
Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Logistiek Nummer 55 - november/december 2014VIL Mail

 .  . .

  l    l  

De helpende robothand, slimme brillen, 
RFID in de fashion, drones in magazijnen, 
… Het VIL zet in zijn nieuwe projecten re-
soluut in op ‘slimme’ logistiek in de ware 
zin van het woord.

Disruptive technology of niet? Om het ant-
woord op deze vraag te kennen is het nog 
even wachten op de derde editie van de 
VIL summit, die plaats vindt op 29 okto-
ber 2015 en onder dit thema wordt gelan-
ceerd.

Onze sector staat in ieder geval open voor 
innovatieve technologie. De kick-off van 

‘Vision in Logistics’, was een schot in de 
roos met maar liefst 17 deelnemende be-
drijven.

Daarnaast blijven wij ook focussen op een 
ander actueel en accuraat VIL-thema, met 
name e-commerce.

Het project ‘E-green’ ging eind september 
van start met een mooi consortium van 
13 bedrijven, de tussentijdse resultaten 
van ‘VIL 4 e-boost’ worden onder grote 
belangstelling in primeur voorgesteld op 
4 november 2014 in Laakdal en ‘Omni-
channel logistiek’ kreeg formeel groen licht 
van het IWT op 16 oktober 2014 en zal in 
februari 2015 van start gaan.

Genoeg werk aan de winkel, zoveel is ze-
ker!

Daarnaast blijven wij verder inzetten op 
(netwerk)events. De najaarkalender is bij-
zonder goed gevuld en vooral onze be-
drijfsbezoeken (Stanley Black & Decker, 
Brussels Airport, VF Europe, …) blijken 
enorm populair want ze zijn in een mum 
van tijd ‘uitverkocht’. Maar wat zouden 
wij hierom malen, dit is een luxeprobleem 
waar anderen ons alleen maar om (kun-
nen) benijden.

Boeiende innovatieve projecten en een 
waaier aan events, gaande van seminaries 
over workshops en infosessies tot thema-
cafés en bedrijfsbezoeken. Zoveel is dui-
delijk: het VIL in Vlaanderen is de unieke 
cluster van bedrijven actief in de logistieke 
sector.

Dit sluit naadloos aan bij de beleidsvisie 
van onze nieuwe voogdijminister Muyters:

“Via een gericht clusterbeleid dat onder-
nemersgedreven is (entrepreneurial disco-
very) versnellen we de transformatie van 
ons economisch weefsel en versterken 
we het kennisgedreven karakter van de 
economie. We maken duidelijke keuzes 
voor specifieke sectoren en clusters die 
aansluiten bij de sterkten van de Vlaamse 
industrie en de kennisinstellingen, waar-
mee we internationaal het verschil kunnen 
maken”.

Kies goed, mijnheer de minister, kies voor 
logistiek want logistiek is de smeerolie van 
de economie.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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VIL projecten

Vision in logistics

E-green

Gestart

Gestart: 20/10/2014

  Met dit project wil 
  het VIL de mogelijk-
  heden van innova-
  tieve smart glasses in 
  magazijnen in kaart 
  brengen en ook op 
de werkvloer uittesten. Niet minder 
dan zeventien bedrijven nemen deel.

Smart glasses, met als bekendste de 
Google Glass, zijn de hype dit jaar in tech-
nologieland. Binnen het project ‘Vision in 
Logistics’ gaat het VIL voor de Vlaamse 
logistieke sector na wat de brillen voor 
magazijnprocessen kunnen betekenen, 
welke systemen de beste zijn, hoe ze de 
productiviteit en betrouwbaarheid van lo-
gistieke operaties kunnen verhogen en 
wat ze meer bieden dan de bestaande 
systemen als pick-to-light of voice picking. 
Met de deelnemende bedrijven zal het VIL 
deze brillen ook in de praktijk uittesten.

De nieuwe technologie biedt veel poten-
tieel binnen magazijnen. Doordat alle no-
dige informatie in het kleine scherm in de 

bril verschijnt, kan er handenvrij gewerkt 
worden voor picking, verpakken, mon-
tage/herstelling én kunnen er last minute 
nog wijzigingen worden doorgegeven. 

Doordat alle acties die een magazijnier 
moet uitvoeren stap per stap, real-time, 
via de slimme bril worden gevisualiseerd 
op het netvlies, zijn bovendien nieuwe 
medewerkers of interim personeel onmid-
dellijk inzetbaar voor bepaalde logistieke 
activiteiten.

Reden genoeg voor het VIL om deze slim-
me brillen in de logistiek te willen inburge-
ren. Verdere optimalisatie door toepas-
sing van innovatieve technologieën op het 
bedrijfsterrein en in de magazijnen, zal de 
concurrentiepositie van logistieke dienst-
verleners en verladers verbeteren, en de 
verankering en/of uitbreiding van hun ac-
tiviteiten in de hand werken.

Het project loopt tot december 2015.

Gestart: 26/09/2014

  Samen met dertien bedrij-
  ven wil het VIL de Vlaam-
  se e-commerce op een 
  duurzame manier optima-
  liseren.

Kenmerk van e-commerce vandaag is de 
wedloop tegen de tijd. Bestellingen wor-
den binnen x uur geleverd en terugzenden 
is vaak gratis. Dit heeft onvermijdelijk een 
maatschappelijke en economische kost. 
Maar is dat wel nodig? Wil de klant dit 
echt? En wat is de impact ervan? Stel dat 
bijvoorbeeld retourneren niet langer gratis 
is, wat is hiervan het gevolg? Of kan een 
andere mix van leveropties een betere 
oplossing bieden voor klant én bedrijfswe-
reld?

Het project E-green zoekt een antwoord 
op deze en meer vragen. Een uitgebreide 
consumentenbevraging gaat onder ande-

re na of consumenten bereid zijn anders 
(lees: milieubewuster) om te gaan met 
de levering van hun e-bestellingen. Maar 
ook andere maatregelen die impact heb-
ben op het groener én efficiënter maken 
van de e-logistiek worden opgelijst en ge-
evalueerd naar hun impact op kosten en 
maatschappij, denk aan bundeling van le-
veringen, slimmere afleverpunten, alterna-
tieve voertuigen of aanpassingen aan de 
verpakking.

Het VIL stelt, in samenwerking met de 
KU Leuven, een simulatiemodel op dat 
het voor bedrijven mogelijk moet maken 
de kosten- en milieu-impact van nieuwe 
werkwijzen op een eenvoudige manier te 
kwantificeren. Enkele nieuwe werkwijzen 
worden ook in de praktijk uitgetest.

De resultaten worden voorgesteld in het 
najaar van 2016.

  l    l  
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VIL projecten

In-store-improvement

Geplande opstart: december 2014
Totale doorlooptijd: 21 maanden
Tijdsinvestering deelnemers: 6-tal 
mandagen (+ 15-tal bij actieve deelna-
me aan praktijktesten)

Binnen de fashion retail is het identifi-
ceren van artikelen op item niveau vaak 
een probleem. Daardoor weet men niet 
welke maten, en soms ook kleuren, er in 
de winkel liggen. Door de aanblijvende 
druk op de prijzen en nieuwe tenden-

sen binnen fashion (e-commerce, om-
ni-channel, belevingseconomie), wordt 
een supply chain die gestroomlijnd is op 
identificatie van het item een must. Waar 
het wel al gebeurt met barcodering, 
vergt dit veel werk (scanning) en disci-
pline om zicht te krijgen op de voorraden 
in de winkel.

Er is nood aan de mogelijkheid om pro-
ducten snel op voldoende detail niveau 
(kleur – maat) te identificeren, het capte-
ren van deze informatie in de winkels en 
het zichtbaar maken van deze informatie 
doorheen alle stappen van de supply 
chain. En dat is het doel van dit project.

Recente standaarden en technologische 
evoluties (binnen de RFID-technologie) 
maken vandaag een realtime visibiliteit 
op productniveau mogelijk zonder in-
tens scanwerk. Het project ‘In-store-
improvement’ geeft de deelnemers 
hierover inzicht via toegepast onderzoek 
naar best practices, nieuwe concepten 
en technologieën, business cases en 
testen in de praktijk.

Doelgroep
Dit project richt zich tot logistieke dienst-
verleners, retailers en producenten uit 
de fashion sector.

zal de performantie verhoogd worden 
(minder tellingen, minder retours, minder 
spoedaanleveringen) en de relatie met 
de klanten verbeteren door meer be-
trouwbare zendingen.

de implementatie van Item Level Tagging 
leiden tot een betere verkoop omwille 
van een goede beschikbaarheid van de 
items en een betere controle op diefstal.

Projectfiche ontvangen? Interesse 
om deel te nemen?
Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@vil.
be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be)

In 
opstart

Cobots in logistics

Geplande opstart: december 2014
Totale doorlooptijd: 21 maanden
Tijdsinvestering deelnemers: 4-tal 
mandagen (+ 12-tal bij actieve deelname 
aan praktijktesten)

In de toekomst zullen heel wat werkne-
mers hun job uitoefenen met een mens-
grote robot aan hun zijde. Zo’n robot, die 
feilloos met mensen kan samenwerken, 

wordt ook ‘cobot’ genoemd: een colla-
boratieve robot.

Deze robots kunnen eenvoudig taken 
aangeleerd worden waardoor ze ge-
makkelijk en snel ingeschakeld kunnen 
worden en dit tegen een beperkte in-
vesteringskost in vergelijking met indus-
triële robots. Met het project ‘Cobots in 
Logistics’ wil het VIL de logistieke sector 
kennis en praktijkervaring laten opdoen 
rond de mogelijkheden van deze flexibele 
service robots.

De structurele loonhandicap weegt op de 
productiviteit van de logistieke magazijn-
operaties in Vlaanderen. Voor een aan-
tal activiteiten met weinig toegevoegde 
waarde zouden de (duurdere) arbeids-
krachten vervangen kunnen worden door 
(goedkopere) robots.

Hierdoor wordt de totale operationele 
kost verlaagd, wat zelfs voor bijkomende 
werkgelegenheid kan zorgen. Maar ro-
botica biedt niet alleen de mogelijkheid 
tot kostoptimalisatie, het kan bijvoor-
beeld ook voor een ondersteuning zor-
gen bij lastige en zware activiteiten en 

een vermindering van het aantal fouten 
bij repetitieve taken.

Wat is de state-of-art van de cobots 
vandaag? Wat zijn de mogelijke toepas-
singen binnen logistiek? Wat is de busi-
ness case? Hoe in praktijk toepassen en 
simuleren? Dit project zal op een zeer 
praktische manier antwoord geven op al 
deze vragen. In samenwerking met Sirris 
zal de cobot life worden getest in enkele 
pilots.

Doelgroep
Het project richt zich tot logistieke dienst-
verleners en verladers die te maken heb-
ben met o.a. vrij repetitieve taken, Value 
Added Logistics activiteiten, … waarvoor 
een verhoogde graad van flexibele auto-
matisering op basis van service robots 
een vooruitgang kan betekenen.

Projectfiche ontvangen? Interesse 
om deel te nemen?
Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.
be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be)
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Geplande opstart: februari 2015
Totale doorlooptijd: 22 maanden
Projectfase: goedgekeurd door IWT op 
16/10/2014

Klassieke retailers en fabrikanten ge-
bruiken naast distributie via fysieke win-
kels ook meer en meer het internet en 
e-shops als verkoopkanaal. Daarnaast 
zijn er ook aanbieders die in eerste in-
stantie via e-shops werkten maar die nu 

ook producten ter beschikking stellen in 
fysieke winkels (bv. Coolblue). Elk van 
deze verkoopkanalen heeft/had zijn eigen 
specifieke eigenschappen en de gebrui-
kers ervan specifieke wensen op vlak van 
aanbod, beschikbaarheid, levering enzo-
voort.

De logistieke ketens van beide kanalen 
zijn vaak volledig van elkaar gescheiden 
(= multi-channel). Om tegemoet te komen 
aan de gewijzigde klantenvereisten en om 
de efficiëntie van het proces te vergroten 
is het nodig om beide logistieke ketens 
zoveel mogelijk te integreren. Dit laatste is 
omni-channel.

Doelstelling van dit nieuwe project is de 
integratie van de (nu nog gescheiden) 
‘online’ en ‘offline’ logistiek.

Op basis van grondig onderzoek en ana-
lyse van best practices in het buitenland 
wil het VIL het ideale omni-channel mo-
del uitwerken. Na de business cases zal 
vervolgens een roadmap uitgewerkt wor-

den die inzicht geeft in de verschillende 
stappen die noodzakelijk zijn om op een 
efficiënte wijze omni-channel logistiek te 
implementeren.

Doelgroep

DIY, huishoudtoestellen, kledij & schoe-
nen, voeding, schoonheidsartikelen, …) 
met online en offline verkoopkanalen.

-
dige of toekomstige dienstverlening aan 
bovenstaande bedrijven.

Meer weten over dit project?
Contacteer Dirk De Vylder (dirk.devyl
der@vil.be) of Stephane Van den Keybus   
(stephane.vandenkeybus@vil.be)

VIL MAIL

  l    l  

Nummer 55 - november/december 2014 l 4

Omni-channel logistiek

Nearshoring

Geplande opstart: februari 2015
Totale doorlooptijd: 17 maanden
Projectfase: goedgekeurd door IWT op 
16/10/2014

Veel bedrijven halen de laatste jaren hun 
productie terug uit “offshore” locaties zo-
als China, onder andere door de toene-
mende loon- en productiekosten in deze 
landen. De productie verschuift dan naar 
landen in Oost- en Centraal Europa door 
de beschikbaarheid van relatief goed-
kope en flexibele arbeidskrachten. En op 
dit fenomeen, ook wel ‘nearshoring’ ge-
noemd, moet de Vlaamse logistieke sec-
tor inspelen.

De grootste drijfveren voor producenten 

die aan de grondslag liggen om te near-
shoren zijn bijvoorbeeld de nabijheid van 
de afzetmarkt, de reactiesnelheid om in te 
spelen op steeds meer dwingende con-
sumenteneisen, de steeds hogere priori-
teit van de klantenservice of nog de ont-
wikkelingen op het vlak van e-commerce.

Klanten willen namelijk hun producten 
sneller en tegelijk aangepast aan hun 
specifieke behoeften. “Een aantal van 
de gewenste voordelen van nearshoring 
zoals verhoogde responsiviteit, kortere 
doorlooptijden en verbeterde informa-
tiestromen kunnen worden gerealiseerd 
door een hernieuwde focus op operati-
onele en distributie efficiëntie.”(Andrew 
Underwood, KPMG, januari 2014).

Met dit project wil het VIL de logistieke op-
portuniteiten benutten die de nearshoring 
trend kan bieden. De door nearshoring 
veranderde supply chains bieden kan-
sen indien wordt ingezet op de troeven 
van logistiek Vlaanderen zoals zijn cen-
trale ligging en de knowhow en compe-
tenties van de logistieke dienstverleners. 
Op deze manier kunnen onze logistieke 
spelers integraal deel uitmaken van de 
nieuwe value chain die door nearshoring 
wordt gecreëerd.

Concreet wil het VIL bijvoorbeeld bij een 
verschuiving van een fabriek naar Turkije, 
logistiek Vlaanderen een deel van de koek 
geven: aanlevering per container van ba-
sisproducten door een Vlaamse logistieke 
dienstverlener en bevoorrading van de 
consumenten in het Europese hinterland.

Doelgroep
De doelgroep bestaat voornamelijk uit lo-
gistieke dienstverleners. Het project moet 
hen een antwoord bieden op de vraag 
waar de kansen liggen om aansluiting te 
vinden bij de nieuwe value chain in het ka-
der van nearshoring.

Daarnaast is het project interessant voor 
producenten die nearshoring op de agen-
da hebben staan. Deelname kan hen hel-
pen om de logistieke aspecten van deze 
beslissing beter in te schatten en een op-
timale basis aan te leveren voor hun toe-
komstige samenwerkingsvormen met de 
logistieke dienstverleners.

Meer weten over dit project?
Contacteer Kris Neyens (kris.neyens@vil.
be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be)

VIL projecten
In 

voorberei-
ding
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Drones in de logistiek

Liefst vier op de tien logistieke operatoren verwachten dat hun 
business plan in de toekomst de inzet van onbemande lucht-
vaarttuigen zal inhouden. Ook een derde van de expediteurs ge-
looft in de toekomst van drones als transportmiddel. Dat blijkt uit 
een enquête van het Britse National Aeronautical Centre. Reden 
voor het VIL om een project te lanceren rond de inzet van drones 
– of vliegrobotten - in een logistieke omgeving. KU Leuven is de 
onderzoekspartner.

In een eerste fase zal binnen dit project alle beschikbare techno-
logie opgelijst worden. Vervolgens wordt een ‘quickscan’ bij de 
deelnemende bedrijven uitgevoerd, onder andere om hun exacte 
noden te kunnen identificeren. Dit zal toelaten om te weten bij 
welk type bedrijven de technologie het best kan worden toege-
past, voor welk type producten. Tot slot worden de drones ook 
effectief uitgetest in enkele magazijnen van projectdeelnemers.

Dit project geeft de kans om concreet te weten welke procesopti-
malisaties en werksnelheden kunnen bereikt worden door middel 
van drones, wat de kost is en hoe de lage operationele kost zich 
verhoudt tegenover de hoge investeringskost.

Meer weten over dit project?
Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@vil.be) of Dirk De Vylder 
(dirk.devylder@vil.be)

In
aanvraag

Was u erbij?
Ontbijtsessie ‘Wegwijs in de subsidiedoolhof’

Benelux conferentie logistiek: een stap voor op Europa

Wist u dat er Europese subsidies bestaan 
aan 125% van de kosten? Europa multi-
modale logistieke knooppunten subsidi-
eert? Er premies zijn voor tankstations en 
vrachtwagens op CNG? Er zowel Vlaamse 
als Europese subsidies zijn voor innovatie 
in de transportsector?

Marc De Coster van PNO Consultants 
maakte de aanwezigen van de interac-
tieve VIL ontbijtsessie op 16 september 

wegwijs in het nieuwe subsidielandschap. 
En dat dit voor velen effectief een doolhof 
is, bleek uit de vele vragen en afspraken 
die werden gemaakt.

Door het grote succes vindt er op 26 no-
vember een tweede sessie plaats.

De Benelux ontwikkelt zich meer en meer 
als een logistiek knooppunt. Deze twee-
daagse conferentie op 2 en 3 oktober had 
tot doel om te onderzoeken of deze positie 
verder versterkt kan worden door nauwere 
samenwerking. Hoe kunnen we samen 
kansen benutten en samen de knelpunten 
rond transport en logistiek aanpakken?

Op 3 oktober stonden ook Kris Neyens 
en Peter Lagey van het VIL op het podium 
met volgende onderwerpen: Transpharma 
Express en Lean and Green Vlaanderen.

www.vil.be
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Was u erbij? - vervolg

KMO kennisbeurs

Seminaries Prologistics

Bedrijfsbezoek Stanley Black & Decker II

VIL-LITC themareeks – Sessie 1: E3 Packaging

Op 7 oktober vond voor de vierde keer de 
KMO Kennisbeurs plaats. Na drie succes-
volle edities kwam innovatief Vlaanderen 
deze keer samen in Antwerp Expo om 
Vlaamse onderzoekers en experten uit 
zeer uiteenlopende domeinen te ontmoe-
ten.

Op de beursvloer verzamelden zich ruim 
70 standhouders: de belangrijkste publie-
ke onderzoekscentra aangevuld met pri-

vate studiebureaus en labo’s. Het VIL kon 
hier uiteraard niet ontbreken.

Dat Vlaamse bedrijven nog steeds willen 
innoveren blijkt duidelijk uit de grote op-
komst. Zo’n 650 aanwezigen gingen in 
interactie met elkaar. Nieuwe ideeën wer-
den aandachtig besproken en eerste nut-
tige contacten voor toekomstige projecten 
werden gelegd. 

De achtste editie van de vakbeurs Prologistics op 24 en 25 sep-
tember in Brussels Expo bracht in een totaal vernieuwd beurs-
concept alle logistieke trends en nieuwigheden in beeld. Als 

beurspartner stond het VIL verschillende keren op het seminar 
podium, onder andere met do’s and don’ts voor e-commerce en 
de slimme brillen.

Op 9 oktober ging het VIL een tweede maal met een groep leden 
op bedrijfsbezoek in het EDC van Stanley Black & Decker. Het 
vorige bedrijfsbezoek was zo snel volzet en de vraag zo groot dat 
dit tweede bezoek gepland werd.

Midden 2012 opende de Amerikaanse gereedschappenleveran-
cier Stanley Black & Decker een EDC in Tessenderlo. Het is de 
grootste industriële nieuwbouw die de laatste jaren in ons land 
werd gebouwd: met meer dan 60.000 m2 magazijnruimte en 93 
laadkades gaat het om een megadistributiecentrum.

Dank aan Dominic Vogels van Stanley Black & Decker om op-
nieuw als gastheer op te treden!

Het aangename (netwerken) aan het nut-
tige (leren) koppelen? Daar draait het om 
tijdens de VIL-LITC themareeks ‘Best 
practices in sustainable logistics’. Tijdens  
deze reeks komen verschillende actuele 
thema’s aan bod waarbij de getuigenissen 

van verladers en logistieke dienstverleners 
u kunnen inspireren en motiveren.

De eerste van de vijf sessies op 16 oktober 
zoemde in op duurzame verpakking - ‘E3 

Packaging’ - en was meteen een schot in 

de roos. Op 16 december staat de tweede 
sessie - ‘Best of Lean and Green’ - op het 
programma.

  l    l  
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Was u erbij? - vervolg

Datumprikkers
E-commerce distributiecentra:
Kan Vlaanderen internationaal (nog)doorbreken?
4 november 2014, LITC, Laakdal
Waarom zijn Nederland en Duitsland meer in trek voor e-com-
merce distributiecentra dan Vlaanderen? Kunnen we het tij nog 
keren of heeft Vlaanderen de boot gemist?

Tijdens dit event worden in primeur en exclusief de resultaten 
voorgesteld van de internationale studie binnen het project VIL 4 
e-boost: “Hoe scoort Vlaanderen op het vlak van e-locatiefacto-
ren in vergelijking met de buurregio’s”? Nadien krijgen overheids-
vertegenwoordigers en bedrijfsleiders het podium om te reageren 
en, belangrijker nog, te ageren.

Bedrijfsbezoek VF Europe
6 november 2014, VF Europe, Sint-Niklaas VOLZET
VF Europe nodigt het VIL en zijn leden uit voor een bezoek aan 
hun gloednieuw distributiecenter in Sint-Niklaas. VF Europe is 
onderdeel van het beursgenoteerde VF Corporation, ‘s werelds 
grootste confectiebedrijf en wereldleider op het gebied van merk-
kleding en -schoeisel met lifestyle merken als Lee, Wrangler, Ea-
stpak, The North Face, Kipling en Timberland.

Grenzeloze Logistiek Summit 2014
18 november 2014, Eskimofabriek, Gent

Dit is het slotevent van het Interreg project ‘Grenzeloze Logistiek’ 
waar het VIL aan heeft meegewerkt. Grenzeloze Logistiek moet 
de grensregio Vlaanderen-Nederland helpen uitgroeien tot dé lo-
gistieke draaischijf van Europa, onder andere door de bedrijven in 
de grensregio aan te zetten tot samenwerking.

Twaalf projectpartners uit Vlaanderen en Nederland, twintig ver-
schillende logistieke producten, één unieke innovatieve markt-
plaats waar u alles kunt ontdekken: mis deze afspraak met uw 
logistieke toekomst niet!

Ontbijtsessie ‘Wegwijs in de subsi-
diedoolhof’ II
18 november 2014, VIL, Berchem
Wegens groot succes een nieuwe sessie. Marc De Coster van 
PNO Consultants maakt u tijdens deze ontbijtsessie wegwijs in 
het nieuwe subsidielandschap. Geen droge opsomming van de 
mogelijkheden, wel interactief en met de nodige ruimte om zelf 
vragen te stellen.

Nieuwe leden get-together
20 november 2014, RYCB, Antwerpen Linkeroever
In 2014 kozen meer dan 60 nieuwe bedrijven voor het VIL lid-
maatschap. Zij lieten de VIL logistics community mee uitgroeien 
tot een organisatie met bijna 440 bedrijven! Op 20 november 
verwelkomt het VIL zijn nieuwe leden tijdens een informele get-
together. Bovendien krijgen de deelnemers de kans hun bedrijf 
voor te stellen met een elevator pitch van 60 seconden.

VIL-LITC themareeks
Sessie 2: Best of Lean and Green
16 december 2014, LITC, Laakdal
Met aansluitend uitreiking van ‘Lean and Green Awards’ door 
provinciegouverneur Cathy Berx.

Lean and Green Vlaanderen gaat zijn derde jaar 
in, tijd voor een ‘best of’. Naast een indrukwek-
kende lijst van maatregelen die goed zijn voor 
CO2 en portemonnee, zoemen enkele winnaars 
en experten dieper in op innovatieve business 
cases en concrete opportuniteiten.

Meer informatie: www.vil.be/events

Op 30 oktober organiseerde het VIL voor 
zijn leden een bezoek aan Brussels Airport, 
met rondrit per autocar op de tarmac. Tij-
dens de rondrit kregen de deelnemers 
uitleg over Brussels Airport en BRUcargo 
en de cargo activiteiten. Jaarlijks worden 
door Brussels Airport, de vrachtmaat-
schappijen en de logistieke partners, tien-
tallen miljoenen geïnvesteerd met nieuwe 
activiteiten en bijkomende jobcreatie tot 
gevolg.

Steven Polmans, Head of Cargo, presen-
teerde nadien enkele opmerkelijke realisa-
ties, uiteraard gevolgd door een netwerk-
borrel.

Bedankt aan Brussels Airport voor de 
gastvrijheid!

Bedrijfsbezoek Brussels Airport

www.vil.be/events
www.vil.be
http://vil.be/lean-green/
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Alfred Talke Logistic Services
Wat in 1947 begon met 1 vrachtwagen is vandaag een van ‘s 
werelds leidinggevende spelers in logistieke dienstverlening. Met 
vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Azië garandeert 
Alfred Talke kwalitatief transport, warehousing en VAS/VAL van 
allerhande chemische en petrochemische producten. Naast op-
slag bestaat het servicepakket in de vestiging in Zwijndrecht uit 
in- en uitgaand transport, afvullingen van liquids en debagging, 
evenals afhandeling van het volledige logistieke proces.
www.talke.com

BCCL
BCCL, expert in training & coaching in logistiek en supply chain 
management, richt zich vooral naar operationele medewerkers 
en managers uit de industrie en logistieke dienstverlening. Hun 
trainingen zijn resultaatgericht en ‘to the point’ en de meertalige 
trainers hebben minstens 15 jaar operationele en management 
ervaring, plus zijn vandaag nog actief in het werkveld. BCCL heeft 
zich de laatste jaren ook gespecialiseerd in ‘Simulation Based 
Training Programs’ voor warehouse en productiemedewerkers 
en is heel recent gestart met ‘Online Testing’ en ‘Online Learning’.
www.bccl.be

GEFCO
GEFCO, ontstaan uit de automobielindustrie, bezit een ongeëve-
naarde knowhow en full service op het gebied van voorbereiding 
en distributie van auto’s. Met de formule Automotive Outbound 
ontwikkelt de internationale GEFCO-groep transportschema’s 
van de fabriek of haven tot aan het verkooppunt. Dit aanbod 
wordt aangevuld met een volledig pakket van producten en dien-
sten met een hoge toegevoegde waarde voor alle partners in de 
automobielindustrie.
www.gefco.net

INEOS
INEOS groeide sinds het ontstaan in 1998 uit tot 1 van de groot-
ste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld. Het telt wereldwijd 
73 fabrieken en ongeveer 16.000 directe medewerkers. INEOS 
is een niet-beursgenoteerd bedrijf, bestaande uit 19 divisies, 
dat groeit door verwervingen en investeringen in de groei van 
bestaande installaties. 10% van het bedrijf is in handen van de 
werknemers. De meeste medewerkers vervoegden INEOS na de 
verwerving van bedrijfsonderdelen van o.a. BP, Dow, Degussa, 
ICI, Enichem, Unilever, Solvay, BASF en Hoechst.
www.ineos.com

ITC Rubis Terminal Antwerp
ITC Rubis Terminal Antwerp werd opgericht in 2008 als een joint 
venture tussen Rubis Terminal (Frankrijk), Intercontinental Ter-
minals Company “ITC” (Houston, USA) en Mitsui & Co. Europe 
(London), die respectievelijk 50%, 15% en 35% van de aandelen 
in handen hebben. Ze zijn gesitueerd in de Haven van Antwer-
pen, op de linkeroever van de Schelde, met uitstekende toegang 
tot de zee, weg-, spoor- en pijpleidinginfrastructuur. De terminal 
is uitgerust volgens de laatste standaarden voor de opslag en 
overslag van vloeibare chemicaliën, liquefied gas en petroleum 
producten.
www.itcrubis.com

Lixero
Lixero, opgericht in 1981, bestaat momenteel uit 19 medewer-
kers. Zij houden zich dagelijks bezig met verlichtingsvraagstuk-
ken van hun relaties. Ze zijn expert in foodverlichting en met 
ruim 30 jaar ervaring en kennis volledig gericht op uw wensen 
op verlichtingsgebied binnen het foodsegment. Het functioneel 
toepassen van licht in een professionele omgeving, dat is waar 
Lixero Projects voor staat. Hun doel? Het ontwikkelen van per-
fecte lichtconcepten op maat, met kwaliteit, duurzaamheid, sfeer 
en uitstraling als kernbegrippen.
www.lixero.be

Remeha
Bent u op zoek naar een verwarmingsketel of warm water boiler 
op gas, stookolie of via hernieuwbare energie? Kies dan net als 
duizenden tevreden klanten in Europa én België voor de meest 
betrouwbare, innovatieve en toekomstgerichte oplossingen van 
Remeha. Remeha, opgericht in 1935 in Apeldoorn, is dé toon-
aangevende producent van centrale verwarmingsproducten voor 
de woning- en utiliteitsbouw. De geschiedenis van Remeha als 
Belgisch bedrijf startte in 2011 in Wommelgem.
www.remeha.be

Techno Automotive Equipment
Reeds meer dan 35 jaar is TAE een toonaangevend bedrijf in di-
agnose- en emissie-apparatuur voor de automobielsector. Ook 
totaalinrichting is een steeds groter wordende specialiteit. Trai-
ning en opleiding staan steeds bovenaan de agenda. Zo wor-
den er regelmatig cursussen georganiseerd van o.a. wieluitlijning, 
airco-service, emissie-analyse. Onder hun referenties vinden we 
dan ook bijna alle automobielconstructeurs, alsook de Automo-
bielinspectie.
www.tae.be

Teva Pharma
Teva Pharma Belgium is een dochteronderneming van Teva 
Pharmaceutical Industries LTD. De geschiedenis van Teva start-
te zowat 100 jaar geleden in een alledaagse apotheek in Israël. 
Vandaag is Teva uitgegroeid tot een van de 15 grootste farma-
ceutische bedrijven ter wereld met een omzet van om en bij de 
20 miljard USD. Hun hoofdactiviteit bestaat uit het produceren 
van generieke geneesmiddelen, waarvan zij er vandaag meer dan 
1.300 verschillende wereldwijd aanbieden.
www.tevabelgium.be

TK’Blue Agency
TK’Blue Agency is het eerste particuliere Europese bureau dat bij 
de rating van transportbedrijven rekening houdt met de ecologi-
sche voetafdruk. Het streeft ernaar bedrijven te helpen die meer 
gebruik willen maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Dit 
wordt gedaan door de vraag naar efficiënt transport met een klei-
nere impact op het milieu door vervoerders, te stimuleren en hen 
te helpen bij het halen van een drempel zodat zij concurrerend 
worden.
www.tkblueagency.eu

www.vil.be

