
1

Uiteenzetting kansrijke studentenparticipatie
Off-RoadRunners 

POLEN

START

Stuwkracht voor de Topsector Logistiek
naar het voorbeeld van het actieprogramma
Joint Corridors Off-Road



2

Inhoud

Julie’s Off-RoadRunners Ervaring

Doel Off-RoadRunners

Win-Win Off-RoadRunners

Resultaten Off-RoadRunners 2018-2020

Opschalen Off-RoadRunners 2021-2023

volgende pagina >



3

Doel 
Off-RoadRunners

Betrekken en inzetten studenten
Gedreven studenten logistiek en supply chain van Nederlandse 

hogescholen en universiteiten, grootschalig en gestructureerd 

betrekken bij de uitvoering van het landelijke programma Joint 

Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek (meer info:

www.go-off-road.nl). Studenten worden als ‘Off-RoadRunners’ 

bij vooruitstrevende bedrijven ingezet op actieonderzoek naar

de gezamenlijke (door)ontwikkeling van multimodale transport-

corridors naast de weg: Joint Corridors Off-Road.

Belangrijke onderzoeksthema’s
1. Opschalen van het aantal gebruikers en het vrachtvolume op  

bestaande Joint Corridors.

2. Meekrijgen van het midden- en klein bedrijf (mkb) in de 

 verandering naar multimodaal transport op Joint Corridors.

3. Digitaliseren en efficiënt maken van de vrachtboeking, 

 vrachtverwerking en vrachtmonitoring op Joint Corridors.

4. Onderling verbinden van Joint Corridors tot een superieur 

multimodaal netwerk. 

Gezamenlijke impact bedrijven, 
onderwijs en overheid
Het betrekken en inzetten van studenten binnen het programma 

Joint Corridors Off-Road zorgt niet alleen voor een versnelling 

van de omslag naar multimodaal transport op de korte termijn, 

maar juist ook voor een positieve systemische verandering op de 

lange termijn binnen de bedrijven, het onderwijs en de overheid. 

Met elkaar leren en groeien in multimodaal transport op Joint 

Corridors met een positief economisch en maatschappelijk effect 

dat duurzaam is.

DOEL

RESULTATEN

WIN-WIN

OPSCHALEN

ERVARING
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STIMULEREN ONTWIKKELING
MULTIMODALE TRANSPORTCORRIDORS NAAST DE WEG

SAMENWERKING TUSSEN VERLADERS EN VERVOERDERS 
IN ELKE REGIO VAN NEDERLAND

    Versnelling logistieke omslag
               en positieve systemische
verandering binnen bedrijven,
                       onderwijs en overheid
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Win-Win 
Off-RoadRunners

Winst voor bedrijven
Voor bedrijven, welke reeds betrokken zijn bij Joint Corridors, 

werken de Off-RoadRunners volledig toegewijd aan het oplossen 

van complexe problemen op Joint Corridors. Bij het formuleren 

van de probleemstelling worden de bedrijven in de eigen regio 

ondersteund door het programma Joint Corridors Off-Road. De 

Off-RoadRunners worden door het landelijke programma en de 

regionale uitvoerders gedegen voorbereid op hun opdracht en 

kunnen zo een vliegende start maken bij de bedrijven. Daarnaast 

beschikken de studenten over de laatste kennis en inzichten 

welke zij meenemen naar de bedrijven.

Op bestaande Joint Corridors worden de bedrijven door de 

Off-RoadRunners geholpen bij het verbeteren van de Joint 

Corridor prestaties, het aantrekken van nieuwe gebruikers 

en vrachtvolume, in het bijzonder het mkb, en tot slot het 

digitaliseren en het efficiënt maken van kritieke werkprocessen 

zoals vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring. 

Nieuwe bedrijven worden door Off-RoadRunners laagdrempe-

lig en veilig meegenomen in de verandering naar multimodaal 

transport op Joint Corridors. Zij informeren deze bedrijven

over de mogelijke Joint Corridors, denken en werken mee

om deze bedrijven eenvoudig en snel naadloos aan te sluiten

op bestaande Joint Corridors.

Een ander belangrijk voordeel voor de bedrijven is dat zij 

kunnen laten zien dat zij samen met anderen impact maken

met een positief maatschappelijk effect dat duurzaam is. Dit

is iets wat voor bedrijven steeds belangrijker wordt om jonge 

talentvolle mensen aan hun organisaties te kunnen verbinden. 

Winst voor onderwijs
Voor studenten worden uitdagende opdrachten bij vooruit-

strevende bedrijven beschikbaar gesteld binnen de structuur

en het netwerk van het programma Joint Corridors Off-Road. 

Dit zorgt voor een krachtige kennisverspreiding naar de 

bedrijven. Ook zorgt het omgekeerd voor een waardevolle

kennisontwikkeling en -vernieuwing vanuit de praktijk over 

hoe toonaangevende bedrijven hedendaags succesvol 

samenwerken en innoveren rond de gedeelde waarden van

het programma Joint Corridors Off-Road. Daarnaast is er 

sprake van een intensieve uitwisseling van kennis en ervaring 

tussen de Off-RoadRunners van verschillende hogescholen

en universiteiten in Nederland als een extra impuls voor 

kennisontwikkeling.
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WIN-WIN

OPSCHALEN

ERVARING
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           Met een duurzaam
  maatschappelijk positief effect
          binden bedrijven jonge, 
      talentvolle mensen 
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Resultaten Off-Road 
Runners 2018-2020

Resultaten
Joint Corridors Off-Road is in het najaar van 2018 gestart met 

het gestructureerd inzetten van Off-RoadRunners. Tot op heden

zijn de volgende resultaten behaald:

• Meer dan honderd studenten ingezet. Allen gecertificeerd

 tot erkend Off-RoadRunner. 

• Vier hogescholen met logistieke opleidingen betrokken: 

 Breda University of Applied Science (BUAS), Hogeschool

 Rotterdam (HR), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en 

Stenden Hogeschool.

• Tevredenheid bij studenten, bedrijven en onderwijs over de 

gestructureerde inzet en effectieve samenwerking op Joint 

Corridors.

  

• Onderzoeksresultaten:

 - Standaard beschrijving en communicatie over

  Joint Corridors naar nieuwe bedrijven;

 - Digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten over

  meerdere modaliteiten weg (e-CMR) en spoor (e-CIM)

  tot een digitale e-Joint Corridor;

 - Ontwikkeling testcontainer concept voor nieuwe

  toetredende bedrijven;

 - Ontwikkeling social media communnicatie over

  Joint Corridors;

 - Ontwikkeling periodieke dialoog tussen verladers

  en vervoerders voor het continu

  verbeteren van Joint

  Corridors.

DOEL

RESULTATEN

WIN-WIN
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          Meer dan 100 studenten
 ingezet en gecertificeerd
            tot erkend Off-RoadRunner
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Opschalen 
Off-Road Programma

Opschalen

• Versterken landelijk programma Joint Corridors Off-Road

 met een Coördinator Off-RoadRunners voor het realiseren van 

een sterke opschaling.

• Opschalen naar alle Nederlandse hogescholen en

 universiteiten met een opleiding logistiek en/of supply chain.

• Organiseren Joint Corridor Masterclasses voor bedrijven en 

onderwijs voor kennisverspreiding op alle niveau’s.

• Gelijkrichten en starten samenwerking met het initiatief

 Synchro-Maturity Model 2.0.

• Lanceren alumninetwerk ‘Off-RoadRunners Club’ voor het 

onderhouden van relaties met oud Off-RoadRunners en het 

uitbouwen van waardevolle kennis, expertise en netwerk.

• Organiseren on-line sessies en bijeenkomsten 

 ‘Off-RoadRunners Club’.

• Binnen het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek 

de Off-RoadRunners aanpak van Multimodale Transport-

corridors & Knooppunten verbreden naar Steden en Supply 

Chains.

DOEL

RESULTATEN

WIN-WIN

OPSCHALEN

ERVARING
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        Binnen de Topsector Logistiek
                de Off-RoadRunners aanpak verbreden 
naar Steden en Supply Chains
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Julie’s
Off-RoadRunners ervaring

”Het mooie van het Off-RoadRunners programma is dat je als 

studenten in korte tijd alle kennis krijgt over het Joint Corridors 

Off-Road programma. Je gaat direct aan de slag bij de koplopers 

onder de bedrijven op een van de Joint Corridors. De resultaten 

die je als Off-RoadRunners oplevert worden ook echt gebruikt in 

de praktijk. Niet alleen bij de bedrijven van de betreffende Joint 

Corridor maar uiteindelijk worden de resultaten toegepast in de 

andere Joint Corridors in Nederland. Dat is natuurlijk super cool! 

Zo maak je samen met de bedrijven echt impact in de belangrijke 

ontwikkeling van multimodaal transport.”

“Daarnaast is het ook erg leerzaam en een verrijking op onze 

studie. Je krijgt een andere kijk op logistiek dan enkel vanuit 

de studie. Je leert en ervaart in de praktijk dat samenwerking

en innovatie door bedrijven de game-changer is om succesvol

te zijn naar de toekomst toe. Verder kijken dan enkel 

‘prijsdiscussies’ en ook het werken vanuit duurzame kansen in 

plaats van blijven hangen in dagelijkse problemen hebben mijn 

blik op het werken met logistiek enorm verrijkt. Het voordeel 

voor de bedrijven is dat wij ons volledig kunnen richten op het 

oplossen van relevante vraagstukken op een Joint Corridor. 

Ook brengt onze aanwezigheid bij de bedrijven een leerproces

op gang onder de medewerkers. 

Uiteindelijk zien steeds meer bedrijven in hoe ze door de 

samenwerking en innovatie op Joint Corridors hun multimodaal 

transport kunnen verbeteren en risico’s verminderen. Een goede 

formule om een voorsprong op de internationale concurrentie te 

nemen en de logistieke sector met elkaar verder te brengen.”

DOEL

RESULTATEN

WIN-WIN

OPSCHALEN

ERVARING

Julie Pauwels is in september 2019 gestart als Off-Road- 

Runner, als onderdeel van haar vierdejaars ‘Change Minor’ 

opdracht aan de Breda University of Applied Science. Samen 

met vier andere Off-RoadRunners heeft zij samen met Joint 

Corridors Off-Road en LCB Multimodaal actieonderzoek 

gedaan naar het onder de aandacht brengen van Brabantse 

Joint Corridors bij mkb-bedrijven. Aansluitend heeft Julie 

tussen februari 2020 en juni 2021 haar afstudeeronderzoek 

uitgevoerd als Off-RoadRunner naar de rol van digitalisering 

om Joint Corridors succesvol te kunnen opschalen. Nu 

werkt Julie Pauwels als ‘Young Professional’ binnen LCB 

Multimodaal en bouwt zij mee aan Brabantse Joint Corridors. 

Een sterk voorbeeld hoe een Off-RoadRunner kennismaakt

en haar carrière start met Joint Corridors Off-Road binnen

de Topsector Logistiek.
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Landelijk Programma Joint Corridors Off-Road

JEROEN BOLT
Program manager

+31616594485

ANNEMIEKE DE LEEUW
Coördinator Off-RoadRunners

+31637006680

FRANS VAN DEN BOOMEN
Program activator

+31646976386

Join us! www.Go-Off-Road.nl

Voor meer informatie Off-RoadRunners

BABICHE VAN DE LOO
Campagne & Community 

+31628672605

http://www.Go-Off-Road.eu

