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De leerstoel BNP Paribas Fortis aan de Universiteit Antwerpen gaat nog 

minstens een jaar door. Dat beslisten de universiteit en de grootbank. 

Gesprekken over de verdere toekomst van de samenwerking staan in de 

planning.  
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Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie binnen de Faculteit Toegepaste 

Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen en BNP Paribas Fortis zetten 

de samenwerking in het kader van de leerstoel in Transport, Logistiek en Havens 

voor één jaar, eindigend op 30/9/2020, verder. Hoe het in de jaren daarna eventueel 

verder gaat, wordt begin november verder besproken.  

De leerstoel staat in voor het organiseren van verschillende evenementen waarbij 

onderzoekers en leden van het bedrijfsleven elkaar treffen rond actuele uitdagingen 

uit de logistieke en maritieme sector. Zo is er onder andere het Shipping Event en het 

Innovation Café.  

  



“Deze samenwerking met BNP Paribas Fortis garandeert de verderzetting van 

schitterend en relevant havenonderzoek met directe bruikbaarheid voor de brede 

havengemeenschap”, merkt transporteconoom prof. dr. Eddy Van de Voorde op. 

Co-innovatie als sleutelwoord 

De leerstoel focust op co-innovatie: een samenwerkingsverband tussen 

verscheidene maritieme supplychainactoren als antwoord op de uitdagingen waar de 

sector momenteel voor staat. BNP Paribas Fortis wil bedrijven die niet de gewoonte 

hebben om samen te werken met andere actoren in de maritieme toeleveringsketen 

bij elkaar brengen en een maritiem ecosysteem of netwerk voor de toeleveringsketen 

creëren. Zo worden de nieuwe uitdagingen waarmee de maritieme sector te kampen 

heeft op een structurele manier aangepakt en de daaraan gekoppelde investeringen 

afgewogen. 

De leerstoel BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens aan de UA 

bestudeert een aantal scenario's over hoe de industrie zou moeten evolueren van 

bilaterale partnersamenwerking naar een maritiem supplychainnetwerk. De volgende 

stap is een coöperatief ecosysteem dat de maritieme actoren in de toeleveringsketen 

bij elkaar brengt en innovatie stimuleert waardoor hun concurrentiële slagkracht 

vergroot. De verlenging van de samenwerking biedt meer inzicht in de concurrentiële 

voordelen van een collaboratief ecosysteem voor maritieme stakeholders en de 

manier waarop co-creatie kan helpen.  

Port Community 

“Wij zijn heel tevreden met de verlenging van deze samenwerking”, laat Didier 

Beauvois, gedelegeerd bestuurder BNP Paribas Fortis, optekenen. “Wij vinden het 

vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om aandacht te hebben voor opleiding en 

onderwijs en in het bijzonder voor universiteiten en wetenschappelijk onderzoek. 

Want het zijn net die nieuwe inzichten die vernieuwing in de havensector kunnen 

versnellen. Een sector die te kampen heeft met vele uitdagingen, maar van cruciaal 

belang is voor de Belgische economie. Via de Port Co-Innovation cafés willen we 

academici, industrie, collega’s en klanten samenbrengen om hun innovatiezin aan te 

wakkeren. Dit initiatief is essentieel voor de verdere uitbouw van een heuse Port 

Community. Door samenwerking te faciliteren, communities te steunen en onder 

meer ‘open innovatie’-events te organiseren, willen we bedrijven competitiever 

maken.” 

Michiel Leen  



 


