Project Grenzeloze Logistiek
Het VIL wil de competitiviteit van bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën
te implementeren. Zo kan Vlaanderen haar positie als logistieke topregio in Europa behouden en versterken.

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
	Wat is de rol van het VIL binnen het project
Grenzeloze Logistiek?
Samen met POM Antwerpen en Dinalog brachten we het
innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in

	Welke concrete projectacties werden reeds
uitgevoerd/zijn lopende/staan op de planning?
Technologymapping

kaart. Dit werkpakket kreeg de naam ‘Technologymapping’.

Begin maart 2012 organiseerden we een webenquête

De bedoeling was om te weten te komen waar processen

binnen de Vlaamse logistieke sector. Deze bevraging peilde

kunnen bijgestuurd worden met het oog op een hoger en

naar lopende innovaties en openstaande noden, maar ook

duurzamer rendement. Dit overzicht moet de basis leveren

naar knelpunten die bedrijven verhinderen om door middel

voor verder toepassingsgericht onderzoek dat de bedrijven

van innovatie hun concurrentiekracht te vergroten. De focus

sterker zal maken.

werd niet alleen op logistieke dienstverleners gelegd, maar
ook op verladers, ICT-ontwikkelaars, consultants, vastgoedspelers,… Kortom, de logistieke sector in haar totaliteit. Het
is immers door de inzichten van al deze actoren samen te
brengen dat baanbrekende innovatie mogelijk wordt.
Met behulp van verschillende diepte-interviews diepten
we de informatie verder uit. Na afloop van de Vlaamse
bevraging toetste Dinalog de Vlaamse bevindingen ook af
bij enkele Nederlandse bedrijven.
De resultaten worden overgemaakt aan allerhande onderzoeksgroepen en -instellingen, zodat op basis daarvan toepassingsgericht onderzoek en impactprojecten kunnen worden
geïnitieerd.

Technologymapping

	Wat verwacht u van het project Grenzeloze
Logistiek?
Indien de grensregio Vlaanderen-Nederland haar top-

	Waar vinden we de projectresultaten terug?
Ons rapport kan je bekijken op www.vil.be/2012/grenzelozelogistiek.

positie in het Europese logistieke landschap wil behouden,
volstaat het niet langer om te berusten in haar natuurlijke

Het bevat de resultaten van de bevraging (enquête + inter-

geografische troeven. Een voorsprong in kennis en innova-

views) en een extra hoofdstuk met bevindingen uit Neder-

tie kan bedrijven helpen succesvol te blijven opereren in

land.

de internationale concurrentieslag. Het project Grenzeloze
Logistiek helpt deze ambitie waar te maken.
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