
Het concurrentievermogen van Lim-
burgse bedrijven in de logistieke 
sector verhogen met het initiëren 
van innovatieve projecten. Dat is 
het doel van Smart Logistics Lim-
burg. Met dat project wil de Univer-
siteit Hasselt, samen met het ex-
pertisecentrum Log-IC van de PXL, 
het Logistiek Platform Limburg en 
Limburgse bedrijven, inzetten op 
innovatieve initiatieven. Streef-
doel? Een sterkere en innovatievere 
logistieke sector in onze provincie. 

LOGISTIEK EN INNOVATIE
Smart Logistics Limburg (SLL) kadert in het 
strategisch actieplan SALK, het initiatief 
van de Vlaamse overheid om de Limburgse 
economie te hervormen en opnieuw con-
currentieel te maken. Prof. dr. Geert Wets 
(Instituut voor Mobiliteit): “Bedrijven uit 
de logistieke sector kunnen ons en onze 
partners vragen om hen te ondersteunen 
bij de uitwerking van een innovatief logis-
tiek project. Er zijn twee 
voorwaarden: er moet een 
link zijn met de logistieke 
sector én het project moet 
een innovatieve uitdaging 
bieden. Maar we nemen 
geen afwachtende houding 
aan: we benaderen ook zelf 
bedrijven met de vraag om 
mee te werken aan onze 
innovatieve onderzoekstra-
jecten.”

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Voor elk geïdentificeerd projectidee start 
de zoektocht naar het geschikte financie-
ringskanaal. Prof. dr. An Caris (onderzoeks-
groep Logistiek - BEW): “UHasselt speelt 
daarbij een ondersteunende rol. Hierbij 
gaan we na wat de innovatiesprong is en 
welk type kanaal bijgevolg in aanmerking 
komt. Bedrijven kennen vaak niet de ei-
genschappen en vereisten van een subsi-
dieaanvraag. Wij hebben die kennis wel 
in huis. We schatten in welke projecten 
voor welke subsidies in aanmerking ko-
men en wanneer en hoe bedrijven ze moe-
ten aanvragen. We bieden dus niet alleen 
onze knowhow in logistieke innovatie aan, 
maar slaan ook een brug tussen de logis-

tieke sector en subsidieverstrekkers zoals 
het Agentschap Ondernemen & Innoveren. 
Hiervoor staan we in nauw contact met het 
Innovatiecentrum Limburg.”

VERKEERSVEILIGHEID
Van de Koninklijke Federatie van Belgi-
sche Transporteurs en Logistieke Dienst-
verleners (Febetra) kwam de vraag om een 
innovatieproject uit te werken dat de ver-

keersveiligheid van vrachtwa-
genchauffeurs verhoogt. Prof. 
dr. Geert Wets: “We splitsten 
het project op in twee delen: 
een diepteanalyse naar de 
oorzaken van ongevallen met 
vrachtwagens en de implemen-
tatie van een safety culture in 
bedrijven. Dat project werd op 
21 april gelanceerd en zal één 
jaar lopen.”

INDIVIDUEEL OF COLLECTIEF
Een project kan een individueel of collec-
tief karakter hebben. Prof. dr. An Caris: “Zo 
hebben we samen met SKF Logistics Ser-
vices een subsidieaanvraag ingediend bij 
het Agentschap Ondernemen & Innoveren 
voor een project rond warehouseoptimali-
satie. We willen de nieuwe logistieke pro-
cessen van SKF afstemmen op de noden 
van e-commerce. Daarnaast is er ook een 
collectief project hangende waarbij een 
tiental transportbedrijven betrokken zijn. 
Het gemeenschappelijke doel? De adminis-
tratieve processen van logistieke bedrijven 
beter op elkaar afstemmen. Als die twee 
projecten goedkeuring krijgen, betekent 
dat op middellange termijn een meerwaar-
de voor de sector.”

SMART LOGISTICS LIMBURG TOONT LIMBURGSE 
LOGISTIEKE SECTOR DE WEG NAAR INNOVATIE
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Hebt u een innovatief idee of wilt u meer weten over het project Smart Logistics Limburg?
Neem dan contact op met het projectteam van SLL via info@smartlogistics.be.

We bieden 
bedrijven onze 
knowhow rond 

logistieke 
innovatie aan én 

slaan een brug tussen 
de sector en de 

subsidieverstrekkers.
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