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Voorwoord

Het einde van het eerste VIL decennium is in zicht. Op die
negen jaar heeft het VIL een lange weg afgelegd die zeker
niet altijd over rozen liep maar waar we wel trots op mogen
zijn.
De verschuiving van een academische invalshoek naar een
bedrijfsgerichte aanpak ligt ondertussen al enkele jaren achter ons maar blijft de juiste focus. Eind 2011 telde het VIL
308 leden, waaronder 182 KMO’s. Dit toont aan dat innovatie geen prerogatief is van de grote spelers en ook kleinere
ondernemingen bij het VIL hun gading vinden. Daarnaast
stapten 58 bedrijven mee in één van de zes innovatieve onderzoeksprojecten die in 2011 opgestart werden.
Deze weg willen wij verderzetten. De keywords blijven ‘bedrijfsgedreven’ en ‘bottom-up’. Ons doel blijft innovatie stimuleren
bij Vlaamse logistieke bedrijven en meerwaarde creëren op
economisch en maatschappelijk vlak. Onze missie verandert
niet: ‘Vlaanderen uitbouwen tot een duurzame en innovatieve
logistieke topregio in Europa’.

Het VIL wil deze verandering aangrijpen om te zoeken naar
opportuniteiten en nieuwe kansen te creëren. Naast collectieve onderzoeksprojecten met en voor bedrijven, wordt
diversificatie een nieuw sleutelwoord. De vzw VIL zal, naast
haar core business van competentiepool ook andere activiteiten en samenwerkingen uitbouwen, zoals voor het FIT en
Flanders Logistics.
Ook ‘internationalisering’ staat inmiddels op de agenda. Met
de deelname aan twee Europese projecten (SoCool@EU en
Grenzeloze Logistiek) en nieuwe partnerships met zusterorganisaties in het buitenland zoals ILLM en Dinalog.
Het jubileumjaar is alvast goed ingezet met drie nieuwe goedgekeurde projecten waarvan er al twee zijn opgestart met 23
deelnemende bedrijven en nog enkele mooie projectvoorstellen in de pijplijn. Een mooie aanloop naar 10 jaar VIL … vanuit
onze nieuwe locatie in Berchem!

Tegelijkertijd zullen we blijven evolueren. Alles in deze wereld
is steeds in verandering, of ‘Panta Rhei’, zoals de Griekse
filosoof Heraclitus al eeuwen geleden zei. Meer dan ooit ervaren we dat deze stelling nog waardevol is en dat zeker in
onze mondiaal evoluerende economie er geen standvastige
verworvenheden zijn. En wie niet ‘verandert’ zal het moeilijk
krijgen.
Ook het VIL ontsnapt niet aan veranderingen. Het VIL business plan 2012-2015 werd goedgekeurd door de Vlaamse
regering in december 2011 waarbij het financieringsmechanisme werd aangepast. Het VIL krijgt thans een basisfinanciering voor een ‘lichte structuur’, noodzakelijk om de
kenniscontinuïteit, kennisoverdracht en zijn werking te garanderen. Wat de projectfinanciering betreft, verandert de
methodologie. Projecten dienen thans door de Raad van
Bestuur van het VIL en door de Raad van Bestuur van het
IWT te worden goedgekeurd om de voorziene budgetten
vrij te geven.
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Voorzitter VIL
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Algemeen Directeur
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Highlights 2011
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bereikte personen
op events

8
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publicaties

28,05 %

zelffinanciering

551

bedrijfsbezoeken
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deelnemende
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VIL

INNOVATIE

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is een onafhankelijk kennis-

KNOW
EFFICIËNT

UURZAAMHEID

BOTTOM-UP

Missie

•

COLLECTIEVE
PROJECTEN

ECOLOGISCH
APPLY
•
ECONOMISCH

GROW

centrum dat Vlaamse bedrijven helpt om innovatieve logistieke projecten te

BEDRIJVEN

realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen. De missie, doelstellingen

LOGISTIEK

en activiteiten van het VIL zijn vastgelegd in een overeenkomst met de
Vlaamse minister van innovatie.

DUURZAAMHEID

KMO’S
Het VIL ondersteunt de ambitie van ViA, het Vlaanderen in Actie programma
Economische &

maatschappelij
COLLECTIEVE
meerwaarde

van de Vlaamse regering, om van Vlaanderen een slimme draaischijf in
Europa te maken.

INNOVATIE

PROJECTEN

VLAANDEREN
BOTTOM-UP
TOPREGIO

VIL missie

VIL doelstellingen

VIL strategie

Vlaanderen bekleedt vandaag een prominente plaats in het
Europese logistieke landschap maar dreigt haar toppositie
te verliezen door steeds heviger wordende concurrentie van
de omringende regio’s. Ook de ‘blauwe banaan’ verschuift
onder invloed van de economische groei in Oost-Europa
en de productieverschuivingen naar het Midden-Oosten en
Azië.

In het kader van zijn missie wil het VIL concreet bijdragen in
volgende vier doelstellingen

Duurzame logistiek

Als Vlaanderen zijn toppositie wil behouden, volstaat het niet
langer om te berusten in zijn natuurlijke geografische troeven
(ligging).
Een voorsprong in kennis en innovatie kan bedrijven helpen
succesvol te blijven opereren in de internationale concurrentieslag.
Het VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve
logistieke concepten en technologieën te implementeren.
Zo kan Vlaanderen zijn positie als logistieke topregio in Europa behouden en versterken. Wat telt is het aantrekken van
goederenstromen die in Vlaanderen toegevoegde waarde
genereren en het aanbieden van eindproducten en totaaloplossingen als ‘integrator’.

1. Vlaanderen in de top 5 van de World Logistics Performance (WLP) Index brengen tegen 2020.
2. Verankering van de industrie in Vlaanderen (zoals chemie
en farma) via performante logistiek.
3. Toename van toegevoegde waarde activiteiten en duurzame tewerkstelling in de logistieke sector, wat leidt tot
een verhoogde bijdrage van de logistiek in het BNP van
Vlaanderen.
4. Duurzamere logistiek door middel van innovatieve collectieve onderzoeksprojecten die bijdragen tot minstens 20 %
vermindering van hetzij CO2-uitstoot, hetzij fijnstof, geluid
of congestie.

Innovatie is een hefboom om van Vlaanderen een logistieke
topregio te maken.
Focussen op innovatieve en duurzame toegevoegde waarde activiteiten (people, planet, profit) is noodzakelijk en biedt
ondernemingen de mogelijkheid nieuwe markten te veroveren en de concurrentie het hoofd te bieden. Deze benadering levert niet alleen langetermijnwinsten op voor ondernemingen, maar nog belangrijker, ook voor de maatschappij.
Duurzame logistiek door duurzame innovatie.
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Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven
te verhogen, voert het VIL hoofdzakelijk collectieve onderzoeksprojecten uit.
De belangrijkste doelstelling van dit type projecten, die tot
80 % gesubsidieerd worden, is het verhogen van de kennis en competentie van bedrijven. De resultaten die voortvloeien uit collectieve projecten moeten op korte of lange
termijn leiden tot een economische meerwaarde bij de bedrijven. Dit kan gerealiseerd worden door innovaties, nieuwe ontwikkelingen, optimalisatie van producten/processen
of diensten en implementatie van de resultaten bij de doelgroepbedrijven.

Know • Apply • Grow

De volledige VIL aanpak kan samengevat worden in drie
woorden, die samen de VIL baseline vormen: ‘Know • Apply
• Grow’.
Know

Kennis ontwikkelen door middel van toegepast
onderzoek.

Apply

De resultaten uit het onderzoek demonstreren/
implementeren in de praktijk (via Proofs of Concept of pilootprojecten met de betrokken bedrijven).

Grow

De succesvolle implementatie van nieuwe concepten en/of technologieën, het verspreiden van rapporten, best practices, business cases, stappenplannen en tools … biedt Vlaamse bedrijven de
mogelijkheid hierop in te spelen en competitiever
te worden.

De missie van het VIL blijft daarom onveranderd:

Vlaanderen uitbouwen
tot een duurzame en
innovatieve logistieke
topregio in Europa.

Collectieve onderzoeksprojecten

Bottom-up en bedrijfsgericht

Het VIL wil de bedrijven concrete, innovatieve en praktische
antwoorden bieden op logistieke vraagstukken. Ieder onderzoek is dan ook gericht op het oplossen van de problemen
die bedrijven ervaren.
Om te achterhalen wat de noden en behoeften in de markt
zijn is continue interactie met de logistieke sector van cruciaal
belang. De betrokkenheid van de doelgroep speelt een belangrijke rol, zowel bij de totstandkoming van projectideeën
als in de verschillende fases van de projectwerkwijze en het
bottom-up beslissingsproces van het VIL.

VIL
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Ieder collectief onderzoeksproject doorloopt vijf fases:

Drie domeinen

Het VIL focust zijn activiteiten en projecten op drie domeinen:

1.
Identificatie
behoeften in
de markt
5.
Opvolging

Grow

Know
2.
Onderzoek

4.
Kenbaar
maken van de
resultaten

3.
Resultaten
omzetten
in praktijk

1. Supply chain organisatie: het beheer van fysieke goederenstromen.

Verlader

Terminal

Terminal

EDC

Klant

2. Supply chain intelligentie: de opvolging van informatiestromen.

Verlader

Terminal

Terminal

EDC

Klant

3. Supply chain beveiliging: de integriteit tussen goederenen informatiestromen.

Verlader

Terminal

Terminal

EDC

Optimalisatie goederenstromen

E-Products (RFID, Sensors, RTLS, GPS ...)

Betrouwbaarheid (AEO, ISPS, Resilience ...)

Organisatie knooppunten

E-data (EDI, XML, EANCOM ...)

Vereenvoudiging (Secured trade lanes, single window concept ...)

Klant

Optimale inzet van middelen

Apply
1. In kaart brengen van de behoeften van de industrie via
brainstormsessies met bedrijven, bedrijfsbezoeken, contact met zusterorganisaties in het buitenland, deelname
aan seminaries in binnen- en buitenland, publicaties, enz.
2. Onderzoek over het geselecteerde onderwerp. Wanneer
de specifieke kennis niet aanwezig is, besteedt het VIL
deze fase uit. Het ‘make or buy’ principe wordt hier toegepast.
3. De onderzoeksresultaten worden via de uitwerking van
cases en pilootprojecten getest in de praktijk bij de bedrijven uit de gebruikerscommissie, die het project cofinancieren.
4. Via events, seminaries, de nieuwsbrief, de website en rapporten worden de resultaten kenbaar gemaakt aan de
VIL doelgroep.
5. Opvolging van de geïmplementeerde resultaten en bijsturing
waar nodig.
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Organisatie
INNOVATIE

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek werd opgericht in 2003 met als

VIL

belangrijkste organen de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en

EFFICIËNT
ECOLOGISCH
ECONOMISCH

de Adviesraad. Zonder de steun van de leden, met als primaire doelgroep

KNOW

verladers en logistieke dienstverleners in Vlaanderen, zou de vzw evenwel
niet representatief zijn voor de sector die ze vertegenwoordigt. De leden

KMO’S

DUURZAAMHEID
van het VIL zijn dan ook het hart van de vereniging.

•

APPLY

Het contact met de leden en het aanbieden van de diensten wordt uit-

COLLECTIEVE
•
Daarnaast opteertPROJECTEN
het VIL ook voor samenwerking met strategische partners
gevoerd door het gemotiveerde VIL team.

GROW

om zijn actieradius te vergroten in binnen- en buitenland en een grotere

BOTTOM-UP

weerklank te kunnen geven aan zijn projecten.

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van het
VIL en is samengesteld uit alle effectieve leden, de overheidsbestuurders en de waarnemers.

Het VIL wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit twaalf bestuurders: negen vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld (vijf logistieke dienstverleners
en vier verladers) en drie overheidsbestuurders.

Ook de toegetreden leden en steunende leden van het VIL
hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Zij
hebben echter geen stemrecht.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de ondervoorzitter
bij afwezigheid van de voorzitter.

Bestuurders namens de verladers

Daarnaast zijn er ook drie waarnemers.
De Raad van Bestuur bepaalt de missie, visie en strategische
agenda van het VIL.
De Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks. Bij hoogdringendheid wordt een spoedmeeting of conference call
belegd.

LUDO
VANDERVELDEN
CFO, Umicore
(VIL ondervoorzitter)

WOUTER
DE GEEST
Afgevaardigd bestuurder,
BASF

LUC
HOOYBERGS

RENE
ACHTEN

Director European Logistics, CEO,
Nike
Facil

Bestuurders namens de Vlaamse regering

THIERRY
VANELSLANDER

IEF
JANSSENS

(namens CD&V)

(namens sp.a)

ERIC
JANSSENS
(namens N-VA)

Raad van Bestuur
Bestuurders namens de logistieke dienstverleners
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Waarnemers

DANNY
VAN HIMSTE

IVO
MARECHAL

DIRK
LANNOO

ERIK
VANDE PAER

PIETER
BALCAEN

BERNARD
DE POTTER

LUC
DE BUYSSER

ILSE
HOET

Managing Director
Belux, DHL Express
(VIL voorzitter)

CEO,
Groep H. Essers

Vice President,
Katoen Natie

Algemeen Directeur,
Limburgs Logistiek
Platform

CEO,
ECS

Administrateur-Generaal,
Agentschap Ondernemen

Adviseur,
IWT

Afdelingshoofd Havenen waterbeleid, MOW
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Adviesraad
De Adviesraad komt driemaal per jaar samen om projectideeën te beoordelen. Zij zien erop toe dat de VIL projecten
inspelen op de behoeften en noden die leven bij de logistieke bedrijven, voldoende innovatief zijn en daadwerkelijk
de competitiviteit van de bedrijven verhogen. De Adviesraad
toetst bijgevolg - om het in IWT-vakjargon uit te drukken op innovativiteit en valorisatiepotentieel.
Wanneer de Adviesraad de ideeën positief heeft geëvalueerd
kan het collectief onderzoeksproject bekrachtigd worden
door de Raad van Bestuur.

De Adviesraad is samengesteld uit academici uit binnenen buitenland enerzijds en vertegenwoordigers uit de industrie anderzijds.
De leden van de Adviesraad worden aangeduid door de
Raad van Bestuur. Om constructief en gericht te kunnen debatteren wordt de samenstelling van de Adviesraad bewust
beperkt gehouden.

Zetelen in de Adviesraad namens de academici

CATHY
MACHARIS

FRANK
WITLOX

KEES
RUIJGROK

GABRIEL
LODEWIJKS

TOM
PAUWELS

VUB

UGent

TiasNimbas Business
School

TUDelft

UA

Zetelen in de Adviesraad namens de bedrijven

18

Jaarverslag 2011

VIL

LUC
DRIESSEN

FRANK
ALLEMAN

PHILIPPE
VANDEURZEN

Ewals Cargo Care

Bekaert

Eurobrokers

LUC
BROOS

LIEVEN
DEKETELE

JAN
GODERIS

POM Antwerpen
en voorzitter IPOL

P&G

Shipit

VIL
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208

VIL leden
Het VIL is een ledenorganisatie met drie soorten leden:
effectieve, toegetreden en steunende leden.

De steunende leden van het VIL zijn universiteiten en hogescholen.

De effectieve leden zijn de logistieke dienstverleners, voor
wie logistiek de hoofdactiviteit is, en de verladers, voor wie
logistiek een ‘enabler’ is. Zij vormen de primaire doelgroep
van het VIL. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar KMO’s.

Eind 2011 telde het VIL in totaal 308 leden. Het ledenaantal
en dus het draagvlak bij de doelgroep blijft stijgen met bijna
een verdubbeling sinds 2008. Opmerkelijk is dat het ledenbestand niet minder dan 182 KMO’s telt (59,1 %).

De toegetreden leden van het VIL zijn bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met logistiek te maken hebben en
die belangstelling tonen voor de activiteiten van het VIL (bv.
infrastructuurbeheerders, IT-leveranciers, technologie providers, consultants, real estate ondernemingen).

300

250

200

150

100

50

101
138
159
180
166
192
254
308

350

0

2004

2005

Stijging van het aantal leden.
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87

EFFECTIEVE
LEDEN

AD Handling
Du Pont Coordination Center
Agfa Gevaert Group
Durme-natie
Agristo
DW Plastics
Ahlers Belgium
ECS European Containers
Allpack international
ECU International
Ansell Healthcare Europe
Eltra
Antwerp Stevedoring International
Euro Pool System Benelux
APL Logistics
Euro-Sprinters
Arcelor Mittal Gent
Eurobrokers
Arcese transport
European Food Transport
Astrazeneca
Euroports Belgium
ASX Ibeco
Eurotranscon
Atlas Copco Airpower
Eutraco
AVEVE
Ewals Cargo Care
Aviapartner Holding
FACIL & Cie
Avnet Logistics
Federal Mogul
AZ Herentals
Fiege
AZ Turnhout Friesland Campina Professional
BASF Antwerpen
FrieslandCampina
Bekaert
G. Snel Belgium Group
bpost
G4S Security Services
Brico Belgium
GC Europe
Bridgestone Logistics Europe
Genzyme Flanders
BWA
Geodis
BWM ‘t Veer
Gosselin Group
Carrefour Belgium
Group Van Loon
CAT Logistics
GZA
Centraal Boekhuis Vlaanderen
H.Essers
CEVA Logistics Belgium
Haesaerts Intermodal
CFNR Hamann International Logistics
CHEP Benelux
Haven Genk
China Shipping Agency
Hessenatie Logistics
(Belgium)
HN Autotransport
CMA CGM Belgium
Hospital Logistics
Colruyt
ICO
Combinant
Ikea Distribution Benelux
Connect Group
Incodis Logistics
Conteyor International
Indaver
Covidien Logistics BVBA
Ineltra systems
Crossrail Benelux
Infrabel
Dachser Air & Sea Belgium
Inter Ferry Boats
Dandoy Transports Internationaal Transport Gilbert
Degussa Antwerpen
De Clercq
DHL Freight (Belgium)
Isocab
DHL Global Forwarding
Jaga
DHL International
Janssen Pharmaceutica
DHL Supply Chain (Belgium)
Jessa Ziekenhuis
Distrimedia
Jet Logistics
Dockx Logistics JLG European Service Parts
Dole Europe Import
Distribution Centre
Domus Logistics
Jungheinrich
DP World Belgium
Katoen Natie
DSV Solutions
Kerkstoel 2000+
DSV Solutions (Automotive)
Kiala

Krëfel
Kreglinger Logistics
Kuehne + Nagel
Lantmännen Unibake Benelux
Limburgs Logistiek Platform
Maersk Benelux
Makro Cash & Carry Belgium
Mechelse Veilingen
Metallo Chimique
Mobis Parts
Molenbergnatie
Mondial Relay
Monsanto Europe
MOPAL
Motrac
Movianto
Multimodal Transports
& Logistics
Natra All-Crump
Neckermann
Nedcon
Nike ELC
NinaTrans
Norbert Dentressangle Logistics
Belgium
Nova Natie Logistics
Novaveg Logistics
Nutricia Belgium
Nynas
ODTH
Oesterbank
Panalpina World Transport
Partner Logistics Europe
Parts Express
PepsiCo Belgium / Luxembourg
Pfizer European Service Center
Plus Logistics
Polytra International Logistics
PORTMADE
Procter & Gamble
Quadrum Raillogistics
Rail & Sea
Railroads
Rhenus Logistics
Rotom
S.C.R.-Sibelco
Saint Brice - Unigro
Sara Lee Belgium
Scania Parts Logistics
Schenker Belgium
Schietse
SDV Belgium
Sea-Rail
Seco Tools
Seminck Gas GFS

TOEGETREDEN
LEDEN

Sentipharm AG
SHIPIT
SITA Waste Services
Sitra
Solvay
Sparta LogistiX
Special Fruit
Speed Colli
Sterima Vanguard
Still
Stukwerkers Havenbedrijf
Swissport Cargo Services
Tabaknatie
Taminco
TCT Belgium
Tenneco Automotive Europe
The Brussels Airport Company
The Cronos Group Antwerp
Office
Time:matters
TNT Innight Belgium
Toro Europe
Toshiba TEC Europe
Toyota Material Handling
Belgium
Toyota Motor Europe
Trabelint
Trafuco
Transport Lux
Transport Roosens
Transport VanschoonbeekMatterne
Umicore
Unilever België Services
Unilin Flooring
Universitair Ziekenhuis Gent
Van de Poel Karel & Zonen
Van Dievel Transport
Van Hoecke
Van Moer Stevedoring
Vanheede Environmental
Logistics
Vedrova
Veiling Haspengouw
Verhelst Logistics
Vika
VNW Transport
Volvo Group / Volvo Logistics
Wauters Tanktransport
WFS Belgium
Wim Bosman Solutions
Your Mover Vandergoten
Yusen Logistics Benelux
Zuidnatie

A-Law Advocaten
Accenture
Admiral Dynamics
Altran
AMBOS NBGO
Aucxis Trading Solutions
Belgibo
Boek.be
Boerenbond
Bolckmans
Buck Consultants International
Camco Technologies
Centric Belgium
Cofely Services GDF Suez
Cordeel Temse
Cosimco
De Coninck Management
en Organisatie
De Europese Verzekeringsmaatschappij
De Paepe Group
Deloitte Tax Advisers
Democo
Descartes Systems Group
DG Infra
Easyfairs
Eco light
Ernst & Young
European Datacomm
Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen
GIM
Groenewout Consultants
& Engineers
Havenbedrijf Gent
Havenbestuur Zeebrugge
Immobiliën Hugo Ceusters
ING België
Inno.com cva
Intermec Technologies Benelux
Intervest Offices & Warehouses
Intris
Jones Lang LaSalle
Koning en Hartman
LEVANTO
LHC Consulting
Logit Systems
Machiels Real Estate
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STEUNENDE
LEDEN

Manpower
MBS
Meulenberg Transport
Mieloo & Alexander
Montea
Moore Stephens Verschelden
Motmans - Van Havermaet
MOW Afdeling Havenen Waterbeleid
NV De Scheepvaart
ORTEC Belgium
People for Projects
PHI Data
POM Antwerpen
POM Oost-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen
PriceWaterhouseCoopers Tax
Consultants
ProLogis Belgium
Psion
Quares Property & Facility
Management
Randstad Group Belgium
RealDolmen
Rebelgroup Advisory Belgium
ReDoSa
Rurant
S&V Management Consultants
SD WORX
Securitas Alert Services
Segro
Siemens
Stad Antwerpen - Regie voor
werk en economie
Stream Software
Supply Chain Consulting mcr
Synergie Belgium
Teleroute Integrated Solutions
Time2Trace
Trimble Transport & Logistics
UNATA
Vrije Universiteit Brussel - VUB
Warehouses De Pauw (WDP)
Waterwegen en Zeekanaal
Willy Naessens Industriebouw
Zelco Logistics
Zetes Group

VIL

Brugge Business School
Groep T
HUB-EHSAL
KaHo Sint-Lieven
Karel De Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Logistics in Wallonia
Provinciale Hogeschool Limburg
- PHL
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
Universiteit Hasselt
Vlerick Leuven Gent
Management School

Jaarverslag 2011

21

VIL team

VIL partners

De uitvoering van de activiteiten van de vzw VIL, met als
voornaamste activiteit deze van erkende competentiepool,
gebeurt door het VIL team.

Het VIL werkt samen met partners in binnen- en buitenland
om de krachten te bundelen en elkaar te versterken.

Nationaal
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Projecten

VIL

INNOVATIE

O’S

2011 stond voor het VIL in het teken van collectieve onderzoeksprojecten.
Bij collectieve onderzoeksprojecten draagt het VIL het gros van de kosten

BEDRIJVEN

DUURZAAMHEID

•

COLLECTIEVE
PROJECTEN

BOTTOM-UP

KNOW
APPLY
•

GROW

en wordt de financiële drempel voor geïnteresseerde bedrijven, zeker voor

BEDRIJVEN

KMO’s, heel laag gesteld om logistieke innovatieve concepten te initiëren

LOGISTIEK

en te implementeren. Een bijkomend voordeel van dit type projecten
is de vruchtbare samenwerking en kennisdeling tussen de bedrijven.
Daarnaast was het VIL door zijn expertise ook betrokken in enkele andere
projecten.

INNOVATIE

VLAANDEREN
TOPREGIO

Economische
maatschappe
meerwaard

Collectief onderzoeksproject

E-commerce / E-fulfillment

Gebruikerscommissie: bpost, Colruytgroup, Fiege,
Krëfel, Libridis, Mondial Relay, Neckermann, P&G,
Unigro
Begeleidingscommissie: BeCommerce, FEBETRA
en Transport en Logistiek Vlaanderen

Excellente logistiek kenmerkt
succesvolle webshops

De interneteconomie zit in de lift. Een resem nieuwe internetbedrijven springt op de kar. Een e-shop opstarten lijkt
misschien eenvoudig, maar is het niet. Dé onderscheidende
succesfactor is het onder controle kunnen houden van de
kosten. En een niet te vergeten onderdeel hiervan betreft
de logistiek; vaak ten onrechte gepercipieerd als enkel een
kostenpost.
E-fulfillment kan een belangrijke toegevoegde waarde creëren
en webwinkels zelfs een Unique Selling Proposition opleveren.
De e-shop die op lange termijn de grootste successen kan
blijven boeken, is niet noodzakelijk de goedkoopste of de
snelste, maar degene die zijn logistiek het best weet af te
stemmen op de vraag en de behoeften van de individuele
consument.

© Fiege

Ronny Kemps, Krëfel:

Het VIL voerde in 2011 zes collectieve onderzoeksprojecten uit met maar liefst
58 deelnemende bedrijven (de gebruikerscommissies) en 13 organisaties uit
het middenveld en de academische wereld als klankbord ter ondersteuning van
het project (de begeleidingscommissies).
In deze collectieve onderzoeksprojecten nam het VIL 70 % van de totale projectkosten voor zijn rekening, 30 % werd pro rata gedragen door de deelnemende
bedrijven. Hoe groter het draagvlak, hoe kleiner bijgevolg de bijdrage per deelnemend bedrijf.
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“Vóór deelname aan het project had ik het
idee dat het VIL een instituut is met academici
die ver van de realiteit staan en ons wel eens
zouden vertellen hoe het allemaal moet. Dit
is weerlegd. Er werd veel aandacht besteed
aan de input vanuit the field, alles werd zeer
goed gecoördineerd en verwerkt tot een
interessant werkstuk. Ook positief was de
samenwerking binnen de gebruikerscommissie die, ondanks de aanwezigheid van
diverse rechtstreekse of onrechtstreekse
concurrenten, zeer goed, open en constructief was.”

Projectomschrijving
Start van het project was een uitgebreide consumentenbevraging. Consumenteninzicht is essentieel om de logistieke
service maximaal af te stemmen op de wensen van de internetklant. Op basis van de resultaten formuleerde het VIL tien
lessen die zowel advies geven aan e-shops als aan logistieke
dienstverleners. De deelnemende bedrijven kregen tips hoe
het e-fulfillment proces zo succesvol mogelijk in te richten.
In de praktische fase van het project testte het VIL samen
met de bedrijven een aantal e-fulfillment oplossingen in de
praktijk uit. Zo lanceerden Unigro en Mondial Relay een
proefproject waarbij een afhaalpunt (tegen een goedkoper
tarief) als alternatieve leveroptie werd aangeboden voor
zware en grote goederen. Krëfel startte met de klant de
mogelijkheid te bieden om zelf de gewenste afleverdag en
-tijdstip te laten kiezen.
Economische en maatschappelijke meerwaarde
E-commerce hangt samen met verschillende positieve effecten: winkelverplaatsingen door consumenten worden
gereduceerd, minder verpakkingskosten omdat een minder
aantrekkelijke verpakking kan gebruikt worden - bij downloadbare producten is er zelfs helemaal geen verpakking nodig - en een besparing op afval door het verminderen van
product- en distributiecycli.
De sterke groei van de e-commerce sector vereist evenwel
innovatieve logistieke oplossingen om de last mile bezorging
van online bestelde goederen economisch en maatschappelijk leefbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren
van time slots om nodeloze ritten en verliesuren te vermijden
wanneer klanten niet thuis zijn.
Verbeteringen aan het e-fulfillment leiden tot volgende voordelen: verhoogde conversiegraad, verbeterde afleverservice
(snelheid, aflevermogelijkheden), administratieve efficiëntieverbetering, verhoogde synergie tussen offline winkels en
online verkoop ... Deze voordelen dragen niet alleen bij tot
een verbeterde totale logistieke kost, maar ook tot een verhoogde klantentevredenheid die bepalend is voor de groeimogelijkheden van de webshop en van de Vlaamse e-commerce markt.

VIL
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Collectief onderzoeksproject

Realtime monitoring
van geconditioneerde
goederen
Neem controle over de kritische
goederenstroom

Gebruikerscommissie: Agfa Gevaert, AstraZeneca,
CEVA Logistics, Colruyt, H.Essers, Sentipharm en
Special Fruit.

Voor heel wat kritische producten (bv. verse levensmiddelen,
farmaceutische en hoogwaardige elektronica-producten)
zijn de omgevingscondities waaronder ze getransporteerd,
behandeld en opgeslagen worden van essentieel belang.
Voor sommige producten is het verloop van bepaalde omgevingscondities zelfs bepalend of ze nog vermarkt kunnen
worden.
Om de condities van kritische goederen te bewaken en op
te volgen, gebruiken de meeste bedrijven temperatuurloggers. Vaak kunnen die pas op het einde van de keten uitgelezen worden waardoor de informatie is achterhaald. Vanuit
de bedrijven klonk de nood aan realtime feedback en tracering van de omgevingscondities. Zo kunnen bij dreigende
problemen snel corrigerende acties ondernomen worden
en vormen overslagpunten geen blinde vlekken meer.

Marc Andries, CEVA Logistics:

“Dankzij deelname aan dit project hebben
wij een totaaloverzicht verkregen van alle
mogelijkheden op het gebied van realtime
monitoring van omgevingscondities. Alle
technologieën werden daarenboven heel
grondig getest. Bovendien zou het ons veel
meer tijd hebben gekost mochten we hetzelfde
met eigen middelen hebben onderzocht.
Deelname was dus niet alleen kosten- maar
zeker ook tijdsbesparend.”
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Projectomschrijving
Voor de deelnemende bedrijven werd de technische haalbaarheid van verschillende innovatieve, draadloze technologieën getest. Start van het project waren quickscans bij de
bedrijven om de belangrijkste knelpunten en verbeterpunten
uit te diepen. Deze resultaten vormden de basis van het onderzoeksgedeelte en het praktisch gedeelte van het project.
De mogelijkheid van realtime feedback van de omgevingscondities kwam naar voren als de belangrijkste behoefte.
In het onderzoeksgedeelte onderzocht het VIL een aantal
draadloze innovatieve technologieën die toepasbaar zijn
voor de kwaliteitsopvolging en identificatie van producten
en logistieke dragers doorheen een keten.
In het praktische gedeelte werd de haalbaarheid van Radio
Frequency Identification (RFID), Wireless Sensor Networks
(WSN), wifi en gsm/GPRS-producten getest en gevalideerd
op logistieke dragers uit de farma-industrie, de groente- en
fruitdistributie en de grootwarenhuizen. Tenslotte werkte het
VIL een gebruiksvriendelijke kosten-batentool uit.
Economische en maatschappelijke meerwaarde
De controle op temperatuurkritische consumptieproducten
is de laatste jaren verstrengd. Volgens een recente studie
van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2011) belandt één derde van de totale voedingproductie van 1.3 miljard ton bij het afval. Het aandeel van
de toeleverketen hierin varieert van 10 tot 50 %. Draadloze,
realtime opvolging van kritische producten in de koudeketen kan dit verlies beperken en ervoor zorgen dat productiemiddelen en energie die ingezet worden tijdens de productie en distributie daadwerkelijk een economisch nut hebben
en geconsumeerd worden.
De vermindering van foutieve registraties en snellere opvolging leidt tot een verbeterde garantie van kwaliteit, wat de
effectiviteit van gebruikte productiemiddelen vergroot. Een
transparante keten met draadloze, realtime opvolging leidt
tot minder discussies en kortere afwikkeling van claims wanneer deze zich voordoen. Uiteindelijk is het de consument
die het voordeel heeft om gegarandeerd kwalitatieve producten te consumeren. Koudeketenopvolging vermindert
gezondheidsrisico’s doordat de waarde van het product te
allen tijde bepaald is.

VIL
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Collectief onderzoeksproject

Hospitaallogistiek

Gebruikerscommissie: AZ Herentals, AZ Turnhout,
GZA en Jessa Hasselt

Efficiëntie in de bevoorradingsketen is bij ziekenhuizen een
hot topic. In tijden van dalende budgetten is de zorgsector
genoodzaakt om efficiënter te gaan werken en zo kosten
te besparen. Tegelijkertijd worden de opgelegde kwaliteitsniveaus stelselmatig opgevoerd. Om dit alles te realiseren
wordt steeds meer naar de logistieke processen gekeken,
waar nog veel verbeterpotentieel aanwezig is.

Topzorg door toplogistiek

De ziekenhuissector wordt vandaag geconfronteerd met
een aantal concrete logistieke knelpunten, waaronder
bijvoorbeeld inefficiënties rond binnenkomende goederenstromen, ruimtegebrek voor opslag van materialen en gebrekkig voorraadbeheer. Als niet-kernactiviteit is het ook
niet altijd evident of eenvoudig om de nodige mensen en
middelen voor logistiek te verkrijgen.

© Hospital Logistics

Marcel Kerkhofs en Koen Lambrechts,
Jessa Ziekenhuis:
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“Door een recente fusie wordt de logistieke
organisatie herzien. Dit leverde opportuniteiten op: de opstart van een nieuw extern
magazijn gaf ons de mogelijkheid met een
wit blad te beginnen en ervoor te zorgen dat
stocklocaties optimaal worden toegekend.
Binnen dit project heeft het VIL met ons een
oefening gedaan op basis van voorraadrotatie en bestelfrequentie. Steunend op deze
oefening gaan wij nu een plan opmaken om
daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan. Het
project heeft ons zeker en vast praktisch op
weg geholpen naar een efficiënt stocklocatiebeheer.”

Projectomschrijving
Vanuit deze achtergrond bracht het VIL bij de deelnemende
ziekenhuizen de logistieke processen in kaart: plaatsen van
bestellingen, goederenreceptie, opslag, picking en interne
verdeling. Vanuit de specifieke problematiek werden verbetervoorstellen geformuleerd en praktijkcases uitgewerkt om
de haalbaarheid af te toetsen. Ook het actuele thema ‘centralisatie van magazijnactiviteiten’, met eventuele uitbesteding van activiteiten, werd inzichtelijk gemaakt.
De scope van dit project werd beperkt tot verbruiksartikelen,
maar de principes waarop de analyse gebouwd is, zijn ook
toepasbaar op andere stromen zoals bijvoorbeeld de apotheek.
Economische en maatschappelijke meerwaarde
Efficiënte logistiek en kwaliteitsvolle zorgverlening staan
niet los van mekaar. Het onderzoek bracht een aantal bestaande problemen aan het licht die wegen op de logistieke
efficiëntie en zo ook op de budgetten en de kwaliteit van
dienstverlening.
Eén constante hierin is dat de logistieke stromen onvoldoende ondersteund worden door technologie. De scanningtechnologie heeft nochtans een voldoende hoge maturiteit en bewezen betrouwbaarheid zonder een exuberant
prijskaartje te torsen. Dit laat in eerste instantie toe de
bevoorradingsketen beter op te volgen en in een tweede
stadium ook actief te sturen en beheren. Tegelijk werd ook
de problematiek van de opvolging van lotnummers en vervaldagen aangepakt, wat resulteert in quasi geen vervallen
voorraden. Met de praktijkcases reikt het VIL de ziekenhuizen laagdrempelige methodes aan voor een betere ondersteuning van het magazijnbeheer.
Ook de overstap naar een (extern) centraal magazijn kan
ziekenhuizen een efficiëntieboost geven. De overschakeling
moet echter zeer goed voorbereid worden. Concreet resultaat: 50 % ruimtewinst binnen het ziekenhuis; gunstigere
levervoorwaarden (tot € 100.000 per jaar) en toename in de
leverperformantie van de leveranciers.

VIL
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Collectief onderzoeksproject

Beheer van logistieke
dragers - Proof of Concept

Gebruikerscommissie: Atlas Copco, bpost en Veiling
Haspengouw

Het gebruik van logistieke dragers (of RTI’s) zoals palletboxen, kratten en rolcontainers, is essentieel in de logistieke keten, onder meer voor transport en opslag. Dit brengt
een onvermijdelijke kost met zich mee. Om deze kost te
beperken, dienen bedrijven efficiënt om te springen met dit
materiaal. Vaak ontbreken de juiste tools om deze dragers
op een efficiënte manier te identificeren en te beheren.

Van theorie naar praktijk

In 2010 heeft het VIL samen met twaalf bedrijven aangetoond dat de RFID- en RTLS-technologie matuur genoeg
is om logistieke dragers correct en automatisch te kunnen
opvolgen. Binnen dit project werden de technologieën in de
praktijk getest.

Kurt Andries, Atlas Copco:

© Veiling Haspengouw

“Samen zitten en discussiëren met bedrijven
die te maken hebben met een gelijkaardig
logistiek probleem dwingt je om op een andere manier naar de problematiek te kijken.
Maar een nog grotere meerwaarde was de
begeleiding van het VIL. We hebben testen
en evaluaties gedaan waar wij zonder deze
begeleiding niet snel aan zouden begonnen
zijn. Te meer omdat door de positie van het
VIL je ook een onafhankelijke proof of concept
kan opzetten met resultaten die los staan van
elke commerciële insteek. De resultaten van
de RFID-testen binnen dit project waren dan
ook heel interessant voor ons bedrijf.”
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Projectomschrijving
Dit vervolgproject bestond uit twee delen: praktische proofs
of concept en gedetailleerde kosten-batenanalyses.
Bij bpost International op Brucargo werden gedurende vijf
weken alle in- en uitgaande rolcontainers tussen het sorteercentrum en de luchtvrachtafhandelaars in realtime en
automatisch opgevolgd. Bij Atlas Copco werden samen met
twee leveranciers gedurende tien weken in- en uitgaande
logistieke dragers geregistreerd. In beide situaties werd gebruik gemaakt van RFID-tags en -portalen. De registraties
gebeurden feilloos.
Het VIL berekende voor de drie deelnemende bedrijven ook
kosten-batenanalyses, driemaal voor een andere flow en
een andere soort logistieke dragers (rolcontainers, bakkencontainers, skids, houten en plastic paloxen). De berekeningen werden uitgevoerd met een generieke kosten-batentool
ontwikkeld door het VIL. De analyses gaven een oplijsting
van de verbeterpunten, stelden oplossingen voor en nieuwe
processen met invoering van RFID en concrete return-oninvestment.
Economische en maatschappelijke meerwaarde
De praktische proofs of concept bij bpost en Atlas Copco
hebben duidelijk aangetoond dat de RFID-technologie voldoende matuur is om ze op grotere schaal te implementeren voor een efficiënt beheer van RTI’s. Door het verdwijnen
en het oneigenlijk gebruik van RTI’s dient bpost jaarlijks
gemiddeld 3.500 extra RTI’s aan te kopen. Bpost is ervan
overtuigd dit verlies met een derde te reduceren door de
RTI’s met behulp van RFID te identificeren en te beheren.
Nood aan reductie van verlies van RTI’s werd door de drie
betrokken partijen in het project bevestigd.
Door meer transparantie van RTI’s, weten waar ze zijn, kan
men tekorten en overschotten beter bijsturen waardoor
spoedtransporten kunnen worden vermeden.
Bij de drie bedrijven is er een positieve business case met
een terugverdientijd tussen 1,3 en 2,7 jaar met een investeringsbedrag tussen € 115.000 en € 435.000, en een terugkerende jaarlijkse kost voor onderhoud, RFID-labels e.a.
tussen € 9.000 en € 19.000.

VIL
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Collectief onderzoeksproject

Meten van resilience Veerkracht in
de supply chain
Wees voorbereid op verstoringen
in de keten

Gebruikerscommissie: Connect Group, ECS, EcuLine, Gosselin, Nike, ODTH, SDV en Toyota
Begeleidingscommissie: Accenture, Marsh, TNO,
Vlerick Management School en VEA

Supply chain netwerken worden almaar complexer. In een
globale supply chain zijn veel risico’s steeds moeilijker te
beheersen, laat staan te vermijden. Zo heeft niet minder
dan 85 % van de internationaal opererende bedrijven (BCI
2012) het laatste jaar met ernstige verstoringen te maken
gehad. Voor de helft leidde dit tot productieverlies, voor 40 %
tot stijging van de operationele kost en voor een derde tot
verlies van inkomsten en/of stijging van de klachten met een
negatieve impact op het niveau van de dienstverlening.
Om met deze onzekerheid om te gaan, moeten bedrijven
zorgen dat hun supply chain ‘resilient’ is, zodat de impact
van verstoringen geminimaliseerd wordt. Hoewel de aandacht voor de onzekere logistieke keten de laatste jaren is
gegroeid, blijft het moeilijk om zonder een objectief kader
middelen efficiënt te gebruiken om deze onzekerheid te beheersen.

Projectomschrijving
Het VIL onderzocht samen met de deelnemende bedrijven wat de onzekerheden in hun supply chain zijn, welke
maatregelen zij kunnen/moeten treffen en hoe een bedrijf
een resilient strategie kan inbedden in alle schakels van de
logistieke keten.
Het project leverde in dit kader een meetmethodologie
(SCRAM® - the Ohio State University) aan die antwoord
geeft op enkele prangende vragen:
• Hoe kunnen bedrijven de onzekerheid in hun supply
chain in kaart brengen?
• Welke maatregelen moeten bedrijven treffen?
• Hoe kan een onderneming haar resilient strategie inbedden in alle lagen/schakels van de logistieke keten?
• Hoe beïnvloedt dit de relatie verlader - logistieke dienstverlener?
Aansluitend op reeds uitgevoerd onderzoek, heeft het VIL
deze methodologie verrijkt met een stappenplan om zo ook
generieke lessen te kunnen trekken en daardoor de Vlaamse
logistieke sector te versterken.
Dankzij de deelname van bedrijven uit zeer diverse sectoren
kan het VIL concrete sectoroverschrijdende aanbevelingen
doen, gebaseerd op het assessment bij de deelnemers, de
talrijke gesprekken met stakeholders en een grondige literatuurstudie.

Geert De Wilde, SDV:

“We zijn zeer tevreden over de aanpak en de
ondersteuning van het project. Een belangrijke
meerwaarde is dat tijdens de oefening aan
de hand van praktijkvoorbeelden SDV en
de andere deelnemende bedrijven op een
interactieve manier van elkaar geleerd hebben
om kennis te delen. De goede en juiste mix
van bedrijven (verlader/expediteur/logistiek
provider) was zeer belangrijk en geeft telkens
een ander perspectief aan een bepaalde
problematiek/uitdaging. Dit met de nodige
professionele input dankzij het VIL.”
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Economische en maatschappelijke meerwaarde
Door een doorgedreven analyse van kwetsbaarheden en
competenties en een intense wisselwerking tussen verladers
en logistieke dienstverleners werd een supply chain risk
strategie ontwikkeld.
De Ohio meetmethodologie kreeg van het VIL een ‘Vlaamse’
touch en werd aangevuld met conclusies en aanbevelingen.
Dankzij deze tool kunnen bedrijven een assessment doen
en zo de basis leggen voor een evenwichtig supply chain
risicobeheer gebaseerd op kennis van de mogelijke impact
van onvoorziene risico’s en gebeurtenissen op het eigen
functioneren en de impact op de gehele keten.

VIL
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Collectief onderzoeksproject

Bouwlogistiek
Logistieke boost voor de bouwsector

Gebruikerscommissie: Adams-Polendam, Aswebo,
Bolckmans, CCB Beton, CRH-CN, Democo, Ebema,
Eternit, Geertrans, Grizaco, Group Biesmans, Gyproc
Saint-Gobain, Heijmans Infra, Kerkstoel 2000+, Knauf,
Kumpen, Machiels Building Solutions, Nelissen,
Nynas, Olivier Construct, Q8, Rockfon, SteinzeugKeramo, TDL, Vandersanden, Verhelst Logistics,
Willy Naessens Group
Begeleidingscommissie: TNO, Vlaamse Confederatie
Bouw, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw

Het bouwproces is complex en er zijn veel betrokken partijen
(aannemers, producenten van bouwmaterialen, producenten
van grondstoffen, vervoerders …). De sector wordt gekenmerkt door hoge concurrentie; met een grote prijsdruk, dus
lage marges, tot gevolg. Deze problematiek weerspiegelt
zich ook op het vlak van logistiek. Het spreekt voor zich dat
onder deze omstandigheden het in goede banen leiden en
efficiënt en duurzaam organiseren van de logistieke stromen
een enorme uitdaging is.
Net zoals in andere sectoren, kan een inefficiënt logistiek proces zorgen voor extra (vaak verborgen) kosten. De logistieke
kosten worden geraamd op 8 tot 15 % van de totale bouwkosten.
Briek Verhelst, Verhelst Logistics:

“Het project gaf een grondige inventaris van
de problemen in de bouwsector en mogelijke
oplossingsrichtingen. Het mag echter niet bij
oplossingen op papier blijven. De uitdaging
ligt nu bij de overheid en de bouwsector om
de door het VIL aangereikte oplossingen in
de praktijk om te zetten.”
Projectomschrijving
Doel van dit project was na te gaan hoe duurzame logistieke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden en dit door
de huidige toegepaste logistieke concepten en praktijken in
36
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de bouwsector in kaart te brengen en vervolgens kritisch in
vraag te stellen. Hiervoor voerde het VIL verschillende analyses uit, in nauwe samenwerking met de 27 deelnemende
bedrijven.
In de probleemanalyse werden, gebaseerd op gesprekken
met de deelnemers en bevestigd of aangevuld met reeds
uitgevoerd onderzoek, de belangrijkste logistieke knelpunten
geïdentificeerd. Als antwoord op deze knelpunten onderzocht het VIL oplossingsrichtingen die de basiswerkzaamheden efficiënter en betrouwbaarder maken.
Vanuit verschillende invalshoeken werden de oplossingen
en initiatieven tegenover elkaar afgewogen en daarna afgemeten volgens enerzijds de impact op de efficiëntie van het
bouwproces (faalkosten) en anderzijds de logistieke efficiëntie. Een multi-criteria evaluatie hield tot slot ook rekening met
het vernieuwende karakter, toepasbaarheid, impact en duurzaamheid, draagvlak en budget van de mogelijke oplossing.
Economische en maatschappelijke meerwaarde
De bouw is een cruciale sector die veel toegevoegde waarde creëert. De sector draagt voor bijna 6 % bij tot het BBP
en zorgt voor bijna 7 % van de totale tewerkstelling. Door
de logistieke innovatie in de bouwsector te stimuleren kan
de efficiëntie binnen bouwlogistieke stromen verbeteren, i.e.
de logistieke kosten, die tot 15 % oplopen, verminderen.
Het onderzoek toont aan dat er nog veel ruimte tot verbetering is. Concreet kwamen uit de bus: het verhogen van
de beladingsgraad, het vermijden van onnodige vervoersbewegingen, het aanpakken van de eerder conservatieve
instelling binnen de sector zodat logistieke innovatie haar
intrede kan doen, het aanstellen van een bouwcoördinator,
het aanmoedigen van horizontale samenwerking, het bundelen van goederen en het efficiënter maken van retourlogistiek. Dit heeft allemaal een positieve impact op de logistieke kosten en op het milieu.
Efficiëntere bouwlogistiek met minimale maatschappelijke
impact is mogelijk en dient een streefdoel te zijn. Vanuit
een gemeenschappelijk belang van overheidswege en de
bouwsector, is de uitdaging nu om de aangereikte oplossingen in de praktijk om te zetten.

VIL

Jaarverslag 2011

37

Internationale projecten

Interreg IV
‘Grenzeloze Logistiek’

FP 7
‘SoCool@EU’

Samen met elf partners heeft het VIL zijn schouders gezet
onder het Vlaams-Nederlands project ‘Grenzeloze Logistiek’. Op 1 oktober 2011 ging dit project van start met als
doelstelling de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de
vele logistieke bedrijven te versterken.

Zoals reeds aangegeven in het jaarverslag van 2010 participeert het VIL in het Europees project (FP7) SoCool@EU
(Sustainable Organisation between Clusters of Optimized
Logistics @ Europe). De finale goedkeuring door Europa
vond plaats in december 2011. Samen met partners uit Nederland, Duitsland, Spanje, Denemarken, Zweden en Turkije
wordt de logistieke competitiviteit van verschillende regionale clusters in kaart gebracht en beoordeeld.

De Europese Unie financiert ‘Grenzeloze Logistiek’ voor 50 %
via het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Het VIL
is de Vlaamse partner voor het gedeelte ‘Technologymapping’; een werkpakket waarin het innovatiepotentieel van de
logistieke sector in kaart wordt gebracht. Dit moet de basis
leveren voor verder toepassingsgericht onderzoek dat de
bedrijven sterker moet en zal maken.
Begin maart 2012 werd door het VIL een korte enquête
uitgestuurd naar de ‘brede’ logistieke sector. Hierin werd
gepeild naar lopende innovaties en openstaande noden
enerzijds, maar ook naar de knelpunten die de bedrijven
verhinderen om te innoveren.
Op basis van de reacties wordt de volgende maanden een
aantal actuele ‘issues’ geselecteerd en verder uitgediept. Op
een evenement in het najaar van 2012 worden de resultaten
van het werkpakket ‘Technologymapping’ bekend gemaakt.

Het project loopt over drie jaar met in het totaal zes werkpakketten waarbij het VIL vooral in werkpakketten 2, 3, 4 en
6 actief betrokken is. In deze werkpakketten ligt de focus
voornamelijk op een vergelijkende economische analyse
tussen de verschillende regionale clusters en de organisatie
van de communicatie van de behaalde resultaten van dit
project in Europa.
De partners zijn kennisinstellingen die eveneens de ambitie
hebben om een logistiek platform op te zetten om nieuwe
Europese projecten te kunnen realiseren: het Zaragosa Logistis Center, het House of Logistics and Mobility in Frankfurt, de Lunds Universiteit in Zweden, Transport Innovation
Network in Kopenhagen, de Danish Maritime Cluster, Mersin in Turkije en Dinalog in Nederland in samenwerking met
het VIL.

De VIL partners in het project Grenzeloze Logistiek, dat loopt
tot september 2014 zijn: de Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel Limburg, Rewin West
Brabant, Dinalog, Zeeland Seaports, en Interleuven.

Europese Unie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het VIL focust hoofdzakelijk op collectieve onderzoeksprojecten in het kader
van de steunovereenkomst met de minister voor Innovatie. Daarnaast werden
in 2011 twee internationale projecten opgestart.
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Projecten met
VIL expertise

Bundelen van hoeveen streekproducten

Benchmarkstudie
luchtvracht in de farmasector

In opdracht van RURANT vzw en het Innovatiesteunpunt
voor land- & tuinbouw voerde het VIL een onderzoeksproject uit rond gezamenlijke regionale distributie van hoeveen streekproducten in de Antwerpse Kempen. Hierbij werd
de haalbaarheid van samenwerking tussen kwekers en telers afgetoetst om samen hun B2B-klanten zoals hoevewinkels, delicatessenzaken en restaurants te beleveren.

Het VIL heeft in opdracht van en in samenwerking met
The Brussels Airport Company een benchmarkstudie uitgevoerd om inzicht te verwerven in de luchtvrachttrafieken
van de farmaceutische sector.

Er werden elf bedrijven geselecteerd die tegelijk producent
zijn en hun hoeveproducten aan de man brengen in hun eigen hoevewinkel. Het VIL bezocht de bedrijven in de periode
september - november 2011 om door middel van een vragenlijst en een kwantitatieve analyse:
1. de ‘fit’ voor een mogelijke samenwerking na te gaan;
2. de mogelijke samenwerkingsrichtingen uit te tekenen;
3. een analyse te maken van het economisch potentieel.
De insteek van de opdrachtgevers was om producenten
van hoeve- en streekproducten te helpen met het opzetten
van een coöperatief distributiesysteem dat steunt op een
sterke technische backbone. De voordelen voor de deelnemende bedrijven liggen niet louter op logistiek vlak. Het
belangrijkste voordeel is dat door een stuk uit te besteden
er tijd vrijkomt voor de kerntaken.

Via kwalitatieve diepte-interviews met zowel farmaverladers
in België, als met gespecialiseerde logistieke dienstverleners
en stakeholders, werden beweegredenen en opinies van
de markt getoetst. De verwachtingen in deze sector wat
betreft de dienstverlening van hun farmaproducten liggen
erg hoog. Het VIL vatte deze verwachtingen, onder meer
op het vlak van opslagfaciliteiten en service, samen in een
reeks van concrete conclusies en aanbevelingen over hoe
de dienstverlening voor luchtvracht van farma optimaal kan
worden ingericht.
The Brussels Airport Company zal deze conclusies en aanbevelingen opnemen in een pro-actief beleid ten aanzien
van de sector waarbij alle supply chain actoren elkaar inhoudelijk zullen verrijken en zullen samenwerken aan een
‘farma-luchthaven’.

Het totale volume van de deelnemers bleek echter onvoldoende om transportconsolidatie op een rendabele manier
op te zetten. De bereidheid om onderling samen te werken
was evenwel groot, dus werd de analyse verruimd en gezocht naar extra afzetpunten. Op basis van de geografische locatie van de elf deelnemende bedrijven werd een
cirkel met een straal van 20 km getekend. Binnen deze regio werden vervolgens een 340-tal potentiële afnemers van
hoeveproducten geïdentificeerd.

Het VIL verleent soms ook zijn expertise aan één opdrachtgever indien er een
hoge kennisrelevantie voor de logistieke sector in het algemeen en een toegevoegde waarde voor logistiek Vlaanderen in zit. De opdrachtgever kan een
overheidsinstelling, organisatie of een bedrijf zijn.
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Het besluit is dat enkel door actieve prospectie in die doelgroepen voldoende schaalgrootte kan gerealiseerd worden. Op het moment van de redactionele afsluiting van dit
jaarverslag onderhandelde het Innovatiesteunpunt met een
geïnteresseerde partij om de uitbating van het logistiek platform voor zijn rekening te nemen.
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Kennisverspreiding

VIL

De betrokkenheid van en voeling met de doelgroep speelt een belangrijke
rol in de verschillende fases van de projectwerkwijze en het bottom-up

KNOW
•

LOGISTIEK

BEDRIJVEN

GROW

behoeften in de markt zijn is continue interactie met de logistieke sector
van cruciaal belang. Maar ook kennisverspreiding is een basisactiviteit
voor het VIL als competentiepool. Via een brede verspreiding van de
opgebouwde kennis wordt het valorisatiepotentieel verhoogd.
Economische
&
maatschappelijke
Naast het uitgeven van persberichten en rapporten zijn de VIL events
meerwaarde
voor beide doelen heel belangrijk. Bovendien zijn het ideale netwerk-

APPLY
•

beslissingsproces van het VIL. Om te achterhalen wat de noden en

INNOVATIE

gelegenheden. Niet alleen voor de deelnemers onderling, ook voor het

VLAANDEREN
TOPREGIO

VIL om zijn oor te luisteren te leggen bij de doelgroep.

Nieuwjaarsreceptie 2011 • 211 • 1/02 • Horta, Antwerpen
Brucargo Secured Gateway • 90 • 17/02 • Brucargo, Zaventem
Themacafé - Aardgas/biogas/waterstof als energiebron van de toekomst

• 24 • 24/02 • Nova Natie, Antwerpen

Dal- en nachtdistributie • 134 • 17/03 • FEBETRA, Brussel
Uw douane en BTW-strategie, een blok aan het been of een competitief voordeel?
• 85 • 29/03
SLOW Logistics • 109 • 31/03 • ING, Antwerpen

VIL events

Themacafé - Logistiek vastgoed in Vlaanderen • 35
Ga voor meer ketentransparantie • 103 • 28/04

Life demo Scania

• 17

• 5/05

• De Ark, Antwerpen
• 30 • 30/06 • MAS Havenpaviljoen, Antwerpen

Themacafé - Human Resources in de logistiek

• 21
• 28

• 100

• 5/04 • Your Mover Vandergoten, Vilvoorde
• Link 21, Herentals

• Scania, Opglabbeek

Algemene Vergadering 2011 • 49 • 15/06
Themacafé - Logistieke activiteiten in de haven

Brainstormsessie 1
Brainstormsessie 2
Presummit dinner

• Ernst & Young, Antwerpen

• 17

• 29/09

• Nv De Scheepvaart, Hasselt

• 9/11 • Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Gent
• 23/11 • Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, Leuven
• 30/11 • 9 Beaufort (MAS), Antwerpen

VIL Summit - Supply Chains of the Future • 260 • 1/12 • Metropolis, Antwerpen
Slotevent E-commerce/E-fulfillment • 121 • 15/12 • bpost, Brussel
Workshop Lean and Green • 40 • 21/12 • Natiënhuis, Antwerpen
• Aantal deelnemers

In 2011 organiseerde het VIL 18 events en bereikte zo bijna 1.500 personen.
De VIL events staan niet alleen bekend om hun interessante inhoud met concrete
voorstelling van cases en bedrijfsgetuigenissen, maar ook om hun unieke netwerkmogelijkheden. Het VIL brengt namelijk bedrijven en organisaties uit diverse
sectoren bij elkaar: zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook
kennisinstellingen en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw- en
real estate wereld.
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In 2011 organiseerde het VIL vijf slotevents waarop de resultaten van een collectief onderzoeksproject werden voorgesteld. De kennis, opgedaan tijdens projecten, kent zo een
veel bredere verspreiding dan enkel de deelnemende bedrijven. Bovendien werden deze events altijd zeer goed geëvalueerd door de deelnemers met een gemiddelde algemene
beoordeling van 3,8/5. Meer dan 550 personen woonden
één van deze slotevents bij.

• Datum

• Locatie

informeel karakter bijzonder gesmaakt wordt: met een
drankje in de hand, in beperkte kring, discussiëren over een
onderwerp dat leeft bij de bedrijven. Het VIL organiseerde
vier themacafés in verschillende Vlaamse provincies en over
verschillende onderwerpen. Deze avonden zijn in eerste instantie voorbehouden voor de VIL leden.
Hét event van 2011 was natuurlijk de VIL Summit; een internationaal congres over de toekomst van de supply chain.

Daarnaast werd de traditie van VIL themacafés voortgezet
omdat uit de evaluatie blijkt dat deze formule door haar
VIL
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Nieuwjaarsreceptie
• 1 februari 2011 • 211 deelnemers
• Horta Antwerpen
De VIL nieuwjaarsreceptie groeit stilaan uit tot ‘the place to
be’ voor de logistieke sector. Met een 200-tal aanwezigen
uit de sector was het de ideale gelegenheid om contacten
te leggen en bij te praten in een aangenaam kader en gemoedelijke sfeer.
De nieuwjaarsboodschap van Danny Van Himste, voorzitter
van het VIL, en Liesbeth Geysels, algemeen directeur van
het VIL was een optimistische boodschap. Het VIL is ambitieus en ondernemend en legt de lat hoog.

Er volgde een pittige discussie tussen de aanwezigen, waarbij de wegvervoerders te kennen gaven dat zij zeker niet
afkerig staan tegenover nieuwe duurzame energiebronnen
maar dat telkens opnieuw het kostenplaatje in vraag dient te
worden gesteld.

De aanwezigen kregen een grondige update van de recente
ontwikkelingen op vlak van douane en BTW van de specialisten van Ernst & Young. Een must voor ondernemingen
actief in logistiek en transport, import en export en dat voor
zowel financiële als voor strategische functies.

Het was in ieder geval een zeer geanimeerd themacafé in
een bijzonder mooi en comfortabel kader, met dank aan
gastheer Novanatie Logistics.

De deelnemers konden aan deze experten tijdens de receptie in 1-op-1-gesprekken praktische, ‘persoonlijke’ vragen
stellen. Dit laatste werd erg gewaardeerd door de talrijk opgekomen VIL leden

Slotevent Dal- en
nachtdistributie
• 17 maart 2011 • 134 deelnemers
• FEBETRA, Brussel

Slotevent Brucargo
Secured Gateway
• 17 februari 2011 • 90 deelnemers
• Brucargo
Op 17 februari vond het slotevent van het project Brucargo
Secured Gateway plaats. Slotevent is hier misschien niet
de juiste term want het was in de eerste plaats de lancering
van het concept ‘Brucargo Secured Gateway’.
De aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren kwamen
om van Brucargo opnieuw één van de meest efficiënte cargoluchthavens van Europa te maken werden uitvoerig toegelicht. Private bedrijven en overheidsdiensten kregen de
kans om hun standpunten tegen elkaar af te wegen tijdens
het panelgesprek.

Themacafé - Aardgas / biogas / waterstof als energiebron van de toekomst
• 24 februari 2011 • 24 deelnemers
• Nova Natie, Antwerpen
Het thema van de avond werd ingeleid door Philippe Desrumaux van Drive Systems en Tom Verstraelen, Traffic Manager bij DHL Express. Drive Systems heeft ervaring in het
ombouwen van bestaande motoren op dual fuel, terwijl
DHL Express de knepen van het vak kent met bestelwagens op aardgas.
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Meer dan 130 personen meldden zich aan in de seminariezaal van FEBETRA, Federatie der Belgische Transporteurs,
om in primeur de resultaten van het langlopende VIL project
‘Dal- en nachtdistributie’ te vernemen. Het VIL ziet kansen
voor dal- en nachtdistributie in diverse sectoren. Dat is een
eerste belangrijke conclusie uit de onderzoeksfase. Uit de
proefprojecten bleek dat een dergelijke verschuiving uitgesproken maatschappelijke en bedrijfseconomische baten
oplevert.
Niet alleen de onderzoekers kwamen aan het woord, ook
de deelnemende partijen aan de pilootprojecten kwamen
getuigen over de testen. Nadien gaven enkele prominente
sprekers, waaronder Johnny Thys (CEO bpost), vanuit hun
specifieke invalshoek, hun visie over de problematiek en
plaatsten dit in een ruimer kader.

“Sprekers met inhoud en gerenommeerde
namen, grote opkomst en persbelangstelling!
Nogmaals een bewijs dat VIL erg goed
bezig is.”

Workshop ‘Uw douaneen BTW-strategie’,
i.s.m. Ernst & Young
• 29 maart 2011 • 85 deelnemers
• Ernst & Young, Antwerpen
Het VIL organiseerde samen met Ernst & Young een workshop rond douane- en BTW-strategie. Karel De Gucht, EUCommissaris voor Handel, gaf een gelegenheidstoespraak.

Slotevent SLOW Logistics
• 31 maart 2011 • 109 deelnemers
• ING, Antwerpen
Donderdag 31 maart was het de beurt aan het slotevent
van het collectief onderzoeksproject met de ietwat provocerende titel ‘Slow Logistics’. Gelegenheidslocatie was de
prachtige aula van ING Antwerpen.
Op dit event werd het project en het concept Slow Logistics
uitvoerig toegelicht door de VIL experts en deelnemende
projectpartijen. Enkele sprekers gaven vervolgens met veel
begeestering hun interpretatie van het concept en verduidelijkten hun ervaringen met enkele case studies met als
keynote speakers Wouter De Geest (CEO BASF Antwerpen) en Marc De Scheemaecker (CEO NMBS). Deze brede
benadering vanuit verschillende invalshoeken zorgde voor
een grondig inzicht in dit onderwerp.

Themacafé - De logistieke
vastgoedmarkt in Vlaanderen
- werk aan de winkel?!

fiscaliteit en rulings een aantal gunstmaatregelen en ook de
nodige mensen ter beschikking om bedrijven hierin te begeleiden.
De discussie was zeer geanimeerd en gaf een duidelijk inzicht in een materie die logistiekers ter harte gaat.
Met dank aan gastbedrijf Your Mover Vandergoten die in zijn
magazijn een origineel hoekje had vrijgemaakt.

Slotevent Ga voor
meer ketentransparantie
• 28 april 2011 • 103 deelnemers
• Link 21, Herentals
Ketentransparantie en tracking & tracing zijn hot issues in
de logistieke sector. Meer dan 100 geïnteresseerden waren
aanwezig op het slotevent van de twee collectieve onderzoeksprojecten: ‘Intelligente en automatische Proof of Shipment & Delivery van hoogwaardige en kritische goederen’
en ‘Beheer van logistieke dragers’.
Naast een voorstelling van de onderzoeksresultaten werd
het programma aangedikt met bedrijfservaringen aan de
hand van verschillende praktijkcases. De praktische toepasbaarheid en economische haalbaarheid van de invoer
van RFID en RTLS kwamen uitgebreid aan bod.

“Het event gaf een goed inzicht in de praktische toepasbaarheid en de struikelblokken
van RFID. Het was heel waardevol om
processen die vergelijkbaar zijn over de
sectoren heen en daarin de rol die RFID
kan opnemen te bekijken, net zoals de
problemen en uitdagingen die er nog
steeds zijn.”

• 5 april 2011 • 35 deelnemers
• Your Mover Vandergoten, Vilvoorde
Dit themacafé over de logistieke vastgoedmarkt werd professioneel ingeleid door Luc Kiebooms, Director bij King
Sturge België. Vlaanderen ondervindt steeds meer concurrentie van de omliggende regio’s en kan door de schaarsheid aan en de hoge kost van de nog beschikbare gronden
de ‘strijd’ steeds moeilijker aan. Tegelijkertijd zijn de gangbare huurprijzen in Vlaanderen van die aard dat het voor een
vastgoedbedrijf niet meer interessant is om nog nieuwbouw
op te trekken. Nochtans heeft Vlaanderen op het vlak van
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Live demo Scania
• 5 mei 2011 • 17 deelnemers
• Scania, Opglabbeek
Voor de effectieve VIL leden organiseerde het VIL nog iets
extra. Zij kregen de mogelijkheid toeschouwer te zijn van
een live demo van automatische Proof Of Shipment & Proof
of Delivery van luchtvracht bij Scania Parts (Opglabbeek) deelnemer aan het collectief onderzoeksproject ‘Intelligente
en automatische Proof of Shipment & Delivery van hoogwaardige en kritische goederen’.
Wat de aanwezigen tijdens het event ‘Ga voor meer ketentransparantie’ aan de hand van een PowerPointpresentatie
kregen uitgelegd werd nu in de praktijk, real life gedemonstreerd.

Algemene Vergadering
• 15 juni 2011 • 49 deelnemers
• De Ark, Antwerpen
De Algemene Vergadering vond net zoals in 2010 plaats
in het aangename kader van De Ark in Antwerpen. Dit jaar
kwamen enkel de statutaire aangelegenheden aan bod
zodat enkel de effectieve leden van het VIL met stemrecht
werden uitgenodigd. De cijfers van 2010 werden toegelicht
door de bedrijfsrevisor KPMG, waarna Danny Van Himste
als voorzitter van de Raad van Bestuur van het VIL en algemeen directeur Liesbeth Geysels het werkjaar overliepen en
de verschillende realisaties toelichtten.
Er stonden ook verkiezingen van de Raad van Bestuur op
het programma. De negen huidige bestuurders die de bedrijfswereld vertegenwoordigen werden herverkozen voor
een termijn van drie jaar. De drie door de Vlaamse regering
voorgedragen overheidsbestuurders werden goedgekeurd.

Themacafé - Logistieke
activiteiten in de haven
• 30 juni 2011 • 30 deelnemers
• MAS Havenpaviljoen, Antwerpen
Het themacafé rond ‘logistieke activiteiten in de haven’ ging
zeer toepasselijk door in het Havenpaviljoen van het MAS
(Museum Aan de Stroom) en behandelde volgende vragen:
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Wat verwachten verladers en logistieke dienstverleners van
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en van de
Antwerpse Havengemeenschap? Welke aanpassingen op
het vlak van de supply chain verwachten de bedrijven? Hoe
kan het GHA hieraan tegemoet komen?
Het onderwerp werd ingeleid door Jan Blomme, Hoofdadviseur Strategie & Ontwikkeling van het GHA, waarna een
geanimeerd debat plaatsvond waar alle deelnemers actief
aan deelnamen. Door de aanwezigheid van prominenten
uit diverse sectoren (zoals haven, logistiek, chemie, transport, vastgoed en HR) werd het thema vanuit verschillende
standpunten benaderd.

Themacafé - Human
Resources in de logistiek
• 29 september 2011 • 17 deelnemers
• Nv De Scheepvaart, Hasselt
Axel Steukers van Manpower Business Solutions en Koen
De Valck van SD Worx verzorgden de inleiding van dit themacafé rond het (tijdelijk) insourcen van personeel als oplossing voor het aanvullen van talent en het opvangen van
piekperiodes in de logistiek.
Wat verstaan verladers en logistieke dienstverleners hieronder? Waarom wel of niet doen? Wat wordt momenteel aangeboden door HRM- en interimbedrijven? Waar schieten zij
tekort? Dit zijn maar enkele vragen die aan bod kwamen. Uit
de discussies kwamen de verschillen tussen outsourcing en
interim uitdrukkelijk naar voren. Insourcen van personeel is
duidelijk gericht op het inzetten van personeel gedurende
een langere periode en richt zich meestal op knelpuntberoepen en jobs van hoger niveau.
Gastheer van de avond was NV De Scheepvaart die haar
mooie locatie ter beschikking stelde van het VIL.

Brainstormsessies
• 9 november 2011 • 21 deelnemers
• Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Gent

EN

• 23 november 2011 • 29 deelnemers
• Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, Leuven
Op 9 (Gent) en 23 (Leuven) november 2011 organiseerde
het VIL brainstormsessies onder begeleiding van de Inno-

vatiecentra van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant rond
nieuwe innovatieve ideeën voor de collectieve onderzoeksen doorbraakprojecten die het VIL wil opstarten.

Slotevent E-commerce/
E-fulfillment

Hieruit zijn verschillende projectideeën naar boven gekomen
die het VIL in zijn werking kan gebruiken.

• 15 december 2011 • 121 deelnemers
• bpost, Brussel

Presummit dinner
• 30 november 2011 • 100 deelnemers
• 9 Beaufort, MAS, Antwerpen
De avond voor de VIL Summit konden deelnemers mee
aanschuiven voor een exclusief diner in 9 Beaufort, de banketting zaal van ‘t Zilte in het MAS. Gastheer van de avond
was Marc Van Peel, havenschepen, voorzitter van het Havenbedrijf en ‘Maritieme man van het jaar 2011’ die ook een
gelegenheidstoespraak gaf.

VIL Summit - Supply Chains
of the Future
• 1 december 2011 • 260 deelnemers
• Metropolis, Antwerpen
Op 1 december 2011 organiseerde het VIL zijn eerste internationale summit. Thema van de dag was de toekomst van
de supply chains. Welke veranderingen komen eraan, hoe
moeten bedrijven reageren, wat is de beste methode om
het hoofd boven water te houden?
Dat bedrijven voor logistieke uitdagingen staan door veranderende omstandigheden en globale evoluties, daar waren
alle sprekers het over eens. Negen topsprekers uit binnenen buitenland kwamen vanuit hun praktijk- of academische
ervaring hun visie aan het publiek overbrengen. In de zaal
hoorden 260 professionals uit de logistieke wereld geboeid
toe.
Zusterorganisaties uit het buitenland (IILM, LIW en Dinalog)
verleenden hun actieve medewerking aan de VIL Summit
waardoor de deelnemers de kans kregen om internationaal
te netwerken en informatie uit te wisselen met buitenlandse
bedrijven.

De interesse in de voorstelling van de resultaten van het
collectief onderzoeksproject E-commerce/E-fulfillment was
zeer groot binnen de booming e-commerce sector. Alle
plaatsen waren in een mum van tijd bezet.
Het programma was dan ook zeer uitnodigend. De onderzoeksresultaten werden voorgesteld en er stonden interessante bedrijfservaringen en praktijkcases op de agenda.
De aanwezigen kregen op één namiddag een beter inzicht
in de afleverwensen van de Belgische online koper en hoe
hierop kan worden ingespeeld; een zicht op hoe huidige
e-shops logistieke verbeteringen implementeren en welke
toegevoegde waarde dit oplevert en ook alle aspecten van
een compleet en praktisch e-fulfillment model kwamen aan
bod. Het event werd ondersteund door BeCommerce, Belgische federatie van de bedrijven actief in verkoop op afstand.
Daarnaast werden alle deelnemers ook nog eens in de watten gelegd door gastheer bpost.

Workshop Lean and Green,
i.s.m. Connekt
• 21 december 2011 • 40 deelnemers
• Natiënhuis, Antwerpen
Duurzame Logistiek is een programma van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, ondergebracht bij
Connekt in Delft; een onafhankelijk netwerk van overheden
en bedrijven.
Het programma ondersteunt 250 koplopers op het gebied
van duurzame goederenlogistiek om binnen een periode
van 5 jaar de CO2-uitstoot met ten minste 20 % te verlagen.
‘Be lean, be green’ is het motto en reeds 190 Nederlandse
bedrijven ontvingen de Lean and Green Award.
Langzaamaan waait dit initiatief over naar Vlaanderen, zodat het VIL besliste om samen met Connekt een kennismakingssessie te organiseren om te vernemen hoe Vlaamse
verladers en logistieke dienstverleners tegenover dit project
staan en of het VIL hierin een rol moet/kan vervullen. Het
antwoord op deze vraag bleek volmondig ‘ja’ te zijn.

VIL
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Vlaams Nederlandse Delta Conferentie Logistiek
Globalisatie en Logistiek

• 25

Visitatiecommissie Artesis
MORA PlenaireVergadering

Events met VIL bijdrage

• 11/01

• 120

• 1/12/2010

• Paneldebat

• Lezing

• 15 • 16/02 • Opleidingsprogramma
• 25 • 25/02 • Lezing

Lancering van het platform van de innovatieclusters van de Eurometropool
P&G Supply Networks Forum
• 40 • 29/03 • Lezing

Pasteur Workshop - Smart sensor labels en ketenintegratie
Het VIL • 30 • 13/04 • Lezing
Flanders Institute for Logistics • 20 • 28/04 • Lezing

• 25

• 100

• 4/04

• 15/03

• Workshop

• Workshop

B2B Forum met bedrijven uit Turkije • 80 • 12/05 • Ronde tafel
Slotmanifestatie Goederenvervoer Maastricht - Beatrixhaven en Bosscherveld bereikbaar
• 50
Vergroot de weerbaarheid van uw logistieke keten • 30 • 24/05 • Seminarie

• 18/05 • Seminarie

Informele brainstorming met de leden van VEA rond logistieke thema’s • 11 • 8/06 • Workshop
Transport & Logistiek • 22 • 9/06 • Paneldebat
Stuurgroep Flanders Smart Hub • 8 • 14/06 • Workshop
Stuurgroep Logistiek Platform Vlaams-Brabant • 22 • 22/06 • Workshop
Seminarie SLOW LOGISTICS - Economika Productie & Logistiek • 45 • 28/06 • Seminarie

Ports and Logistics in Flanders

•5

• 26/07

Advies Logistieke kracht van Nederland

•5

• Workshop

• 25/08

Transport & Logistics dag 1 • 250 • 20/09 • Beurs
Transport & Logistics dag 2 • 250 • 21/09 • Beurs
Transport & Logistics dag 3 • 250 • 22/09 • Beurs
Transport & Logistics seminars: Slow Logistics • 15
PHL: logistieke bedrijfsoftware, bittere noodzaak • 35
Innovatieve logistieke projecten met en voor bedrijven

Het VIL wordt regelmatig gevraagd om te spreken op seminaries, op congressen
van andere instellingen of ook op beurzen. Dit toont aan dat in logistieke middens
de VIL expertise gekend is.
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• Workshop

• 22/09 • Seminarie
• 29/09 • Seminarie
• 80 • 30/09 • Congres

Flanders Institute for Logistics • 60 • 9/11 • Lezing
Logistiek als speerpuntsector voor Vlaanderen en voorstelling van het VIL
Flanders Institute for Logistics

• 20

• 21/11

• 20 • 16/11 • Opleidingsprogramma
• Opleidingsprogramma

Globalisatie en Logistiek • 30 • 13/12 • Opleidingsprogramma
Rijn Schelde Delta conferentie: Vlaams-Nederlandse Delta vanuit Europees perspectief
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• 16/12 2011
• Congres
VIL

• Aantal deelnemers

• Datum

• Event type

Communicatietools

Website

Rapporten

De website van het VIL werd begin 2011 volledig vernieuwd
tot een overzichtelijke en dynamische site. De aanpassingen hebben hun uitwerking niet gemist: met maandelijks
gemiddeld meer dan 1.800 bezoekers is het bezoekersaantal met een vierde gestegen in vergelijking met 2010.

Bij elk collectief onderzoeksproject hoort een eindrapport
met de projectresultaten, algemene richtlijnen en advies
over het projectonderwerp. In 2011 werd nog meer aandacht besteed aan de ‘verteerbaarheid’ van deze rapporten, met een fris en overzichtelijk design en inclusief best
practices, stappenplannen, business cases en kosten-batenplaatjes.

De website heeft ook een wachtwoord beveiligd gedeelte:
de ledenportal. Leden van het VIL kunnen hier o.a. de VIL
rapporten gratis downloaden, net zoals andere relevante
documenten en studies.

Nieuwsbrief
Tweemaandelijks stuurt het VIL een nieuwsbrief uit, de ‘VIL
Mail’. De VIL Mail kent een zeer wijde verspreiding in Vlaanderen en ook daarbuiten met meer dan 6.000 abonnees.
Niet alleen leden maar ook niet-leden blijven zo op de hoogte van de activiteiten van het VIL. VIL leden ontvangen ook
een gedrukt exemplaar per post.
De lay-out werd in 2011 opgefrist, de inhoud bleef min of
meer gelijk: aankondigingen en stand van zaken van projecten, uitnodigingen en samenvattingen van events, een
overzicht van de nieuwe leden en algemene VIL weetjes.

Het VIL hecht veel belang aan communicatie en gebruikt hier verschillende
kanalen voor: nieuwsbrief, mailings, website, events, rapporten, algemene
en vakpers en sociale media.
Centraal staat steeds de vraag hoe de opgebouwde kennis naar buiten kan
worden gebracht en hoe de doelgroep zo goed en breed mogelijk kan bereikt
worden. De VIL communicatie wordt dan ook voortdurend herbekeken: een
nieuwe website, een nieuwe lay-out voor de nieuwsbrief, een nieuw ontwerp
voor de eventuitnodigingen en de start met sociale media.
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Leden van het VIL kunnen deze rapporten gratis downloaden van de ledenportal. Circa de helft van de rapporten
wordt ook in gedrukte vorm per post naar hen verstuurd.
Niet-leden kunnen de rapporten aankopen via de webshop
op de VIL website.
Ook alle deelnemers aan slotevents krijgen een exemplaar
van het betreffende rapport, in gedrukte vorm of op USBstick. Zo kent de kennis opgedaan binnen de projecten een
ruime verspreiding.

Sociale media
Sociale media bieden het VIL nieuwe mogelijkheden om zijn
leden en andere geïnteresseerden te bereiken en te informeren. Het grote voordeel is dat niet langer gewacht moet
worden op de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor nieuws
kan worden verspreid. Zo wordt er korter op de bal gespeeld.
Het VIL gebruikt de LinkedIn-groep ‘Vlaams Instituut voor
de Logistiek’ om events en projecten aan te kondigen en
ideeën af te toetsen. De sector zelf weet de groep ook te
vinden om eigen nieuws aan te kondigen. De groep bevatte
eind 2011 bijna 600 leden. Dat is een verdrievoudiging tegenover eind 2010.
In het voorjaar 2011 zette het VIL de eerste stappen op
Twitter met eind 2011 bijna 200 volgers. Hier kunnen geinteresseerden de snelste en meest up-to-date nieuwtjes
terugvinden, net zoals foto’s natuurlijk. Twitterberichten zijn
meestal gelinkt aan een post op de website, een event of
een item in de pers.
VIL
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Gateway project

Cocktail
24/2/11 • Trends

VIL Retail in Vlaanderen kiest
voor dal- en nachtdistributie

18/2/11 • Truck & Business

VIL-project biedt

17/3/11 • Transport en Logistiek Nederland

Brucargo Secured

van het VIL

Brucargo Secured

Pers

Gateway project

van het VIL
18/2/11 • Warehouse and
Logistics

Het VIL verscheen maar liefst 127 keer in de media. Dit is meer dan tweemaal per week.
De hoofdbrok is de geschreven pers. De meeste artikels gaan over een specifiek VIL
project of over de VIL werking in het algemeen, maar ook medewerkers van het VIL
worden steeds vaker gevraagd om hun expertise over algemene logistieke onderwerpen
te delen in bijvoorbeeld rondetafelgesprekken.

Aantal passagiers

Zaventem
schiet omhoog
19/2/11 • De Morgen

Brucargo wil terrein
Scale moet professionele

organisatie worden
12/1/11 • De Lloyd

VIL publiceert
rapport over Brucargo

Secured Gateway
12/1/11 • e-Lloyd

Uitwerking VIL-rapport

kan Brucargo hoogstnodige facelift geven
17/1/11 • De Lloyd

Waar de vracht al

VIL wil internationaal doorbreken
2/2/11 • e-Lloyd

De kracht van de nacht
4/2/11 • De Lloyd

Assepoester mag

naar het bal
7/2/11 • De Lloyd

Vrachtbeleid Brussels
Airport staat voortaan

op eigen benen
7/2/11 • De Lloyd

VIL heeft zes nieuwe
projecten in de steigers
15/2/11 • DVO

Brucargo Evalueert

VIL-project
17/2/11 • e-Lloyd

Het jaar van de
groene logistiek
2/2/11 • De Lloyd
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19/2/11 • De Tijd

VIL-project plaatst
Brucargo voor uitermate

ambitieuze uitdaging
21/2/11 • De Lloyd

Brussel wil inhaal-

slag maken op

Een nieuwe wind luchtvrachtgebied

voor Brucargo
18/2/11 • De Lloyd

Brucargo moet veiliger
18/2/11 • Het Laatste
Nieuws

lang op wacht
17/1/11 • De Lloyd

terugwinnen

21/2/11 • Nieuwsblad
Transport

11/2/11 • De Lloyd

ambitieuze uitdaging

VIL brengt e-commerce/

25/2/11 • Business
Logistics

e-fulfilment

VIL lanceert onderzoeksproject rond e-commerce
25/2/11 • e-Lloyd

18/3/11 • DVO

VIL lanceert project

rond e-commerce
28/2/11 • De Lloyd

VIL start ‘e-logistics’

onderzoek

7/3/11 • Transport Echo

Toekomst Luchthaven
9/3/11 • De Streekkrant

E-commerce wil met

logistiek het verschil maken

24/2/11 • Transport
Management

15/3/11 • DVO

Z-Nieuws - Dal- en

nachtdistributie
17/3/11 • Kanaal Z

onderzoeksproject rond

geconditioneerde goederen

Video - Dal- en nachtdistributie

VIL project dal- en

26/4/11 • Lloyd TV

nachtdistributie

RFID en RTLS technologie

18/3/11 • e-Lloyd

loont voor beheer van

Dal- en nachtdistributieproject krijgt positief rapport

logistieke dragers
29/4/11 • logistiek.be

producent tot consument
5/5/11 • Warehouse and
Logistics

VIL start onderzoek
Real-time monitoring van
geconditioneerde goederen

6/5/11 • logistiek.be

21/3/11 • De Lloyd

tijdswinst opleveren
21/3/11 • Retail Detail

Met vracht

VIL-studie over het
‘Beheer van herbruikbare

verpakkingen’
29/4/11 • Warehouse and Logistics

door de nacht

e-Commerce
e-Fulfilment

24/2/11 • Lloyd TV

Startschot voor

Positieve eindbalans

1/4/11 • e-Lloyd

project op gang

4/5/11 • e-Lloyd

De koudeketen van

24/2/11 • DVO

Secured Gateway

real-time monitoring

12/4/11 • De Lloyd

Secured Gateway

project af en brengt

VIL start onderzoek naar

18/3/11 • DVO

VIL heeft zes nieuwe

projecten in de steigers

3/5/11 • Transport en
Logistiek Nederland

5/5/11 • Business Logistics

1/4/11 • De Tijd

VIL rondt Brucargo

realtime in keten

‘haast u langzaam’

Nachtleveringen kunnen

Fort Knox en ClubMed

11/4/11 • Industrial Insights

geconditioneerde goederen

Secured Gateway project af

Brucargo Secured retailers tot 25 %
Gateway: Een mix van

making the logistics

VIL rondt Brucargo De voordelen van

28/2/11 • logistiek.nl

VsIL lanceert onderzoeksproject rond e-commerce
3/3/11 • Business Logistics

Supply Chain Intelligence

project op gang data flow visible

VIL presenteert ‘Slow

Video - Brucargo

Toestroom nieuwe VILleden blijft op hoog peil

Brucargo

VIL monitort

VIL onderzoekt
Logistiek stelt elf realtime ketens
Vlaams Instituut voor

Logistics’-project nieuwe leden voor
VIL benadrukt voordelen
‘Slow Logistics’ concept
1/4/11 • Transport en
Logistiek Nederland
VIL Slow Logistics: traag als

het kan, snel als het moet
4/4/11 • Transport
Management

3/5/11 • De Lloyd

geconditioneerde goederen

6/5/11 • logistiek.nl

VIL start onderzoek naar

Beheersystemen realtime monitoring

kunnen kosten

vervoer kritische producten

3/5/11 • De Lloyd

VIL rondt project ‘Beheer
van logistieke dragers’ af
15/5/11 • DVO

gevoelig drukken

10/5/11 • De Lloyd

VIL
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Slimme logistiek in

de witte sector
17/5/11 • Warehouse and
Logistics

VIL rondt project Beheer
van logistieke dragers af
18/5/11 • DVO

VIL wil ook hospitaallogistiek slimmer maken
18/5/11 • e-Lloyd

Atlas Copco, bpost,

en Veiling Haspengouw

gaan verder met RFID
1/6/11 • Warehouse and
Logistics

Atlas Copco, bpost
en Veiling Haspengouw

gaan voor RFID

vervolgproject met VIL
2/6/11 • Transport
Management

project in de witte sector

VIL start RFID-praktijktesten bij drie bedrijven

23/5/11 • Business Logistics

6/6/11 • e-Lloyd

VIL wil ook ziekenhuis-

VIL start RFID-praktijk-

logistiek slimmer maken

testen bij drie bedrijven

24/5/11 • De Lloyd

7/6/11 • De Lloyd

Logistiek als toegevoegde

waardegenerator

voor e-commerce business
26/5/11 • Retail Detail

- Snel is niet

altijd beter

Chain’-project op
Vlaams Instituut voor

de Logistiek (VIL) maakt

nieuwe leden bekend

VIL gaat voor slimme

praktijktesten RFID
1/6/11 • Business Logistics

VIL start ‘Cold

Chain’-project op
1/6/11 • DVO
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‘veerkracht’ in de

over duurzame logistiek

13/9/11 • De Lloyd

VIL peilt naar weerbaar-

‘Practical approach

10/10/11 • DVO

inhaalbeweging maakt
27/6/11 • e-Lloyd

7 % kosten
27/6/11 • Truck & Business

Meer voorraad is

goedkoper
27/6/11 • Warehouse and
Logistics

E-shops hebben last
van logistieke angst
11/8/11 • Retail Detail

is the right way’

30/8/11 • Business
Logistics

19/9/11 • Lloyd Special

Logistieke logica in

de bouwsector
5/9/11 • Truck & Business

Tags helpen bij VIL test effect
het beheer van van rampen op
logistieke dragers
27/6/11 • Warehouse and
Logistics

Pilootproject Dal-

en nachtdistributie een stap in het donker
30/6/11 • Logistics
Management

supply chain
8/9/11 • De Lloyd

‘Logistiek is de smeer-

olie van de Vlaamse

Economie’
8/9/11 • Mediaplanet
(Trends)

Wachten op visie, Nieuwe leden voor
Transport

9/9/11 • De Lloyd

VIL zet vervolgproject RFID op

VIL start onderzoeksproject

18/7/11 • DVO

logistiek in de witte sector
15/6/11 • DVO

Vlaams Instituut voor

de Logistiek maakt
nieuwe leden bekend
16/6/11 • Transport Echo

supply chain

Is snel altijd goed?

‘Meten van resilience:
veerkracht in de supply chain’

12/9/11 • logistiek.be

Belgium’s airports

have ample

opportunities for cargo
19/9/11 • Lloyd Special

Logistiek: iets om mee

uit te pakken in het

buitenland
1/8/11 • Wereldwijs

Limburg bezint zich
4/10/11 • De Lloyd

heid van supply chains

23/9/11 • e-Lloyd

E-fulfillment

bieden kansen beslissende factor in
voor Belgische e-commerce
logistieke bedrijven
2/2/11 • e-Lloyd

Automatisch inzicht in
de status van de goederen

in de supply chain
13/3/11 • CxO

internationaal event Sterckx waarschuwt
over ‘logistiek van voor verzwakking

de toekomst’

Opkomende markten

15/12/11 • logistiek.be

‘Sterke webshops

hebben sterke logistiek’

VIL organiseert

logistieke positie Vlaanderen

2/11/11 • De Lloyd

PLDA kost de bedrijven

handenvol geld

15/12/11• Retail Detail

VIL over e-commerce

in België
16/12/11 • De laatste meter

Mandaat VIL met 4

jaar verlengd
16/12/11 • e-Lloyd

8/12/11 • Transport Echo

Ministerraad keurt
VIL-project: ‘Logistiek verlenging VIL als

Twaalf nieuwe leden

bouwsector kan véél

competentiepool goed

8/11/11 • De Lloyd

9/12/11 • e-Lloyd

VIL brengt attractiviteit

VIL organiseert

van Brussels Airport
als farmahub in kaart

VIL stelt resultaten onderzoek ‘Bouwlogistiek’ voor
12/9/11 • logistiek.be

Groen licht voor
verderzetting VIL

logistieke toekomst

Video - Interview met

Liesbeth Geysels
23/9/11 • Lloyd TV

28/9/11 • e-Lloyd

Belgische luchtvrachtsector komt uit de kast
30/9/11 • Transport Echo

Groeiende belangstelling
voor al wat aan bederf

onverhevig is

14/6/11 • De Lloyd

31/5/11 • Het Bedrijf

VIL start met concrete

VIL start project rond

2/8/11 • De Lloyd

Vlaams Instituut voor
niet
op
geld
VIL start ‘Cold
de Logistiek
1/7/11 • Nieuwsblad
9/6/11 • DVO

Slow Logistics

Citaat van de week

Vaste leverdata sparen

VIL start onderzoeks-

Logistieke dragers gespot
30/5/11 • Business Logistics

Vlaams Instituut voor
Logistiek wil dat Vlaanderen

30/9/11 • Transport Echo

voor het VIL efficiënter’
congres over
8/11/11 • De Lloyd

16/12/11 • logistiek.be

16/12/11 • Truck & Business

Groen licht voor

Nog veel mis met verderzetting VIL
bouwlogistiek in België
9/12/11 • logistiek.nl

16/12/11 • Warehouse and
Logistics

14/11/11 • Industrie en
Technisch Management

VIL start onderzoeksproject Bouwlogistiek

Consument bepaalt

Op zoek naar immuniteit

9/12/11 • Warehouse and
Logistics

van internethandel

30/11/11 • Logistics
Management

Slimme logistiek in

Battery assisted tags
- Best of both worlds

VIL peilt naar weerbaarheid supply chains
1/10/11 • DVO

de witte sector
12/12/11 • Profacility Guide

Consument bepaalt
logistieke invulling

de logistieke invulling
20/12/11 • De Lloyd

VIL krijgt nieuw mandaat

voor 4 jaar
20/12/11 • De Lloyd

België haalt e-commerce

in
e-commerce achterstand
22/12/11 • logistiek.nl
15/12/11 • e-Lloyd

VIL
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Prestatie-indicatoren
en cijfers 2011
De interne gedrevenheid van het team, de sturing door de Adviesraad en

BEDRIJVEN

de Raad van Bestuur en last but not least de steun van de leden zorgden
ervoor dat de doelstellingen voor 2011 werden behaald.

Economische &
maatschappelijke
meerwaarde

OVATIE

VLAANDEREN
TOPREGIO

Prestatie-indicatoren

Algemene prestatie-indicatoren
200

350
300
250

320

308

150

200

35

160

182

(59,09 %)*1

100

50

50
0

0

Uitbouw ledenbestand
Aantal leden op 31/12/11

Plan 2011

KMO bereik
Minstens 50 % KMO’s
onder de leden
Realisatie 2011

Het aantal leden is met meer dan 20 % gestegen in 2011:
van 254 eind 2010 tot 308 eind 2011. Daarmee blijft het VIL
ietwat onder zijn ambitie om naar 320 leden te gaan doch
de economische crisis zit hier wel voor iets tussen.
Alle andere algemene KPI’s werden behaald.
Zo slaagt het VIL erin om niet alleen grote bedrijven maar
ook KMO’s te betrekken bij zijn werking en activiteiten; een
cruciaal element voor een competentiepool. Het aandeel
KMO’s binnen het VIL stijgt van 56.40 % in 2010 tot bijna
60 % in 2011.
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30

30%

18

14

12

7

6

0

0

Zelffinanciering
Zelffinanciering bedrijven primaire
doelgroep in CO-projecten*2
*1 % KMO’s in totaal ledenbestand

28,05%

24

30%

21

100

150

60

28

20%

Zelffinanciering
Totale zelffinanciering VIL

*2 Collectieve Onderzoeksprojecten

Ook de vereiste zelffinanciering van 20 %, waarmee de
Vlaamse overheid bedoelt dat iedere euro die geïnvesteerd
wordt een terugstroom van 20 euro moet opleveren, was
voor het VIL geen probleem. Deze terugstroom aan gelden
haalt het VIL voornamelijk uit zijn groot ledenaantal en uit
de financiële bijdrage van bedrijven die deelnemen aan collectieve onderzoeksprojecten. De vooropgestelde 30 % cofinanciering in projecten werd bereikt. De totale zelffinanciering in 2011 bedraagt 28,05 % en ligt bijgevolg ruimschoots
hoger dan de vereiste 20 %.
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Prestatie-indicatoren innovatiestimulering/kennisverspreiding
600

30

3.500

500

25

3.000

400
300

511
400

27

20
15

15

6

12

5

9

2.000

15

1.500

200

10

100

5

500

0

0

0

Innovatiestimulering
Aantal afgelegde en in CRM
geregistreerde bezoeken
om bedrijven te stimuleren

3.340

2.500

Prestatie-indicatoren projecten

Kennisverspreiding
Aantal events waar VIL
een actieve bijdrage levert
als gastspreker

1.000

6

1.500

Kennisbereik
Aantal bereikte personen op eigen
en externe events (seminaries,
themacafé’s, congressen,
workshops, beurzen ...)
Plan 2011

13
9

4

60

6
5

40

3

30

10

3

0

0

0

0

2

2

2

8
7

8

5

8

6
5

3

3,75

3,8

4

4

4

3
2

2

2

1

1

1
0

4

4

0

0

VIL publicaties
Technologieverkenningen
Aantal praktische in-huis VIL
Aantal projecten waarin d.m.v.
rapporten om de kennis van
technologie het proces efficiënter
de bedrijven in de sector
verloopt en het bedrijf haar concurrentiete verhogen
positie houdt, dan wel verhoogt

Kennisverspreiding gebeurt via publieke events maar daar
stopt het niet. Gezien alle VIL projecten uitgevoerd worden
door VIL medewerkers is de competentie in huis om deze
te bundelen in een rapport.

0

Monitoring
Deelname aan nationaal
Gemiddelde score VIL performantie
en internationaal onderzoek
op projectaanpak en -uitvoering
Aantal projecten van derden
door bedrijven in de gebruikerswaarin VIL omwille van zijn
commissie en concrete realisaties competenties actief in betrokken is

Plan 2011

Dat bedrijven tijd én geld vrijmaken voor deelname aan projecten toont aan dat het VIL de juiste thema’s aansnijdt. De
schriftelijke eindevaluatie door de projectdeelnemers, die in
2011 3,8/5 bedraagt, spreekt voor zich.

VIL

13

VIL kwaliteit als trends/
Draagvlak CO
Draagvlak CO
Bottom-up approach
issue watcher
Aantal bedrijven uit de primaire doelAantal organisaties, kennisAantal projectideeën in de pijplijn
instellingen … die deel uitmaken van
die positief geëvalueerd zijn door Aantal goedgekeurde projectideeën groep (logistieke dienstverleners
die effectief leiden tot de opstart
en verladers) die tijd én geld
de begeleidingscommissie en het
de VIL Adviesraad
van een CO-project
(30 %) investeren in het project CO-project steunen en mede sturen

Zes van de door de Adviesraad positief geëvalueerde projectideeën hebben effectief tot de opstart van een collectief
onderzoeksproject geleid waaraan 58 bedrijven deelnamen
in 2011. Deze bedrijven weerspiegelen bovendien de juiste
mix van de VIL doelgroep: zowel logistieke dienstverleners
als verladers, zowel grote ondernemingen als KMO’s. Het
VIL slaagt er als competentiepool in om de bedrijven uit de
logistieke sector te overtuigen om te investeren in innovatie
en zo hun competitiviteit te verhogen.
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Realisatie 2011

Als competentiepool moet de opgebouwde kennis uit projecten een wijde verspreiding kennen. Naast de organisatie
van eigen events gebeurt dit ook via externe events. VIL
medewerkers worden regelmatig gevraagd om te spreken
op seminaries en congressen van derden (universiteiten,
hogescholen, beroepsverenigingen …). Dit toont niet alleen aan dat de opgebouwde knowhow algemeen erkend
is, maar laat ook toe een ruim publiek - 3.340 personen in
2011 - te bereiken.

12

3

1

Voeling met de sector is key voor een competentiepool. Om
te weten wat er leeft bij de bedrijven en bottom-up te kunnen werken, mag er geen barrière zijn tussen de bedrijven
en het VIL. Persoonlijke contacten worden dan ook heel
hoog ingeschat. Met 511 bedrijfsbezoeken in 2011 toont
het VIL aan hoe dicht het bij de bedrijfswereld staat.
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Realisatie 2011

CO = Collectieve Onderzoeksprojecten

In 2011 gaf het VIL acht publicaties uit in digitale en soms
ook in gedrukte vorm:
• Secured Inland Terminals
• Dal- en nachtdistributie
• Slow Logistics - Bevindingen pilootprojecten
• Intelligente en automatische Proof of Shipment (POS) &
Proof of Delivery (POD) van hoogwaardige en kritische
goederen
• Opvolging en beheer van logistieke dragers
• Jaarverslag 2010
• E-commerce - Logistiek op maat van de online klant
• Naslagwerk VIL Summit
Samenwerking tot slot, zowel op Vlaams als op internationaal
niveau, is ook erg belangrijk voor het VIL. In 2011 behaalde
het VIL de vooropgestelde KPI met volgende vier projecten:
VeLP+ (FP7), Grenzeloze Logistiek (Interreg IV), AdMid
(IBBT) en Regions of Knowledge (FP7).
VIL
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Cijfers 2011

Verkorte balans

€

2.

4
23

.9

40

Vaste activa € 42.208

Software en licenties
Borgtochten betaald in contanten
Overige materiële vaste activa
Meubilair en rollend materieel
Installaties; machines en uitrusting

A

P

Vlottende activa € 2.192.732

€0

Passiva € 2.234.940

Overlopende rekeningen

€ 10.992

Overgedragen gecumuleerde winst € 1.204.787

€ 17.645

Liquide middelen

€ 22.554

Overlopende rekeningen

€0

Geldbeleggingen

€ 1.715.847

€ 20.756

Overige vorderingen

€0

€ 3.807

Handelsvorderingen

€ 443.3339

Voorraden en bestellingen in uitvoering

€0

€0

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere bedrijfskosten

VIL

€ 7.962
€ 427.938

Schulden op ten hoogste 1 jaar

€ 491.452
€ 43.000

Bestemde fondsen

Jaarverslag 2011

€ 55.552

Leveranciers

Voorzieningen

64

€ 231.000

Overige schulden

VIL

€ 264.701

Jaarverslag 2011
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Resultatenrekening

+

-

Opbrengsten uit vlottende activa € 17.395

Winst

Voorraadwijziging

Roerende voorheffing

Andere opbrengsten
Subsidies

€0
€ 86.595
€ 2.027.622

Ontvangsten

€ 695.481

Uitzonderlijke lasten
Financiële kosten

- € 433.277
- € 2.609
-€0
- € 477

Andere bedrijfskosten

- € 7.291

Waardeverminderingen

- € 11.041

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op
immateriële en materiële vaste activa

- € 51.911

Bezoldigingen, sociale lasten
en pensioenen
Algemene uitgaven en voorzieningen

- € 605.487
- € 1.714.999

Ontvangsten

Uitgaven

Dit boekjaar bestaan de ontvangsten hoofdzakelijk uit:
• De cofinanciering van bedrijven in collectieve onderzoeksprojecten (30 %)
• De ontvangen ledenbijdragen

De algemene uitgaven betreffen hoofdzakelijk de werkingskosten (zoals projectkosten en huisvesting), bezoldigingen en
sociale lasten.
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