Lectoraat Green Logistics combineert pragmatisme met idealen
Door Fokko Bosker
Het kersverse lectoraat Green Logistics verbonden aan de vestiging van Stenden Hogeschool
in Emmen speelt in op de kansen en ontwikkeling die een groene, duurzame 'biobased
economy' biedt. Tijdens de officiële start op 25 januari schetste associate lector Matthias
Olthaar bondig het beoogde onderzoeksterrein. Emmen is de spil in de gewenste transitie.
Voor een officieel tintje zorgde Leendert Klaassen, voorzitter van het College van Bestuur
van Stenden Hogeschool. Hij was in alle vroegte naar Emmen afgereisd om lector, team en
kenniskring in oprichting te feliciteren met de start van het lectoraat. Het is voor Nederland
van cruciaal belang de positie als typische kenniseconomie vast te houden en verder te
versterken, meende hij. 'De uitdaging is op een andere manier te kijken hoe we business op
een duurzame manier kunnen genereren met het oog op de houdbaarheid van de samenleving.'
In Emmen en omgeving vormt het sleutelwoord in die ontwikkeling de 'biobased economy'.
Klaassen: 'De lectoraten helpen op een duurzame manier naar de toekomst te kijken en
faciliteren die ontwikkeling. Er staat nog veel te gebeuren op dat gebied. Het nieuwe lectoraat
Green Logistics kan daar een slinger aan geven. Met de verdere ontwikkeling van de
inhoudelijke kennis willen we het vliegwiel op gang houden.'
In een korte introductie zette Matthias Olthaar vervolgens uiteen hoe zijn lectoraat het
onderzoek gaat aanpakken op het gebied van duurzaam transport, ketenmanagement, biobased
economy en service logistiek. Het lectoraat Green Logistics stelt zich ten doel het complexe
netwerk van logistieke radertjes die in zo'n belangrijke mate bijdragen aan de welvaart van
een duurzame impuls te voorzien. 'We richten ons niet alleen op transport en op- en overslag,
maar ook op het management van de volledige keten, de distributie en productie, kortom het
samenspel tussen tal van bedrijven. Als het ergens vastloopt heeft dat een negatieve impact op
de hele keten.' Door efficiënt te organiseren en effectief waarde te creëren kan gelijktijdig de
duurzaamheid worden gestimuleerd, meent de lector. Hij wees erop dat uit een recent rapport
van McKinsey & Company bleek dat bedrijven die de ideeën van circulair ondernemen tot
uitgangspunt nemen de snelste groei vertonen. 'Er liggen dus volop kansen voor bedrijven',
concludeerde hij. Het welzijn stijgt, de milieu-impact daalt, de economische activiteit groeit
en het gebruik van grondstoffen neemt minder snel toe. 'Als lectoraat willen de vragen die dit
oproept bij bedrijven helpen te beantwoorden om hen en de keten waarin zij acteren te
ondersteunen bij de transitie. Wij assisteren bij het opstellen van een plan van aanpak en
kennisontwikkeling. 'Daarbij willen we pragmatisme met idealen combineren en bedrijven
helpen een stap te zetten richting de toekomst zonder dat wij als lectoraat ons activistisch of
normatief opstellen', verduidelijkte Olthaar.
Een nieuw project waarbij Green Logistics is betrokken betreft een onderzoek naar
verduurzaming van de stadsdistributie in Groningen. Tevens is Olthaar begonnen met het
ontwikkelen van onderwijsmateriaal op het terrein van 'biobased' ondernemen vanuit het
perspectief van de logistieke keten. Een voorgenomen publicatie koppelt de theorie aan
praktische toepassingen gericht op de logistieke manager van de toekomst. De associate lector
riep het werkveld op vooral gebruik te maken van de ondersteuning en onderzoeksfaciliteiten
die het lectoraat in Emmen de bedrijven biedt. 'Wij staan ook MKB bedrijven graag terzijde.
Daarbij willen we pragmatisme met idealen combineren en bedrijven helpen een stap te zetten
richting de toekomst zonder dat wij als lectoraat ons activistisch of normatief opstellen.'

