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Het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Grenzeloze Logistiek heeft als doel de logistieke sector op duurzame wijze te verankeren. Dit door de
samenwerking tussen bedrijven te versterken en
hun innovatiekracht te ondersteunen.
In samenwerking met het Nederlandse Dinalog en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen bracht het Vlaams Instituut voor
Logistiek (VIL) het innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in
beeld. Op basis van een uitgebreide marktbevraging van de sector leerde VIL
dat innovatie hoog op de agenda staat bij de Vlaamse bedrijven. Liefst 80%
van de ondervraagden gaf aan dat er binnen hun bedrijf innovatietrajecten
lopende of gepland zijn.

DEEL 1

·

Het scheppen van meer transparantie en eenvoud in het reglementair
kader, onder meer inzake subsidies.

·

Het stimuleren van een arbeidsmarkt waar meer geschikte competenties voor handen zijn en het creëren van meer synergie tussen
kennisinstellingen en bedrijfsleven.

·
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nen de meeste logistieke vraagstukken, evenals innovatietrajecten van
bedrijven kaderen, met name :
·

Supply Chain Management

·

Transport Management

·

Voorraadbeheer & Warehousing

·

Supply Chain Intelligence

·

Stedelijke Distributie

·

Duurzame Logistiek

·

Reverse & Retourlogistiek

·

E-commerce & E-logistiek

·
Uit de bevraging bleek echter evenzeer dat om deze trajecten naar een hoger
niveau te tillen, het beleid moet inzetten op drie knelpunten :

IN NOVATIEDOMEIN EN |

Bij de opmaak van deze brochure selecteerden we 12 domeinen waarbin-

Locatiekeuze & Vastgoed

·

Security & Privacy

·

Internationale handel

·

Human resources

Ook deﬁnieerden we binnen een aantal domeinen bepaalde relevante
subdomeinen. In deel 1 lijsten we telkens de kennisinstellingen op die
expertise in huis hebben binnen deze domeinen en subdomeinen.

Het overtuigen van bedrijven dat zij hun concurrentiekracht verhogen door in te zetten op kennis en innovatie.

K EN N I SI N STEL L I NG EN
& K EN N I SN ET WER K EN | p. 2 0

DEEL 2

Als antwoord op deze aanbevelingen maakte de POM Antwerpen alvast werk
van een beknopte leidraad voor logistieke innovatie.

Het tweede deel van de brochure bevat een uitvoeriger voorstelling
van deze kennisstellingen, hun contactgegevens en de wijze waarop ze

Deze leidraad maakt bedrijven duidelijk rond welke logistieke vraagstukken
de Vlaamse kennisinstellingen onderzoek verrichten en op welke wijze zij
kunnen beroep doen op deze expertise.
Aanvullend verschafte het Vlaamse Innovatiecentrum inzicht in de verschillende subsidiemaatregelen die bedrijven kunnen helpen bij het realiseren van
hun innovatietrajecten.

kunnen meewerken in een innovatietraject, bijvoorbeeld via studentenprojecten, stages of onderzoeksprojecten. Daarnaast worden in dit deel
de kennisnetwerken LED en iMinds toegelicht, en op welke manier deze
netwerken bijdragen aan de logistieke sector.

DEEL 3

IN NOVATIEDOMEIN EN |

p. 44

Het derde deel ten slotte biedt een overzicht van beschikbare subsidiekanalen.

We wensen u een interessante lectuur.

Achteraan deze brochure vindt u een samenvattend overzicht terug
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waarin alle expertises en samenwerkingsmogelijkheden per kennisin-
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Voorzitter POM
Antwerpen
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DEEL 1

INNOVATIE DOMEINEN
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DEEL 1

INNOVATIEDOMEINEN

LOGISTIEK
Met een toegevoegde waarde van 9,2% aan het BNP is het
economisch belang van de logistieke sector enorm en onomstreden. Bovendien gaat het om een sector in beweging
die vanuit de ambitie om maximaal en uitermate ﬂexibel in
te spelen op de wensen van de klant, zijn activiteitenportefeuille in toenemende mate diversiﬁeert : transport, opslag,
overslag, verpakking, kwaliteitscontroles, postponed manufacturing. Het logistieke takenpakket wordt almaar breder ; de jobs die de sector creëert almaar talrijker.
Toch kent de sector ook zorgen. Het maatschappelijk draagvlak voor logistieke investeringen is beperkt. Congestieproblemen, luchtvervuiling en de
impact van warehouses, zowel wat betreft ruimtegebruik als ruimtelijke kwaliteit, leiden niet zelden tot conﬂicten, beperken het groeipotentieel van de
ondernemingen en schaden het imago van de sector als werkgever. Daar komt
bij dat de sector uitermate competitief is, waarbij winstmarges toenemend
onder druk komen.
Steeds snel en ﬂexibel inspelen op de meest uiteenlopende vragen van klanten, stevig investeren in de verduurzaming van haar activiteiten, processen
almaar verder optimaliseren om kostenbesparingen door te drukken, het
zijn geen geringe uitdagingen, maar voor de logistieke sector wel de harde
realiteit. Gelukkig staat de ondernemer er niet alleen voor ; expertisecentra
en kennisinstellingen gaan actief mee op zoek naar oplossingen, subsidieverstrekkers trachten waar mogelijk het kostenplaatje van een innovatietraject
te verlichten. In dit deel van de leidraad lijsten we de meest relevante innovatiedomeinen op en geven we aan wie op welke vlakken kan meedenken.
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2.
Subcategoriën
1.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

BELADINGSOPTIMALISATIE

OPTIMALISATIE VOERTUIGEN

MULTIMODAAL TRANSPORT

LIMBURG

BUNDELING

PROVINCIE
PROVINCIE

Subcategoriën

ROUTE-OPTIMALISATIE

Transport Management omvat de verkenning van diverse
transportmogelijkheden, de inkoop van de meest optimale
transportdienst, de uiteindelijke routeplanning alsook de
controle en monitoring van rit en levering. Binnen Transport
Management onderscheiden we als voornaamste innovatiedomeinen ‘beladingsoptimalisatie’, ‘optimalisatie voertuigen’, ‘multimodaal transport’, ‘bundeling’, ‘routeoptimalisatie’ en ‘transportplanning.

TRANSPORTPLANNING

VERPAKKEN

LIFE CYCLE ENGINEERING

PRODUCTIEPLANNING

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Supply Chain Management, oftewel integraal ketenbeheer,
beoogt het opzetten van efficiënte logistieke ketens. Dit
door voortdurende procesoptimalisatie en een optimale
samenwerking met leveranciers en afnemers. Binnen Supply Chain Management onderscheiden we als voornaamste
innovatiedomeinen ‘productieplanning’, ‘life cycle engineering’ en ‘verpakken’.

TRANSPORT MANAGEMENT

ANTWERPEN
UNIVERSITEIT HASSELT

THOMAS MORE
Opleiding Bachelor Logistiek
management

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
Bacheloropleiding Logistiek
Management
PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

LIMBURG

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

UNIVERSITEIT HASSELT

KU LEUVEN

Institute of Transport and Maritime
Management Antwerp (ITMMA)

Onderzoekscel ‘VerpakkingsCentrum’ in samenwerking met masteropleiding Industrieel ingenieur
‘Verpakkingstechnologie’

Centrum voor Industrieel Beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

GROEP T

Institute of Transport and Maritime
Management Antwerp (ITMMA)

THOMAS MORE

Onderzoeksgroep Intelligent
Mobility

Opleiding Bachelor Logistiek
Management

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Opleiding Bachelor Logistiek
Management

Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)

Bacheloropleiding Logistiek
Management

VLAAMS INSTITUUT VOOR
DE LOGISTIEK (VIL)

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT HASSELT
Onderzoekscel ‘Verpakkingscentrum’ i.s.m. Masteropleiding
Industrieel Ingenieur Verpakkingstechnologie

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
LIMBURG (KHLIM)
Bacheloropleiding Logistiek Management

ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL
ANTWERPEN

Centrum voor Industrieel beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

KU LEUVEN
Afdeling Geograﬁe, Onderzoeksgroep Economische Geograﬁe

Onderzoeksgroep Veilige en Gedistribueerde Software (DistriNet)
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT GENT
Onderzoeksgroep Social and Economic Geography (SEG)

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

VLAAMS-BRABANT

Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Group (MOBI)

ment

VLAAMS INSTITUUT VOOR
LOGISTIEK (VIL)

PROVINCIE

KU LEUVEN

KU LEUVEN
VLAAMS INSTITUUT VOOR
MOBILITEIT (VIM)

Bacheloropleiding Logistiek Manage-

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)

VLERICK BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITEIT GENT

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Centre for Excellence in Supply
Chain Management

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO SINT-LIEVEN)

Onderzoeksgroep Intelligent Mobility

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO SINT-LIEVEN)
Onderzoeksdomeinen Automatische
planning, scheduling en timetabling
& Mobility en Security

PROVINCIE

WEST-VLAANDEREN

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
VIVES ZUID

GROEP T

Onderzoeksdomeinen Automatische
Planning, Scheduling
en Timetabling, Mobility & Security

LED logistiek
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Subcategoriën
3.

REVERSE- EN RETOURLOGISTIEK

VOORRAADBEHEER & WAREHOUSING

Voorraadbeheer is een voortdurende evenwichtsoefening
; opslagkosten maximaal drukken zonder in te boeten op
leveringstermijnen, het blijft een uitdaging. Binnen Voorraadbeheer en Warehousing onderscheiden we als voornaamste innovatiedomeinen ‘voorraadbeheer’ en ‘magazijn(her)inrichting’.

MAGAZIJN(HER)INRICHTING

VOORRAADBEHEER

Retourlogistiek, oftewel reverse logistiek, keert de dynamiek van de logistieke keten om, want omvat de inzameling van onder andere beschadigde, gebruikte of
afgeschreven producten en verpakkingen, maar ook overtollige winkelvoorraden of e-commerce retours. Efficiënte
retourlogistiek wint snel aan belang. De meerwaarde groeit
evenredig, mits aangepaste bedrijfsprocessen en expertise
inzake regelgeving.

4.

VLAAMS-BRABANT

PROVINCIE

KU LEUVEN
Centrum voor Industrieel Beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

GROEP T
PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN
PROVINCIE

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

KU LEUVEN

UNIVERSITEIT GENT

Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

Centrum voor Industrieel Beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN
Opleiding bachelor Logistiek
Management

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
Bacheloropleiding Logistiek
Management

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO SINT-LIEVEN)
Onderzoeksdomeinen Automatische
planning, scheduling en timetabling
& Mobility en Security

ANTWERPEN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

Onderzoeksgroep Intelligent Mobility
PROVINCIE

LIMBURG

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
LIMBURG (KHLIM)
Opleiding bachelor logistiek
management

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Institute of Transport and Maritime
Management Antwerp (ITMMA)

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

THOMAS MORE

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

Opleiding Bachelor Logistiek
management

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

Opleiding bachelor Logistiek
Autotechnologie

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT GENT
PROVINCIE

WEST-VLAANDEREN

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
VIVES ZUID
LED Logistiek

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit i.s.m. bacheloropleiding Logistiek Management

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)
PROVINCIE

VLERICK BUSINESS SCHOOL
Centre for Excellence in Supply
Chain Management

HOGESCHOOL GENT

WEST-VLAANDEREN

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
VIVES ZUID
LED Logistiek

Opleiding bachelor Logistiek
management
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Subcategoriën
5.

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE

LOCATION BASED SERVICES

CRYPTOGRAFIE

TRAFIEKVOORSPELLING

TRACKING & TRACING

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE: ALGEMEEN

Supply Chain Intelligence heeft betrekking op het vergaren en beheren van informatie inzake de toestand van uw
producten of lading en de voortgang van uw logistieke
stromen. Intelligente systemen en applicaties maken het
mogelijk meteen in te grijpen of bij te sturen wanneer nodig. Binnen Supply Chain Intelligence onderscheiden we
als voornaamste innovatiedomeinen ‘tracking & tracing’,
‘traﬁekvoorspelling’, ‘cryptograﬁe’ en ‘location based services’.

6.

STEDELIJKE DISTRIBUTIE

Stedelijke distributie streeft naar een efficiënte bevoorrading van verstedelijkte gebieden, evenwel met maximale
reductie van negatieve effecten zoals congestie, gevaarlijke verkeerssituaties en vervuiling.

PROVINCIE
PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

LIMBURG

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

KU LEUVEN

UNIVERSITEIT GENT

DEPARTEMENT TRANSPORT EN
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

Onderzoeksgroep Computer Security
and Industrial Cryptography (CoSIC)

Onderzoeksgroep Social and Economic Geography (SEG)

Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR
MOBILITEIT (VIM)

KU LEUVEN
Centrum voor Industrieel Beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

KU LEUVEN
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

KU LEUVEN

UNIVERSITEIT GENT

Institute of Transport and Maritime
Management Antwerp (ITMMA)

Afdeling Geograﬁe, Onderzoeksgroep Economische Geograﬁe

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

THOMAS MORE
Opleiding Bachelor Logistiek
management

KU LEUVEN

VLERICK BUSINESS SCHOOL

Onderzoeksgroep Veilige en Gedistribueerde Software (DistriNet)

Centre for Excellence in Supply
Chain Management

KU LEUVEN
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

Afdeling Geograﬁe, Onderzoeksgroep Economische Geograﬁe

Opleiding bachelor Logistiek
Management

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Group (MOBI)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

Onderzoekscentrum Interdisciplinair
Centrum voor Recht en ICT (ICRI)

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

UNIVERSITEIT GENT
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Group (MOBI)

Onderzoeksgroep Social and
Economic Geography (SEG)

UNIVERSITEIT GENT
HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening
PROVINCIE

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

HOGESCHOOL GENT
Opleiding bachelor Logistiek
management

LIMBURG

UNIVERSITEIT HASSELT
Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
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Subcategoriën
7.
DUURZAME
VOERTUIGEN

DUURZAME
LOGSTIEKE
PROCESSEN

DUURZAME
LOGISTIEK:
ALGEMEEN

PROVINCIE

DUURZAME LOGISTIEK

8.

Duurzame logistiek is een containerbegrip dat alle acties
die een vergroening van de logistieke activiteiten beogen,
omvat. Binnen Duurzame Logistiek onderscheiden we als
voornaamste innovatiedomeinen ‘duurzame logistieke
processen’ en ‘duurzame voertuigen’.

E-COMMERCE & E-LOGISTIEK

Eigen aan E-commerce & E-logistiek is de veelheid van leveringen die snel hun bestemming moeten bereiken, vaak
de detailhandel of meteen de eindgebruiker. De belangrijkste uitdaging van e-commerce is dan ook de combinatie
van een moeilijk te voorspellen vraag met een dwingende
eis om zo efficiënt mogelijk na de bestelling te leveren.
Meestal gaat het om kleine verzendingen, waarbij de consument een nultolerantie heeft voor fouten. Tegelijk moet
de dienstverlening in staat zijn om de stroom van retourproducten snel te verwerken. Enorm ﬂexibele en uiterst
efficiënte logistieke processen zijn dan ook noodzakelijke
voorwaarden voor bedrijven actief in E-commerce.

ANTWERPEN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

GROEP T

UNIVERSITEIT GENT

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Onderzoeksgroep Intelligent

Institute of Transport and Maritime
Management Antwerp (ITMMA)

Mobility

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

THOMAS MORE
Opleiding Bachelor Logistiek
management

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Group (MOBI)

VLERICK BUSINESS SCHOOL
Centre for Excellence in Supply
Chain Management

HOGESCHOOL GENT
ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Opleiding bachelor Logistiek
Management

Onderzoeksgroep Kwantitatieve Bedrijfsprocessen (KBPRO)

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Expertisecentrum Duurzame
Mobiliteit i.s.m. bacheloropleiding
Autotechnologie

Opleiding bachelor Logistiek
management

ANTWERPEN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

PROVINCIE

LIMBURG

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
LIMBURG (KHLIM)
Opleiding bachelor logistiek

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

KU LEUVEN
Onderzoekscentrum Interdisciplinair
Centrum voor Recht en ICT (ICRI)

management
THOMAS MORE

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Opleiding Bachelor Logistiek
management

Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Group (MOBI)

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN
Opleiding bachelor Logistiek
Management

Centrum voor Praktijkgebaseerd
Onderzoek en Dienstverlening

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)
PROVINCIE

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
PROVINCIE

Bacheloropleiding Logistiek
Management

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG
VLERICK BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITEIT HASSELT
Onderzoekscel ‘VerpakkingsCentrum’ in samenwerking met
masteropleiding Industrieel
ingenieur ‘Verpakkingstechnologie’

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)
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Centre for Excellence in Supply
Chain Management

HOGESCHOOL GENT
Opleiding bachelor Logistiek
management
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9.

LOCATIEKEUZE & VASTGOED

Een locatie- en vastgoedkeuze maken logistieke dienstverleners niet lichtzinnig. Vlot bereikbare, bij voorkeur
multimodale ontsluitingsmogelijkheden, directe nabijheid
van afzetmarkten, energie-efficiënte en functionele magazijnen hebben een bepalende impact op de efficiëntie van
logistieke processen.

PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

PROVINCIE

SECURITY & PRIVACY

Eigen aan de logistieke sector is de opslag en het transport
van andermans goederen. Sluitende beveiliging is dan ook
een must en vraagt aandacht voor de nodige certiﬁcaten,
opvolging van nieuwe technologieën en transparante afstemming tussen de verschillende partijen. Performante
informatiesystemen die op veilige wijze handtekeningen,
conﬁdentiële informatie, identiﬁcatie en betalingen waarborgen zijn eveneens onontbeerlijk.

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

KU LEUVEN

UNIVERSITEIT GENT

Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

Centrum voor Industrieel Beleid,
Verkeer en Infrastructuur (CIB)

Onderzoeksgroep Social and
Economic Geography (SEG)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

10.

PROVINCIE

KU LEUVEN

UNIVERSITEIT GENT

Afdeling Geograﬁe, Onderzoeksgroep Economische Geograﬁe

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)

VLERICK BUSINESS SCHOOL
Centre for Excellence in Supply
Chain Management

ANTWERPEN

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO SINT-LIEVEN)
Onderzoeksdomeinen Automatische
planning, scheduling en timetabling
& Mobility en Security

PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT

KU LEUVEN
Onderzoeksgroep Computer Security
and Industrial Cryptography (CoSIC)

KU LEUVEN
Onderzoeksgroep Veilige en
Gedistribueerde Software (DistriNet)

KU LEUVEN
Onderzoekscentrum Interdisciplinair
Centrum voor Recht en ICT (ICRI)
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Subcategoriën
11.

INTERNATIONALE HANDEL

INCOTERMS

DOUANE

INTERNATIONALE HANDEL:
ALGEMEEN

De logistieke sector opereert in een internationale
context, wat expertise vereist op vlak van vaak complexe
douaneregelgeving en internationale leveringsvoorwaarden. Binnen Internationale Handel onderscheiden we als
voornaamste innovatiedomeinen ‘Douane’ en ‘Incoterms’.

PROVINCIE

PROVINCIE

ANTWERPEN

VLAAMS-BRABANT

HOGESCHOOL UNIVERSITEIT
BRUSSEL
Centrum voor Praktijkgebaseerd

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

PROVINCIE

12.

HUMAN RESOURCES

Human Resources omvat alle uitdagingen van strategisch
personeelsmanagement, gaande van werving en selectie,
functie- en competentiemanagement tot personeelsplanning en het verzekeren van correcte arbeidsomstandigheden. In een sector gekenmerkt door knelpuntberoepen
en een hoog personeelsverloop, is HR een belangrijk aandachtspunt.

OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT GENT
Onderzoeksgroep Social and
Economic Geography (SEG)

PROVINCIE

ANTWERPEN

PROVINCIE

LIMBURG

PROVINCIE

OOST-VLAANDEREN

Onderzoek en Dienstverlening

Departement Transport en
Ruimtelijke Economie

THOMAS MORE

UNIVERSITEIT GENT

THOMAS MORE

Instituut voor Duurzame Mobiliteit
(IDM)

Opleiding Bachelor Logistiek
Management

VLAAMS INSTITUUT VOOR
MOBILITEIT (VIM)

HOGESCHOOL GENT

Opleiding Bachelor Logistiek
management

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO SINT-LIEVEN)
Onderzoeksdomeinen Automatische
planning, scheduling en timetabling
& Mobility en Security

Opleiding bachelor Logistiek
Management

ARTESIS PLANTIJN (AP)
HOGESCHOOL ANTWERPEN
Opleiding bachelor Logistiek
Management

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
Bacheloropleiding Logistiek
Management

PROVINCIE

LIMBURG

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
LIMBURG (KHLIM)
Opleiding bachelor logistiek management
PROVINCIE

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE
LOGISTIEK (VIL)

WEST-VLAANDEREN

KATHOLIEKE HOGESCHOOL
VIVES ZUID
LED Logistiek
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#

1

DEEL 2

KENNISINSTELLINGEN
& KENNISNETWERKEN

#

5

#

4

#

#

2

3

Het is geenszins toeval dat Vlaanderen sinds vele
decennia een aantrekkingskracht uitoefent op logistieke dienstverleners of verladers. Deze regio
kan namelijk bogen op een rits uitermate degelijke verkoopsargumenten, bijvoorbeeld meerdere
grote logistieke toegangspoorten, een uitstekende strategische ligging in het hart van de belangrijkste Europese afzetgebieden en een uitgebreid
multimodaal vervoernetwerk.
Met de komst van logistieke ondernemingen, en daarna de drang om
deze ondernemingen te verankeren en te versterken, is ook de opbouw
van speciﬁeke logistieke expertise gestart. Het resultaat is dat de logistieke sector doorheen de jaren een stevige positie verwierf binnen het
toegepast en fundamenteel onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en
hogescholen. Diverse onderzoeksgroepen hebben zich doorheen de jaren
toegelegd op speciﬁek voor de logistieke sector relevante thema’s. In dit
hoofdstuk stellen ze zich aan u voor.

LEGENDE

#1
#2
#3
#4
#5
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#1.2
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

#

#

1.2
#

#1

#

1.5
#

1.1

1.3

#

1.4

1.6

ANTWERPEN

#

1.4

INSTITUTE OF TRANSPORT AND
MARITIME MANAGEMENT ANTWERP
(ITMMA)
ITMMA is één van de topaanbieders in de wereld van gespecialiseerde academische en praktijkgerichte maritieme en logistieke opleidingen en gerelateerd onderzoek en consultancy. ITMMA verricht onderzoek naar haven,
maritieme en logistieke thema’s voor havenautoriteiten, logistieke bedrijven
en overheden in binnen- en buitenland. Daarbij gaat het zowel om beleidsgericht onderzoek als meer praktijkgerichte, operationele adviesverlening.
De portfolio van adviesverlening omvat :

C O N TA C T :

Prof. Dr. eo Noeboom
Hoogleraar
TEL

+32 3 265 51 52
E-MAIL

theo.notteboom@uantwerpen.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
ONDERZOEKSPROJECT

C O N TA C T :

Prof. ierry
Vanelslander
Professor
Transporteconomie
TEL

+32 3 265 40 34
E-MAIL

thierry.vanelslander@ua.ac.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF
MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen

#1.1
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

·

marktanalyses

·

socio-economische analyses van grootschalige projecten

·

verticale en horizontale integratie in de goederenbehandelingssector,
de lijnvaart en de logistieke sector

DEPARTEMENT TRANSPORT EN
RUIMTELIJKE ECONOMIE

·

ontwikkeling van havensystemen

·

governance met nadruk op concessies

·

havenperformantie en efﬁciëntiemeting van havenoperaties

·

optimalisatie van lijnvaartnetwerken, achterlandnetwerken, interne

De onderzoekslijnen die het Departement Transport en Ruimtelijke Economie
ter harte neemt, situeren zich op de doorsnede van het algemeen economisch
onderzoek enerzijds en het bedrijfseconomisch onderzoek anderzijds.

·

ruimtelijk-economische analyses van de wisselwerking tussen havens

De behandelde onderwerpen hebben betrekking op: goederenvervoer, de
maritieme sector, luchtvervoer, stedelijke distributie en infrastructuurprojecten, waarbij onder meer aan bod komen :
·

de ontwikkeling en verﬁjning van instrumenten voor

·

strategische analyses en beleidsadviezen

·

de wisselwerking tussen transport en ruimte

·

stedelijke economie

·

regionale planning en beleid

·

vastgoedkunde

·

de wisselwerking tussen mobiliteit en economie.

projectevaluatie

De onderzoeksactiviteiten ontplooien zich in het kader van onderzoeksprogramma’s van de universiteit en de overheid (regionaal, federaal en Europees)
en in het kader van speciﬁeke opdrachten van de overheid en de private sector.

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen

haventransportsystemen, logistieke netwerken en havenontwikkeling
en binnenhavens, havenbeleid en havenarbeid.

#1.3
ARTESIS PLANTIJN (AP) HOGESCHOOL ANTWERPEN

OPLEIDING BACHELOR LOGISTIEK
MANAGEMENT
Concrete onderzoeksvragen met betrekking tot logistieke vraagstukken worden voornamelijk opgenomen door studenten Logistiek Management die in
het kader van probleemgestuurd onderwijs (PGO) alleen of in team oplossingen uitwerken, daarin vaak maar niet altijd bijgestaan door een docent of lector. Indien nodig nemen ook studenten uit andere opleidingen deel, wanneer
hun speciﬁeke kennis een meerwaarde oplevert, bijvoorbeeld uit de opleiding
bedrijfsmanagement. De pedagogische aanpak van AP is geënt op het sociaal
constructivisme.

C O N TA C T :

Marina Schwagten
Vakgroepverantwoordelijke
logistiek
TEL

+32 3 220 55 20
E-MAIL

marina.schwagten@ap.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF
STAGE

AP heeft op verschillende domeinen gespecialiseerde kennis in huis, waarvoor bedrijven zich kunnen wenden tot individuele lectoren.

STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen
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C O N TA C T :
CAMPUS GEEL

Raf Meylaers
Opleidingscoördinator
Logistiek
TEL

+ 32 14 562 310
E-MAIL

raf.meylaers@thomasmore.be

C O N TA C T :
CAMPUS MECHELEN

Sigrid Hoebus
Opleidingscoördinator
TEL

+32 15 369 100
E-MAIL

sigrid.hoebus@thomasmore.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF

#1.4
THOMAS MORE

schillende aspecten van bedrijfsvoering en bijhorende processen.

OPLEIDING BACHELOR LOGISTIEK
MANAGEMENT

In geval van een projectstage gaat de student aan de slag met een speciﬁek
vraagstuk of project dat hem wordt voorgelegd door het stagebedrijf. Vaak
betreft het de optimalisering van logistieke processen, het onderzoek naar
multimodale transportmogelijkheden, transportoptimalisatie of de optimalisatie van doorlooptijden van vrachtwagens.

Thomas More heeft op zowel op de campus te Geel, als die te Mechelen een
opleiding Bachelor Logistiek management. De focus ligt er op het organiseren
van nationale en internationale distributie en transport. In Geel is er daarnaast ook een keuzemogelijkheid die zich meer richt op de engineering van
logistieke processen en duurzame value added activities.

#1.6
KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

Als partner in het Logistics Innovation and Training Centre (LITC) wil Thomas
More ondersteuning geven aan duurzame logistieke processen en daarnaast
(jonge) talenten kansen geven om met logistiek bezig te zijn over de grenzen
van hun huidige domein.
Thomas More zet zijn studenten in bij bedrijven voor:

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

logistieke consulting (14 dagen)

·

projectinnovatie (14 dagen)

·

·

stage (> 65 dagen)

·

·

eindwerken.

·

Logistieke processen

·

Warehousing

Vanuit de hogeschool wordt ondersteuning geboden in de vorm van verzekering, vakdocenten waarbij de studenten met vragen terecht kunnen en een
docentcoach die de studenten en hun evolutie opvolgt.

CASE STUDY
Associatie KU Leuven
@LED-netwerk

C O N TA C T :

Bram Robyn
Hoofd expertisecentrum
Duurzame Mobiliteit
TEL

+32 486 49 62 61
E-MAIL

bram.robyn@kdg.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen

De focus in de Bacheloropleiding Logistiek Management op de Karel de Grote
hogeschool ligt op:

·

STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT

BACHELOROPLEIDING LOGISTIEK
MANAGEMENT

#1.5
KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

(maritiem) transport

C O N TA C T :

Inge Heirbaut
Opleidingshoofd Logistiek
Management
TEL

+32 3 613 16 53
E-MAIL

inge.heirbaut@kdg.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

Expeditie
BACHELORPROEF
STAGE
STUDENTENPROJECT

Studenten komen in contact met onderzoeksvragen en –projecten in het kader
van hun stage en Bachelorproef. Deze projecten kunnen kaderen in de optimalisering van logistieke processen, het onderzoek naar multimodale transportmogelijkheden, transportoptimalisatie of de optimalisatie van doorlooptijden van vrachtwagens. De studenten worden begeleid bij de uitwerking
van een project door een lector van de hogeschool.

CASE STUDY
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen

EXPERTISECENTRUM DUURZAME
MOBILITEIT I.S.M. BACHELOROPLEIDING
AUTOTECHNOLOGIE
Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit, verbonden met de opleiding
autotechnologie, wil zijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan de
ontwikkeling van voertuigen met lagere milieu-impact. Reductie van CO2 en
schadelijke emissies wordt gerealiseerd door verhoging van het rendement en
door gebruik te maken van duurzaam geproduceerde brandstoffen.
Het expertisecentrum onderzoekt de werking van nieuwe brandstoffen in
verbrandingsmotoren en de effecten op en aanpassingen aan de verschillende
componenten in moderne voertuigen. Verder onderzoekt het centrum verschillende alternatieven om meer duurzame mobiliteit te realiseren voor weg, water- en spoorvervoer, zoals data-analyse over voertuiggebruik bij ﬂeet
management, gebruik van energiezuinige aandrijfsystemen, recuperatie van
restwarmte en energiebesparende conversiesystemen.
Vast onderdeel van het curriculum van de laatstejaars in de Bacheloropleiding Logistiek Management is een afstudeerstage van 8 weken, zijnde een
werkstage of een projectstage. Bij een werkstage is het uitgangspunt dat de
student operationeel meedraait in het bedrijf en in contact komt met de ver-
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C O N TA C T :

#1.7
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK (VIL)

Stephane Van den Keybus

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw is het Vlaamse innova-

Account Manager

#2

LIMBURG

tieplatform voor de logistieke sector.

TEL

+32 3 229 05 17
E-MAIL

stephane.vandenkeybus@vil.be

Het VIL helpt Vlaamse bedrijven bij het realiseren van innovatieve logistieke projecten en het verhogen van hun competitiviteit. Hoofdactiviteit
is om via ﬁnanciële steun, advies en netwerking innovatieve logistieke

#

2.1

#

2.2

#

2.3

#

2.4

concepten en technologische ontwikkelingen bij Vlaamse bedrijven te
stimuleren. Hiervoor ontvangt het subsidies van de Vlaamse overheid
C O N TA C T :

Account Manager

gramma van de Vlaamse regering, om van Vlaanderen een slimme draa-

TEL

+32 3 229 05 12
E-MAIL

Piet.Belet@vil.be

Vice-decaan faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Onderzoekscoördinator
VerpakkingsCentrum

ischijf in Europa te maken.
Het VIL brengt bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar

TEL

– zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstel-

+32 11 292 145
E-MAIL

lingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-,

roos.peeters@uhasselt.be

interim-, bouw- en real estate wereld – en biedt zo unieke netwerkmoBedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

C O N TA C T :

Prof. dr. Roos Peeters

Piet Belet

Het VIL ondersteunt de ambitie van ViA, het Vlaanderen in Actie pro-

gelijkheden.

#2.1
UNIVERSITEIT HASSELT

ONDERZOEKSCEL ‘VERPAKKINGSCENTRUM’
/ MASTEROPLEIDING INDUSTRIEEL
INGENIEUR ‘VERPAKKINGSTECHNOLOGIE’

ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen

C O N TA C T :

ing. Dimitri Adons
Projectingenieur
VerpakkingsCentrum
TEL

+32 11 292 163
E-MAIL

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken evenals een passende

dimitri.adons@uhasselt.be

wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt het
VerpakkingsCentrum het bedrijfsleven bij een screening, een verantwoorde keuze of aanpassing van verpakkingsconcepten. De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op:
·

Gaspermeabiliteitsonderzoek van materialen en verpakkingen

·

fysische analyses van verpakkingsmaterialen

·

Klimatologisch onderzoek naar de effecten van temperatuur,
vochtigheid en/of licht

·

Transportsimulaties met val-, compressie- en/of trillingsonderzoek,

C O N TA C T :

Prof. dr. ir. Mieke Buntinx
Hoofddocent Verpakkingstechnologie
TEL

+32 11 292 155
E-MAIL

mieke.buntinx@uhasselt.be

alsook software waarmee de optimale palletisatie en vrachtwagenbelading kan berekend worden
·

Verpakkingsoptimalisatie en eco-design waarbij een innovatieve
verpakking met graﬁsch ontwerp kan ontwikkeld worden, al dan niet

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

gecombineerd met milieuonderzoek
BACHELORPROEF

Naast deze directe dienstverlening zijn samenwerkingen in onderzoeks-

MASTER THESIS

projecten mogelijk.

DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE

Samen met de studenten industrieel ingenieur Verpakkingstechnologie

STUDENTENPROJECT

van de UHasselt kunnen onder andere logistieke case-studies worden

ONDERZOEKSPROJECT

uitgediept in Bachelor- en/of masterproeven. Ook kunnen diverse stu-

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

dentenprojecten (bv. optimalisatie van het design van transportverpak-

CASE STUDY

kingen) uitgevoerd worden.
Associatie UniversiteitHogescholen Limburg
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C O N TA C T :

Prof. dr. ir.
Tom Bellemans
Onderzoeker IMOB
TEL

+32 11 269 127
E-MAIL

Tom.Bellemans@uhasselt.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF
MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

#2.2
UNIVERSITEIT HASSELT

INSTITUUT VOOR MOBILITEIT (IMOB)
Het verkeersveiligheidsonderzoek concentreert zich rond twee onderzoekslijnen: strategische analyse en risico- en evaluatiestudies. Het onderzoek
rond verplaatsingsgedrag concentreert zich primair rond het verkrijgen van
inzicht in hoe goederen (mensen) vervoerd worden (zich verplaatsen) van de
ene locatie naar de andere. Dit betekent dat we niet alleen willen begrijpen
met welke transportmodi deze bewegingen zich voordoen, maar ook wanneer, voor hoe lang, met wie, waarom, en via welke route ze plaats vinden en
hoe ze middels mobiliteitsmanagement kunnen geoptimaliseerd worden.
Naast fundamenteel onderzoek verricht IMOB ook veelvuldig contractonderzoek voor diverse opdrachtgevers (gemeenten, provincies, Vlaamse overheid,
bedrijven, …). Andere vormen van samenwerking met stakeholders zijn onder meer masterproeven, stages en doctoraatsonderzoek.

CASE STUDY
Associatie UniversiteitHogescholen Limburg

#2.3

VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT (VIM)
C O N TA C T :

Sandra Vanderniepen
Communicatiecoördinator
TEL

+32 11 246 005
E-MAIL

#2.4
KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG (KHLim)

OPLEIDING BACHELOR LOGISTIEK
MANAGEMENT
Aangezien ”logistiek” meerdere aspecten van de bedrijfsvoering omvat, biedt
de opleiding aan de KHLim een zeer breed scala van competenties aan. Niet
alleen voorraadbeheer, productieplanning, opslag- en distributietechnieken
komen aan bod. Ook de kostprijsberekening van alle onderdelen van de keten, de nieuwste vervoers- en verpakkingstechnieken en de administratieve
afwikkeling tot bij de klant zijn belangrijke opleidingsonderdelen. Naast de
speciﬁek logistieke inhouden, worden diverse aspecten van bedrijfseconomie
en informatica behandeld.

Hilde Bou
Departementshoofd
TEL

+32 11 180 201
E-MAIL

hilde.bottu@khlim.be

C O N TA C T :

Brenda Wilmots
Medewerker permanente
vorming, dienstverlening en
onderzoek
TEL

+32 11 180 209
E-MAIL

Een zeer polyvalent opleidingspakket dus, dat kan inspelen op het economisch-ﬁnanciële inzicht, de productkennis en de communicatieve en organisatorische vaardigheden die een functie in de logistieke sector vereist.
Op vraag van het werkveld, voeren de Bachelorstudenten van de KHLim niet
alleen onderzoeksopdrachten uit, ze werken ook actief mee aan de optimalisatie van procedures en processen in bedrijven die dat wensen. Dit kan in de
vorm van stages of door integratie van de opdrachten in het bestaande lesprogramma. Ook de onderzoekscel QUADRI (Quality Driven) is steeds bereid om
projecten mee te ondersteunen.

Duurzame mobiliteit bevorderen, dat is de opdracht van het VIM. Samen
met (grote en kleine) bedrijven en lokale overheden voert het VIM innovatieve proefprojecten uit. Hiermee sluit het VIM aan bij het Pact 2020 van de
Vlaamse regering. Want deze organisatie verbindt zich er toe om tegen 2020
maar liefst 1.000.000 minder voertuigverliesuren te hebben op onze Vlaamse
wegen.

brenda.wilmots@khlim.be

C O N TA C T :

Annelies Schrooten
Coördinator KHLim Quadri HB
TEL

+32 11 180 209
E-MAIL

annelies.schrooten@khlim.be

C O N TA C T :

Livin Schepers
Verantwoordelijke Afstudeerrichting Logistiek Management

info@vim.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

C O N TA C T :

Samen met het VIM kunnen, dankzij subsidies vanuit het IWT en Europa,
innovatieve mobiliteitsoplossingen onderzocht worden binnen een real life
testomgeving. Uit deze proefprojecten ontstaat er kennis waarmee zowel
overheden als bedrijven aan de slag kunnen om hun mobiliteit te optimaliseren. Het VIM beschikt over expertise binnen tal van mobiliteitsvelden waaronder:

TEL

+32 11 180 200
E-MAIL

livin.schepers@khlim.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

STAGES
ONDERZOEKSPROJECTEN

·

GESUBSIDIEERDE
ONDERZOEKSPROJECTEN

·

stedelijke belevering

BACHELORPROEF

·

bundelen van goederenstromen

STAGE

·

binnenvaart

STUDENTENPROJECT

·

modal split

ONDERZOEKSPROJECT

·

wegdekbeheer

·

enz.

woon-werkverkeer

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie KU Leuven

Het VIM initieert duurzame mobiliteitsinnovaties. Dit zowel op vlak van goederenvervoer, personenmobiliteit als infrastructuur.
Naast haar projectwerking fungeert het VIM ook als een ‘netwerk voor innovatie in de mobiliteit’. Ondertussen zijn er al ongeveer 260 organisaties aangesloten bij dit netwerk.
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C O N TA C T :
#

#3

#

VLAAMS
BRABANT
C O N TA C T :

Prof. dr. ir. Dirk Carysse
Afdelingshoofd
TEL

+32 16 322 564
E-MAIL

Dirk.Cattrysse@cib.kuleuven.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK

3.1
#

#

3.7

#

3.3

#

3.8

#

#

3.4

3.5
#

3.6

3.9

#3.1
KU LEUVEN

CENTRUM VOOR INDUSTRIEEL BELEID,
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (CIB)
Het onderzoek in het domein van Industrieel Beleid richt zich op diverse
onderwerpen van operationeel onderzoek, kennisbeheer en systematische
innovatie, beheer van logistiek, integraal kwaliteitsbeheer, onderhoudsbeheer, industriële organisatie, transport- en distributieplanning, en vervoers-,
verplaatsings- en verkeersmarkt tot veiligheids-, leefbaarheids- en milieuaspecten van transportsystemen. Het CIB is verantwoordelijk voor de master
in de ingenieurswetenschappen: Verkeer, Logistiek en Intelligente TransportSystemen (VLITS)

STAGE
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie KU Leuven

Er zijn verschillende samenwerkingsniveaus waarbinnen bedrijven beroep
kunnen doen op het CIB. Vanuit de ingenieursmaster VLITS kan kennis aangeleverd worden in het kader van eindwerken (8 maanden) of stages (5-tal
weken). Ook een doctoraatsonderzoek (4 jaar) kan een enorme brok kennis
opleveren voor bedrijven. Daarnaast kunnen ook de onderzoekers van het
CIB onder de arm genomen worden via contractonderzoek of IWT-projecten.

#3.2
KU LEUVEN
C O N TA C T :

Dave Singelee
IOF research manager
TEL

+32 16 321 027
E-MAIL

Dave.Singelee@esat.kuleuven.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

DOCTORAATSONDERZOEK
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie KU Leuven
@ iMinds
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Prof. dr. Dominique
Vanneste

3.2

ONDERZOEKSGROEP COMPUTER
SECURITY AND INDUSTRIAL
CRYPTOGRAPHY (COSIC)
De expertise van deze onderzoeksgroep situeert zich in het domein van
cryptograﬁe, (computer)beveiliging en privacy. Hierbij worden zowel de
wiskundige eigenschappen van cryptograﬁsche algoritmes bestudeerd, maar
ook (laag-vermogen) implementaties van deze primitieven in hardware/software, alsook de volledige beveiligingsarchitectuur. Deze technologie kan een
belangrijke rol spelen in de logistieke sector, denkende aan bijvoorbeeld cloud
security, beveiligingsoplossingen voor RFID/sensoren, toegangscontrole en
beveiligde localisatiesystemen, enz.

#3.3
KU LEUVEN

Hoogleraar

AFDELING GEOGRAFIE, ONDERZOEKSGROEP ECONOMISCHE GEOGRAFIE
De afdeling geograﬁe en meer bepaald de onderzoeksgroepen Economische
geograﬁe en stedelijke economie staan in voor onderzoek naar locatie(strategieën) van en voor ondernemingen alsook naar het locatiebeleid in kader
van regionale ontwikkeling. Het onderzoek naar het belang van omgevingsfactoren in de locatiebeslissingen van ondernemingen alsook aspecten van
de netwerkeconomie staan hierbij voorop. Logistieke bedrijven kunnen zich
wenden tot de onderzoeksgroep voor contractonderzoek omtrent routeoptimalisering en location based services en ruimer, alle aspecten rond locatiekeuze, inclusief transport, bereikbaarheid en mobiliteit.

TEL:

+32 16 322 442
+32 16 327 800
E-MAIL:

Dominique.Vanneste@ees.
kuleuven.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF
MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie KU Leuven

C O N TA C T :

#3.4
KU LEUVEN

Katrien Janssens

ONDERZOEKSGROEP VEILIGE EN
GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE
(DISTRINET)
De onderzoeksgroep DistriNet legt zich toe op softwareplatformen ter ondersteuning van gedistribueerde applicaties. De focus ligt hierbij op twee
onderzoekspijlers; gedistribueerde software enerzijds en veilige software
anderzijds. Binnen deze twee pijlers voert DistriNet onderzoek in domeinen
als computernetwerken, middleware, internetarchitecturen, netwerk- en
softwarebeveiliging, ingebedde systemen en multi-agentsystemen en naar
software engineering technieken over al deze domeinen heen.

Business Ofﬁce
TEL:

+32 16 327 747
E-MAIL:

katrien.janssens@cs.kuleuven.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie KU Leuven
@iMinds

DistriNet is actief betrokken bij een groot aantal nationale en internationale
onderzoeksprojecten waarin vaak nauw wordt samengewerkt met partners
uit de industrie.
De onderzoeksgroep maakt deel uit van het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven en van het Vlaamse onderzoekscentrum iMinds.

Bedrijven kunnen beroep doen op CoSIC via Europese projecten (FP7),
IWT-projecten, iMinds ICON-projecten en contractonderzoek.
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C O N TA C T :

Prof. dr. Cathy Macharis
Hoofd Onderzoeksgroep MOBI
C O N TA C T :

Edith Appelmans
Research Coördinator
TEL

+32 16 320 778
E-MAIL

edith.appelmans@law.
kuleuven.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF
MASTER THESIS

#3.5
KU LEUVEN

ONDERZOEKSCENTRUM
INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR
RECHT EN ICT (ICRI)
Het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT is een onderzoekscentrum
van de Faculteit Rechten aan de KU Leuven. Het centrum werkt in nauw samen met academische partners, de industrie en de overheid en promoot hierbij het creatieve denken over recht en nieuwe technologieën. In zijn talrijke
onderzoeksprojecten ondersteunt ICRI zijn partners door:

DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE

·

het evalueren van de relevante wettelijke vereisten

ONDERZOEKSPROJECT

·

het bieden van richtlijnen voor de praktische implementatie

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

·

het uittekenen van beleidsaanbevelingen

CASE STUDY
Associatie KU Leuven
@iMinds

ICRI’s prioritaire onderzoeksgebieden die aansluiten bij logistieke innovatie
zijn gegevensbescherming, informatiebeveiliging en intellectuele rechten
(o.a. beveiliging van informatie, e-commerce, elektronische handtekeningen,
beveiliging van persoonlijke gegevens, cybercrime, digitale archivering, copyright, beveiliging van databases). ICRI maakt deel uit van iMinds (security
department).

TEL

#3.7
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

MOBILITY, LOGISTICS AND
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
RESEARCH GROUP (MOBI)
In onderzoeksgroep MOBI ligt de focus binnen het onderzoeksdomein logistiek hoofdzakelijk op duurzame logistiek en dus het vergroenen van logistieke
processen, rekening houdend met de economische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen. Tot dit expertisegebied behoort onder meer onderzoek
naar externe transportkosten, modal shift opportuniteiten, beslissingsondersteunende modellen m.b.t. logistieke beslissingen, stedelijke distributie,
bundeling en elektrische en hybride voertuigen. Bij de beslissingsondersteunende modellen wordt veel aandacht besteed aan stakeholderanalyse o.a. via
multi-actor multi-criteria analyse.
MOBI stelt zijn experten ter beschikking via contractonderzoek of gesubsidieerde projecten (IWT, Europa).

+32 2 629 22 86
E-MAIL

Cathy.Macharis@vub.ac.be

C O N TA C T :

Prof. dr. Joeri Van Mierlo
Hoofd Onderzoeksgroep MOBI
TEL

+32 2 629 28 03
E-MAIL

Joeri.Van.Mierlo@vub.ac.be

C O N TA C T :

Loïc Pecher
Business Developer
TEL

+32 486 536 391
E-MAIL

loic.pecher@gmail.com
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE

C O N TA C T :

Prof. dr. ir. Geert
Waeyenbergh
Campus manager Intelligent
Mobility

STUDENTENPROJECT

#3.6
GROEP T

ONDERZOEKSPROJECT

ONDERZOEKSGROEP
INTELLIGENT MOBILITY

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Universitaire Associatie
Brussel

TEL

+32 477 93 93 75
E-MAIL

geert.wayenbergh@kuleuven.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK

Groep T heeft de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd op het gebied
van logistiek en mobiliteit. Intelligent Mobility is een onderzoeksgroep van
de industrieel ingenieursopleiding elektromechanica. Die handelt over het
bewegen van mensen en goederen op een duurzame manier, gebruik makend
van intelligente oplossingen. Het toepassingsgebied is heel ruim en divers: het
kan gaan om elektrische of hybride auto’s uitgerust met intelligente laadsystemen. Of om voertuigen die elkaar kunnen waarschuwen voor ongevallen of
ﬁles. Intelligent Mobility heeft ook te maken met materiaalkeuze of productiemethodes die het milieu zo weinig mogelijk belasten en met het optimaal op
elkaar afstemmen van transportsystemen.

STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

Bedrijven kunnen onder verschillende modaliteiten gebruik maken van deze
expertise: Studentenprojecten, masterproeven, doctoraatsonderzoeken en
onderzoeksprojecten (al dan niet gesubsidieerd).

#3.8
HOGESCHOOL UNIVERSITEIT BRUSSEL

ONDERZOEKSGROEP KWANTITATIEVE
BEDRIJFSPROCESSEN (KBPRO)
Deze onderzoeksgroep focust zich op onderzoeksprobleemstellingen die een
optimalisatie- en of simulatiemodelbenadering vereisen. Voor logistieke spelers kunnen dit probleemstellingen zijn in onder meer proces-, netwerk- of
transportoptimalisatie, bundeling, multimodaliteit, voorraadbeheer en vergroening.

C O N TA C T :

Prof. dr. Jeroen Belien
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen
TEL

+32 2 609 82 71
+32 16 326 634
E-MAIL

Jeroen.Belien@kuleuven.be
Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS

Bedrijven kunnen met hun probleemstelling terecht bij de onderzoeksgroep
die deze zal trachten op te lossen aan de hand van masterproeven (1 à 2 jaar),
studentenprojecten (4 maanden), studentenstages of onderzoeksprojecten
door onderzoekers van de HUB.

Associatie KU Leuven
@iMinds

STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
Associatie KU Leuven
@ LED-netwerk

34

PO M - Kennisinstellingen & Kennisnetwerken

PO M - Kennisinstellingen & Kennisnetwerken

35

C O N TA C T :

Carl Eeckelaerts
LED Verantwoordelijke
Logistieke Innovatie
& Planning
TEL

+32 2 300 22 19
E-MAIL

Carl.Eeckelaerts@HUBKAHO.be

C O N TA C T :

Bart Henssen
Hoofd Praktijkgericht
Onderzoek HW & BM

#3.9
HOGESCHOOL UNIVERSITEIT BRUSSEL

CENTRUM VOOR PRAKTIJKGEBASEERD
ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING

#

Dit centrum verricht onderzoek in opdracht van en in samenwerking met
instellingen en organisaties uit het werkveld. Hiervoor beschikt het centrum
over ervaring met zowel kwantitatief (survey, bevragingen) als kwalitatief
onderzoek (interviews, focusgroepen).

#

4.1

#

4.2

#

4.3

#

4.5

4.4

De knowhow van het centrum voor praktijkgebaseerd onderzoek en dienstverlening wordt ter beschikking gesteld aan bedrijven onder de vorm van
contractonderzoek, adviesverlening en vorming. De projectfocus ligt daarbij
op de speerpunten:

#4

OOST
VLAANDEREN

TEL

+32 470 901 757
E-MAIL

·
·

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

entrepreneurship & management in KMO’s en familiale
ondernemingen

Bart.Henssen@Hubkaho.be

duurzaam ondernemen

Daarnaast participeert het centrum ook als expert in Logistieke Innovatie en
Planning in het netwerk voor Laagdrempelig Expertise- en Dienstverlening
(LED-netwerk).

BACHELORPROEF
MASTER THESIS
STAGE
ONDERZOEKSPROJECT

Bedrijven kunnen het LED-centrum contacteren om gratis advies i.v.m. een
probleem of vraag die een logistiek aspect - in de breedste zin van het woord
- bevat.

Associatie KU Leuven
@ LED-netwerk

#4.1
UNIVERSITEIT GENT

ONDERZOEKSGROEP SOCIAL AND
ECONOMIC GEOGRAPHY (SEG)
Binnen de afdeling Sociale en Economische Geograﬁe (SEG) van de vakgroep
Geograﬁe staan momenteel drie onderzoeksdomeinen/thema’s centraal:
·

C O N TA C T :

Prof. dr. Frank Witlox
Hoogleraar
TEL

+32 9 264 45 53
E-MAIL

frank.witlox@ugent.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

transportgeograﬁe, mobiliteit en logistiek

·

stadsgeograﬁe, stedelijk beleid en wereldstedenanalyse

MASTER THESIS

·

geograﬁe van de onderneming, vestigingsproblematiek en landge-

DOCTORAATSONDERZOEK

bruik (o.a. in relatie tot voedselvoorziening).

STAGE
ONDERZOEKSPROJECT

De interesse gaat hier dus naar de ruimtelijke vraagstukken die we kunnen
linken aan logistiek zoals daar zijn depot-allocatieproblematiek, stedelijke
distributie en netwerkanalyse. De onderzoeksgroep SEG telt momenteel 19
medewerkers.

Associatie Universiteit Gent

Tot op heden heeft SEG een 50 tal externe geﬁnancierde projecten succesvol
afgerond (voor een totaal bedrag van ongeveer 4,5 MIO EUR). SEG staat open
voor nieuwe onderzoeksvragen die behandeld kunnen worden in master thesis, doctoraatsonderzoek, stages of onderzoeksprojecten.

36
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C O N TA C T :
C O N TA C T :

Prof. dr. Frank Witlox
Hoogleraar
TEL

+32 9 264 45 53
E-MAIL

frank.witlox@ugent.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

#4.2
UNIVERSITEIT GENT

INSTITUUT VOOR DUURZAME
MOBILITEIT (IDM)
Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) werd opgericht om de wetenschappelijke expertise van verschillende onderzoeksgroepen verspreid over
verschillende faculteiten op het gebied van “mobiliteit” te groeperen om te
kunnen inspelen op de toekomststrategie voor een meer integrale mobiliteitsbenadering. Mobiliteit wordt hierbij breed geïnterpreteerd naar personenvervoer en goederenlogistiek.

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
ONDERZOEKSPROJECT

IDM doet dienst als aanspreekpunt i.v.m. alle mobiliteits-, transport- en logistiekonderzoeken aan de UGent. Samenwerking met bedrijven wordt aangegaan op het niveau van masterthesissen, doctoraatsonderzoek, stages en
onderzoeksprojecten.

Associatie Universiteit Gent

#4.3
VLERICK BUSINESS SCHOOL

C O N TA C T :

Filip Goeman
Manager
TEL

+32 9 210 98 08
E-MAIL

Filip.Goeman@vlerick.com

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS

CENTRE FOR EXCELLENCE IN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
Dit expertisecentrum is uitstekend geplaatst om Supply Chain Management
aspecten in een organisatie op een ad-hoc basis te onderzoeken, op maat van
de behoeften en vereisten van het bedrijf. De topics die hierbij onderzocht
kunnen worden situeren zich (maar zijn zeker geen beperking tot) supply
chain strategy, organization, design, best practices, trends en operations management.

#4.4
KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN (KAHO Sint-Lieven)

ONDERZOEKSDOMEINEN
AUTOMATISCHE PLANNING,
SCHEDULING EN TIMETABLING &
MOBILITY EN SECURITY

De vakgroep computerwetenschappen richt zich op 2 onderzoeksdomeinen:

Greet Vanden Berghe
Hoofd Onderzoeksgroep
CODeS
TEL

+32 9 265 86 10
E-MAIL

Greet.VandenBerghe@cs.kuleuven.be

C O N TA C T :

Vincent Naessens
Hoofd Onderzoeksgroep
MSec

·

Automatische planning, scheduling en timetabling (onderzoeksgroep
CODeS)

TEL

·

Mobility en security (onderzoeksgroep MSec).

+32 9 265 86 14

De onderzoeksgroep CODeS heeft uitgebreide expertise opgebouwd met beslissingsondersteuning in een aantal speciﬁeke sectoren: logistiek, transport,
productie, gezondheidszorg en personeelsplanning. Het onderzoek is hoofdzakelijk vraaggedreven en wordt veelal uitgevoerd in nauwe samenwerking
met industriële partners, al dan niet gesubsidieerd. CODeS focust zich op probleemstellingen zoals scheduling, routering, cutting stock en packing.
Mobility en Security richt zich dan weer op de modellering van veilige, mobiele omgevingen. MSec focust meer speciﬁek op e-ID technologieën, PET
technologieën (Privacy Enhancing Technologies) en de integratie van deze
technologieën binnen concrete toepassingen.

E-MAIL

Vincent.Naessens@
cs.kuleuven.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

MASTER THESIS
DOCTORAATSONDERZOEK
STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT

Naast onderzoeksprojecten behoren ook masterproeven en andere projecten
met studenten tot de mogelijkheden.

GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY
Associatie KU Leuven
@ iMinds

Het onderzoek kan bestaan uit advisering door Vlerick professoren, begeleiding door de expert-onderzoekers of ondersteuning door Vlerick studenten in
de vorm van een in-company project. De onderzoeksresultaten worden omgezet in concrete gebruiksklare aanbevelingen waarmee het bedrijf meteen aan
de slag kan.

DOCTORAATSONDERZOEK
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT

Het centrum heeft een breed gamma aan Supply Chain Management-tools tot
zijner beschikking staan welke een bedrijf kan gebruiken in het kader van
een op maat onderzoeks- of opleidingsproject.

CASE STUDY
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C O N TA C T :

dr. Koen Rymenants
Diensthoofd onderzoeksaangelegenheden
TEL

+32 9 243 22 50
E-MAIL

koen.rymenants@hogent.be

C O N TA C T :

Karen Van Bastelaere
Coördinator Logistiek
Management
TEL

+32 489 574 628
E-MAIL

karen.vanbastelaere@hogent.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF

#4.5
HOGESCHOOL GENT

OPLEIDING BACHELOR
LOGISTIEK MANAGEMENT
De afstudeerrichting Logistiek management (binnen de opleiding Bedrijfsmanagement) is een praktijkgerichte en boeiende allround opleiding die de studenten inzicht biedt in de organisatie van de goederenstroom vanaf de producent tot de eindgebruiker. Ook leren ze goederen inkopen, opslaan, overslaan
en zowel nationaal als internationaal verzenden. De studenten verwerven
niet alleen een diepgaande kennis van de fysieke goederenstroom, maar ook
van alle processen die erachter schuilgaan, met name van de volledige logistieke documentenﬂow (met gebruik van business software) en de bijbehorende wetgeving, reglementeringen en procedures (inzake verzekeringen, douane, accijnzen, btw enzovoort). Bijzondere accenten vallen daarbij op business
process management, voorraadbeheer, transportbeheer, duurzame logistiek
en internationale handel.
Deze Bachelorstudenten kunnen vraaggestuurd onderzoek uitvoeren onder
de vorm van casestudies, (project)stages en/of Bachelorproeven. Ook contractonderzoek en dienstverlening door experten verbonden aan de opleiding
behoren tot de opties. Voorts staat de HoGent open voor voorstellen om te
participeren in praktijkgerichte onderzoeksprojecten rond logistieke thema’s.

STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT
GESUBSIDIEERD
ONDERZOEKSPROJECT
CASE STUDY

#5

#

5.1

WEST
VLAANDEREN

#5.1
KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES Zuid

LED LOGISTIEK

C O N TA C T :

Lieve Lombaert
Opleidingshoofd project
Oost-West Poort en Logistiek
Management
TEL

Het expertisecentrum voor Logistieke Innovatie en Kenniscirculatie fungeert als een platform waarbij West-Vlaamse bedrijven terecht kunnen met
al hun logistieke problemen. Het centrum is erkend als een Laagdrempelig
Expertise- en Dienstverleningscentrum of LED. Deze LED bundelt bestaande
knowhow over logistiek en de organisatorische, communicatieve en technologische dimensies en biedt het antwoord op vragen over incoterms, vervoerdocumenten, betalingstechnieken, import/exportverrichtingen, douanereglementering, magazijnreorganisatie en supply chain management.

+32 497 41 58 40
E-MAIL

lieve.lombaert@vives.be

Bedrijven kunnen probleemstellingen laten onderzoeken
onder de vorm van :

BACHELORPROEF

Associatie Universiteit Gent

Daarnaast zullen ook vragen beantwoord worden door onderzoeksprojecten
uitgevoerd door Bachelorstudenten Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

STAGE
STUDENTENPROJECT
ONDERZOEKSPROJECT

Aan deze LED is er ook een expertisecel Logic-IC (Logistics Intelligence
Center) verbonden die een oplossing zoekt voor de Logistieke ICT problemen
bij voornamelijk KMO’s. Dit is in samenwerking met hogeschool PXL. Deze
hogeschool heeft een methodiek ontwikkeld om WMS, TMS en ERP pakketten
te evalueren en te implementeren en onze onderzoekscel maakt van deze methodiek gebruik.
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Associatie KU Leuven
@ LED-netwerk
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LED

KENNISNETWERKEN
LED / I M I N DS

De Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra
(LED’s) werden in het leven geroepen om kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen in het aanpakken en
oplossen van diverse vraagstukken. De LED’s bieden gratis
een snelle en direct dienstverlening op maat dankzij de
inzet en expertise van de Vlaamse Hogescholen. Ook uitdagingen op het vlak van logistiek gaat het LED netwerk niet
uit de weg.
• L ED EX P ERTI SE I N LOGI STI EK
Dit centrum bundelt bestaande knowhow over logistiek en de organisatorische, communicatieve en technologische dimensies. Meer weten
over incoterms, vervoerdocumenten, betalingstechnieken, import/

C O N TA C T :

exportverrichtingen, douanereglementering, magazijnreorganisatie

Lieve Lombaert

of supply chain management? Hier vind je het antwoord!

HOGESCHOOL

Vives Zuid
P R OV I N C I E

West-Vlaanderen
TEL

+32 497 41 58 40
E-MAIL

lieve.lombaert@katho.be

• L ED LO GI STI EK E I N NOVATI E EN P L AN N I NG
knowhow inzake logistiek en zijn organisatorische, communicatieve
en technologische dimensie. Dit centrum fungeert als een platform
problemen en vragen.

Carl Eeckelaerts
HOGESCHOOL

HUB-KAHO
P R OV I N C I E

Dit centrum is sterk in netwerken en het creëren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Organisaties vormen steeds vaker
netwerken en strategische samenwerkingsverbanden om sneller te

TELEFOON

groeien, te produceren en te verkopen. De LED Netwerkeconomie

E-MAIL

led.logistiek@hubrussel.be

iMinds geeft de voorkeur aan onderzoek dat inspeelt op actuele maatschappelijke en economische thema’s:
·

Media,

·

Energy

·

Health

·

ICT

·

Manufacturing

·

Smart Cities

iMinds voerde al ruim 250 projecten uit binnen deze thema’s. Logistieke
vraagstukken worden met name in de domeinen Manufacturing en Smart
Cities beantwoord.
iMinds kan een beroep doen op zo’n 1000 onderzoekers uit meer dan 20 onderzoeksgroepen aan de Vlaamse universiteiten. De meest relevante onderzoeksgroepen binnen het domein logistieke innovatie zijn:

• LED N ET WERKECONOM I E

Vlaams-Brabant
+32.(0)2.300.22.19

iMinds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in
opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT
stimuleert. Het iMinds-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling,
en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en
non-proﬁtorganisaties samen rond onderzoeksprojecten.
Bij elk van die projecten komen zowel technische als
niet-technische aspecten aan bod.

De LED Logistieke innovatie en planning beschikt over heel wat

waar bedrijven en organisaties terecht kunnen met hun logistieke

C O N TA C T :

IMINDS ICON

helpt deze netwerken te creëren en te onderhouden via een multidisciplinair pakket van expertise: strategie, marketing, accountancy,
logistiek, MVO, toegepaste informatica en architectuur.

C O N TA C T :

Prof. dr. Greet Vanden
Berghe
Hoofd Onderzoeksgroep
CODeS
TELEFOON

+32 9 265 86 10

•

KATHOLIEKE HOGESCHOOL Sint-Lieven (KAHO Sint-Lieven)

ON DER ZOEKSDOM EI N EN AUTOMATI SCH E
P L AN N I NG , SCH EDULI NG EN TI M ETABLI NG
( CODES )
• KU LEUVEN
ON DER ZOEKS G ROEP COM P UTER SECUR IT Y AN D
I N D UST R I A L C RYPTO G R A P HY ( CO SIC )

E-MAIL

Greet.VandenBerghe@cs.kuleuven.be

C O N TA C T :

Dave Singelee
IOF research manager
TEL

C O N TA C T :

Herman Kiesel
HOGESCHOOL

Howest
P R OV I N C I E

De LED KMO management van Hogeschool PXL biedt kleine en
middelgrote bedrijven uit diverse sectoren ondersteuning door in te
logistieke ICT, ﬁnanciën en verzekeringswezen, toegepaste infor-

TELEFOON

matica, juridische ondersteuning, HR, ofﬁce management, vertaal-

E-MAIL

herman.kiesel@howest.be

• KU LEUVEN
ON DER ZOEKSG ROEP DI STRI N ET

spelen op praktische vragen rond KMO-bedrijfsvoering in marketing,

West-Vlaanderen
+32 495 26 98 27

+32 16 321 027

• L ED K MO - M A N AGEM ENT

• KU LEUVEN
ON DER ZOEKSCENTRUM I NTERDI SCI P L I NAI R
CENTRUM VO OR RECHT EN ICT ( ICRI )

Evi Knuts
HOGESCHOOL

PXL

TELEFOON

+32 11 23 88 25

Katrien Janssens
Business Ofﬁce
TEL

Neem zeker een kijkje op de website voor meer informatie:

+32 16 327 747

PXL-Research speelt op projectmatige wijze in op (multidisciplinaire)

www.iminds.be

E-MAIL

Naast logistiek en transport, kun je ook voor andere domeinen terecht bij de
LED’s, zoals voor bedrijfseconomische vraagstukken, HRM, mobiele applicaties, business development,…

Neem zeker een kijkje op de website voor meer informatie:

katrien.janssens@cs.kuleuven.be

Of stuur je vraag door naar

els.van.bruystegem@iminds.be.

C O N TA C T :

Zij zal je in contact brengen met de gepaste iMinds-onderzoeksgroepen

Research Coördinator

Edith Appelmans
en met mogelijke partnerorganisaties.

TEL

+32 16 320 778

www.lednetwerk.be

E-MAIL

E-MAIL

edith.appelmans@law.
kuleuven.be

evi.knuts@phl.be
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C O N TA C T :

expertise, kennis en creativiteit ter beschikking van kmo’s. Het team

P R OV I N C I E

Limburg

Dave.Singelee@esat.kuleuven.be

opdrachten,... Onderzoekers, docenten en studenten stellen hun

vraagstukken van je onderneming.
C O N TA C T :

E-MAIL

PO M - Kennisinstellingen & Kennisnetwerken

PO M - Kennisinstellingen & Kennisnetwerken
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DEEL 3

SUBSIDIE MOGELIJK HEDEN

G E G E V E N S VA N

2 . H ET K MO - P RO G R A M MA VA N H ET I W T

C O N TA C T :
TELEFOON

+32 3 216 21 61
E-MAIL
antwerpen@innovatiecentrum.be

DEEL 3

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

KMO-Haalbaarheidsstudie

Heb je een innovatief idee? Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor ﬁnanciële steun van het IWT? Of zoek
je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je
subsidiedossier?

DEFINITIE

De ervaren innovatieadviseurs van het innovatiecentrum kunnen beoor-

Voorstudie gericht op het verwerven van onderbouwde inzichten m.b.t. mogelijkheden
en haalbaarheid van een innovatie. Steeds duidelijk gericht op een verder
innovatietraject.
Startende bedrijven: haalbaarheid van idee onderzoeken en plan opstellen voor
verdere ontwikkeling (startersstudie).

delen of je project in aanmerking komt voor subsidie en begeleiden je
subsidieaanvraag van A tot Z. Ze begeleiden je bij het opstellen van een
DUUR

gefundeerd dossier en ondersteunen je bij de eindrapportering van een
goedgekeurd project.

BEGROTING

De belangrijkste subsidies voor innovatie in Vlaanderen komen van het

Steunpercentage van 50%
Maximum € 25.000 steun

EXTRA

Verhoging subsidieniveau tot maximum € 50.000 . Bij relevante en substantiële
externe kennisinbreng (min. 25% van de kosten) (onderzoeksinstellingen, kenniscentra,
onafhankelijke bedrijven…)

haar O&O programma subsidies voor alle bedrijven heeft. Daarnaast
heeft ze een speciﬁek programma voor KMO’s –het KMO programma- dat

AANTAL

twee alternatieven bevat: de haalbaarheidsstudie (1) en het innovatiepro-

Minimum € 10.000

STEUN

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De
Innovatiecentra vormen een lokale frontofﬁce voor het IWT dat binnen

Maximum 12 maanden

Maximum 1 starterspakket per bedrijf en maximum 2 haalbaarheidsstudies per
kalenderjaar

ject (2).

KMO-DEFINITIE

KO-DEFINITIE

•
•
•

< 250 WERKNEMERS
< 50 MIO € OMZET OF 43 MIO € BALANSTOTAAL
CONSOLIDATIE VANAF 25% PARTICIPATIE

•
•
•

< 50 WERKNEMERS
< 10 MIO € OMZET OF 10 MIO € BALANSTOTAAL
CONSOLIDATIE VANAF 25% PARTICIPATIE

KMO-Innovatieproject

DEFINITIE
DUUR
BEGROTING

1 . KMO- P ORTEFEUI LLE
COACHING

STRATEGISCH
ADVIES

INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN

TECHNOLOGIE
VERKENNING

50%

75%

50%

50% 1
75% 2

50%

MINIMUM BUDGET

€ 100

€ 500

€ 1.000

€ 500

€ 7.500

€ 500

MAXIMALE STEUN
(MAXIMALE SUBSIDIE)

€ 2.500
(45€/uur)

€ 2.500
(45€/uur)

€ 10.000
(67,5€/uur)

€ 5.000
(45€/uur)

€ 25.000

€ 10.000
(45€/uur)

€ 15.000

MAX PER JAAR
1
2
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ADVIES

OPLEIDING
50%

€ 25.000

Maximum 24 maanden
Minimum € 50.000

STEUN

Steunpercentage van 45% voor KO en 35% voor MO
Maximum € 250.000 steun

EXTRA

Verhoging steunpercentage met 10%
Substantiële samenwerking tussen onafhankelijke partnerbedrijven of internationaal

AANTAL

AANVULLING

STEUN %

Projecten gericht op de concrete realisatie van een innovatie.
Vernieuwend voor het bedrijf en met impact op de bedrijfsactiviteiten.

(elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten)
Maximum 2 projecten per kalenderjaar
Achtergestelde lening: max 80% van aanvaarde projectkosten via PMVInnovatiemezzanine (enkel voor kleine ondernemingen jonger dan 6 jaar).

Intellectuele eigendom (IE)

OCTROOIEN, MERKEN
EN MODELLEN

• Activiteiten ter oriëntering: voorstudie en freedom to operate onderzoek: aanvaardbare activiteiten binnen een IWT-studie of IWT-project (voor KMO’s en GO’s)
• Activiteiten ter bescherming: formele aanvraag- of registratieprocedure: kan gesteund
worden tot een maximum begroting van € 20.000
- Omvat externe schrijf-, vertaal- en indieningskosten
(kosten gemachtigde en taksen)
- Uitgesloten: instandhoudingstaksen (jaartaksen) en kosten i.k.v. juridisch geschil
- Enkel voor KMO’s
• Steunbaar vanaf de startdatum van het project tot maximaal 1 jaar na het projecteinde.
• Aan te vragen als onderdeel van een IWT studie of project.

Strategisch advies 50% steun van toepassing op volgende domeinen: algemeen domein,
bedrijfsoverdracht, designmanagement, energie en milieu.
Strategisch advies 75% steun van toepassing op volgende domeinen: preventief bedrijfsbeleid (doorstartplan) en groei (opportuniteitsanalyse).

POM - Subsidiemogelijkheden

PO M - Subsidiemogelijkheden
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G E G E V E N S VA N

C O N TA C T :
TELEFOON

+32 3 216 21 61
E-MAIL
antwerpen@innovatiecentrum.be

DEFINITIE

DUUR
BEGROTING

Sprint-Project

DEFINITIE

Ontwikkelingsproject voor bedrijven (geen KMO’s) die niet de mogelijkheid hebben
grootschalige O&O-projecten uit te voeren. Gericht op de concrete realisatie van innovatie.

BEGROTING

Maximum 24 maanden

DUUR

STEUN

Doctoraat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf.
4 mensjaren
Personeelskosten mandataris + maximum € 40.000 niet-personeelskost/jaar
Steunpercentage van 60% voor KMO en 50% voor GO

Minimum € 50.000

STEUN

Steunpercentage van 25%
Maximum € 250.000 steun

EXTRA

Verhoging steunpercentage met 10%
Substantiële samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven of internationaal
(elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten)

AANTAL

5. BAEK EL AN D - MAN DATEN ( VIA OP ROEP )

3 . H ET SP R I N T- P R O G R A M M A VAN H ET I W T

Maximum 1 Sprint-project per kalenderjaar
(3 jaar voor indiening mag het bedrijf in geen enkel jaar meer dan € 250.000 IWT
bedrijfssteun ontvangen hebben)

4. H ET O& O - P RO G R A M MA VAN H ET I W T

Onderzoek & Ontwikkelingsprojecten (O&O projecten)

DEFINITIE
DUUR
BEGROTING

Projecten met het oog op de realisatie van een economisch relevant innovatiedoel.
Betreft grotere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Maximum 24 maanden (36 maanden mits expliciete motivatie)
Minimum € 100.000

STEUN

Onderzoeksprojecten (kennisverwerving): steunpercentage van 50%
Ontwikkelingsprojecten (prototypebouw): steunpercentage van 25%
Maximum € 3.000.000 steun

EXTRA

Verhoging steunpercentage (maximum 60% in totaal):
- Met 20% voor KO en 10% voor MO
- Met 10% voor substantiële samenwerking met een KMO of internationaal
(elk bedrijf < 70% aandeel in de kosten)

Portfolio van haalbaarheidsstudies (via oproep)
DEFINITIE

Portfolio: maximum 24 maanden
Per studie: maximum 12 maanden

STEUN

Steunpercentage van 50%
Maximum € 300.000 steun voor de portfolio
Maximum € 50.000 steun per studie

AANTAL

48

Gegroepeerde aanvraag voor haalbaarheidsstudies.

DUUR

Maximaal 1 x hernieuwbaar (dus maximum 2 periodes van 2 jaar)

PO M - Subsidiemogelijkheden

PO M - Subsidiemogelijkheden
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verpakken

#3.1 KU LEUVEN
Centrum voor Industrieel Beleid, Verkeer en
Infrastructuur (CIB)
#3.2 KU LEUVEN
Onderzoeksgroep Computer Security and
Industrial Cryptography (CoSIC)
#3.3 KU LEUVEN
Afdeling Geograﬁe, Onderzoeksgroep
Economische Geograﬁe
#3.4 KU LEUVEN
Onderzoeksgroep Veilige en Gedistribueerde
Software (DistriNet)
#3.5 KU LEUVEN
Onderzoekscentrum Interdisciplinair Centrum
voor Recht en ICT (ICRI)
#3.6 GROEP T
Onderzoeksgroep Intelligent Mobility
#3.7 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Mobility, Logistics and Automotive Technology
Research Group (MOBI)
#3.8 HOGESCHOOL UNIVERSITEIT BRUSSEL
Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Bedrijfsprocessen (KBPRO)
#3.9 HOGESCHOOL UNIVERSITEIT BRUSSEL
Centrum voor Praktijkgebaseerd Onderzoek
en Dienstverlening
#4.1 UNIVERSITEIT GENT
Onderzoeksgroep Social and Economic
Geography (SEG)
#4.2 UNIVERSITEIT GENT
Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM)
#4.3 VLERICK BUSINESS SCHOOL
Centre for Excellence in Supply Chain Management
#4.4 KATHOLIEKE HOGESCHOOL
SINT-LIEVEN (KAHO Sint-Lieven)
Onderzoeksdomeinen Automatische planning,
scheduling en timetabling & Mobility en
Security
#4.5 HOGESCHOOL GENT
Opleiding Bachelor Logistiek management

1.6

productieplanning
life cycle engineering

#2.1 UNIVERSITEIT HASSELT
Onderzoekscel ‘VerpakkingsCentrum’
/ masteropleiding industrieel ingenieur
‘Verpakkingstechnologie’
#2.2 UNIVERSITEIT HASSELT
Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
#2.3 VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT
(VIM)
#2.4 KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG
(KHLim)
Opleiding Bachelor Logistiek Management
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#5.1 KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES Zuid
LED Logistiek
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PO M - Logistieke Kennisverstrekkers

PO M - Logistieke Kennisverstrekkers
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Europese Unie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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