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Druk, drukker, drukst. En dan 
hebben wij het niet over de warme 
temperaturen de voorbije maand.

Alle slotevents van de vorig jaar 
opgestarte projecten zijn thans 
achter de rug. Met ‘Ga voor meer 
ketentransparantie’ en een demo 
workshop bij Scania kan 2010 
afgesloten worden. Met meer dan 
450 deelnemers op ons palmares en 
positieve evaluaties, zowel inhoudelijk 
als organisatorisch, zijn we bijzonder 
tevreden. Bedankt aan alle aanwezigen 

om er mee een succes van te maken 
en natuurlijk ook aan iedereen die zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen als 
spreker of medeorganisator.

Ondertussen zijn de vier eerste 
collectieve onderzoeksprojecten van 
2011 opgestart: ‘e-Commerce/
e-Fulfi llment’, ‘Real-time monitoring 
van geconditioneerde goederen’, 
‘Hospitaallogistiek’ en ‘Beheer van 
logistieke dragers: proof of concept’. 
Samen goed voor 23 deelnemende 
bedrijven. 
Het VIL- project rond hospitaallogistiek 
werd zelfs al opgenomen in de ViA 
annalen, aangezien het VIL met dit 
project twee vliegen in een klap slaat: 
de logistiek en de zorgsector, beiden 
speerpuntsectoren in Vlaanderen.

Daarnaast wordt eind juni ook nog 
de kick-off gepland van twee nieuwe 
collectieve onderzoeksprojecten, 
namelijk ‘Supply chain resilience’ 
en ‘Bouwlogistiek’. Meer hierover 
leest u verder in deze nieuwsbrief 
doch bij deze alvast een oproep aan 

geïnteresseerde bedrijven om zich 
kenbaar te maken. 

In de veronderstelling dat deze twee 
projecten opgestart kunnnen worden, 
bereikt het VIL zijn streefdoel voor 
2011: zes nieuwe projecten, met en 
voor bedrijven, en gesteund door het 
middenveld via onze klankbordgroepen. 

Tijdens de vakantieperiode gaan 
we hard verder werken aan de 
onderzoeksprojecten, worden de 
koppen bij elkaar gestoken om de 
internationale VIL summit in elkaar 
te boxen rond ‘Supply Chains of the 
Future’ en de strategie bepalen voor 
het VIL-business plan periode 2012 – 
2016.

Zoals u ziet, beste leden, is 
overzomeren niet aan iedereen 
gegeven.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

Welkomstwoord

• Welkomstwoord
• VIL events
• Kick-off VIL projecten
• e-Commerce/e-Fulfi llment
• Projecten in de steigers
• Datumprikkers
• Nieuwe VIL leden

Inhoud



VIL Events

VIL MAIL    Nummer 38 - zomer 2011 l 2

Slotevent ‘Ga voor meer ketentransparantie’ – 28/04/2011

Demo van automatische POS en POD bij Scania – 05/05/2011

Ketentransparantie en tracking & 
tracing zijn hot issues in de logistieke 
sector vandaag. 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 onder-
zoeksresultaten werd het programma 
aangedikt met praktische bedrijfser-
varingen aan de hand van verschillende 
praktijkcases. De praktische toepas-
baarheid en economische haalbaar-
heid van de invoer van RFID en RTLS 
kwamen uitgebreid aan bod.

Dit VIL event was een ideale gelegen-
heid om weer bij te zijn met: inno-

vatieve technologieën (RFID, RTLS) 
om logistieke dragers en zendingen 
automatisch kunnen identificeren en 
lokaliseren, methodes om als bedrijf 
(financiële) voordelen te halen door 
de inzet van deze technologie en het 
belang van open standaarden voor het 
uitwisselen van informatie tussen de 
partijen in de supply chain.

Voor de effectieve VIL leden organi-
seerde het VIL nog iets extra. Zij kregen 
de mogelijkheid toeschouwer te zijn van 
een live demo van automatische POS 
en POD van luchtvracht bij Scania Parts 
(Opglabbeek) - deelnemer aan het col-
lectief onderzoeksproject ‘Intelligente 

en automatische Proof of Shipment & 
Delivery van hoogwaardige en kritische 
goederen’. Wat de aanwezigen tijdens 
het event ‘Ga voor meer ketentrans-
parantie’ theoretisch kregen uitgelegd 
werd hier in de praktijk getoond. 

De reacties van de aanwezigen waren 
erg positief: “De demo gaf voldoende 
informatie om een zicht op de werking 
te krijgen en er eventueel zelf verder 
mee aan de slag te gaan. Het gaf een 
duidelijker beeld over hoe de theorie in 

praktijk werkt”.
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Kick-off VIL projecten
Real-time monitoring van geconditioneerde goederen
Op dinsdag 3 mei 2011 vond de kick-
off plaats van het collectief onder-
zoeksproject: ‘Real-time monitoring 
van geconditioneerde goederen’. Met 
dit project onderzoekt het VIL, samen 
met zeven bedrijven, de technologi-
sche mogelijkheden voor het real-time 
opvolgen van de omgevingscondities 
van kritische producten doorheen de 
hele supply chain o.a. met behulp van 
RF-tags met sensoren. 

Het project loopt acht maanden en be-
staat uit twee fases. In een eerste fase 
wordt toegepast onderzoek gedaan 
naar de technologische mogelijkhe-
den om verzendeenheden, logistieke 
dragers of infrastructuur te monitoren, 
inclusief het bewaken van de kritische 

overslagpunten in de keten (bv. een 
pallet met geneesmiddelen die te lang 
op de tarmac blijft staan).

In een tweede, praktische fase wordt 
de technische haalbaarheid van RF-
tags met al dan niet draadloze senso-
ren in combinatie met communicatiesy-
stemen (GPRS, GPS) getoetst a.d.h.v. 
enkele testscenario’s. Parallel werkt het 
VIL een model uit waarmee de deel-
nemende bedrijven de kosten en baten 
van hun praktijkcase kunnen beoorde-
len.

Real-time kennis van omgevingscondi-
ties kan zorgen voor meer duidelijkheid 
en transparantie inzake aansprakelijk-
heid en borgstelling, voor het beperken 

van commerciële verliezen en voor het 
actief bijsturen van de supply chain. 

De belangstelling voor het onderzoek 
kwam dan ook uit verschillende secto-
ren. Sentipharm, Special Fruit, Colruyt, 
Agfa Gevaert, AstraZeneca, Groep H. 
Essers en CEVA Logistics stapten mee 
in het project.

Voor meer informatie 
Contacteer Luc Pleysier 
Luc.pleysier@vil.be of Dirk de Vylder   
Dirk.de.vylder@vil.be

Hospitaallogistiek
Op dinsdag 17 mei startte het VIL met 
het collectief onderzoeksproject ‘Hospi-
taallogistiek’ Dit praktisch project wil de 
efficiëntie van de inbound logistiek in de 
ziekenhuisketen verbeteren. Zieken-
huizen hebben immers steeds vaker te 
kampen met ruimtegebrek, leveringen 
die in pieken aankomen of leveringen 
die niet op het gewenste moment 
aankomen.

Een verbeterde logistieke efficiëntie 
over de volledige ziekenhuisketen moet 
leiden tot lagere totale logistieke kosten 
en tegelijkertijd het serviceniveau 
verbeteren. De aangehaalde knelpun-

ten zullen bij elk van de deelnemende 
ziekenhuizen onderzocht worden, met 
als doel concrete oplossingen voor te 
stellen en uit te werken en de haalbaar-
heid ervan na te gaan. Deze kunnen 
betrekking hebben op een verbeterde 
organisatie van de aanlevering van 
goederen, de centralisatie van maga-
zijnactiviteiten, logistieke samen-
werking tussen ziekenhuizen en met 
externe partijen.

De praktische haalbaarheid van de 
voorgestelde verbeteringen bij de 
ziekenhuizen zal afgetoetst worden via 
meerdere pilootprojecten.

De vier deelnemende ziekenhuizen en 
ziekenhuisgroepen die samen 
negen campussen tellen en het project 
mee financieren zijn: GasthuisZusters 
Antwerpen, AZ Sint Elisabeth Heren-
tals, AZ Turnhout en Jessa Ziekenhuis 
Hasselt.

Voor meer informatie 
Contacteer Ludo Sys 
Ludo.sys@vil.be of Steve Sel               
Steve.sel@vil.be
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Kick-off VIL projecten
Beheer van logistieke dragers: Proof of Concept
Dit project is een vervolg op het suc-
cesvol collectief (voor)onderzoekspro-
ject ‘Beheer van logistieke dragers’ met 
start in 2010 en waaraan 12 bedrijven 
deelnamen. Zowel technisch als prak-
tisch bleek het automatisch opvolgen 
van deze dragers met RFID- en RTLS-
technologie mogelijk en bovendien 
economisch erg interessant. 

Verschillende feasibility testen toonden 
aan dat logistieke dragers in meerdere 
scenario’s correct en automatisch zijn 
te registreren en de onderzochte busi-
ness cases waren positief. Gemiddeld 

konden op een goede twee jaar tijd alle 
investeringskosten gemakkelijk worden 
terugverdiend. 

Op vraag van Atlas Copco, bpost en 
Veiling Haspengouw wordt dit project 
verder gezet met concrete realisaties 
als doelstelling. Gedurende enkele 
maanden zullen geïsoleerde deelstro-
men van de logistieke dragers en hun 
processen worden opgevolgd bij een 
deelnemer. Wat in het eerste traject 
zowel technisch als economisch werd 
onderzocht wordt in dit vervolgverhaal 
met de Proof of Concept in de praktijk 

toegepast.

De kick-off van dit vervolgtraject vond 
plaats op donderdag 19 mei. Het pro-
ject zal 7 maanden lopen, van opstart 
tot aan de disseminatiefase. 

Voor meer informatie 
Contacteer Luc Pleysier 
Luc.pleysier@vil.be of Dirk de Vylder   
Dirk.de.vylder@vil.be

e-Commerce/e-Fulfillment
E-commerce onderzoeksproject laat online kopers en verkopers 
aan het woord
In het kader van het lopende onder-
zoeksproject “e-commerce/e-fulfill-
ment” worden de logistieke behoeften 
van de online consument in kaart 
gebracht. In samenwerking met een 
marktonderzoeksbureau wordt bij de 
internetkoper gepeild naar de gewenste 
logistieke afwikkeling van een online 
aankoop: afleveropties, afleverkosten, 
belevering in tijdsvensters, afleversnel-
heid, extra diensten, retouren, enz. 

Te weten komen op welke manier de 
online klant zijn/haar bestelling wil gele-
verd hebben, is echter niet voldoende. 
Even belangrijk is om een duidelijk 
beeld te verkrijgen van de huidige (en 
eventueel geplande) logistieke moge-
lijkheden die e-shops aan hun online 
klanten aanbieden. Om hier een zicht 
op te krijgen, heeft het VIL een enquête 
opgemaakt, die specifiek gericht is 

naar e-(re)tailers. E-shops kunnen deze 
enquête invullen via de link op de VIL 
website, op de homepagina.

Met de resultaten van de twee enquê-
tes heeft het VIL eind juni zowel een 
beeld van de logistieke wensen van de 
online consument als van het logistieke 
aanbod van de e-shops. Deze informa-
tie, gekoppeld aan desk research en 
benchmarks,  laat toe om een longlist 
van efficiënte e-fulfillment oplossingen 
te formuleren ter verruiming van de e-
commerce markt. 

Na verder haalbaarheidsonderzoek wil 
het VIL een aantal logistieke oplos-
singen in de praktijk uittesten, samen 
met de deelnemende bedrijven. Deze 
pilot cases helpen om de toegevoegde 
waarde van logistiek binnen e-commer-
ce aan te tonen.  

Voor meer informatie 
Contacteer Goedele Sannen 
Goedele.sannen@vil.be of Rudi 
Bonneux   Rudi.bonneux@vil.be
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Projecten in de steigers 

Supply chain netwerken worden almaar 
complexer. Bedrijven gaan op zoek 
naar kostenbesparingen en vinden die 
door middel van samenwerking met 
logistieke dienstverleners, out-sourcing 
van productie naar lagelonenlanden en 
“just-in-time” productie. Samen met de 
effi ciëntie, stijgt ook de kwetsbaarheid 
van de logistieke netwerken. Om 
met deze onzekerheid om te gaan, 
moet een supply chain ‘resilient’ of 
veerkrachtig zijn. 
Het VIL start een onderzoeksproject 
rond het meten van ‘resilience’ van 

de logistieke keten. Enerzijds wordt 
onderzocht hoe kwetsbaarheden, 
die een bedrijf vatbaar maken 
voor verstoringen (zoals staking 
bij een strategisch leverancier, 
milieurampen, politieke instabiliteit of 
wisselkoersfl uctuatie), in kaart kunnen 
worden gebracht. Anderzijds worden 
aanbevelingen geformuleerd die de 
gevolgschade van een verstoring 
beperken. 
Voordelen hiervan zijn een beter 
beheer van de logistieke keten, grotere 
credibiliteit bij fi nanciële partners en een 

daling van de verzekeringskosten. 
Met dit project wil het VIL ook 
Vlaanderen profi leren als ‘resilient’ 
logistieke topregio in Europa . 

Geïnteresseerd om deel te nemen 
aan dit project? 
Contacteer Kris Neyens
Kris.neyens@vil.be of Frederik Gielis  
Frederik.gielis@vil.be

Datumprikkers

Het belang van de bouwsector in 
Vlaanderen hoeft geen betoog: 
150.000 directe en 150.000 indirecte 
tewerkstelling, circa 5 % directe en 
5 % indirecte bijdrage tot het BBP.  
Innovatie binnen de sector is vandaag 
sterk gericht op productinnovatie, 
en daarnaast op vlak van machines 
en uitrusting. Logistieke innovatie 
scoort hierbij het laagst. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de logistieke 
kosten tot 15 % van de totale 
bouwkosten kunnen bedragen, en 
dat daarbovenop effi ciëntieverlies 

wordt geraamd op circa 10 %. Om 
de logistieke effi ciëntie te verbeteren 
wil het VIL een onderzoeksproject 
opstarten om de problematiek rond 
logistiek in de bouwsector in kaart 
te brengen. Op basis daarvan zullen 
adequate oplossingsrichtingen 
en concrete oplossingen worden 
uitgewerkt die een antwoord kunnen 
bieden op de gestelde problemen 
en knelpunten. Objectief is om deze 
oplossingen vervolgens in de vorm 
van pilootprojecten ook daadwerkelijk 
in de praktijk om te zetten. Om een 

zo breed mogelijk beeld te verkrijgen 
wil het VIL zo veel mogelijk actoren 
(bouwhandelaren, aannemers, 
producenten van bouwmaterialen, 
afwerkingsbedrijven, gespecialiseerde 
vervoerders, enz.) actief betrekken en 
bij mekaar brengen in dit project. 

Geïnteresseerd om deel te nemen 
aan dit project? 
Contacteer Piet Belet
Piet.belet@vil.be of Rudi Bonneux  
Rudi.bonneux@vil.be

Meten van Resilience: Veerkracht in de supply chain

Bouwlogistiek

Algemene Vergadering 
Op 15 juni 2011 vindt de Algemene Vergadering van het VIL 
plaats, met onder meer de herverkiezing van de Raad van 
Bestuur op de agenda. Net zoals vorig jaar vindt de Alge-
mene Vergadering plaats in De Ark te Antwerpen. Effectieve 
VIL leden hebben hun uitnodiging al in de bus gehad. Gelieve 
om organisatorische redenen voorafgaandelijk in te schrijven 
door een mailtje te sturen naar Sabine.deneef@vil.be.

30 juni 2011 organiseert het VIL een nieuw themacafé rond 
de vraag: Wat verwachten verladers en logistieke dienstverle-
ners van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en 
de private sector? Dit themacafé gaat door in het havenpa-
viljoen van het recent geopende MAS. VIL leden ontvangen 
weldra hun uitnodiging.

20 tot 22 september 2011 vindt voor de achtste keer 
Transport & Logistics plaats in Antwerp Expo. Drie dagen 
lang komt de markt samen om te netwerken, relaties te on-
derhouden en de nieuwigheden uit de sector te ontdekken. 
Het VIL heeft als partner een eigen stand en zal ook gast-
spreker zijn op een seminarie. VIL-leden mogen een gratis 
inkomstkaart verwachten.

Op donderdag 1 december 2011 organiseert het VIL een 
internationale VIL summit met als thema: Supply Chains of 
the Future. Het belooft een mega event te worden waarop u 
niet mag ontbreken.
Blokkeer dus alvast deze datum in uw agenda!

VIL Themacafé ‘Logistieke activiteiten in 
de haven’ 

Transport & Logistics 2011 VIL Summit



Nieuwe VIL Leden
Mieloo & Alexander 
Mieloo & Alexander – Business Integrators heeft een leidende 
positie bij de integratie van RFID in logistieke processen. Sinds 
de oprichting in 2000 heeft het bedrijf zich vanuit business con-
sultancy gespecialiseerd in supply chain strategie en transfor-
matie en levert het maatwerkoplossingen in het gebied van RFID 
technologie. 
www.mielooandalexander.com

‘t Veer (Beschutte Werkplaats Menen)
’t Veer stelt als beschutte werkplaats mensen tewerk die door 
een arbeidshandicap beperkt of langdurig werkzoekende zijn. Er 
wordt een tewerkstelling ‘op maat’ aangeboden met continue 
aandacht voor behoeften, mogelijkheden en beperkingen, ge-
koppeld aan sociale begeleiding. Zij ontplooien een ruim aanbod 
aan activiteiten en bieden het bedrijfsleven hun diensten aan.
www.tveer.com

Quadrum Raillogistics
Quadrum Raillogistics is in 2005 opgericht als onafhankelijke 
spoorwegexpediteur, gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
optimaliseren van spoorconcepten en actief in de verhuur van 
spoorwagons. Ze verzorgen dagelijks intermodale shuttles van-
uit Antwerpen, Genk en Duisburg naar Italië en terug.
www.quadrum-raillogistics.com

Logit Systems
Logit Systems is een provider van ICT-oplossingen voor de 
supply chain organisatie, met afdelingen in Noorwegen, België 
en India.  Zij zijn een van de eersten die instonden voor de 
internet gebaseerde oplossingen voor vracht- en vlootmanage-
ment. Vorig jaar namen zij de activiteiten over van Sequoyah en 
startten met Logit 4seeTM een activiteit op die een universele, 
proactieve en multimodaal gebaseerde vrachtplanning aanbiedt. 
www.logit-systems.com

Brugge Business School
Brugge Business School is een samenwerking tussen het 
Vlaams Postuniversitair Onderwijs voor Ondernemingsbeleid 
(VPOO) dat reeds meer dan 20 jaar voortgezet onderwijs aan-
biedt en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO). 
In oktober 2011 start Brugge Business School met de opleiding 
‘Postgraduaat Supply Chain Management’.
www.bruggebusinessschool.be

Machiels Real Estate
Machiels Real Estate heeft als missie het – al dan niet ‘tailor 
made’ ontwikkelen van semi-industrieel vastgoed en kantoorge-
bouwen om die ter beschikking te stellen aan potentiële klanten. 
Op diverse locaties stellen zij ruimte voor opslag en overslag 
ter beschikking, hun actuele portefeuille bedraagt meer dan 
200.000 m² overdekte opslag. Machiels Real  Estate streeft naar 
langetermijnpartnerships met hun klanten.  
www.machiels-group.be

De Paepe Group
De vastgoedgroep ‘DE PAEPE’ ontwikkelt en investeert in 
grootschalige logistieke projecten en toonaangevende kantoor-
gebouwen. De groep heeft een eenvoudige maar sterke visie op 
logistieke ontwikkeling: topkwaliteit op toplocaties en beschikt 
daarvoor over een interne cel die de markt analyseert op vlak 
van logistieke bewegingen en mogelijke behoeften.  
www.depaepegroup.be

Makro
Makro maakt deel uit van Metro Cash & Carry. Zij bieden een 
ruim aanbod van artikelen in Food en Non-Food tegen uiterst 
competitieve prijzen, zowel gereputeerde merkproducten als 
kwalitatief hoogstaande eigen merken. In België zijn er zes 
Makro winkels In totaal vindt men Makro en Metro Cash & Carry 
winkels op ruim 800 plaatsen in 29 landen.
www.makro.be

Unigro
Op de Belgische markt van de verkoop op afstand is Unigro een 
bedrijf met geschiedenis en met toekomst. Al meer dan 60 jaar 
is Unigro specialist in de verkoop van producten voor de woning 
en de vrije tijd. Maar ook een stipte en correcte levering, een 
ijzersterke dienst-na-verkoop en uitgebreide betaalmogelijkhe-
den op maat. 
www.unigro.be

Neckermann
Neckermann is een van de grootste online kledingwinkels, met 
ruime keuze aan dames- en kindermode en herenkledij, ook 
in speciale en grote maten. Regelmatig doen zij modespecials 
en zij bieden alles aan voor de baby. Daarnaast is er een ruim 
aanbod aan elektro, huishoudtoestellen en woonartikelen.
www.neck.be

Swissport
Swissport Cargo Services Belgium is een bedrijf gespecialiseerd 
in de grondafhandeling van luchtvracht met hoofdzetel in 
Zaventem en fi lialen in Deurne en Luik. Het bedrijf maakt deel 
uit van het wereldwijde Swissport International Ltd. dat actief is 
in 185 luchthavens in 36 landen en een toonaangevende global 
service provider is voor luchthavens en luchtvracht.
www.swissport.com

Trimble Transport & Logistics
Trimble Transport & Logistics, het voormalige Punch 
Telematix, is een vooraanstaande leverancier van transport-
managementoplossingen, zoals boordcomputers, draad- 
loze communicatiediensten en webgebaseerde back-
offi ceapplicaties, voor grote en kleine bedrijven in de transport 
en logistieke sector. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in België met fi lialen verspreid over 
Europa.
www.punchtelematix.com
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