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''VIL wordt enig
aanspreekpunt
voor logistiek
Vlaanderen''
V

anaf 1 januari 2017 wordt het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de speerpuntcluster voor logistiek. Met zijn nieuwe clusterbeleid wil
de Vlaamse Regering inzetten op het versterken van strategische samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Logistiek is verkozen als een
van de speerpuntsectoren die in de toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken in Vlaanderen.

Het VIL werd in januari 2016 formeel aan
geduid om een voorstel tot speerpunt
clusterorganisatie logistiek uit te werken.
Eind oktober werd het business plan dat
het VIL hiervoor uitwerkte, finaal goedge
keurd door het Hermes-beslissingscomité
van het Agentschap Innoveren en Onder
nemen (VLAIO). Dit betekent dat het VIL
vanaf 1 januari 2017 de trekker wordt van
de speerpuntcluster logistiek.
De grootste voldoening haalt het VIL uit
de erkenning van het belang van logistiek
voor onze regio én de erkenning van het
VIL als 'single point of contact' voor lo
gistiek in Vlaanderen. De erkenning van
speerpuntclusters voor een periode van
1 O jaar laat ook toe om daadwerkelijk
werk te maken van een langetermijnvisie.
Het 'proven track record' en de grote
gedragenheid door de bedrijven - het
VIL telt nu al meer dan 500 clusterleden
- hebben zeker bijgedragen tot deze erkenning door de Vlaamse Regering. Het
88

hoofddoel van de speerpuntclusters is im
mers de samenwerking en interactie tus
sen de bedrijven en de kennisinstellingen
verbeteren, alsook de bedrijven onder
steunen zodat ze hun innovatieve ideeën
daadwerkelijk in de markt krijgen.
Wij zijn bij de opstelling van ons business
plan in ieder geval niet over één nacht ijs
gegaan. Wij hebben meer dan een jaar
aan ons dossier gewerkt. Er is een externe
marktbevraging én een interne ledenbe
vraging gedaan rond clusterthema's en
activiteiten; er zijn gedurende maanden
gesprekken gevoerd met de actoren uit
de 'triple helix' (bedrijven, kennisinstel
lingen en overheid), zowel in binnen- als
buitenland; tevens werden ettelijke ver
gaderingen met de Raad van Bestuur ge
houden, alsook meerdere brainstorms en
workshops.
De speerpuntcluster logistiek zal focussen
op vier domeinen: digitalisering, Flanders
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Gateways, duurzaamheid en omni-chan
nel. Rond deze vier domeinen gaat het
VIL, samen met zijn partners uit de triple
helix, projecten lanceren, netwerkings
activiteiten organiseren, beleidsadvies
en -ondersteuning geven, training en
vorming faciliteren en een internationale
dimensie toevoegen.

