
HAAL HET BESTE 
UIT LOGISTIEK TALENT & 
LOGISTIEKE PROJECTEN

WIE DRAGEN BIJ?
Drie organisaties zorgen voor een ideale mix van kennis en ervaring op het gebied van talentontwikkeling 
en logistiek. Kijk voor LTI ervaringen ook op www.logistictalentincubator.nl

NHTV
Al enkele jaren de beste 
HBO-opleiding logistiek 
van Nederland. 

BOOSTLOGIX
Het vooruitstrevende 
kennisplatform voor 
de logistieke wereld.

VENTURN
De gevestigde naam 
in trainings- en 
coachingstrajecten. 

TIJD VOOR EEN 
KENNISMAKING!
Benieuwd naar LTI? We komen graag langs voor 
een kennismakingsgesprek. Neem contact op met 
Nancy Bastiaansen van NHTV en vraag naar 
1 van de LTI talentcoaches: bel 076-5332645 
of e-mail bastiaansen.n@nhtv.nl.  
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LTI is een ontwikkelingsprogramma voor 
jonge professionals werkzaam in de logistiek. 
In groepen van circa 10 talenten nemen ze deel 
aan 15 sessies, die bijdragen aan de ontwikkeling 
van logistiek talent en het succesvolle verloop van 
logistieke projecten.

THEMA’S EN PROJECTEN
Het programma kent 3 kernthema’s: persoonlijke 
ontwikkeling, projectmatig werken en logistieke 
vakkennis. Een belangrijk uitgangspunt is dat de 
deelnemers voor hun werkgever een logistiek 
project uitvoeren. De sessies bij LTI haken hier 
direct op in. Zo ontstaat een krachtige koppeling 
van theorie en praktijk.

BIJEENKOMSTEN EN COACHING
Het LTI-traject loopt 38 weken in totaal. Deelne-
mers komen 10 keer samen voor een groepsbij-
eenkomst, spreken 5 keer individueel met een 
coach en kunnen 10 uur naar eigen inzicht en 
behoefte invullen.  

PROFIEL DEELNEMERS
•	 Logistieke	professionals
•	 HBO	of	hoger	opgeleid	/	HBO	werk-	 

en denkniveau
•	 Tot	8	jaar	werkervaring
•	 Talenten	met	de	intrinsieke	drive	om	zichzelf	te	

ontplooien en hun werkgever vooruit te helpen

WAAROM DEELNEMEN?
Bij hun werkgevers werken jonge logistieke pro-
fessionals in het algemeen zelfstandig aan hun 
reguliere en projectmatige taken. Wat ze hier vaak 
missen is steun van vakgenoten. Inhoudelijk spar-
ren en kennisuitwisseling op niveau: 
dat voegt Logistics Talent Incubator toe  en daar 
profiteren deelnemers én werkgevers van. 

SUCCESVOLLE PROJECTEN
De projecten waaraan deelnemers werken, komen 
bij LTI volop aan bod. De bijeenkomsten sluiten er 
inhoudelijk op aan. En het contact met vakgenoten 
en coaches zorgt voor een kritisch klankbord. De 
professionele inbreng vertienvoudigt. Dat vergroot 
de kwaliteit van logistieke projecten aanzienlijk.

TALENT ONTWIKKELING
Door deelname aan LTI ontwikkelen logistieke 
talenten zich snel. De kennis en ervaring die ze 
opdoen, nemen ze mee naar hun werk. Ze zullen 
effectiever handelen en met meer vertrouwen 
opereren. Zo brengen ze de gehele logistieke 
organisatie naar een hoger niveau. 

NETWERK VERBREDEN
De groepsaanpak legt de basis voor sterke 
netwerken. Het afgeschermde, online 
talent platform faciliteert dat deelnemers 
kennis en ervaring delen buiten de sessies 
om. Ook na afloop van het traject blijft dit 
communicatiekanaal beschikbaar. Zo behouden 
deelnemers hun professionele klankbord. 

KOSTEN: € 6750,-  ALL-IN
(Excl. BTW) 
•	 10	groepsbijeenkomsten	(3	dagdelen	per	bijeenkomst)
•	 5	individuele	coachingsgesprekken	van	2	uur
•	 10	uur	vrij	in	te	delen

SCHEMA GROEPSBIJEENKOMSTEN LTI
WEEK
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30

THEMA INHOUD

Introductie, doelen stellen en teambuilding

Persoonlijk profiel, projectmanagement en plan van aanpak opstellen

Presenteren project, deliverables en milestones vaststellen 

Zelfsturend vermogen, kennis, trends en toekomstvisie

Op maat invulling en presentatie voortgang

Leidinggeven en logistieke kennissessie

Projectverloop: toetsing en feedback

Creatief denken en logistieke kennissessie

Projectverloop: toetsing en feedback

Eindpresentatie, afsluitende bijeenkomst

persoonlijke ontwikkeling projectmatig werken logistieke vakkennis

WAT IS DE LOGISTIC TALENT INCUBATOR?

LTI is mede mogelijk gemaakt door 

Midpoint Brabant - gemeente Tilburg - provincie Noord-Brabant
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