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Kick-off 3.05.2012

GPRS-monitoring
van luchtvracht

2012

Slotevent 28.02.2012
Slotevent 14.02.2012

Realtime monitoring
in de cold chain
Lamot, Mechelen
124 deelnemers

Meten van resilience:
veerkracht in de supply
chain ING, Antwerpen

Kick-off 7.06.2012

124 deelnemers
Slotevent 22.03.2012

14.05.2012

Jessa Ziekenhuis,
Hasselt
161 deelnemers

Lean and Green
- groep 1

VIL verhuist naar
Berchem

Hospitaallogistiek

Ontbijtworkshop 26.09.2012

SoCool@EU
VIL, Berchem
17 deelnemers

Bouwlogistiek
Natiënhuis, Antwerpen
37 deelnemers

FEBRUARI

MAART

Lean and Green
- groep 2

Kick-off 24.04.2012

Smart handling

Reﬂectienamiddag 7.03.2012

JANUARI

Kick-off 4.10.2012

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS SEPTEMBER

Themacafé 18.10.2012

Themacafé 29.11.2012

Waste management en
de circulaire economie

Logistics-driven
supply chain

SITA, Beerse, 28 deelnemers

Soudal, Turnhout, 27 deelnemers

OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER

Themacafé 3.05.2012

E-warehousing
Themacafé 1.03.2012

Kick-off 5.01.2012

SoCool@EU

23.01.2012

Nieuwjaarsreceptie
Horta, Antwerpen
300 deelnemers

De herbruikbare
houten pallet
Hamann, Wetteren
37 deelnemers

GC Europe, Haasrode-Leuven
27 deelnemers

5.06.2012

Algemene
Vergadering
2012

Themacafé 5.07.2012

De Ark, Antwerpen
81 deelnemers

Demand tracking of Forecast tracking
Kick-off
27.06.2012

E-warehouse

Van Moer Group, Zwijndrecht
21 deelnemers

Kick-off 11.10.2012

Transpharma
Express

Kick-off 19.11.2012

LogPack
Slotevent 29.03.2012

Event 11.12.2012

Realtime opvolging
van logistieke dragers

Logistieke innovatieparels Het logistieke innovatiepotentieel van de Vlaamse
bedrijven

Natiënhuis Antwerpen
49 deelnemers

Provinciehuis, Antwerpen
72 deelnemers

2012 was voor het VIL een scharniermoment. Het nieuwe
business plan werd goedgekeurd voor een periode van vier
jaar wat stabiliteit garandeert en toelaat een visie en strategie
op langere termijn te ontwikkelen.
Wij leggen nu de focus op zes thema’s die als actueel en relevant uit een externe marktbevraging kwamen: duurzame
logistiek, smart logistics, interne logistiek, e-commerce, risk
management en netwerklogistiek.
Binnen deze thema’s wil het VIL zich onderscheiden en bedrijven helpen om ‘best in class’ te worden. De logistieke
sector heeft het niet eenvoudig en de concurrentie met de
ons omringende landen wordt door o.a. onze hoge loon- en
energiekosten bikkelhard, waarbij Vlaanderen vaak het onderspit delft.
Op de loonkosten heeft het VIL natuurlijk geen impact. Wel
is het onze taak en missie om de bedrijven in de sector,
zowel de logistieke dienstverleners als de verladers, bij te
staan om zich op logistiek vlak te onderscheiden. Concreet
willen wij ons steentje vooral bijdragen door middel van
concrete innovatieve onderzoeksprojecten met en voor de
bedrijven.

Zo slaan Flanders Investment & Trade en het VIL weer de
handen in elkaar voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Zaragoza Logistics Center in Spanje om de
krachten te bundelen op het vlak van Europese projecten.
Tot slot een woord van dank.
In eerste instantie aan het VIL team; een competente en
enthousiaste ploeg van mensen wiens inzet en passie voor
logistiek garant staat voor de succesvolle VIL werking.
In tweede instantie aan Erik Vande Paer die de Raad van
Bestuur van het VIL verlaat. Erik was sinds 2007 bestuurder
en heeft er altijd over gewaakt dat de KMO’s niet over het
hoofd werden gezien.
En last but not least, dank aan onze leden die het hart
vormen van het VIL en met wie wij er samen blijven voor
gaan.

2012 was op dat vlak een schot in de roos. Maar liefst 103
bedrijven stapten mee in een van de zes collectieve onderzoeksprojecten die een uiteenlopende waaier van onderwerpen behelzen, gaande van GPRS-monitoring in de luchtvracht over e-warehousing tot geconditioneerd spoorvervoer
over lange afstand.
Ook het ledenaantal groeide met bijna 20 %, waardoor het VIL
echt is uitgegroeid tot de ‘Logistics Community’ in Vlaanderen met 366 leden, waaronder 251 logistieke dienstverleners
en verladers. Er werden ook enkele belangrijke partnerships
gesloten in binnen- en buitenland die ertoe strekken de
krachten te bundelen in het belang van de sector en in het
belang van Vlaanderen als logistieke topregio.

Danny Van Himste
Voorzitter

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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Missie
Het Vlaams Instituut voor de Logistiek - of kortweg VIL - is het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om
innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te
verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.
Het VIL brengt bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar
- zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen,
overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouwen real estate wereld - en biedt zo unieke netwerkmogelijkheden.
De missie, doelstellingen en activiteiten van het VIL zijn vastgelegd in een
overeenkomst met de Vlaamse minister van innovatie.

Missie

Doelstellingen

Strategie

Vlaanderen bekleedt 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
FO"[JÑ

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

,OPXt"QQMZt(SPX

Indien Vlaanderen haar toppositie wil behouden, volstaat
het niet langer om te berusten in haar 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 haar 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’.
De missie van het VIL is:

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

1. Vlaanderen in de top 5 van de World Logistics Performance (WLP) Index brengen tegen 2020.

Know

Vraaggedreven toegepast onderzoek.

2. Verankering van de industrie in Vlaanderen (chemie,
pharma, …) via performante logistiek.

Apply

De resultaten uit het onderzoek demonstreren/
implementeren in de praktijk (d.m.v. Proof of Concepts of pilootprojecten met de betrokken bedrijven).

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.

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.

4. Duurzame logistiek door middel van innovatieve collectieve onderzoeksprojecten die bijdragen tot minstens
20 % vermindering van hetzij CO2-uitstoot, hetzij ﬁjnstof,
geluid of congestie.

$PMMFDUJFWFPOEFS[PFLTQSPKFDUFO
Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven
te verhogen, opteert het VIL voor collectieve onderzoeksprojecten.
De belangrijkste doelstelling van deze projecten, die tot 80 %
gesubsidieerd worden, is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van
bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden. De resultaten die voortvloeien uit collectieve projecten moeten op korte
of lange termijn leiden tot een economische meerwaarde voor
de ruime doelgroep. Dit kan gerealiseerd worden door innovaties, nieuwe ontwikkelingen, optimalisatie van producten/
processen of diensten en implementatie van de resultaten bij
de doelgroepbedrijven.

#PUUPNVQFOCFESJKGTHFSJDIU
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.
8
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1.
Identiﬁcatie
behoeften in
de markt

De VIL baseline is kort maar krachtig en verwoordt perfect
XBBSIFU7*-WPPSTUBBUA,OPXt"QQMZt(SPX

5.
Opvolging

Grow

Know
2.
Onderzoek

4.
Kenbaar
maken van de
resultaten

3.
Resultaten
omzetten
in praktijk

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.
3. De onderzoeksresultaten worden via de uitwerking van
cases en pilootprojecten omgezet in de praktijk bij de
bedrijven uit de gebruikerscommissie, die het project coﬁnancieren.
4. Via events, seminaries, nieuwsbrief, website en rapporten
worden de resultaten kenbaar gemaakt aan de VIL doelgroep.
5. Opvolging van de geïmplementeerde resultaten en bijsturing
waar nodig.

VIL
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Thema’s
Op basis van een uitgebreide martkbevraging heeft het VIL
beslist om zijn focus te leggen op zes thema’s.

/FUXFSLMPHJTUJFL
Bij netwerklogistiek gaat het er om dat alle partijen in de
keten (toeleveranciers, producenten, afnemers) een samenwerkingsvorm weten te vinden die optimaal voldoet aan hun
eigen en gezamenlijke doelstellingen. De problematiek dient
benaderd te worden vanuit een totale supply chain benadering waarbij op strategisch niveau naar oplossingen wordt
gezocht om de gehele toeleveringsketen op de meest efﬁciënte wijze te modelleren.

%VVS[BNFMPHJTUJFL
De hulpbronnen op deze aarde zijn schaars en het intensief
gebruik ervan kan tot problemen leiden in de toekomst. Dit
inzicht heeft het laatste decennium aan terrein gewonnen.
Het bewust en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen
komt dan ook overal op de agenda, ook in de logistieke
sector. Vandaag lopen er bijvoorbeeld al verschillende duurzaamheidsprogramma’s (bv. Lean and Green), maar dit
volstaat niet. Er is een trendbreuk nodig waarbij bedrijven,
zelfstandig en in netwerken, een compleet andere productieen distributieorganisatie gaan realiseren.

4NBSUMPHJTUJDT
De spelers in de supply chain ervaren vaak moeilijkheden
om te weten waar in de keten en in welke conditie goederen zich bevinden. De uitdaging bestaat erin nieuwe innovatieve technologieën en technieken in te schakelen om op
een slimme manier data te verzamelen en door middel van
innovatieve tools en open ICT-architectuur deze data om te
zetten in doeltreffende informatie en informatiedoorstroming
voor de optimalisatie van de logistieke keten.

10
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&DPNNFSDF
Het succes van online kopen en de verwachte groei brengen tal van uitdagingen met zich mee, niet in het minst op
logistiek vlak. De belangrijkste uitdaging is de combinatie
van een moeilijk te voorspellen vraag met een dwingende
eis om zo efﬁciënt mogelijk na de bestelling te leveren. Bovendien betreft het veelal kleine zendingen, kleine aantallen
en zijn er veel retourzendingen. Dit vereist innovatieve procesaanpassingen en technologieën om de orderafwikkeling
en de last mile economisch en maatschappelijk verantwoord te laten gebeuren.

*OUFSOFMPHJTUJFL
Een belangrijk deel van de logistieke activiteiten in Vlaanderen speelt zich af in de magazijnen en op de bedrijfsterreinen van de verladers en de logistieke dienstverleners.
Hier zijn twee grote uitdagingen: enerzijds de processen,
organisatie en logistieke werkingsmiddelen elk op zich optimaliseren op vlak van efﬁciëntie, effectiviteit, betrouwbaarheid en service en anderzijds ook de organisatie, processen
en informatiestromen vlekkeloos en realtime met elkaar in
synergie brengen, met een minimum aan extra inspanning.

3JTLNBOBHFNFOU
Bedrijven krijgen te maken met een steeds verdere toename van complexiteit en een sneller veranderende omgeving
in een steeds meer onderling afhankelijke economie. In het
hedendaagse bedrijfsklimaat wordt steeds meer aandacht
besteed aan risicobeheer. Hoe is deze functie geëvolueerd
en wat mogen we verwachten voor de toekomst? De sector gaat op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen
die tegelijk de onderlinge relaties tussen de diverse supply
chain stakeholders kunnen versterken.

Projecten
Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen
voert het VIL in de eerste plaats collectieve onderzoeksprojecten uit.
Daarnaast is het VIL ook partner in twee Europese projecten en werd zijn
expertise ingezet bij contractonderzoek.

Het VIL startte in 2012 zes
collectieve onderzoeksprojecten op
met maar liefst 103 deelnemende bedrijven.
Deze projecten worden tot 80 % gesubsidieerd,
20 % van de projectkost wordt pro rata gedragen
door de deelnemende bedrijven. De ﬁnanciële drempel
voor bedrijven om logistieke innovatieve concepten
en technologieën te initiëren en implementeren wordt zo
aanzienlijk verlaagd. De zes opgestarte projecten in 2012
lopen allemaal nog door in 2013.
De deelnemende bedrijven aan een project vormen
samen de gebruikerscommissie. Organisaties uit het
middenveld en de academische wereld die het
project vanuit hun expertise als klankbord mee
ondersteunen vormen samen een begeleidingscommissie.

12 deelnemende
bedrijven: Atlas Copco,
BASF, Colruyt, DHL Supply
Chain Benelux, Eandis,
Evonic, H.Essers, Monsanto,
Novaveg Logistics, Sentipharm, Spar Retail,
Special Fruit.

JANUARI
2012
14
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FEBRUARI
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VIL

Een efﬁciënte, betrouwbare en foutloze registratie en opvolging van goederenopslag en -bewegingen binnen de
eigen bedrijfscontext zijn noodzakelijk om tegemoet te
kunnen komen aan de service vereisten van de klanten.
Collectief
onderzoeksproject

In de praktijk komen nog vaak problemen naar voren
bij indoor/outdoor goederenopslag en -verplaatsingen:
foutieve registratie door menselijke interactie (terminal
input, barcode scans, handmatig noteren …), efﬁcientieverlies (manuele scans, manuele inputs of handmatige registraties), problemen met klanten (goederen
te laat gevonden, verkeerde goederen verzonden ...).
Het VIL startte een project op om de mogelijkheden
te onderzoeken van geavanceerde lokalisatietechnologieën om correct, efﬁciënt en automatisch alle goederenbewegingen, zowel indoor als outdoor, binnen de
bedrijfssite op te volgen.

Smart
Handling
Slim goederen opslaan
en verplaatsen

Chris Hermans, Monsanto:

“Dankzij deelname aan dit project en
ook doordat de meeste testen in onze
magazijnen hebben plaatsgevonden,
zijn we tot inzichten gekomen in nieuwe
technologieën die we zelf niet hadden
kunnen verkrijgen. Naast de kennis uit
het project, was het ook interessant
dat de projectmeetings bij verschillende
projectdeelnemers doorgaan, telkens
gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Zo
kunnen we de systemen van concullega’s
zien en kijken hoe zij bepaalde zaken
aanpakken.”

Projectomschrijving
Het project bestaat uit twee fases. In de eerste fase
werd grondig toegepast onderzoek gedaan naar de
technologische mogelijkheden om goederen automatisch te lokaliseren en te identiﬁceren en een impactanalyse van deze technologieën/concepten op de
verschillende logistieke magazijnprocessen (inbound,
opslag, outbound). Het VIL startte met een inventarisatie van knelpunten en verbeteringspunten bij de deelnemende bedrijven, een inventarisatie van de mogelijkheden van geavanceerde lokalisatietechnologieën
(RFID, RTLS, GSM, GPS, 2D-barcoding, camerasystemen …) en onderzocht nieuwe concepten/toepassingen en structuren.
In een tweede fase (voorjaar 2013) zet het VIL bij projectdeelnemers praktische haalbaarheidstesten op binnen meerdere logistieke bedrijfsprocessen (ontvangst/
verzending en opslag) op basis van verschillende lokalisatieprincipes. Enerzijds lokalisatie op het niveau van
infrastructuur (bv. een heftruck) en anderzijds locatiebepaling van de goederen zelf (bv. een rolcontainer of
compressor).
Voor verladers en logistieke dienstverleners levert het
project toepasbare technologische concepten op om
de efﬁciëntie (vermijden van manuele input of inefﬁciente barcode scans, elimineren zoekwerk …) en betrouwbaarheid/correctheid van hun operaties op het
vlak van goederenhandeling en -opslag te verhogen.
De integratie van deze innovatieve lokalisatie-oplossingen zullen de concurrentiepositie van logistieke
dienstverleners en verladers verbeteren en de verankering en/of uitbreiding van hun activiteiten nastreven.

AUGUSTUS SEPTEMBER
2013
2013
VIL
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Collectief
onderzoeksproject

11 deelnemende
bedrijven: Aviapartner,
Biobest, Brussels Airlines,
The Brussels Airport
Company, Ceva Logistics,
DHL Global Forwarding,
Owens Corning, Scania,
Sentipharm, Swissport
en WFS.

Begeleidingscommissie: Brucargo Strategic Committee,
Douane, Essencia, IATA, Marsh Risk Consulting en POM
Vlaams-Brabant
Voor tijd- en temperatuurkritische zendingen (bv. farmaceutische producten, organen of reserveonderdelen) is het noodzakelijk dat de opslagconditie en locatie strikt wordt opgevolgd. Het VIL testte in 2011 al samen met zeven bedrijven
de technische haalbaarheid van verschillende innovatieve,
draadloze technologieën voor realtime opvolging van goederen. Op vraag van de deelnemende partijen startte het VIL
een vervolgproject op, speciﬁek toegespitst op opvolging van
luchtvracht.

GPRSmonitoring van
luchtvracht

De temperatuurloggers die vandaag worden gebruikt voor
luchtvracht geven pas informatie na de feiten waardoor men
niet kan ingrijpen of bijsturen indien bijvoorbeeld goederen
te lang in een te koude of warme locatie blijven staan. Deze
loggers geven ook geen informatie over de locatie zodat
ook de doorstroming in de keten niet opgevolgd kan worden.

Is het haalbaar realtime luchtvrachtprocessen op te volgen met infrastructuuronafhankelijke GPRStechnologie?

FEBRUARI
2012
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MAART
2012

VIL

Jan Fabri, Owens Corning:

MEI
2013

JUNI
2013

“Wij hadden al een tijd het besef dat er een
oplossing nodig was voor de realtime opvolging van luchtvrachtzendingen en waren
zelf bezig met een en ander uit te klaren.
Voor ons kwam het project dan ook op
een goed moment. Het VIL heeft de technologische mogelijkheden goed afgedekt waardoor we nu de aanbieders van realistische
technologische oplossingen kennen, iets wat
ons heel veel tijd zou hebben gekost om zelf
uit te zoeken. Bovendien was het voor het
VIL vanuit zijn positie gemakkelijker contacten
te leggen met ofﬁciële instanties. Het was
daarnaast erg interessant door met diverse
stakeholders - met elk eigen belangen samen te werken, de zaak vanuit
verschillende ooghoeken te kunnen
benaderen.”

Projectomschrijving
Het opzet van het project ‘GPRS-monitoring van luchtvracht’
is het nagaan van de toepasbaarheid van temperatuur- en
locatieloggers op basis van gsm/GPRS-technologie voor
luchtvracht. In het project werd enerzijds een technische
validatie uitgevoerd om de meetkwaliteit na te gaan, daarOBBTUXFSEFOEFMVDIUWSBDIUQSPDFTTFOPQ#SVTTFMT"JSQPSU
in kaart gebracht om zo te komen tot een synergie tussen
technologie en processen.
#JK EF HSPOEBGIBOEFMBBST WBO #SVTTFMT "JSQPSU XFSEFO PQ
verschillende locaties GPRS-loggers aangebracht om zo de
meetkwaliteit van zowel temperatuur als locatie na te gaan in
een operationele omgeving. Twee tractors werden uitgerust
met GPRS-loggers om de zichtbaarheid en locatiebepaling
op de tarmac na te gaan. Met resultaat: de GPRS-loggers
verbeteren de zichtbaarheid op de luchthaven aanzienlijk.
Hierdoor is het mogelijk in operationele processen tijdig in
te grijpen wanneer problemen zich voordoen.
Naast de grondtesten was de doelstelling de loggers ook
tijdens de vlucht te gebruiken. Het VIL zette verschillende
UFTUWMVDIUFOPQWBOVJU#SVTTFMT"JSQPSUFOEFSFTVMUBUFOWBO
deze testen zijn veelbelovend voor dit type technologie. Tijden temperatuurkritische zendingen kunnen met behulp van
deze GPRS-loggers beter opgevolgd worden, waardoor de
kwaliteit van product en service voor de eindklant verbetert.
Het gebruik van deze technologie is nog niet ten volle gekend bij luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartorganisaUJFT#JOOFOEFSFHFMHFWFOEFPSHBOFO [PBMT'""FO&"4" 
is men bezig om duidelijkheid te brengen over het gebruik
van deze toestellen.
Voor het verdere verloop van het project zijn nog andere
luchtvrachtbestemmingen gepland. Een risico-mapping zal
de toegevoegde waarde van de GPRS-loggers voor Brussels
"JSQPSUCFUFSJOLBBSUUFCSFOHFO7PPSEFHFQMBOEFUFTUFO
wordt er getracht de samenwerking in de keten te verbeteren. Wanneer het project hierin slaagt, zal dit een toegevoegde waarde betekenen voor alle betrokken partijen in de
luchtvracht.

VIL
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APRIL
2012

MEI
2012

NOVEMBER DECEMBER
2013
2013
Begeleidingscommissie: Connekt, Essenscia, FEBETRA,
IPOL, OTM, Transport & Logistiek Vlaanderen, UPTR en
VITO

Lean
and Green
20 % CO2-uitstoot besparen op
vijf jaar in transport en logistiek

18
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Collectief
onderzoeksproject

Het programma Lean and Green werd in 2007 opgestart in
Nederland onder de vleugels van de publiek private netwerkorganisatie Connekt. Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transporten logistieke activiteiten drastisch te verminderen. Meer
dan 200 Nederlandse bedrijven die zich actief inspannen
om hun logistieke proces duurzamer te maken hebben de
WPPSCJKFKBSFOEF-FBOBOE(SFFO"XBSEPOUWBOHFO
Op vraag van de sector en met het oog op de uitbouw van
een onderlinge erkenning in de diverse lidstaten startte het
VIL midden 2012 met het programma op de Vlaamse markt.

45 deelnemende bedrijven:
AB InBev, Alders Transport & Logistics,
Ambrogio, Ardo, Bayer, Bridgestone Logistics
Europe, CHEP Benelux, Coca-Cola Enterprises
Belgium, Colfridis, Conway-The Convenience
Company België, Envisan, European Food Transport,
Ewals Intermodal, Fabricom, Fiege, FrieslandCampina
Belgium, Frigologix, Gheeraert Transport, Group Van
Loon, Gyproc, HAVI Logistics, H.J. Heinz Belgium, Holcim,
Hospital Logistics, Knauf, Makro Cash & Carry Belgium,
Ninatrans, Norbert Dentressangle Logistics, Railroads,
Rhenus Logistics, Scania, Snel Logistic Solutions, SITA
Waste Services, TDL Group, Transport Gheys, Transport
Joosen, Transport Lux, Transport Mervielde, United
Biscuits, Van de Poel, Van Dievel Transport,
Vervoer Verbessem, Wauters Tanktransport,
Wim Bosman Belgium en Withofs
Transport.

Roeland Smets, Alders Transport:

“Alders Transport keek uit naar een initiatief
als Lean and Green om een versnelling
hoger te kunnen schakelen in het realiseren
van effectieve besparingen in haar CO2uitstoot, in combinatie met de realisatie van
operationele kostenbesparingen. De door
het VIL geboden professionele begeleiding
in de opmaak en uitvoering van de CO2besparingsplannen, samen met de externe
zichtbaarheid van het initiatief maakten
deelname zeer aantrekkelijk voor onze
onderneming.”

Projectomschrijving
Het VIL begeleidt binnen het project ‘Lean and Green’ logistieke dienstverleners en verladers om de Lean and Green
award te behalen.
De deelnemende bedrijven starten met het gedetailleerd in
kaart brengen van de CO2-emissies van hun logistieke activiteiten en werken een uitvoerig plan van aanpak uit met
daarin de maatregelen om het energiegebruik en de uitstoot
van CO2 met minimaal 20 % te verminderen binnen een periode van maximaal vijf jaar. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld rijtrainingen aan chauffeurs, technologische innovaties, overstap naar alternatieve brandstoffen of het beter
benutten van transport- en logistieke middelen. Dit gebeurt
met uitgebreide ondersteuning van het VIL.
Elk plan van aanpak wordt vervolgens beoordeeld door de
onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel. Bij
een positieve evaluatie ontvangen de bedrijven de Lean and
Green award. Met deze award laten bedrijven zien dat zij
zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer
UFNBLFO"XBSEXJOOBBSTNPHFOIFU-FBOBOE(SFFOMPHP
gebruiken op vrachtauto’s, websites, publicaties ...
Wanneer bedrijven stappen nemen om de CO2-uitstoot te
verminderen levert dit ook bedrijfseconomische besparingen op. De eenvoudigste en snelste manier om CO2-uitstoot te reduceren is immers door energieverspilling aan te
pakken en logistieke middelen beter te benutten. Verspilling
wegwerken en duurzamer worden gaan hand in hand: in
het Engels ‘Lean and Green’.
Dankzij het succes van Lean and Green in Vlaanderen en
andere regio’s en landen - Lean and green startte inmiddels
ook op in Wallonië, Italië en Duitsland - heeft het VIL beslist
om het programma op eigen kracht verder uit te rollen in
Vlaanderen.

VIL
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Begeleidingscommissie: BeCommerce en Comeos
E-commerce is ‘hot’. Het succes van online kopen en de
verwachte groei in dit segment brengen tal van vragen en
uitdagingen met zich mee, en niet in het minst op logistiek
vlak. Het belang van logistiek voor e-commerce en de consumentenverwachtingen op vlak van de last mile kwamen in
2011 al uitgebreid aan bod in het VIL project ‘e-commerce/efulﬁllment’. De impact op de logistieke organisatie bij online
verkoop is erg groot en vraagt om procesaanpassingen.

E-warehouse
Een magazijn op maat
van e-commerce

MEI
2012

20
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VIL

15 deelnemende bedrijven:
AMP, Belspeed, bpost,
Brantano, Neovia, FederalMogul, Fiege, Groep Heylen,
Hubo, Kuehne + Nagel, NorbertDentressangle, Procter &
Gamble, RA-Company,
Spring Global Mail en
Unigro.

MEI
2013

Op vraag van de sector startte het VIL met een vervolgproject, gericht op het logistieke proces vóór de aﬂevering:
de e-warehouse activiteiten (van inbound tot outbound). De
inrichting van magazijnen voor klassieke logistiek is traditioneel opgezet in functie van grotere zendingen, vroege
cut-off tijd, enzovoort. In welke mate is de traditionele magazijninrichting ook bruikbaar voor e-warehousing? Welke
activiteiten dienen zeker aangepast te worden?

Collectief
onderzoeksproject

Tom Baeten, AMP/Lagardère:

JUNI
2013

“Wij waren binnen Lagardère aan het overwegen met e-fulﬁllmentactiviteiten te starten.
Voor ons kwam het project dus op een ideaal
moment. Dankzij het project hebben we ook
onze eigen infrastructuur in vraag kunnen
stellen: wat zijn de sterktes ten aanzien van
de vereisten van de markt, wat moeten we
nog aanpassen? Bovendien kwamen we ook
veel te weten dankzij informatie-uitwisseling
met de andere deelnemende bedrijven. We
hebben kunnen starten met onze nieuwe
e-activiteiten met extra, nuttige bagage.”

Projectomschrijving
Het VIL startte met het in kaart brengen van de verschillende manieren om een e-warehouse in te vullen, op basis
van bestaande expertise, extra verworven kennis bij professionele e-fulﬁllers en op basis van input van de projectdeelnemers. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder draaiboek:
het ‘e-warehouse checklist model’. Niet enkel de ontwikkeling, maar ook het testen van de concrete toepasbaarheid van een e-warehouse checklist model behoort tot de
doelstelling van dit project. De uitkomsten van het checklist
model worden vertaald in twee praktijktesten bij de projectdeelnemers.
Concreet moet dit draaiboek e-shops en logistieke dienstverleners helpen bij het optimaal inrichten van hun e-warehouse activiteiten.
Het project wil bijdragen aan een toename van toegevoegde
waarde activiteiten en duurzame tewerkstelling in de sector.
E-logistiek wordt immers gekenmerkt door een hoge focus
op toegevoegde waarde logistiek (bv. inpakken, assemblage,
retourafwikkeling) en -diensten (bv. facturatie, track & trace).
Dankzij de kleinere en lichtere zendingsgrootte bij e-commerce wordt werken in een e-warehouse voor vrouwen bovendien interessanter.

VIL
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JUNI
2012

JULI
2012

APRIL
2014

Transpharma
Express
Is spoorvervoer van geconditioneerde
goederen over lange afstand
economisch en technisch haalbaar?

10 deelnemende
bedrijven: BASF, FVP
House, GHA, MSD, POM
Antwerpen, POM WestVlaanderen, Pfizer, Solutia a subsidiary of Eastman
chemical company Europe,
UCB Pharma en UTi
Belgium.

Jaarverslag 2012
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Eind 2011 concretiseerden de Provinciale OntwikkelingsNBBUTDIBQQJK"OUXFSQFOTBNFONFUEF#FMHJTDIFEPVBOF
FO IFU (FNFFOUFMJKL )BWFOCFESJKG "OUXFSQFO EF PQ[FU WBO
een transcontinentale goederenverbinding per spoor tussen
"OUXFSQFOFO$IPOHRJOH $IJOB7SJKXFMPONJEEFMMJKLLXBN
vanuit de markt de vraag of er ook geconditioneerde goederen kunnen worden vervoerd.
Deze vraag kwam voornamelijk van bedrijven die op zoek
zijn naar een goedkoper en kwalitatief beter alternatief dan
luchtvracht, dat sneller is dan een maritieme verbinding naar
het Oosten. Het spoortraject is een tweetal weken korter
dan de maritieme route (vijf à zes weken).

Collectief
onderzoeksproject
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MEI
2014

De huidige ingezette middelen volstaan echter niet om ook
geconditioneerd transport, zoals gekoelde geneesmiddelen
of verwarmde chemicaliën, te kunnen realiseren. Ze reiken
niet ver genoeg en garanderen een te korte autonomie. Dergelijke stromen zijn echter belangrijk om voldoende cargo
in beide richtingen op de Euraziatische verbinding te verzekeren.

Liesbeth Pacqué, BASF:

“Tot op vandaag ben ik alvast zeer positief
verrast over het werk dat het onderzoeksteam al verzet heeft. De omzetting naar de
praktijk moet nog gebeuren, maar BASF
hoopt dat dit project tot een haalbaar alternatief kan leiden voor het huidige transport
richting het Oosten en is daarvoor bereid om
zeer actief mee te werken aan het project.”

Projectomschrijving
Binnen dit project onderzoekt het VIL of spoorvervoer van
geconditioneerde goederen over lange afstand economisch
en technisch haalbaar is. De grote uitdaging ligt in de autonomie van het koelaggregaat, maar ook in de realisatie van
een ‘Green Train Lane’.
Het VIL heeft zich in de eerste fase geconcentreerd op de
objectivering van de complexe reeks parameters die belangrijk zijn bij het realiseren van een dergelijke oplossing
in nieuwe of bestaande verbindingen. Het VIL onderzocht
welk materieel vanuit technisch en operationeel standpunt
de beste oplossing biedt om lange afstanden te overbruggen en daarnaast ook welke technologie voorhanden is om
de goederen tijdens de reis te monitoren om zo de nodige
visibiliteit in de keten te garanderen. Een belangrijke oefening bestond eruit potentiële volumes van de projectdeelnemers te consolideren en af te stellen op de bestaande
corridors. Tenslotte werden de risico’s in kaart gebracht en
na grondige evaluatie gecategoriseerd en geobjectiveerd.
Op basis van de verzamelde informatie werd door de projectdeelnemers unaniem beslist om verder te gaan met
het project. De tweede fase heeft als ultiem doel effectieve
proefzendingen over verschillende afstanden te realiseren.
Het VIL zal hierbij een volledig procesontwerp realiseren gekoppeld aan een gedetailleerd supply chain model dat de
rol van de respectieve stakeholders duidelijk deﬁnieert. Ook
de mogelijkheden om administratieve processen te optimaliseren of vereenvoudigen komen aan bod. Een omvattende
business case zal ten slotte de basis vormen voor de mogelijke strategieën om een duurzaam economisch model uit
te bouwen.

VIL
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Begeleidingscommissie: Belgisch Verpakkingsinstituut,
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Gent) en VAL-I-PAC.

Collectief
onderzoeksproject

Dat er kosten kunnen bespaard worden door slimmere verpakking hebben verschillende bedrijven al aangetoond. Het
bekendste voorbeeld is het herontwerp van de verpakking
van Ikea theelichtjes: door de theelichtjes die vroeger los in
een plastic zak werden verkocht, netjes te stapelen en in
krimpfolie te verpakken kon 30 % meer op een pallet worden gezet en moeten wereldwijd 50.000 palletten minder
worden getransporteerd en behandeld. Zo kon zowel op
opslag- als transportkosten worden bespaard.
Reden genoeg voor het VIL en de sector om een project
op te starten dat mogelijke kostenbesparingen onderzoekt
door slimmer, en dus duurzamer, om te gaan met verpakking en logistieke dragers.

LogPack

Jan Dewitte, Colruyt:

“Binnen LogPack zijn twee punten belangrijk:
nutteloze kosten uit de ketting halen en
ecologie - het verminderen van CO2-uitstoot.
Wanneer minder stockruimte nodig is en
vrachtwagens beter zijn gevuld, is dit goed
voor het milieu, maar ook goed voor de
portefeuille van de eindklant. Een verhaal
waar Colruyt graag aan meewerkt. De
praktijktesten moeten binnen dit project
nog worden opgestart, maar wij verwachten
zeker relevante uitkomsten voor de sector.”

Kostenbesparingen
door slimmer, en dus duurzamer te verpakken?
10 deelnemende
bedrijven: Colruyt, Conteyor,
Daikin Europe, DHL Supply
Chain, DuPont, Eurobrokers,
Hubo België, Mopal, Renson
en Scania.

MEI
2012
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Projectomschrijving
Met het project LogPack wil het VIL door slimmer en innovatief om te gaan met verpakkingen en logistieke dragers
kostenbesparingen realiseren in het vervoer, de behandeling en opslag van goederen. Hoe krijgen we meer producten in een doos, meer dozen op een pallet en daardoor een
hogere beladingsgraad van vrachtwagens en containers?
De verpakking beter afstemmen op de rest van de logistieke
keten kan voor een optimalisatie van de logistieke processen zorgen.
Het project startte met het in kaart brengen van de relevante processen bij elk van de deelnemende bedrijven. Knelpunten die bij hen naar boven komen vormen samen met
best practices de basis om vier pilootprojecten op te zetten
waarbij (ver)nieuwe(nde) concepten in de praktijk worden
getoetst. Finaal zal het VIL alle bevindingen bundelen in een
draaiboek dat Vlaamse bedrijven zal helpen de beste keuzes te maken voor hun verpakkingen en dragers.
Concreet streeft het project ernaar zoveel mogelijk lucht uit
de verpakkingen te halen, beladingsgraden van palleten te
verhogen en de vullingsgraad van vrachtwagens of containers te verbeteren. De verpakking beter afstemmen op
de gehele logistieke keten kan zorgen voor een behoorlijke
logistieke kostenreductie. Naast deze economische meerwaarde, resulteert dit ook in een duurzaam aspect: minder
transporten voor eenzelfde hoeveelheid goederen, en dus
een positief effect op het milieu (CO2, NOx, ﬁjnstof).

OKTOBER NOVEMBER
2013
2013
VIL
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Europese 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’. De
grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het
potentieel en de ambitie om uit te groeien
tot de logistieke topregio van Europa.
De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland sprak de behoefte uit rondom het thema logistiek
een project te initiëren. Het resultaat daarvan is het project
‘Grenzeloze Logistiek’.

Het VIL neemt deel aan het EU project
‘SoCool@EU’ (Sustainable Organization
between Clusters of Optimized Logistics
@ Europe). Binnen dit Europees project
wordt samen met partners uit Nederland,
Duitsland, Spanje, Denemarken en Turkije
de logistieke competitiviteit van verschillende regionale clusters in kaart gebracht en beoordeeld.

Het project ging op 1 oktober 2011 van start met als doelstelling de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen
- Nederland op duurzame wijze te verstevigen door de
samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken. Tegelijk wil Grenzeloze Logistiek de innovatiekracht
van de logistieke bedrijven ondersteunen. De Europese
Unie ﬁnanciert het project voor 50 % via het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.
Het VIL was de Vlaamse partner voor het gedeelte ‘Technologymapping’. Binnen dit werkpakket bracht het VIL in
TBNFOXFSLJOH NFU 10. "OUXFSQFO FO %JOBMPH IFU JOOPvatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in beeld.
Het onderzoek gebeurde aan de hand van een uitgebreide
bevraging binnen de Vlaamse logistieke sector. Dinalog
toetste vervolgens de Vlaamse bevindingen af bij de Nederlandse logistieke sector en maakte aldus een internationale
vertaalslag. Het geheel resulteerde in een aantal interessante
conclusies en (beleids)aanbevelingen die de bedrijven naar
een hoger niveau kunnen tillen.
Op het slotevent op 11 december 2012 werden de resultaten bekend gemaakt en kwamen enkele spraakmakende
‘innovatieparels’ aan het woord. Het eindrapport ‘Logistieke
innovatie bij Vlaamse bedrijven’ is gratis te downloaden via
de VIL-website. Het project ‘Grenzeloze Logistiek’ loopt
nog tot het najaar 2014.

De kick-off van het project vond plaats op 5 januari 2012.
Het loopt over drie jaar en omvat zes werkpakketten. Het
VIL is voornamelijk actief in de werkpakketten 2, 3, 4 en 6
waar de focus ligt op een vergelijkende economische analyse tussen de verschillende regionale clusters.
In de eerste helft van 2012 voerden het VIL en zijn Nederlandse zusterorganisatie Dinalog een uitgebreide studie en
bevraging bij hun leden uit om de noden en behoeften van
de logistieke sector in kaart te brengen.
De drie belangrijkste thema’s voor mogelijke projecten die
naar voren kwamen waren: groene logistiek, single logistics
window en supply chain collaboratie. De bedoeling is nu
FFOA+PJOU"DUJPO1MBOVJUUFXFSLFONFUEF&VSPQFTFQBSUners om nadien in 2013 concrete projecten voor te stellen
aan de Europese Commissie. Uiteraard ligt hier de focus op
innovatie, duurzaamheid en toegevoegde waarde.
Partijen in dit project zijn: Zaragoza Logistics Center, House
of Logistics and Mobility in Frankfurt, Lunds Universitet in
Zweden, Transport Innovation Network in Kopenhagen, Danish Maritime Cluster, Mersin in Turkije en Dinalog in Nederland in samenwerking met het VIL.
Het project wordt geﬁnancierd door het Regions of Knowledge initiatief (FP7-REGIONS-2011-1) van het 7th Framework Programme van de Europese Commissie.

Europese Unie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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Projecten met
VIL expertise

Build over Water
Binnen het project Build over Water heeft het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit uit Diepenbeek een analyse uitgevoerd van de stromen van gepallettiseerde bouwmaterialen
in Vlaanderen, gebaseerd op bestaande studies en cijfermateriaal dat beschikbaar is binnen de sector. Naast een
haalbaarheidsstudie voor een (op termijn) zelfbedruipende
economische activiteit, werd bekeken waar in Vlaanderen
Regionale Watergebonden Distributiecentra (RWDC) kunnen worden opgezet om de efﬁciëntie van de bouwmaterialenproducenten, handelaars en aannemers te verbeteren.
Het VIL werd, gezien zijn logistieke expertise en een reeds
uitgevoerd project rond bouwlogistiek, ingeschakeld voor
het uitvoeren van de distributie-analyse van de stromen
bouwmaterialen doorheen Vlaanderen. De totaliteit van de
logistieke stromen is vrij goed bekend maar het detail van
waar ze komen en naar waar ze gaan ontbreekt. Daardoor
ontbreekt het aan cijfermateriaal om een netwerk van hubs
aan de waterkant te gaan uitbouwen. Een exacte locatiebepaling is evenwel niet het doel op zich: het is de bedoeling
door de data te inventariseren en visualiseren een duidelijk
beeld te krijgen van waar het potentieel zit, meer bepaald
waar de clusters van de leveringen naar toe gaan.
$PODSFFUIFFGUIFU7*-FFOPOMJOFFORVÐUFVJUHFWPFSECJKFFO
50-tal producenten en handelaars van bouwmaterialen.
Deze gebundelde data werden door de Vrije Universiteit
#SVTTFMWFSXFSLUJOIFU-BNCJUNPEFM -PDBUJF"OBMZTF.Pdem voor Belgische Intermodale Terminals) dat op basis
van de door het VIL aangeleverde data het aantal en de
locaties voor de RWDC’s bepalen.

RFID in-house workshop
Op vraag van bpost organiseerde het VIL in-house een
‘RFID’ workshop op maat van eigen behoeften. Het VIL
bracht hen up-to-date met de stand van zaken van de
RFID- en RTLS-technologie (principes, toepassingsdomeinen, standaarden en wetgeving ...) en voorzag voldoende
ruimte om scenario’s, mogelijkheden en beperkingen te
bespreken. Deze workshop op maat gaf bpost de gelegenheid om meerdere personeelsleden ter plaatse op te leiden
en accuraat inzicht te geven in de mogelijke logistieke toepassingen en procesverbeteringen binnen hun organisatie.
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Technologieverkenning voor
Molenbergnatie
"MTEFFMWBOFFOHSPUFSBVUPNBUJTFSJOHQSPKFDUWPFSEFIFU7*-
voor Molenbergnatie, met de steun van de KMO-Portefeuille,
een voorstudie uit naar een betrouwbaar registratie- en locatiesysteem door de invoering van vernieuwende technologieën.
Molenbergnatie was bezig met de implementatie van een
nieuwe ERP-software en bekeek hoe ze de processen in
de magazijnen konden integreren in dit project. Ze wilden in
de eerste plaats onderzoeken welke technologie (RFID, barcode ...) best wordt aangewend om goederen en pallets te
identiﬁceren en lokaliseren en om opslag en handling - zoals
wegingen, herverpakking, herlocatie - te registreren en uiteraard ook of ze hier voordeel uit kunnen halen. Omdat de
(RFID-)technologie voortdurend evolueert hadden ze nood
aan de assistentie van externe en neutrale specialisten die
deze technologische evoluties van kortbij volgen. Zo kwamen ze bij het VIL terecht.
Het VIL is gestart met de bestaande fysieke processen in de
terminals, inclusief de knelpunten en verbeteringsgebieden, in
kaart te brengen. Vervolgens werd de balans opgemaakt
van de ICT-infrastructuur en de verwachtingen en de behoeftes waaraan moest voldaan worden door de technologie. Molenbergnatie kreeg een inventarisatie van de mogelijke en beschikbare datacaptatietechnologieën die inzetbaar
zijn om de goederen en dragers realtime en op een efﬁciente en betrouwbare manier op te volgen, elk met hun kostenplaatje. Tot slot ontvingen ze duidelijke aanbevelingen.

Bart Milloen, Molenbergnatie

“Omdat de (RFID-)technologie voortdurend
evolueert hadden wij nood aan de assistentie
van externe en neutrale specialisten die deze
technologische evoluties van kortbij volgen.
Wij zijn bij het VIL terecht gekomen omdat zij in
het verleden al heel wat projecten rond technologische mogelijkheden op logistiek vlak
hebben uitgewerkt en over de nodige
competenties beschikken.”

VIL
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Organisatie
De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek werd opgericht in 2003 met als
belangrijkste organen de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en
de Adviesraad.
Zonder de steun van de leden, met als primaire doelgroep verladers en
logistieke dienstverleners in Vlaanderen, zou de vzw evenwel niet representatief zijn voor de sector die ze vertegenwoordigt. De leden van het
VIL zijn dan ook het hart van de vereniging.
Het contact met de leden en het aanbieden van diensten wordt verzorgd
door het gemotiveerde VIL team.
Daarnaast heeft het VIL ook een netwerk van strategische partners om zijn
actieradius te vergroten en clusters te vormen bij indiening van projecten of
bij de organisatie van events.

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

%F "MHFNFOF 7FSHBEFSJOH JT IFU IPPHTUF PSHBBO WBO IFU
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
IFCCFOIFUSFDIUEF"MHFNFOF7FSHBEFSJOHCJKUFXPOFO;JK
hebben echter geen stemrecht.
%F"MHFNFOF7FSHBEFSJOHXPSEUWPPSHF[FUFOEPPSEFWPPSzitter van de Raad van Bestuur of door de ondervoorzitter
bij afwezigheid van de voorzitter.

Bestuurders namens de verladers

Daarnaast zijn er ook vier waarnemers.
De Raad van Bestuur bepaalt de missie, visie en strategische
agenda van het VIL.

LUDO
VANDERVELDEN
CFO, Umicore
(VIL ondervoorzitter)

WOUTER
DE GEEST
"GHFWBBSEJHECFTUVVSEFS 
#"4'

LUC
HOOYBERGS

RENE
ACHTEN

Director European Logistics, CEO,
Nike
Facil

De Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks. Bij hoogdringendheid wordt een spoedmeeting of conference call
belegd.
Bestuurders namens de Vlaamse regering

THIERRY
VANELSLANDER

IEF
JANSSENS

ERIC
JANSSENS

(namens CD&V)

(namens sp.a)

 OBNFOT/7"

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

GUIDO
HERMANS

Managing Director
Belux, DHL Express
(VIL voorzitter)

CEO,
Groep H. Essers

Vice President,
Katoen Natie

"MHFNFFO%JSFDUFVS
Limburgs Logistiek
Platform

CEO,
European
Containers
Services

"ENJOJTUSBUFVS(FOFSBBM 
"0

"EWJTFVS 
IWT

"GEFMJOHTIPPGE)BWFO
en waterbeleid, MOW

Bestuurder,
VIM
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Adviesraad
De adviesraad komt driemaal per jaar samen om projectideeën te bespreken en concrete voorstellen te evalueren.
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
op innovativiteit en valorisatiepotentieel.
Wanneer de adviesraad groen licht geeft kan het collectief
onderzoeksproject bekrachtigd worden door de Raad van
Bestuur en nadien ﬁnaal ter goedkeuring worden voorgelegd
aan het IWT.

De adviesraad is samengesteld uit academici uit binnen- en
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
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effectieve
leden

VIL leden
Het VIL is een ledenorganisatie met drie categorieën leden:
effectieve, toegetreden en steunende leden.
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. Een bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar
KMO’s .
De toegetreden leden 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).

Eind 2012 telde het VIL in totaal 366 leden. Het ledenaantal en dus draagvlak bij de doelgroep blijft stijgen, met een
verdubbeling op 5 jaar tijd. Verschillende geslaagde onderzoeken en innovatieve projecten, uitgevoerd door VIL medewerkers met jarenlange operationele ervaring en kennis van
de ‘stiel’, zorgden voor een groeiende naamsbekendheid.
Daardoor slaagde het VIL erin uit te groeien tot dé logistics
community in Vlaanderen.
Opmerkelijk is dat onder de leden niet minder dan 226 KMO’s
zijn (61,1 %), een groep waar het VIL sinds 2009 extra aandacht aan besteedt.

De steunende leden zijn universiteiten en hogescholen.
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VIL team

VIL partners

De uitvoering van de activiteiten gebeurt door het VIL team.

Het VIL werkt samen met partners uit binnen- en buitenland om de krachten te bundelen en elkaar te versterken. In
2012 werden enkele nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten:
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Een externe marktbevraging die het VIL in november 2008
liet uitvoeren toonde dat de promotionele inspanningen
van het VIL samen met Flanders Investment & Trade (FIT)
in de periode 2003 - 2008 sterk werden gewaardeerd. Het
VIL is de voorbije jaren dan ook blijven ijveren om deze rol
opnieuw op te kunnen nemen, te meer gezien Vlaanderen
blijkbaar minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders.
Het rapport ‘IBM Global Location Trends’ rond buitenlandse
investeringen (juni 2012) vermeldde dat het aantal investeringen in Vlaanderen achteruit boert, van 108 naar 87. Wallonië ziet het aantal buitenlandse investeringen dan weer
met de helft aanzwellen. Dat levert dubbel zoveel jobs op bij
onze zuiderburen tegenover 2010. Ook in Brussel groeit het
aantal buitenlandse projecten terug aan.
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De openbare aanbesteding van het FIT voor adviezen en
ondersteuning met betrekking tot buitenlandse investeringen in de logistieke sector werd op 7 september 2012 gegund aan het VIL. Het VIL is dus voor de ‘inbound’ activiteiten
opnieuw de partner van het FIT. Het VIL is bijzonder verheugd
dat het FIT en het VIL opnieuw de handen in elkaar slaan.

Thomas More Kempen
Op 8 oktober 2012 sloot het VIL een samenwerkingsovereenkomst met de hogeschool Thomas More Kempen (ontstaan uit een fusie van de Katholieke Hogeschool Kempen,
-FTTJVT "OUXFSQFO FO -FTTJVT .FDIFMFO  %F TBNFOXFSking houdt een win-win in: hogeschool Thomas More Kempen heeft jaarlijks bachelors logistiek die uitkijken naar een
stageplaats bij een logistiek bedrijf; het VIL lanceert jaarlijks
nieuwe projecten met verladers en logistieke dienstverleners die interesse kunnen hebben in een stagiair.
Binnen het project Lean and Green werd deze samenwerking al verzilverd. Verschillende studenten werden geplaatst
bij een bedrijf en geven bijstand bij het schrijven of uitvoeren
van het plan van aanpak om 20 % CO2-uitstoot te verminderen binnen een periode van vijf jaar.

Zaragoza Logistics Center
Op 12 november 2012 sloot het VIL een belangrijke samenwerkingsovereenkomst met Zaragoza Logistics Center (ZLC) met focus op uitwisseling van best practices en
mogelijke synergieën in Europees verband. ZLC is een reTFBSDIJOTUJUVVUPQHFSJDIUEPPSEFPWFSIFJEWBO"SBHPOJO
Spanje met als doel onderzoeksprojecten uit te voeren in
logistiek en SCM in samenwerking met het bedrijfsleven en
de overheid. ZLC heeft een sterk partnership met MIT (MasTBDIVTFUUT*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZ 64" FOEFVOJWFSTJUFJU
van Zaragoza. Vooral in Europese projecten (zoals SoCool@
EU) ziet het VIL opportuniteiten tot intense samenwerking.

VIM
MLC-ITS Euskadi
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Het VIL en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in Diepenbeek tekenden op 1 oktober 2012 een samenwerkingsovereenkomst die ertoe strekt in de toekomst beter af te
stemmen rond projecten die een raakvlak hebben met
zowel logistiek als mobiliteit. Daarnaast zal er ook in beide
bestuursraden een waarnemer van de andere partij opgenomen worden. Bij het VIM wordt Danny Van Himste (VIL
voorzitter) waarnemer. Bij het VIL wordt dit de heer Guido
Hermans (Groep Machiels).

Nog in november 2012 sloot het VIL een samenwerkingsovereenkomst met het ‘Mobility and Logistics cluster Euskadi’. MLC-ITS is een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het ruime Baskenland. Hun missie is
om hun ‘Eurozone’ competitiever te maken via onderlinge
samenwerking, innovatieve projecten en netwerking. Objectieven die gelijkaardig zijn aan de VIL opdracht. Door uitwisseling van research gegevens en best practices zal samen worden gestreefd naar een win-win situatie voor beide
regio’s in termen van innovatie en duurzaamheid.
VIL
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Kennisverspreiding
De betrokkenheid van en voeling met de doelgroep is erg belangrijk in de
verschillende fases van de projectwerkwijze en het bottom-up beslissingsproces van het VIL. Om te achterhalen wat er leeft en wat de noden zijn
in de markt is continue interactie met de logistieke sector van cruciaal
belang. Maar ook kennisverspreiding is een basisactiviteit voor het VIL
als open innovatieplatform voor de sector.
Hiervoor organiseert het VIL events, gaat het VIL spreken op seminaries
en congressen, geeft het publicaties uit en zet het een waaier aan andere
communicatietools in.

VIL events

Nieuwjaarsreceptie

Het VIL organiseerde in 2012 veertien events en bereikte
zo meer dan 1.000 personen. De VIL events staan niet alleen bekend om hun interessante inhoud, waarbij de mix
van sprekers en praktijkgetuigenissen bijzonder wordt gewaardeerd, ook de unieke netwerkmogelijkheden staan
hoog aangeschreven. Het VIL brengt namelijk bedrijven en
organisaties uit diverse sectoren bij elkaar: zowel verladers
als logistieke dienstverleners, maar ook kennisinstellingen,
overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-,
interim-, bouw- en real estate wereld. Dit is niet alleen voor
de deelnemers erg interessant, ook voor het VIL om zijn oor
te luisteren te leggen.

Daarnaast organiseerde het VIL verschillende slotevents
waarop de resultaten van een collectief onderzoeksproject
werden voorgesteld, aangevuld met interessante praktijkgetuigenissen over het onderwerp. De events werden altijd zeer goed geëvalueerd door de deelnemers met een
gemiddelde algemene beoordeling van niet minder dan
7,9/10. Meer dan 500 personen woonden een van deze
slotevents bij.

In 2012 vonden er vijf themacafés plaats. De formule bleef
dezelfde: met een drankje in de hand, in beperkte kring, discussiëren over een onderwerp dat leeft bij de bedrijven. VIL
leden treden op als gastheer en het thema wordt telkens ingeleid en gekaderd door een specialist in de materie. Een
combinatie die steeds leidde tot bijzonder boeiende avonden. Deze avonden zijn in eerste instantie voorbehouden
voor de VIL leden.

Lamot, Mechelen
124 deelnemers

124 deelnemers
Slotevent 22.03.2012
Jessa Ziekenhuis,
Hasselt
161 deelnemers
Reﬂectie
ctienamiddag 7.03.2012

Bouwlogis
ogistiek
Natiënhuis, Antw
ntwerpen
37 deelnemers

JANUARI

SoCool@EU

FEBRUARI
23.01.2012

Nieuwjaarsreceptie
Horta, Antwerpen
300 deelnemers

MAART
Theemacafé 1.03.2012

De herbruikbare
houten pallet
Ham
mann, Wetteren
37 deelnemers
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VIL

Realtime monitoring
in de cold chain

Meten van resilience:
vee
erkracht in de supply
cha
ain ING, Antwerpen
Hospitaallogistiek

Kick-off 5.01.2012

GPRS-monitoring
van
luchtvracht
4MPUFWFOU

Sloteevent 28.02.2012

Realtime monitoring
in de cold chain

DECEMBER

In zijn nieuwjaarsboodschap verwees
Danny Van Himste, voorzitter van het
VIL, naar de Griekse ﬁlosoof Heraclitus: ‘panta rhei’, of ‘alles verandert’.
“Meer dan ooit ervaren we allen dat
deze stelling nog waardevol is en dat
zeker in onze mondiaal evoluerende
economie er geen standvastige verworvenheden zijn. Wie niet ‘verandert’
zal het moeilijk krijgen.” En juist hier wil
het VIL zijn steentje bijdragen voor de
logistiek in Vlaanderen.
Kick-off 3.05.2012

Slotevent 14.02.2012

NOVEMBER

Een nieuw jaar kan pas echt goed van
start gaan als het oude in stijl wordt
afgesloten. Dat gebeurde voor het jaar
2011 met glans tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Bijna 300 genodigden klonken samen met het VIL op
een uitdagend nieuw logistiek jaar.

Slotevent 29.03.2012

Realtime opvolging
van logistieke dragers
Natiënhuis Antwerpen
49 deelnemers

Op Valentijn stelde het14.05.2012
VIL de resulVIL verhuist naar
taten voor van het project
‘Realtime
Berchem
Kick--off 24.04.2012
monitoring van geconditioneerde goeSma
art handling
deren’. Het VIL onderzocht samen met
zeven bedrijven welke technologieën
in aanmerking komen om de volledige
keten, realtime, te monitoren. Voor de
deelnemende bedrijven werd de technische haalbaarheid van verschillende
innovatieve, draadloze technologieën,
in combinatie met verschillende logistieke dragers (pallet, koelcontainer, envirotainer, trailer)
en farmaverpakkingen
Themacafé
3.05.2012
E-warehousing
getest.

APRRIL

MEI

GC Europe, Haasrode-Leuven
27 deelnemers

De steeds stringentere regelgeving
maakt het meer dan ooit noodzakelijk
te kunnen garanderen dat doorheen

de hele toeleveringsketen de omgevingscondities van kritische goederen
minutieus opgevolgd worden. De interesse in de resultaten van dit project
was dan ook groot.

4MPUFWFOU

Meten van resilience: veerkracht in de supply chain
Op 28 februari organiseerde het VIL
het slotevent van het project ‘Meten
van resilience: veerkracht in de supply
chain’. Samen met acht bedrijven onderzocht het VIL hoe een onderneming
zich kan wapenen tegen verstoringen
in de logistieke keten. Door de steeds
complexere logistieke ketens groeit de
kwetsbaarheid van de logistieke netwerken en de kans op verstoringen.
Het VIL analyseerde met en voor deze
bedrijven wat de onzekerheden in hun
supply chain zijn, welke maatregelen
zij kunnen/moeten treffen en hoe een
bedrijf
resilient strategie kan inKick-off een
7.06.2012
Lean and
bedden
in Green
alle schakels van de logisgroep
1
tieke keten.

Het onderwerp werd ingeleid door Yves
Speliers, Operating Director Hamann
International Logistics en Ines De Punt,
%JTUSJCVUJPOPOTJUF#"4'%FBBOXF[Jgen stelden met verbazing vast welke
omvang deze problematiek in de bedrijven aanneemt en welke kosten hiermee
gepaard gaan.
De discussie die hierop volgde was bijgevolg bijzonder geanimeerd, en ook
na het afsluiten van de groepsdiscussie werd nog lang in kleinere kring nagekaart.

3FnFDUJFNJEEBH

Bouwlogistiek

5IFNBDBGÏ

Op 7 maart stelde het VIL de resultaten
van het project ‘Bouwlogistiek’ voor aan
de 28 deelnemende bedrijven. Met dit
onderzoek ging het VIL na hoe duurzame logistieke verbeteringen in de
bouwsector kunnen gerealiseerd worden. Op basis van individuele gesprekken en workshops met de projectdeelnemers werden een aantal oplossingen
geïdentiﬁceerd die de basiswerkzaamheden efﬁciënter en betrouwbaarder
maken.

De herbruikbare
houten pallet

Het onderzoek toonde aan dat er diverse mogelijkheden zijn om de efﬁciëntie

Het VIL stelde de aanbevelingen die
uit het onderzoek voortkwamen voor
op het event, aangevuld met bijdrages
van enkele interessante gastsprekers,
en dit alles in de prachtige aula van
*/("OUXFSQFO

JUNI

5.06.2012

de herbruikbare pallet. De meeste logistieke dienstverleners en verladers
spenderen veel tijd en geld aan het
fysiek behandelen, de administratieve
opvolging en het beheer van hun eigen en/of andermans herbruikbare
houten pallets.

JULI

AUGUSTUS SE

Algemene
in de bouwlogistiek op te drijven. Een
Vergadering
Themacafé 5.07.2012
Op
1 maart was het tijd voor het
eer- efﬁciëntere bouwlogistiek met minimale
2012
Demand tracking of Forecast tracking
De Ark,
Antwerpen
ste
themacafé
van Kick-off
het jaar. Thema
van
maatschappelijke impact is mogelijk en
Van Moer
Group, Zwijndrecht
81 deelnemers
21 deelnemers
27.06.2012
de
avond was de
problematiek
van dient een streefdoel te zijn.

E-warehouse

VIL
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Kick-off 3.05.2012

GPRS-monitoring
van luchtvracht
Kick-off 4.10.2012

Slotevent 28.02.2012

2012

Meten van resilience:
veerkracht in de supply
chain ING, Antwerpen

ring
hain

helen
mers

124 deelnemers
Slotevent 22.03.2012

14.05.2012

Lean and Green
- groep 1

VIL verhuist naar
Berchem

Hospitaallogistiek
Jessa Ziekenhuis,
Hasselt
161 deelnemers

Lean and Green
- groep 2

Kick-off 7.06.2012

Kick-off 24.04.2012

Smart handling

Ontbijtworkshop 26.09.2012

SoCool@EU

Reﬂectie
ctienamiddag 7.03.2012

VIL Berchem
VIL,
17 deelnemers

Bouwlogis
ogistiek
Natiënhuis, Antw
ntwerpen
37 deelnemers

BRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS SEPTEMBER

Themacafé 18.10.2012
2

Themacafé 29.11.2012

Waste managem
ment en
d circulaire
de
i l i eco
onomie
i

Logistics-driven
supply
l chain
h i

SITA, Beerse, 28 deelneemers

Soudal, Turnhout, 27 deeelnemers

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

Themacafé 3.05.2012

E-warehousing
GC Europe, Haasrode-Leuven
27 deelnemers

Themacafé 1.03.2012

eptie

De herbruikbare
houten pallet

5.06.2012

Algemene
Vergadering
2012

Themacafé 5.07.2012

De Ark, Antwerpen
81 deelnemers

Hamann, Wetteren
37 deelnemers

Demand tracking of Forecast tracking
Kick-off
27.06.2012

Van Moer Group, Zwijndrecht
21 deelnemers

E-warehouse

de mening van een aantal experts als
voorbereiding op het collectief onderzoeksproject ‘E-warehouse’
dat het
Kick-off 11.10.2012
Transpharma
VIL op korte termijn
ging opstarten
Express
(zie 27.06).

Net zo interessant was het netwerkgedeelte na de toespraken. Op de afsluitende receptie werd nog heel wat
nagekaart, interessante contacten geKick-off 19.11.2012
legd enLogPack
afspraken gemaakt.

Slotevent 29.03.2012

Event 11.12.2012

Realtime opvolging
van logistieke dragers

Logistieke innovatieparels Het logistieke innovatiepotentieel van de Vlaamse
bedrijven

Natiënhuis Antwerpen
49 deelnemers

Algemene vergadering

5IFNBDBGÏ

Provinciehuis, Antwerpen
72 deelnemers

4MPUFWFOU

Hospitaallogistiek
Op 22 maart vond onder zeer grote
belangstelling het slotevent van het
project Hospitaallogistiek plaats. In mei
2011 startte het VIL dit praktijkgericht
project in de zorgsector op met als
doel de efﬁciëntie te verbeteren over
de volledige bevoorradingsketen van
verbruiksartikelen, met uitzondering
van medicatie. Vier ziekenhuizen, die
samen negen campussen vertegenXPPSEJHFO OBNFOEFFM";5VSOIPVU 
(BTUIVJT;VTUFST "OUXFSQFO  "; 4JOU
Elisabeth Herentals en Jessa Ziekenhuis Hasselt.
Het tijdperk waarin logistiek in de zorg
als bijkomstig werd beschouwd, lijkt in
ieder geval voorbij. De bewustwording
dat betere logistiek geld bespaart en
leidt tot hogere kwaliteitsniveaus van
zorgverlening doet overal zijn intrede.
Na de bewustwording is het tijd voor
actie!
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Realtime opvolging van
logistieke dragers
Op 29 maart stelde het VIL de resultaten voor van het project ‘Beheer van
logistieke dragers: proof of concept’.
In 2010 had het VIL samen met twaalf
bedrijven al aangetoond dat RFID- en
RTLS-technologie matuur genoeg is
om logistieke dragers correct en automatisch op te volgen.

De kosten-batenanalyses die het VIL
berekende voor de deelnemende bedrijven - driemaal voor een andere ﬂow
en een andere soort logistieke dragers
- waren telkens positief. Het VIL wil
de logistieke markt stimuleren RFIDimplementatie te overwegen. Efﬁciënt
omspringen met de vaak dure logistieke dragers kan bedrijven een competitieve voorsprong opleveren.

5IFNBDBGÏ
*OEJUQSPKFDUXFSEFOTBNFONFU"UMBT
Copco, bpost en Veiling Haspengouw
met RFID-tags en -portalen gedurende
meerdere weken testen gedaan in
concrete situaties. De registraties gebeurden feilloos.
Het was op elk moment mogelijk om
in realtime de actuele stocksituatie te
raadplegen, te zien hoeveel dragers
waar aanwezig waren, net als de rotaties en doorlooptijden.

E-warehousing
Op 3 mei organiseerde het VIL het
tweede themacafé van het jaar rond
het actuele onderwerp ‘E-warehousing’.
Gastheer van de avond was GC Europe. Onder de deskundige leiding van
Dries De Love, Head of e-Commerce
van Katoennatie, en dankzij de aanwezigheid van een heel aantal specialisten werden diverse items besproken.
Ideale gelegenheid om te polsen naar

5 juni vonden de VIL leden hun weg
OBBS EF KBBSMJKLTF "MHFNFOF 7FSHBEFSJOHJO%F"SLJO"OUXFSQFO
Geen verkiezingen dit jaar, wel een goed
gevuld programma. VIL voorzitter Danny
Van Himste heette het publiek welkom
en overliep de jaarrekening 2011 en begroting 2012. De cijfers werden verder
toegelicht door bedrijfsrevisor KPMG.
"MMF BHFOEBQVOUFO EJF WPPSMBHFO UFS
stemming werden goedgekeurd.
Na dit formele gedeelte was het woord
BBO "MHFNFFO %JSFDUFVS -JFTCFUI (FZsels die verslag uitbracht van de realisaties en highlights van het voorbije
werkjaar en een blik gaf op de ambitieuze toekomstplannen van het VIL.
Diversiﬁcatie wordt het nieuwe sleutelwoord, zoveel is duidelijk. Key note
speaker Daan Schalck - CEO Havenbedrijf Gent - kwam de aanwezigen
meer vertellen over de strategie van
de haven van Gent en zijn multimodale
aspiratie.

Demand tracking of
Forecast tracking
5 juli organiseerde het VIL een themacafé rond het thema ‘demand tracking’.
Gastheer voor de gelegenheid was Van
Moer Group uit Zwijndrecht.
Het voorspellen van de vraag van de
consument is een cruciaal gegeven
voor bedrijven die seizoensgebonden
producten verdelen. Wanneer zal de
eindgebruiker in een bepaalde regio het
product aankopen en dient bijgevolg
dit product in de rekken te liggen? Wat
zijn de gevolgen voor het distributiepatroon van de producent? Waarheen
zal dit in de toekomst evolueren en met
welke gevolgen voor de logistiek en
distributie?
Het onderwerp werd ingeleid door
Peter Devos, Supply Chain Competence Lead bij Monsanto en specialist
in de materie en werd gevolgd door
een geanimeerde discussie tussen de
aanwezigen.

0OUCJKXPSLTIPQ

SoCool@EU
Het VIL neemt samen met zijn Nederlandse zusterorganisatie Dinalog deel
aan het Europese project SoCool@EU.
In de eerste helft van 2012 voerden beide organisaties een uitgebreide studie
en bevraging bij hun leden uit om de
noden en behoeften van de logistieke
sector in kaart te brengen.
Op 26 september stelde het VIL tijdens een ontbijtworkshop in primeur
de resultaten van deze bevraging voor.
Francis Rome, directeur externe relaties bij het VIL, presenteerde de kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen
van de uitgebreide onderzoekspistes.
Het Duitse HOLM instituut was verantwoordelijk voor de inhoudelijke conclusies die relevant zijn voor onze speciﬁeke cluster South West Netherlands/
Flanders.
Onder de deskundige leiding van IWTinnovatieadviseurs werden nadien in
kleine groepen de thema’s uitgewerkt
die binnen een interregionale en/of
Europese context aan bod kunnen koNFO JO FFO +PJOU "DUJPO 1MBO #JOOFO
het kader van de internationale ambities van het VIL is het project SoCool@
EU een belangrijke stap naar meer
grensoverschrijdende contacten en innovatieve projecten.

VIL
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Waste management en de
circulaire economie

Logistics-driven
supply chain

0QPLUPCFS[PSHEF4*5"VJU#FFSTF
voor een warme ontvangst voor het
vierde themacafé van het jaar. Thema
van de avond was ‘waste management
en de circulaire economie’ en werd ingeleid door Koen Van den Brande, Manager tenderbureau en projectcoördiOBUJFCJK4*5"FO1FUFS#FWFST $FOUSBBM
-PHJTUJFL.BOBHFSCJK4*5"#KPSO+BDPCT .BOBHFS&OWJSPONFOUBM"GGBJSTCJK
Scania gaf de aanwezigen vervolgens
een korte praktijkgetuigenis.

Voor het laatste themacafé van 2012
waagde het VIL zicht voor de eerste
maal aan interne logistiek met het
thema ‘Logistics-driven supply chain’.

JULI
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Lean and Green
- groep 2

Ontbijtworks
26.09.2012
Ontbijtworkshop
-PHJTUJFLFJOOPWBUJFQBSFMT

Het logistieke innovatiepotentieel van de Vlaamse
bedrijven

SoCool@EU
S
VIL, Berchem
17 deelnemers

AUGUSTUS SEPTE
SEPTEMBER

Gastheer van de avond was Soudal
in Turnhout. Realtime opvolgen, automatiseren en aansturen van de productieplanning en de interne logistieke
processen werden er in het recente
verleden grondig aangepakt. In de toekomst willen zij dit verder uitbreiden
naar hun leveranciers, ﬁlialen en klanng
"GWBMCFIFFS DSBEMFUPDSBEMF
SFDZDMBHF
Themacafé
5.07.2012ten, met als doel op die manier de toen ecologie in het algemeen zijn onder- tale supply chain realtime aan te sturen.
Demand tracking of Forecast tracking
werpen die sinds kort voor vele bedrijrpen
Van Moer Group, Zwijndrecht
Kick-off
ven een echte uitdaging vormen. Hoe Rudi Leten, Operations Manager en
21 deelnemers
27.06.2012
dienen we hiermee om te gaan vanuit Geert Geladé, Logistics Manager gaven
E-warehouse
warehouse
logistiek oogpunt? Welke inspanningen de aanwezigen eerst een rondleiding in
kunnen bedrijven leveren en bovendien de fabriek en leidden nadien het theook nog besparingen realiseren? Stof macafé in met hun visie op de recente
genoeg voor een levendige discussie.
interne logistieke aanpassingen binnen
het productieproces en de vooruitzichten naar de toekomst.

Kick-off 4.10.2012

11 december organiseerde het VIL in
IFU 1SPWJODJFIVJT JO "OUXFSQFO FFO
event volledig in het teken van logistieke innovatie bij Vlaamse bedrijven.
Dit seminarie maakte deel uit van het
Vlaams-Nederlandse Interreg-project
‘Grenzeloze Logistiek’ dat als doel
heeft de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen - Nederland op duurzame wijze te verstevigen.
Binnen dit project bracht het VIL in saNFOXFSLJOH NFU 10. "OUXFSQFO IFU
innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in beeld. Het onderzoek
gebeurde aan de hand van een uitgebreide bevraging binnen de Vlaamse
logistieke sector. Dinalog toetste vervolgens de bevindingen van het VIL kort af
aan de Nederlandse logistieke sector.
De aanwezigen kwamen in primeur de
resultaten van deze bevraging te weten
en konden zich laten inspireren door de
spraakmakende ‘innovatieparels’ BeMobile, Bridgestone Logistics Europe,
Innolabel en Carglass. De sprekers
getuigden over hoe zij te werk gingen
bij recente logistieke innovaties binnen
hun bedrijf en hoe deze bijdragen aan
hun competitiviteit.

Themacafé 18.10.2012

Themacafé 29.11.2012

Waste management en
de circulaire economie

Logistics-driven
supply chain

SITA, Beerse, 28 deelnemers

Soudal, Turnhout, 27 deelnemers

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Kick-off 11.10.2012

Transpharma
Express

Kick-off 19.11.2012

LogPack
Event 11.12.2012

Logistieke innovatieparels Het logistieke innovatiepotentieel van de Vlaamse
bedrijven
Provinciehuis, Antwerpen
72 deelnemers
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Events met VIL bijdrage

14.02.2012

28.08.2012

30.10.2012

FIT opleiding

Infosessie collectief onderzoeksproject Transpharma Express

Logistiek en e-commerce

0QMFJEJOHTQSPHSBNNBtEFFMOFNFST

8PSLTIPQtEFFMOFNFST
16.02.2012

De VIL medewerkers worden regelmatig gevraagd
als spreker op seminaries en congressen van andere
organisaties, of om een opleidingsprogramma te voorzien. Dit toont aan dat de VIL expertise wijd gekend is
en gewaardeerd wordt.

Slotevent DiscWise:
presentatie Business drivers
for Logistic Service Providers
4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

Expertenmeeting SpeerpuntTFDUPSFOQSPWJODJF"OUXFSQFO
8PSLTIPQtEFFMOFNFST

$POHSFTtEFFMOFNFST

21.02.2012

17.09.2012

6.11.2012

%FMFHBUJFtEFFMOFNFST

Smart Logistics and Innovation
in Flanders, Flanders inspires
international visitors

RFID: evolutie in technologie
en toepassingen

29.02.2012

0QMFJEJOHTQSPHSBNNBtEFFMOFNFST

Resultaten Benchmarks Study Luchtvracht in de Farmasector

18.09.2012

Presentation of ‘Harbour Light’

3POEFUBGFMtEFFMOFNFST

PICS Seminarie
Duurzame Logistiek

$BVTFSJFtEFFMOFNFST

5.03.2012

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

8.11.2012

19.09.2012

Innovatie & Technologie in
Transportmanagement Trimble Transport & Logistics

1BOFMEFCBUtEFFMOFNFST

Flanders Inspires International
Visitors Programme 2012

3.05.2012

3POEFUBGFMtEFFMOFNFST
24.09.2012

7.05.2012

8PSLTIPQtEFFMOFNFST

Economische Conferentie
Vlaanderen-Noordrijn-Westfalen

26.09.2012

#"#.

23.05.2012

Prologistics - Presentatie:
Energie- en kostenbesparing
gaan hand in hand

EURO ID

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST
27.09.2012
24.05.2012

Workshop E-warehousing

Healthcare Congres Move It Expo

8PSLTIPQtEFFMOFNFST

8PSLTIPQtEFFMOFNFST
9.10.2012
24.05.2012

VIM persevent ‘Build over Water’

4.".FFUJOH

8PSLTIPQtEFFMOFNFST

28.11.2012

Interreg
Vlaanderen-Nederland
bouwt verder
aan de grensregio
$POHSFTtEFFMOFNFST
29.11.2012

Vervoerslogistieke Werkdagen
$POHSFTtEFFMOFNFST
4.12.2012

Haven & Transport
1BOFMEFCBUtEFFMOFNFST

$POHSFTtEFFMOFNFST

8PSLTIPQtEFFMOFNFST

28.06.2012

26.10.2012

13.12.2012

'MBOEFST"TNBSUMPHJTUJDT
case in Europe

Flanders hotspot for
Distribution Centers

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

Flanders: a logistics
hub for Europe

8PSLTIPQtEFFMOFNFST

0QMFJEJOHTQSPHSBNNBtEFFMOFNFST

25.10.2012

VIL

%FMFHBUJFtEFFMOFNFST

Belgian Consumer Goods
Conference

21.06.2012

Jaarverslag 2012

Flanders hotspot
for Distribution Centers

Cleantech: Duurzame logistiek
van dierlijk mest als insteek
op vraag en aanbod in
Zuid-en Noord-Limburg

-F[JOHtEFFMOFNFST

48

1BOFMEFCBUtEFFMOFNFST
8.11.2012

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

$POHSFTtEFFMOFNFST

0QMFJEJOHTQSPHSBNNBtEFFMOFNFST
7.11.2012

De toekomst van de expediteur

deelnemers

5.11.2012

West-Vlaanderen:
Innoverende topregio in
agrovoedingslogistiek

12.09.2012

Logistics in Flanders

Praktijkgericht onderzoek
m.b.t. logistiek

2.375

4FNJOBSJFtEFFMOFNFST

VIL
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Communicatietools
Het VIL gebruikt een waaier aan communicatietools om
zijn doelgroep te bereiken en zo de opgebouwde kennis
naar buiten te brengen.

Website

Nieuwsbrief

De VIL website houdt bezoekers op de hoogte van de actiWJUFJUFOWBOIFU7*-"MMFQVCMJFLFJOGPSNBUJFJTIJFSCFTDIJLbaar: inhoud projecten, events, persartikels en -berichten,
nieuwsbrieven ... In 2012 mocht de website 14.878 unieke
bezoekers verwelkomen (25.960 bezoeken), samen zorgden
zij voor 85.237 paginaweergaven. De populairste pagina na
de homepage is de pagina ‘projecten’.

Om de twee maanden verstuurt het VIL de ‘VIL Mail’ uit, een
nieuwsbrief met aankondigingen van nieuwe projecten, verslagen van events, datumprikkers, nieuwe leden en ander VIL
weetjes. De VIL Mail wordt digitaal verstuurd naar circa 7.000
contacten. VIL leden ontvangen per post ook een gedrukt
exemplaar.

VIL Kennisbibliotheek
In 2012 werd de VIL ledenportal grondig aangepakt en omgevormd tot de VIL Kennisbibliotheek. Vanaf begin 2013
kunnen VIL leden hier online inloggen en alle rapporten van
het VIL, maar ook relevante documenten studies en rapporten van andere organisaties terugvinden.

Rapporten
Bij elk collectief onderzoeksproject hoort een eindrapport
met een samenvatting van de projectresultaten, algemene
richtlijnen en advies over het projectonderwerp. Verpakt in
een fris ontwerp, met best practices, concrete stappenplannen en kosten-batenplaatjes zijn deze rapporten gemakkelijk leesbaar.

Sociale media
Nadat in 2010 en 2011 voorzichtige eerste stappen op LinkedIn en Twitter werden gezet, zijn dit ondertussen twee
volwaardige communicatiemiddelen geworden. De voordelen van deze media zijn dan ook legio, denk alleen nog
maar aan de mogelijkheid tot interactie en korter op de bal
te spelen.
De LinkedIngroep ‘Vlaams Instituut voor de Logistiek’ wordt
in de eerste plaats gebruikt om events en projecten aan te
kondigen en ideeën af te toetsen. Ook de sector weet de
groep te vinden met eigen berichten. Eind 2012 telde de
groep net geen 800 leden.
De berichten die via het Twitterproﬁel ‘@VILogistiek’ worden
verspreid zijn meestal gelinkt aan een post op de website,
een event of een item in de pers. Het aantal volgers verdubbelde in 2012 tot meer dan 400 op het einde van het jaar.

Leden ontvangen deze rapporten gratis - digitaal of gedrukt.
Niet-leden kunnen de rapporten aankopen via de VIL webshop, die volledig werd vernieuwd in 2012. Ook alle deelnemers aan een slotevent van een project ontvangen een
exemplaar van het rapport. Zo kent de kennis opgedaan binnen de projecten een ruime verspreiding.

50

Jaarverslag 2012

VIL

VIL

Jaarverslag 2012

51

VIL geeft logistieke ‘boost’

Logistiek op maat

aan bouwsector van online klant
09/01/12tDVO
17/02/12tHet Bedrijf

Logistiek moet op maat

van de on-line klant

Opvolging goederen kan beter
21/02/12tDe Lloyd

15/01/12tI-tel

Logistieke ketens moeten
VIL streeft naar meer diversiﬁcatie

24/01/12tDe Lloyd

veerkrachtiger worden
28/02/12tRetail Detail

VIL stelt resultaten
onderzoeksproject

10/04/12tWarehouse & Logistics

VIL start met Lean & Green

Vlaams Instituut voor de

RFID in de praktijk

in Vlaanderen

Logistiek neemt zorg-

20/04/12tMotion Control

07/06/12tlogistiek.nl

sector onder de loep

Topzorg door toplogistiek

22/03/12tTrends

23/04/12tTransport Echo

VIL start met

Efﬁciënt omgaan met onzeker-

heid en verstoring in de

logistieke keten
27/04/12tIndustrial Insights

Logistiek moet op maat

van de on-line klant
24/01/12tDVO

VIL diversiﬁeert
24/01/12tWarehouse & Logistics

Het VIL trekt de kaart

van de verandering
01/02/12tTransport Echo

voor verhoogde veerkracht

efﬁciëntie van hun logistiek

in de toeleveringsketen

22/03/12tWarehouse & Logistics

29/02/12tDe Lloyd

Logistiek in hospitalen kan veel beter
23/03/12tDe Lloyd

VIL stelt resultaten voor van
project ‘Meten van resilience Veerkracht in de supply chain
29/02/12tlogistiek.be

VIL levert kennis voor
storingsvrije supply chain

VIL wil via GPRS-project

29/02/12tlogistiek.nl

meer farmalading

VIL gaat door tot 2016

naar Brucargo lokken

01/03/12tLogistics Management

03/02/12tDe Lloyd

VIL Supply Chain Summit -

Supply chain krijgt het zwaar

België moet staan voor

06/02/12tEVO

bier, chocolade en logistiek
01/03/12tLogistics Management

Rapport van de week
07/02/12tDe Lloyd

2012 projecten voor VIL
07/02/12tlogistiek.be

VIL slotevent over hospitaal-

logistiek op 22 maart
07/02/12tlogistiek.be

‘Niet thuis’ bezorgt
logistiek kopzorgen
10/02/12tlogistiek.nl

Cocktail
01/03/12tTrends

VIL: ‘Verstoring in keten
zoveel mogelijk uitbannen’
02/03/12tTransport en Logistiek
Nederland

Supply chain moet

veerkracht tonen
06/03/12tDe Lloyd

VIL stelt project voor over

VIL lanceert
‘Lean and Green Vlaanderen’
07/06/12tTransport Online

VIL gaat op zoek naar

VIL monitort luchtvracht
met GPRS-technologie

02/07/12tTransport Management

VIL onderzoekt haalbaarheid
van RFID voor opvolging RTI’s
01/05/12tBusiness Logistics

over realtime monitoring van
geconditioneerde goederen
15/02/12tlogistiek.be
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Tijd van domme logistiek is voorbij

VIL

het ideale e-Warehouse

Tweede project Lean and Green
30/08/12tTruck & Business
Tweede project Lean and Green
30/08/12tWarehouse & Logistics

26 logistieke bedrijven

van de toekomst

engageren zich om ‘Lean

01/09/12tI-tel

08/06/12tDVO

VIL start met Lean

03/07/12tDe Lloyd

and Green in Vaanderen

VIL bouwt aan e-warehouse

04/09/12tDe Lloyd

08/06/12tHet Bedrijf

van de toekomst

VIL bouwt aan e-warehouse

09/07/12tTransport en Logistiek
Nederland

van de toekomst

04/05/12tDVO

Brucargo starts tracking project
11/06/12t"JSDBSHP/FXT

VIL-studie werpt nieuw licht

VIL start met Lean

VIL bouwt ‘e-Warehouse’

04/05/12tDe Lloyd
Real-time opvolging herbruikbare

competitief voordeel op

van de toekomst

‘Lean & Green’-project van VIL
08/10/12tTransportmedia

VIL bouwt aan e-warehouse

VIL werkt aan draaiboek
voor ideale e-warehouse

VIL verhuist, LIW verhuisd

26 nieuwe kandidaten voor

and Green’ te worden
10/10/12tEngineeringnet

Het VIL heeft er weer

27 nieuwe leden bij

Belgische luchthavens
tussen hoop en vrees
30/10/12tTransport Echo

27/11/12tDe Lloyd

VIL start slimmer
verpakken-project
30/11/12tTransport en Logistiek
Nederland

VIL onderzoekt Transpharma Express naar Azië
05/11/12 t Mobimix

VIL test geconditioneerd

VIL heeft alweer 20

AB InBev wil CO2-uitstoot

vervoer uit op spoorverbinding

nieuwe leden erbij

logistieke activiteiten met

Antwerpen-Chongqing
12/10/12tDe Lloyd

04/09/12tDVO

VIL onderzoekt

VIL onderzoekt spoortrein

geconditioneerd transport over lange afstand

07/11/12tDe Lloyd

25 procent verminderen
05/12/12t"SHVT"DUVFFM

26 nieuwe bedrijven starten

met ‘Lean and Green’
12/11/12tDVO

VIL wil geconditioneerd spoor-

vervoer op lange afstand
05/12/12tBusiness Logistics

VIL start nieuw project rond

05/09/12tDe Lloyd

Transpharma Express

supply chain

Brussels Airport zet alle zeilen bij
voor GPRS-opvolgingsproject
11/06/12tDe Lloyd

Project ter beveiliging van

GPRS-monitoring van luchtvracht

Lean and Green

12/10/12tlogistiek.be

10/09/12tTranspo

VIL wil ook geconditioneerd

15/11/12tDVO

10/12/12tCxO

Nieuwe ‘Lean and Green’ -

VIL start met ‘Trans-

Trimble denkt Lean and Green
10/12/12tTranspo

07/05/12tITM - Knack.be

23/03/12tDVO

VIL: ‘Logistiek nieuw
speerpunt zorgsector’
26/03/12 t Transport en Logistiek Nederland
Hospitaallogistiek kan veel gezonder
27/03/12tDe Lloyd

Trois questions à
Liesbeth Geysels
28/03/12tLe Moci

VIL test RFID in opvolging
van palletten en rolcontainers
30/03/12tDe Lloyd

Realtime opvolging van

VIL wil doorbraak realiseren
voor opvolging luchtvracht
07/05/12tTransport en Logistiek
Nederland

Het VIL lanceert een traceer-

project voor luchtvracht
07/05/12tTruck & Business
VIL-project over GPRS-opvolging
gevoelige luchtzendingen gestart

Brussels Airport van start met
GPRS-opvolging van zendingen
12/06/12tDe Lloyd

VIL start ‘Lean and Green’

op in Vlaanderen
12/06/12tDe Lloyd

VIL gestart met ‘Lean
and Green’ in Vlaanderen
12/06/12tEngineeringnet
Brussels Airport starts project
on real time tracking in air freight
12/06/12tLogistics Update
"GSJDB
Brussels Airport starts project
on real time tracking in air freight
13/06/12tCargo Trends.in

Brussels Airport starts

Kick-off VIL project rond GPRS

project for tracking

monitoring van luchtvracht

air freight in real time

08/05/12tlogistiek.be

30/03/12tITM - Knack.be

Nieuwe mogelijkheden opvolgen

14/06/12tInternational Transport
Journal

‘Realtime opvolging

logistieke dragers

Logistiek optimaliseren:

loont moeite’

ook in de zorgsector

30/03/12tTransport en Logistiek
Nederland

koudeketen in real-time
29/05/12tEngineeringnet
Kick-off Lean and Green project (VIL)
05/06/12tlogistiek.be

Logistiek: nieuw speerpunt

voor de zorgsector
25/06/12tCxO

DPD en HN Transport &

VIL start met Lean &

Distribution toegetreden tot VIL
06/06/12tDe Lloyd

Green in Vlaanderen

VIL start ‘Lean and Green’

Brucargo staat in de startblokken

31/07/12tDe Lloyd

VIL start met ‘Lean and

Green’ in Vlaanderen
31/07/12tDVO

Brussels Airport is upgrading

its groundbreaking
Brucargo freight village
01/08/12tFlanders Today

VIL wil doorbraak

realiseren voor
opvolging luchtvracht
10/08/12tCxO

VIL zoekt 30 bedrijven voor
deelname aan tweede groep

Lean and Green
20/08/12tDe Lloyd

08/05/12tDe Lloyd

herbruikbare verpakkingen
levert competitief voordeel

16/03/12t"OUXFSQFO.BOBHFS

22/03/12tITM - Knack.be

01/07/12tDVO

08/10/12tITM - Knack.be

30/10/12tDe Lloyd

VIL bouwt aan resilient

bedrijven competitief voordeel
30/03/12tlogistiek.be

15/02/12tDe Lloyd

Green’ in Vlaanderen

Tweede reeks bedrijven start
met ‘Lean and Green’-project

kosten besparen

groene logistiek

per spoor met

herbruikbare verpakkingen levert

VIL stelt resultaten voor

VIL start met ‘Lean and

05/10/12tlogistiek.be

tot 30% logistieke

goederen naar China

13/03/12tDe Lloyd
15/03/12tDVO

29/06/12 t Engineeringnet

in Lean and Green project

Handleiding voor

10/07/12tlogistiek.nl

logistiek Vlaanderen
VIL bouwt aan resilient supply chain

van de toekomst

VIL start met 26 nieuwe bedrijven

23/11/12tKMO-Insider

Slim verpakken kan

11/06/12tCxO

geconditioneerde goederen

15/02/12tDe Lloyd

05/10/12tDe Lloyd

VIL bouwt aan e-Warehouse

27/04/12tKMOPME

Logistieke dragers gespot -

25/10/12tRetail Detail

and Green in Vaanderen

Realtime opvolging van

VIL breidt team medewerkers uit

07/06/12tTransport en Logistiek
Nederland

per trein naar China krijgen

04/05/12tLogistics Management

Rondetafel over

Zestien nieuwe leden voor het VIL

Lean & Green
in Vlaanderen

26 nieuwe bedrijven voor
‘Lean and Green’-project

Antwerpen wil nu ook voedsel

op e-commerce

realtime opvolging van
14/02/12tDe Lloyd

slimmer te verpakken

Kick off e-Warehouse project van VIL
28/06/12tlogistiek.be

30/08/12tlogistiek.be

Logistiek & transport Troeven en uitdagingen

verpakkingen levert bedrijven
4 ziekenhuizen onderzoeken

tot 30% besparen door

groep Lean and Green

23/10/12tlogistiek.nl

VIL zoekt naar kandidaat-

‘e-Warehouse’

07/06/12tITM - Knack.be

Logistiek voor e-commerce

VIL formuleert aanbevelingen

VIL Project ‘Logpack’ wil

vervoer over spoor

28/09/12tOndernemers

VIL start nieuw project rond

project uit in Vlaanderen

22/03/12tlogistiek.be

Het VIL en zijn projecten verschenen in 2012 maar liefst 160 keer in de
pers. Het overzicht van de persartikels geeft een mooi beeld van de
activiteiten van het VIL in 2012. De meeste artikels gaan over een speciﬁek VIL project, maar ook medewerkers van het VIL worden regelmatig
gevraagd hun expertise over algemene logistieke onderwerpen te delen
in bijvoorbeeld rondetafelgesprekken.

VIL onderzoekt geconditioneerd

op 20 % CO2-reductie

VIL rolt ‘Lean and Green’-

05/04/12tDe Lloyd

Hospitaallogistiek voor

Pers

Logistieke bedrijven mikken

bedrijven voor tweede

28/06/12tITM - knack.be

Resem nieuwe bedrijven lid bij het VIL

27/06/12tHavenUpdate

op in Vlaanderen

VIL werkt aan draaiboek
voor ideale e-warehouse

07/06/12tDe Lloyd

28/06/12tDe Lloyd

Lean and Green zoekt

voor geconditioneerde

VIL wil ook geconditioneerd

16/11/12tDVO

spoorvervoer op lange afstand
12/10/12tTransport Online

Onderzoek naar ‘temperatuur-

Brucargo ondergaat
complete make-over

VIL start met

20/11/12tDe Lloyd

18/09/12tDe Lloyd

Transpharma Express

The air cargo industry is

ﬂying into the cold
18/09/12tDe Lloyd

CO2-reductie door
duurzame logistiek
19/09/12tTransport & Logistiek
Vlaanderen

20/09/12tTruck & Business

12/10/12tWarehouse & Logistics
VIL onderzoekt geconditioneerd
spoorvervoer op lange afstand
15/10/12tITM - knack.be

26 Vlaamse bedrijven starten

goederen op trein
naar China zetten
16/10/12tEngineeringnet

koploperprogramma

in de steigers
27/09/12 t DVO

rekening mee moet houden
11/12/12tFood Industry

partner van FIT

innovatie in Vlaanderen

20/11/12tDe Lloyd

13/12/12tDe Lloyd

VIL start project voor kosten-

VIL onderzoekt geconditioneerd
spoorvervoer over lange afstand
13/12/12tLogistics Management

besparende verpakkingen
20/11/12tDe Lloyd

Internationaal gaan
koplopers van start
14/12/12tlogistiek.nl

20/11/12tlogistiek.nl

Slimmer verpakken met VIL

Vlaams vergunningenbeleid

20/11/12tWarehouse & Logistics

remt innovatie in logistiek

VIL wil slimmer en

Het jaar van de doorbraak

18/12/12tDe Lloyd

duurzamer verpakken

Nieuwe ‘Lean and Green’

Zeven tendensen waar u

VIL wordt strategische

slimmer te verpakken

VIL wil (ook) geconditioneerde

Logistiek in de toekomst -

Vergunningenbeleid en arbeidsorganisatie remmen logistieke

15/10/12tlogistiek.nl

Green’-certiﬁcaat behalen?
29/08/12tEngineeringnet

trein’ over lange afstand

VIL: 30 % besparen door

Wie wil logistieke ‘Lean and

28/08/12tDe Lloyd

pharma Express’-project

met Lean and Green

24/08/12tMVO Vlaanderen

Lean and Green

project rijdt een
belovend traject

17/09/12tBusiness Logistics

CO2 op 5 jaar

VIL zoekt bedrijven voor

13/11/12tTransport Management

VIL van start met ‘Transpharma Express’-project

15/09/12tDVO

21/08/12tMobimix

Lean and Green-project & -award
25/08/12tNME

Lean and Green-

Koudeketen onder controle

Lean & Green: 20% minder

30 nieuwe koplopers

Green Star in Nederland

spoorvervoer op lange afstand
12/10/12tTransport en Logistiek
Nederland

koploperprogramma in de steigers

30 nieuwe koplopers
Lean and Green zoekt

CHEP behaalt Lean and

21/11/12tITM - knack.be

Project LOGPACK wil
30% kosten besparen door

voor heel wat douanedossiers
21/12/12tTransport Echo

Logistiek Vlaanderen
moet tandje bijsteken

slimmer te verpakken

27/12/12tMedia Planet

21/11/12tlogistiek.be

AB InBev dingt mee naar

VIL-project ‘LogPack’ mikt
op kostenbesparing door

Lean and Green-award

slimmer verpakken

23/11/12tHet Laatste Nieuws

31/12/12tDVO

VIL
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Prestatie-indicatoren
en cijfers 2012

Prestatie-indicatoren

Algemene prestatie-indicatoren
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200

175

(61,11 %)
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200

15

100

150

50
5

50
0
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Uitbouw ledenbestand
Aantal leden op het einde
van ieder kalenderjaar

0

KMO bereik
Minstens 50 % KMO’s
onder de leden

Zelfﬁnanciering
Totale zelfﬁnanciering
basiswerking VIL
Plan 2012

Het aantal leden steeg van 308 eind 2011 tot niet minder
dan 366 eind 2012. Dit is een stijging met bijna 20 %. Ook
voor 2013 verwacht het VIL dat het ledenaantal zal toenemen. De doelstelling om onder de leden minstens 50 %
KMO bedrijven te tellen werd met 61,11 % ruimschoots
behaald.
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VIL

20 %

10

100

56

32 %

25

190

Realisatie 2012

KPI 2013

Wat de zelfﬁnanciering betreft zijn de werkingsregels in 2012
veranderd: het VIL ontvangt een jaarlijks budget voor zijn
basiswerking, naast een projectbudget. Het jaarlijks budget
voor de basiswerking bedraagt forfaitair 800.000 euro, waarbij 20 % zelf geﬁnancierd moet worden, m.a.w. 160.000
euro. Deze zelfﬁnanciering behaalt het VIL met brio dankzij
de ledenbijdragen.

VIL
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Prestatie-indicatoren innovatiestimulering/kennisverspreiding
3.500
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25

20

2.500

300

8

3.441

3.000

15

20

10

500

0

0

Innovatiestimulering
Aantal afgelegde bezoeken
om meer bedrijven aan te
zetten tot innovatie

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

7

6
5

80

5

5

40

0

Samenwerking met andere
spelers die focussen op logistiek
Aantal samenwerkingsovereenkomsten/charters met andere logistieke
spelers en zusterorganisaties in binnenen buitenland om kennis uit te wisselen
en de krachten te bundelen

Plan 2012

Voeling hebben met de sector blijft een topprioriteit voor het
VIL als innovatieplatform. Enkel zo kan het VIL weten wat
er leeft en waar de probleempunten en opportuniteiten zich
bevinden. Persoonlijke contacten worden dan ook hoog
aangeschreven. Met 580 bedrijfsbezoeken in 2012 toont
het VIL aan hoe dicht het bij de bedrijfswereld staat.

103

Internationalisering
Aantal internationale projecten
waarin VIL betrokken is omwille van
zijn expertise (trekker, partner,
expert, klankbordgroep, jury …)

Realisatie 2012

40

55

52

20

20

0

0

0

Milieu- en congestie
effecten voor bedrijven

Draagvlak
Aantal bedrijven uit de primaire doelgroep (logistieke dienstverleners en
verladers) die tijd én geld investeren in een
speciﬁek project en bijgevolg het economisch belang van de potentiële
innovatie ondersteunen

5

10 %

8%

Netwerking en samenwerking
Aantal verenigingen, kennisinstellingen,
leveranciers … die het CO-project mee
steunen en uitdragen waardoor enerzijds
de deelnemers hun netwerk kunnen
uitbreiden en anderzijds de projectresultaten
een grotere disseminatie kennen

Gemiddelde procentuele vermindering
van de externe kosten bij de bedrijven
die deelnemen aan de pilot cases en bereid
zijn extra tijd te investeren in de registratie
van deze gegevens

KPI 2013

Ook het kennisbereik scoorde hoge toppen in 2012. Naast
de organisatie van eigen events worden VIL medewerkers
regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren op een seminarie, congres … in binnen- en zelfs buitenland. Zo kon
het VIL in 2012 een ruim publiek (3.441 personen) bereiken.
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Monitoring (op 10)

Aantrekken nieuwe
projectgerelateerde leden
De projecten hebben geresulteerd in het aantrekken
van nieuwe betalende leden en dus in een groter
aantal bedrijven dat openstaat voor innovatie
Plan 2012

Blikvangers in deze reeks KPI’s zijn zonder twijfel het aantal
deelnemende bedrijven aan de VIL projecten enerzijds en de
beoordeling/evaluatie door de deelnemers anderzijds.
103 bedrijven stapten in 2012 mee in een collectief onderzoeksproject van het VIL, niet alleen met tijd maar ook met
middelen. Dat is het dubbel van wat werd vooropgesteld en
overtreft de stoutste verwachtingen. Bovendien weerspiegelden de deelnemende bedrijven de juiste mix van de sector:
zowel logistieke dienstverleners als verladers, zowel grote ondernemingen als KMO’s.
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VIL

18

15
10

Tevredenheidsbevraging van
de bedrijven m.b.t. procesoptimalisaties, verbeterde processen
en hun praktische toepasbaarheid
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Prestatie-indicatoren projecten

Realisatie 2012

KPI 2013

Dit staaft dat het VIL erin slaagt de juiste projectideeën te detecteren. Ook de keuze van het VIL om zich niet te beperken
tot het project management maar ook de uitvoering van de
projecten voor zijn rekening te nemen blijkt de juiste keuze te
zijn. Opteren voor medewerkers met jarenlange operationele
ervaring in de sector schept vertrouwen bij de bedrijven en
helpt een vertrouwensrelatie op te bouwen.
De tussentijdse evaluaties die in de zes lopende projecten
werden uitgevoerd en een gemiddelde score van 7,8/10 opleveren zijn hoger dan verwacht en staven de professionele
aanpak door het VIL.

VIL
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Verkorte balans

A

P

Vlottende activa € 3.144.615

Passiva € 3.178.816

€

3.

17

8.

81

6

Cijfers 2012

Vaste activa € 34.201

Software en licenties
Borgtochten betaald in contanten
Overige materiële vaste activa
Meubilair en rollend materieel
Immateriële en materiële vaste activa

€0

Overlopende rekeningen

€ 8.148

€ 16.415

Liquide middelen

€ 254.556

€0

Geldbeleggingen

€ 2.441.086

€ 13.647

Overige vorderingen

€ 110

€ 4.139

Handelsvorderingen

€ 440.715

Voorraden en bestellingen in uitvoering

€0

Winst huidig boekjaar

€ 1.204.787

Overlopende rekeningen

€ 1.405.864

Overige schulden

€0

Schulden op ten hoogste 1 jaar

€ 56.729

Belastingen

€ 15.059

Leveranciers

€ 150.043
€ 24.122

Bestemde fondsen

Jaarverslag 2012

VIL

€ 221.831

Bezoldigingen en sociale lasten

Voorzieningen

60

€ 57.511

Overgedragen werkkapitaal
vorige boekjaren

€ 264.701

VIL
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Resultatenrekening

+

-

Opbrengsten uit vlottende activa € 28.666

Gecumuleerde winst

- € 57.511

Andere opbrengsten

Roerende voorhefﬁng

- € 3.869

Subsidies
Ontvangsten

€ 278.565
€ 1.139.983
€ 510.549

Uitzonderlijke lasten
Financiële kosten
Andere bedrijfskosten
Waardeverminderingen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op
immateriële en materiële vaste activa
Bezoldigingen, sociale lasten
en pensioenen

-€0
- € 223
- € 22.234
- € 5.093

- € 10.155
- € 569.361

Algemene uitgaven en voorzieningen - € 1.289.317

Ontvangsten

Uitgaven

De ontvangsten uit het boekjaar 2012 bestaan hoofdzakelijk uit:
t %FDPmOBODJFSJOHWBOCFESJKWFOJODPMMFDUJFWFPOEFS[PFLT
projecten (25,84 %)
t %FPOUWBOHFOMFEFOCJKESBHFO
t %FJOLPNTUFOVJUEFFMOBNFBBO&VSPQFTFQSPKFDUFO

De algemene uitgaven betreffen hoofdzakelijk de bezoldigingen en sociale lasten en de werkingskosten (zoals projectkosten en huisvesting).
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Epiloog: VIL 2003 - 2013

zelfﬁnanciering:

26,16 %

Tien jaar VIL: tijd voor een terugblik op de hoogtepunten per jaar.

Het Vlaams Huis voor de
Logistiek - waarop snel een
naamwijziging volgt in Vlaams
Instituut voor de Logistiek
- wordt ofﬁcieel boven de
doopvont gehouden. Ministers
Dirk Van Mechelen en Jaak
Gabriëls zetten er hun schouders onder. Professor Willy
Winkelmans van de UniversiUFJU"OUXFSQFO*5.."XPSEU
de eerste VIL voorzitter.

2003

2004

Het VIL wordt de vaste partner van Flanders Investment & Trade voor alle belangrijke logistieke handelsmissies. De doelstelling is duidelijk: het aantrekken
van nieuwe of bijkomende logistieke activiteiten
waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks bijkomende
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Danny Van Himste
(Christian Salvesen, nu DHL Express) neemt de voorzittersfakkel over.

2005

Oprichting van het virtueel ‘Vlaams Logistiek
Platform’ waarin verschillende actoren samenwerken om een kwalitatief boeiend en geïntegreerd betoog rond de troeven van Vlaanderen
UFHFOFSFSFO EF[PHFOBBNEF6OJRVF7BMVF
Proposition. Het VIL is niet alleen de initiatiefnemer van dit platform maar neemt ook de rol
van facilitator op.

Oprichting
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Het VIL bewijst dat de meer praktijkgerichte koers de juiste keuze was:
het ledenbestand groeit met meer
dan 30 % en meer dan 50 bedrijven
nemen actief en ﬁnancieel deel aan
een of meerdere collectieve onderzoeksprojecten. De zelfﬁnanciering
van het VIL neemt een hoge vlucht
en piekt naar 26,16 %.

Het concept Extended Gateway wordt uitgewerkt.
Het biedt een overkoepelende en richtinggevende
strategie voor alle actoren uit de sector, van de
Vlaamse tot de lokale overheid, van de infrastructuuroperatoren tot de individuele bedrijven. Het
concept draait rond het clusteren van logistieke
activiteiten in het multimodale Vlaamse achterland.

2006

Het schip blijft varen maar verandert de
richting van de zeilen onder het voogdijschap van minister Patricia Ceysens. Het
VIL opteert voor een meer praktische en
bedrijfsgerichte koers. Focus verschuift
van kennisopbouw naar kennistoepassing.
Een nieuwe directie en een vernieuwd
team van medewerkers gaan aan de slag.

2007

Logistiek krijgt als sector de strategische erkenning die het verdient.
Met het wegnemen van het residuair
karakter van het Paritair Comité en de
daarmee samenhangende onzekerheid voor de logistieke dienstverlener,
erkent de federale regering dat logistiek
wel degelijk een volwaardige economische sector is. Kers op de taart is
het initiatief van de Vlaamse regering
om logistiek als basispijler mee op te
OFNFOJOIFU7MBBOEFSFOJO"DUJF 7J" 
plan.

2008

2009

Voogdijminister Ingrid Lieten keurt het nieuwe VIL businessplan
voor de periode 2012 tot en met 2015 goed. Zes collectieve
onderzoeksprojecten worden opgestart waaraan maar liefst
103 bedrijven deelnemen, waardoor de vooropgestelde KPI
omvergeblazen wordt. Het ledenbestand blijft groeien zodat
het VIL met 366 leden uitgroeit tot dé Logistics Community in
Vlaanderen.

2010

Het VIL wijzigt zijn statuten om ook aan de verladers een volwaardige stem te kunnen geven.
De nieuwe Raad van Bestuur is voortaan samengesteld uit vijf logistieke dienstverleners, vier
verladers en drie overheidsbestuurders. Het voorzitter- en vicevoorzitterschap wordt alternerend
door een logistieke dienstverlener en een verlader
waargenomen.

2011

2012

De eerste editie van de VIL Summit ‘Supply
Chains of the Future’ wordt een onverhoopt
succes. Gerenommeerde sprekers uit binnenen buitenland verlenen graag hun medewerking aan het programma en meer dan 250
deelnemers uit de logistieke sector vullen de
zaal. Dit smaakt naar meer en wordt vervolgd.
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