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HOUSE OF LOGISTICS

De logistiek
vakman van de
toekomst
De logistieke sector is booming business
in de metropoolregio Amsterdam. Een luchten zeehaven, de greenport en de distributie
voor miljoenen huishoudens zorgen voor
veel werkgelegenheid. In de logistiek zijn
veel interessante carrièremogelijkheden en
tegelijkertijd is het ook een verborgen sector.
Wie kent de omvangrijke en cruciale afdeling
logistiek in een ziekenhuis? Wie weet wat
er allemaal gebeurt tussen het online bestellen
van een artikel en de snelle bezorging aan huis?
House of Logistics speelt hierop in.
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Binnen House of Logistics werken het
ROC van Amsterdam, ROC Nova
College, Luchtvaart College Schiphol
en Air Cargo Netherlands samen.
Hun doel? De logistiek vakman van
de toekomst werven en opleiden.
Wat kan die vakman in een tijd van
snelle verandering, robotisering en
digitalisering?
Samen met vijftig bedrijven is onder
zocht hoe de logistiek vakman van
de toekomst eruitziet. Deze bedrijven
zien logistiek vakmanschap niet
verdwijnen, maar de mensen die in
bedrijfsprocessen cruciaal zijn moeten
wel aan andere eisen voldoen. Kennis
en ervaring van de hele logistieke keten
en competenties als samenwerken,
kwaliteitsdenken, communiceren
en accuratesse worden belangrijker.
Een betrokken, meedenkende en
nieuwsgierige houding is cruciaal.
Maar hoe en waar leer je bijvoorbeeld
nieuwsgierig zijn of samenwerken?

Adoptieklas en leercommunity
Beroepsonderwijs moet flexibel zijn
en zich aanpassen aan de veranderende
wereld. Daarom is House of Logistics
in 2016 een adoptieklas gestart. Een
groep logistieke bedrijven adopteert
gezamenlijk een klas. Ze stellen oplei
dingsplekken beschikbaar, ontwikkelen
samen het opleidingsprogramma en
onderzoeken wat een student in welk
bedrijf het beste kan leren.
Met de komst van House of Logistics
vervaagt de grens tussen leren op
school en leren in het bedrijf. De docent
komt heel vaak in het bedrijf en er
ontstaat een leernetwerk van docenten,
studenten en praktijkopleiders waar
iedereen actief van elkaar leert.

‘Een betrokken,
meedenkende en
nieuwsgierige houding
is cruciaal’

Eerstejaarsstudenten
en docent Hennelien
Stoorvogel bespreken
de matches na de
speeddate.
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Leerregisseur Ron
Quaden samen met
zijn studenten.

De persoonlijke betrokkenheid van
studenten en bedrijfsopleiders zorgt
voor het succes van deze aanpak:
gezamenlijk werkt iedereen aan het
succes van de student. De bedrijven
zien de adoptieklas als een kweekvijver
voor hun toekomstig personeel.
Een grote verandering in de didactiek
en onderwijsinhoud verklaart ook veel
van het succes. Alle tradities over leren
worden overboord gezet of kritisch
bekeken. De eerste zeven weken krijgen
de studenten basecamp, dat staat in
het teken van kennismaken. Kennis
maken met de logistiek, kennismaken
met elkaar en kennismaken met zichzelf.
Schapen drijven en karate leren hen
samenwerken en leiderschap. Buiten
sporten zorgt voor fysieke fitheid.
Duurzame skills voor deze medewerkers
van de toekomst.

Succesvol
Het programma is een succes: in 2017
kozen 2,5 keer zo veel studenten voor
deze leerroute. Dit betekent ook meer
dan twee keer zo veel bedrijven die zich
hebben aangesloten. Deze andere vorm
van onderwijs vraagt ook om andere
fysieke leer- en leefomgevingen en een
nieuw organisatiemodel. De ambitie is
om een omgeving te creëren waar zowel
de verschillende logistieke opleidingen
als logistieke bedrijven uit de regio een
plek hebben.
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Levert een bijdrage aan het optimaliseren
van het logistieke proces

Coördineert logistieke werkzaamheden

Goederen/producten
verzenden
Orders verzamelen

Goederen/producten
ontvangen en opslaan
Zelf blijven
nadenken/
signaleren

Goed
Engels
Spreken

Communicatief vaardig

Planning kunnen maken

Betrouwbaar
Flexibel
Accuraat
Kennis van
de keten

Bewust van zijn eigen taak in de keten

24/7 mentaliteit
Klantdenken staat centraal in handelen

Improviserend vermogen
Breed inzetbaar

Ondernemend
Nieuwsgierig

Leerbaar

Kwaliteitsdenken

Specialisme van het bedrijf beheersen

ICT vaardig
Bewust van de
producten en hun
waarde
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Fit zijn en blijven

V.l.n.r. projectleider
Alma Kerling, Richard
Nieters (stagebedrijf
Barracuda) en Ron
Quaden (leerregisseur).

Mark Spier,
CTS Group, over de
adoptieklas:
“Docent, stagiair en het bedrijf werken
echt met elkaar samen in plaats van ‘hier
heb je een opdracht en je gaat je gang
maar’ en de docent zie je ergens een
paar keer tijdens het stageproces. Nee,
we worden nu actief gevraagd om input
te geven, de docent komt ook naar ons
toe en we overleggen echt de strategie
met elkaar. Die passen we ook aan.
Je komt zo steeds een stapje verder en
dat geeft een heel goed gevoel. Ik merk
dat de stagiaires die vanuit House of
Logistics worden aangedragen meer
eigen initiatief nemen als ik het vergelijk
met een doorsnee stagiair. Als bedrijf
vind je het natuurlijk fijn als er nieuwe,

frisse ideeën worden aangedragen.
Eigenlijk heb ik al moeite met het woord
stagiair, want de studenten acteren
meer als echte collega’s. Dit is voor
zowel ons als de stagiair natuurlijk
veel leuker.”
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Op werkbezoek
bij Lars Weever
van KLM Cargo.

Docenten Ron Quaden en
Hennelien Stoorvogel:
“Doordat we binnen een community
functioneren is alles veel zichtbaarder.
Ook de eigenschappen van een student.
Dat merk je ook als je bij een bedrijf op
bezoek gaat. Voorheen beoordeelde
je alleen een student en nu kijken we
echt met elkaar wat een student in een
bedrijf kan leren en wat ieders aandeel
daarin is. We zijn kritisch maar ook open
naar elkaar waardoor we kunnen blijven
verbeteren. We staan nu veel meer stil
bij kwaliteit. We bereiken meer met de
studenten doordat we ons steeds blijven
afvragen wat het leren van de student
ten goede komt. En soms is dat dan
even niets doen.”
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Bekijk hier ook het
filmpje over House
of Logistics:

House of Logistics richt zich op het
opleiden van studenten en medewer
kers in de snel veranderende logistieke
sector. Een logistiek vakman van de
toekomst beschikt over een nieuws
gierige houding, kan meebewegen met
de veranderingen, is flexibel, accuraat
en communicatief vaardig. Hij of zij
is fysiek fit en weet welke waarde hij
of zij in het bedrijf kan toevoegen.
In House of Logistics ontdekken
bedrijven en scholen samen wat leren
in de 21e eeuw inhoudt.
Samen leren
Samen leren staat binnen House of
Logistics centraal. Medewerkers,
studenten en docenten leren van elkaar
door hun intensieve samenwerking:
een hybride team. Bedrijven investeren
in een kweekvijver voor hun logistiek
talentvolle medewerkers die modern
zijn opgeleid. Voor bedrijven uit diverse
onderdelen van de supply chain is
House of Logistics een ontmoetings
plek waar zij elkaar leren kennen en
onderlinge samenwerking ontstaat.
Het uitbouwen en onderhouden van
het netwerk is daarbij essentieel om
een goede aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt te behouden en te
optimaliseren. Speedates, lunches en
events houden de community levendig!

BUSINESS MODEL:
HOUSE OF LOGISTICS

BUSINESS MODEL: HOUSE OF LOGISTICS
KERNPARTNERS

KERNACTIVITEITEN

WAARDEPROPOSITIES

ROC VAN AMSTERDAM

OPLEIDEN VAN STUDENTEN

STUDENTEN:

NOVA COLLEGE

ONDERWIJSONTWIKKELING

– LEUK & ACTUEEL ONDERWIJS

LUCHTVAART COMMUNITY
SCHIPHOL

NETWERK & COMMUNITY
BOUWEN EN ONDERHOUDEN

– GOEDE FACILITEITEN
– SOCIAAL VEILIGE
LEEROMGEVING

AIR CARGO NETHERLANDS

LOGISTIEKE BEDRIJVEN:
– KWEEKKVIJVER PERSONEEL
VAN DE TOEKOMST
– LASTEN VERLICHTING

MENSEN & MIDDELEN
DOCENTEN VAN ROC VAN
AMSTERDAM EN
PRAKTIJKOPLEIDERS VAN
DE BEDRIJVEN
WERKGROEPEN

– COLLEGA-BEDRIJVEN
– INSPIRATIE
– NIEUWE KENNIS
– NETWERK VAN COLLEGABEDRIJVEN DIE OOK BEZIG
ZIJN MET DE ONTWIKKELING
VAN HUN PERSONEEL

KOSTEN
HYBRIDE TEAM

MARKETINGKOSTEN

INHUUR EXPERTISE
VAN BUITEN

AARD VAN DE RELATIE
IN CO- CREATIE
PERSOONLIJKE BETROKKENHEID
BIJ HET OPLEIDEN VAN MENSEN
IEDEREEN DIE MEEDOET
LEERT MEE

KLANTSEGMENTEN
STUDENTEN
BEDRIJVEN WAAR LOGISTIEK EEN
BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET
BEDRIJFSPROCES IS & DIE
WILLEN INVESTEREN IN HUN
PERSONEEL

KANALEN
EVENTS
OPEN DAGEN
COMMUNITY/ NETWERK
VAN PRAKTIJKOPLEIDERS,
EXPERTS, BEDRIJVEN
HYBRIDE TEAM

BIJDRAGEN
IN– KIND BIJDRAGE
BEDRIJVEN

RIF–SUBSIDIE
SPONSORING OP EVENTS
OCW–BIJDRAGE

