VOUCHER
REGELING

VOUCHERREGELING IMPLEMENTATIETOOLS
Een grote uitdaging voor het activiteitenprogramma in de Topsector Logistiek 2021-2023 (TSL2) is dat de
ontwikkelde innovatie, kennis, tools en oplossingen in de prioritaire thema’s (Duurzame logistiek, Datagedreven
logistiek, Ketenregie) en toepassingsgebieden (Stadslogistiek, Multimodale corridors, Supply chains en ketens)
daadwerkelijk worden toegepast. Hiertoe moeten organisaties en (toekomstig) werkenden adaptiever worden voor
deze innovaties, zodat zij de ontwikkelingen accepteren en adopteren en zodanig waarde kunnen toevoegen.
Deze sociale innovatie heeft betrekking op het vernieuwen van organisaties en de arbeidsverhoudingen en het
maximaal benutten van de talenten van (toekomstig) werkenden met het oog op verbetering van de prestaties van
de organisatie en ontplooiing van talenten. Relevante aspecten zijn organisatiestrategie, organisatiecultuur,
samenwerken en leiderschap. De Topsector Logistiek beoogt door inzet van studenten de kennisverspreiding en
implementatie bij veel organisaties in de logistieke sector te versnellen.
HUMAN CAPITAL
Human Capital ondersteunt activiteiten in de
Topsector Logistiek in de toepassingsgebieden door
kennisopbouw over sociale innovatie in het licht van
technologische ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering en
automatisering en ketenregie. Tevens hoe
innovatieadoptie ter ondersteuning van de
toepassingsgebieden gerealiseerd kan worden.
Volgens onderzoek van TNO (2018) doet van de 100
bedrijven 80% naar eigen zeggen aan innovatie. Bij
slechts 40% worden de innovaties geadopteerd door
medewerkers. Bij 10% is echt sprake van een
innovatief klimaat. Hier slaagt de doorgevoerde
innovatie bij 90% van de bedrijven.
VOUCHER IMPLEMENTATIETOOLS
Om deze implementatie daadwerkelijk te versnellen,
ondersteunt de Topsector Logistiek een
voucherregeling voor implementatietools voor
praktijkgericht onderwijs en adviseurs gericht op met
name het MKB, welke per 1 januari 2022
beschikbaar is. Vouchers kunnen dit jaar worden
aangevraagd voor de toepassingsgebieden
Stadslogistiek en Supply Chains en ketens. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om quick scans/tools voor inzet
door studenten of regionale adviseurs in het MKB.
Hierbij moet duidelijk een multiplier gerealiseerd
worden, waarbij een veelvoud aan
bedrijven/organisaties bereikt kunnen worden voor
daadwerkelijke implementatie van nieuwe kennis en
innovatie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Steden, Multimodale corridors, Supply chains

INZET IS BREDE TOEPASSING EN OPSCHALING:
DUURZAAMHEID, KETENREGIE EN CONCURRENTIEKRACHT

DOORSNIJDENDE
THEMA’S
Human capital
Internationalisering
Wet- en regelgeving
Innovatiemonitoring
Strategische projecten

PRIORITAIRE THEMA’S
Duurzame logistiek, Datagedreven logistiek, Ketenregie

Activiteiten programma Topsector Logistiek 2021-2023

DOELSTELLING
De doelstelling is om bij bedrijven met een logistieke
functie in de toepassingsgebieden een groei te
realiseren naar 20% bedrijven met een innovatief
klimaat en daadwerkelijke implementatie van
innovatieve kennis op de prioritaire thema’s. Met als
uitzicht een groei naar 50% in 2030.
VOOR WIE?
U kunt de implementatievoucher aanvragen als:
 onderwijsinstelling of beroeps- en brancheorganisatie met een logistieke opleiding
 adviseur van logistiek MKB
 regionale ontwikkelingsmaatschappij of
samenwerkingsverband gericht op logistiek.
De Topsector Logistiek streeft een brede verdeling
van de implementatievouchers over verschillende
partijen en regio’s na, aansluitend bij verschillende
toepassingsgebieden en thema’s van het
Programma van de Topsector Logistiek.
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WAARVOOR?
De vouchers kunnen aangevraagd worden voor
implementatie tools, bijvoorbeeld:
•
Quick scans,
•
(Reken)tools voor snel inzicht,
•
Serious games.
De implementatie tools zijn gericht op
bedrijven/organisaties. Zij leveren een multiplier op
doordat de tools reproduceerbaar zijn richting een
veelvoud van bedrijven/organisaties door inzet via
het onderwijs (via stage-, studie- of
afstudeeropdrachten) of via (regionale) adviseurs.
FINANCIERING
De voucherregeling voorziet per aanvraag in een
financiering van 25.000 euro (ex. BTW), waarbij de
tool bij minimaal 3 bedrijven/organisaties wordt
gevalideerd.
De financiering kan dekken:
 De inzet van een aan een instelling/ organisatie
verbonden medewerker op basis van de
Integrale Kostenmethodiek of het Topsector
Logistiek tariefstelsel.
 De inhuur derden (adviseur) op basis van
marktconforme tarieven.
 De (uitbesteding van) de productie van de
implementatietool, bijvoorbeeld grafische
vormgeving, digitale tool realisatie.

opengesteld. Na goedkeuring dient de
implementatietool binnen 6 maanden gerealiseerd te
zijn. De laatste beschikking is derhalve voorzien voor
30 juni 2023.
HOE?
Om een aanvraag in te dienen, dient u een
projectvoorstel in bij het programmabureau van de
Topsector Logistiek. Deze voorstellen worden
beoordeeld door de programma managers betrokken
bij de stuurgroepen van de toepassingsgebieden van
de Topsector Logistiek.
Een aanvraag behelst minimaal:
 Doelstelling
 Doelgroep en wie de implementatietool gebruikt
 Uit te voeren activiteiten en tijdlijn
 Benodigde inzet (uren en kosten)
 Eindresultaat
 Verwacht bereik
 Aansluiting bij de programmering van de
Topsector Logistiek:
 Toepassingsgebied
 Prioritair thema
Op de website is hiervoor een aanvraagformulier
beschikbaar.
VOORBEELDEN
Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden voor
implementatietools:

WANNEER?
In verband met de adaptieve programmering van het
Topsector Logistiek Uitvoeringsprogramma wordt het
budget gefaseerd per kalenderjaar opengesteld:
 100.000 euro per 1 januari 2022
 50.000 euro per 1 januari 2023
Bij uitputting van het budget wordt de regeling weer
per 1 januari van het volgende kalenderjaar

Rekentool voor
inrichting zero
emissie zones

Data Maturity scan
voor bedrijven, game
voor samenwerking
over ketens

