praktijk te brengen. Hebben jij of jouw collega’s
logistieke ideeën? Dan faciliteren wij je met kennis en middelen om te komen tot een uitvoerbaar plan.
Zo zorgen we samen voor efficiënter, duurzamer en innovatief vervoer. Op weg naar een beter bereikbaar
Brabant.
_______________________________________________________________________________________

LOGISTIEK IDEE? KOM MAAR OP ERMEE!
Jij kent de logistieke processen in je bedrijf als geen ander. Je weet óók waar nog verbetering mogelijk is.
Méér efficiency, minder kosten en betere doorstroom op het Brabantse wegennet. Samen met Logistiek in
Brabant maak je van jouw idee een prijswinnend plan.

DE VOORDELEN
Online support van een logistiek expert. Dit
levert je veel nieuwe kennis en inzichten op

Positieve aandacht voor de logistiek binnen jouw
bedrijf en daarbuiten

Je maakt kans op dé Logistiek Idee Award 2017
met speciale media-aandacht voor jouw bedrijf
of een Tesla testrit voor jou en je team

Kansrijke ideeën kunnen rekenen op live
ondersteuning van een logistiek expert bij het
opstellen en indienen van een subsidie-aanvraag.
Je bedrijf kan tot maximaal € 42.500 subsidie
ontvangen!

Netwerkbijeenkomsten met bekende logistieke
boegbeelden en bedrijven
Een persoonlijke uitnodiging voor de Dakar
Experience met Vick Versteijnen, incl. meerijden
zolang tijd en capaciteit beschikbaar zijn

DURF JE HET AAN? MELD JE DAN AAN!
Rijdt jouw bedrijf momenteel met vracht- of
bestelauto’s in de spits in Brabant of heb je
vervoerders die dit voor jouw bedrijf doen? Meld
je dan nu aan via www.logistiekideebrabant.nl.

De logistiek experts
De logistiek experts hebben jarenlange ervaring in
supply chain optimalisatie op het gebied van
warehousing, transport, distributie,
routeplanning, replenishment, ketensamenwerking en
ICT. Graag adviseren en ondersteunen ze je om je idee
verder vorm te geven.
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EDWARD HEIJNEN
Supply Chain Insight

ERIC OOMEN
Boostlogix

GEEF JE BUSINESS EEN BOOST IN BRABANT!
BIED JE AAN OP DE MARKTPLAATS
Ben jij op zoek naar meer klanten in de logistieke hotspot Brabant? En ben je er van overtuigd dat jouw
product of dienst kan zorgen voor minder vracht- en bestelverkeer in de spits? Dan nodigen we jou uit om
aan de slag te gaan via de Marktplaats voor Logistiek. Als jij een concrete propositie biedt voor bedrijven om
hun logistieke keten efficiënter te maken, dan brengen wij samen met jou deze propositie aan de man.
Daarmee wint de klant, daarmee wint Brabant en daarmee win jij!

Voorbeelden van logistieke producten en diensten
De logistieke producten of diensten die wij zoeken, zijn gericht op het efficiënter inrichten, plannen,
uitvoeren en beheersen van logistieke processen. Bijvoorbeeld:
 Planningssystemen voor het realiseren van een hogere beladingsgraad en minder kilometers
 Innovatieve voertuigconcepten voor het realiseren van grotere laadcapaciteit of sneller laden en lossen
 Toegangs- en beveiligingssystemen voor laden en lossen in vroege ochtend of avond/nacht
 ICT-platforms voor het uitwisselen van lading en/of lege laadruimte
 Enz enz

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.ctmsolution.nl/DAS/gemeente-tilburg en klik op ‘registreren’
2. Schrijf je in met je product of dienst bij het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Logistiek in Brabant
3. Reageer op de opdrachten die worden gepubliceerd via het DAS Logistiek in Brabant
4. Presenteer je bedrijf op de Marktplaats en ga aan de slag!
Op www.logistiekinbrabant.nl/marktplaats lees je precies hoe je de vier stappen moet doorlopen.

Wie kan meedoen?


Alle leveranciers van logistieke producten en diensten



Als die producten of diensten er voor zorgen dat er
minder vrachtwagens/bestelwagens/(kleine) combo’s
in de spits rijden op de Brabantse wegen



Het moet gaan om nieuwe spitsmijdingen bij nieuwe of
bestaande klanten



Die voor 31 december 2017 worden gerealiseerd
_________________________________________________________________________________________________

Logistiek in Brabant
Het programma Logistiek in Brabant daagt vervoerders, verladers en andere bedrijven die hun logistieke bedrijfsvoering
willen verbeteren uit om slimme oplossingen in de praktijk te brengen. Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen
Brabantse overheden, het bedrijfsleven en het Rijk en is onderdeel van het programma Beter Benutten. Beter Benutten
werkt met een samenhangend pakket van maatregelen aan een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s. De
Marktplaats voor Logistiek in Brabant is een van de actielijnen in dit programma.
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