Kenniscentrum Green Logistics
Wilt u weten welke kansen er liggen om uw bedrijf te verduurzamen?
Bent u op zoek naar kennis dat wetenschappelijk onderbouwd is en direct
toepasbaar is in de praktijk? Dan kan het lectoraat Green Logistics wellicht iets
voor u betekenen. Op de ommezijde vindt u kort onze activiteiten toegelicht:

Onderzoek:
Het lectoraat doet onderzoek in opdracht van u. Heeft u een vraag op het gebied van duurzame
transport, duurzaam keten-management, de biobased economy, service logistiek, of een ander
onderwerp gerelateerd aan duurzame logistiek, dan helpen wij u om die vraag te beantwoorden op een
wetenschappelijk verantwoorde manier. Naast onderzoek kunt u bij ons ook terecht voor prestatiestudies
en advies op het gebied van duurzame strategie en innovaties. Ons team bestaat uit professionele
docent-onderzoekers die zowel ervaring hebben in het bedrijfsleven als in de wetenschap.

Studenten:
Wij leiden onze studenten op tot brede logistici. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om zich gedurende
een half jaar te specialiseren in duurzame logistiek. Gedurende hun studie lopen ze stage, doen ze
onderzoek op het gebied van duurzame logistiek in opdracht van een bedrijf en schrijven ze een
afstudeeronderzoek. Bent u geïnteresseerd in een onderzoeksopdracht voor een student, neem dan
contact met ons op.

Master Classes:
Onze groeiende kennisdatabase stelt ons in staat om master classes aan te bieden voor verschillende
typen organisaties. Tijdens de master classes bespreken we actuele ontwikkelingen
en de laatste onderzoeksbevindingen op het gebied van Green Logistics.
De Master Classes worden vanaf het najaar 2016 aangeboden.

Netwerk:
Vanuit het lectoraat vormen we een groot netwerk van
stakeholders geïnteresseerd in duurzame logistiek. Via het
netwerk organiseren we evenementen, delen we kennis en
komt u in contact met belangrijke stakeholders. Om gratis
en vrijblijvend lid te worden van het netwerk gaat u naar
www.kcgreenlogistics.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dr. Matthias Olthaar via
matthias.olthaar@stenden.com
of 06 - 2350 2109.
Bezoek ook onze website:

www.kcgreenlogistics.org

