Leerstoel ‘BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens’ na 10 jaar nog
springlevend
De leerstoel ‘BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens’ verbonden aan de Universiteit Antwerpen, is
na meer dan 10 jaar nog lang niet uitgepraat. In september wordt feestelijk teruggeblikt op de realisaties van
het afgelopen decennium, én volop vooruit gekeken. Duurzaamheid, technologie, de groeiende
goederenstroom … Heel wat mooie opportuniteiten voor de verschillende spelers uit de maritieme sector
om de komende jaren echt een verschil te maken. De verlenging van de leerstoel tot 30 september 2023 ligt
dan ook voor de hand.
Innovatieve oplossingen voor de haven van morgen
De maritieme sector is een van de belangrijkste economische sectoren in België, maar blijft ook wereldwijd
groeien. De leerstoel ‘BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens’ verbonden aan de Universiteit
Antwerpen brengt de belangrijkste actoren binnen de nationale en internationale havengemeenschap samen.
Ze leggen de uitdagingen van het maritieme ecosysteem bloot aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en
zoeken samen concrete creatieve oplossingen voor de lokale en wereldwijde maritieme uitdagingen. Ook de
komende 2 jaar zet de leerstoel zijn missie voort.
Didier Beauvois, Hoofd BNP Paribas Fortis Corporate Banking: “Via deze leerstoel zetten we schitterend
onderzoek verder dat direct bruikbaar is door de brede havengemeenschap. We willen deze samenwerking dan
ook graag verlengen zodat academici, mensen uit de industrie, collega’s en klanten met elkaar in contact
kunnen komen. Door een community te creëren en samenwerking te faciliteren, wakkeren we de innovatiezin
aan en maken we bedrijven concurrentiëler.“
Feestelijke terugblik
In 2020 mocht de leerstoel al 10 kaarsjes uitblazen, maar omwille van de pandemie wordt dat jubileum pas
gevierd op 30 september 2021. Tijdens dit event blikken spelers uit de academische, industriële en
bedrijfswereld terug op de realisaties van de afgelopen 10 jaar, waaronder diverse co-innovation cafés en een
e-book.
Prof. dr. Christa Sys, Universiteit Antwerpen: “Deze leerstoel stimuleert informatie-uitwisseling. Dat leidt tot
nieuwe ideeën en brengt innovatie-initiatieven en verbeteringen binnen de maritieme sector in een
stroomversnelling. Een grote troef tegenover andere landen.”
Dialoog op gang houden
Tijdens het feest op 30 september wordt ook volop vooruit gekeken. Wat is de impact van demografische
veranderingen op de goederenstroom? Hoe stemmen havens hun capaciteit daarop af? Op welk manier
kunnen data op een slimme manier ingezet worden om wachttijden te verminderen en transporten accuraat te
traceren? Wat is de rol van de maritieme sector in de transitie naar hernieuwbare energie? Welke
aanpassingen zijn nodig om die overgang vlot te laten verlopen? Leidt de pandemie tot productie dichter bij de
eindconsument (nearshoring)?
Voer voor interessante discussies, maar vooral mooie opportuniteiten voor havens om hun
concurrentievoordeel te verruimen en versterken. “Meer dan ooit is het belangrijk om de dialoog tussen alle
stakeholders op gang te houden en de leerstoel biedt daarvoor het perfecte platform”, aldus prof. dr. Sys.
Generatie Z aan boord hijsen

Naast wetenschappelijk onderzoek en innovatie, zet de leerstoel ook volop in op talent. De haven- en
maritieme sector is niet alleen een uiterst dynamische sector, maar ook een boeiende werkgever die diverse
competenties en profielen verwelkomt. Aan de hand van gastlezingen, thesisonderwerpen, een international
sustainability week, talent forum … wordt de volgende generatie klaargestoomd. De toekomst van de
maritieme sector is alvast verzekerd.
BNP Paribas Fortis en de Universiteit Antwerpen kijken met trots terug op de afgelopen 10 jaar, en zetten alle
zeilen bij om ook de komende jaren tot vernieuwende inzichten te komen die de sector echt vooruit helpen.

Meer weten?
https://www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/bnp-paribas-chair/
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