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Binnen enkele weken is het zover en staat 
de zomervakantie weer voor de deur. 
Leuke vooruitzichten voor de kinderen, de 
leerkrachten, de professoren en de politici. 
De VIL- batterijen opladen zit er echter nog 
niet onmiddellijk in.

De interne ledenbevraging rond de valida-
tie en uitdieping van zeven genomineerde 
domeinen voor clustervorming loopt goed 
en bij deze alvast mijn oprechte dank aan 
de meer dan 100 bedrijven die de enquête 
reeds invulden. En natuurlijk een warme 
oproep aan hen die het nog niet deden.

Ook indien het clusterbeleid van de Vlaam-
se regering vertraging zou oplopen – wat 
meer dan waarschijnlijk is - blijft de agenda 
goed gevuld.

In de tweede helft van de maand juni 
staat de opstart gepland van ‘Drones in 
de logistiek’ en ‘Flanders Recycling Hub’.  
Tevens vindt op 23 juni het slotevent plaats 
in Technopolis Mechelen van het inmiddels 
beruchte ‘e-boost’-project. De in het kader 
van dit project uitgevoerde studie waarbij 
Vlaanderen de 6de plaats scoorde op het 
vlak van e-commerce lokalisatiefactoren 
deed vorig jaar heel wat stof opwaaien. 
Indien u benieuwd bent of het tij nog kan 
gekeerd worden, dan is snel inschrijven 
voor dit event de boodschap!

In het najaar gaan wij van start met de 
‘Zelfrijdende trucks’ en de ‘Flexibele 
Transportrobots’ en zetten wij vier nieuwe 
projecten in de startblokken:
• Inzameling Klein Electro Materiaal 
 (IKEO)
• Postcalculatiemodel voor de transport- 
 sector
• Crowd Logistics
• Intelligente voedingslogistiek

En tussendoor organiseren wij nog meer-
dere events, met als kers op de taart onze 
tweejaarlijke summit op 29 oktober 2015 
rond de Supply Chains of the Future, met 
dit jaar als rode draad: Disruptive innova-
tion in Logistics. Campagnebeeld, spon-
sors, sprekers, website, … de intense 
voorbereidingen zijn achter de rug. Wij 
zijn alvast fier op de schitterende agenda 
en de inschrijvingen lopen mooi binnen.  
Logisch, want een Early bird-korting van 
100 euro per persoon laten liggen zou 
toch zonde zijn, niet?

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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VIL projecten

C.C.A.T. - ‘Gezamenlijke toegangscontroles voor bedrijvenclus-
ters’
Hoewel in de praktijk veel bedrijven 
dicht bij elkaar gesitueerd zijn en op 
sommige vlakken reeds hun krachten 
bundelen, wordt er op het vlak van 
fysieke toegangscontrole en –mana-
gement zelden of nooit onderling 
samengewerkt. Daarom startte het 
VIL het collectief onderzoeksproject 
C.C.A.T. op en onderzocht en demon-
streerde in welke mate bedrijvenclus-
ters bepaalde ‘fysieke activiteiten’ en 
controleprocedures kunnen bundelen 
om zo de individuele kosten te verla-
gen.

Het onderzoeksproject resulteerde in een 
methodologie die gehanteerd kan worden 
bij het horizontaal samenwerken binnen 
diverse clusters op het vlak van fysieke 

controles. Het toepassen van deze me-
thodologie op de chemiecluster heeft o.a. 
geleid tot het vernauwen van de focus en 
het vinden van gemeenschappelijke doel-
stellingen. Er werd een volwaardig facili-
tatie-hub (C.C.A.T.) concept gedefinieerd 
en een ‘proof of concept’ ontwikkeld voor 
een beheersplatform dat de controletoren-
functie op zich kan nemen. Een succes-
volle workshop stimuleerde het overleg 
tussen private en publieke stakeholders. 
In de business case die werd opgesteld 
werden de mogelijke voordelen voor de 
verschillende partijen duidelijk in de verf 
gezet.

Op het slotevent, dat doorging op 4 juni 
2015 in het Havencentrum Lillo, werden 
de resultaten voorgesteld.

AFGEROND

Flexibele transportrobots

Volgens ‘The International Federation 
of Robotics’ zouden vorig jaar wereld-
wijd ongeveer 225.000 professionele 
robots verkocht zijn. Dit betekent een 
groei van 27 %. Deze groei is expo-
nentieel en zal nog toenemen. Het ge-
bruik van robots in de logistiek wordt 
prioritair de volgende jaren om de 
competitiviteit en efficiëntie staande 
te houden.

Vorig jaar startte het VIL al met het project 

‘Cobots in Logistics’ waar collaboratieve 
robots worden ingezet om eenvoudige lo-
gistieke taken uit te voeren onder toezicht 
van een operator, zoals het plaatsen van 
een artikel in een doos.

Het succes van het project Cobots brengt 
het VIL ertoe een tweede project binnen 
het domein van ‘Smart Logistics’ te lance-
ren. Immers, ook flexibele transportrobots, 
of Automated Guided Vehicles (AGV’s), 
bieden heel wat potentieel. De nieuwe ge-
neratie transportrobots zijn flexibel, com-
pact, hebben geen impact op infrastruc-
tuur en sommige hebben een volledig 
autonoom lokalisatie systeem aan boord. 
M.a.w. de transportrobots verplaatsen 
goederen in het magazijn zonder extra 
hulpmiddelen en berekenen bij obstakels 
zelf alternatieve routes.

In dit project zal het VIL de nieuwe inno-
vaties voor flexibele transportrobots on-
derzoeken en toetsen op hun praktische 
inzetbaarheid binnen magazijnoperaties.

In een eerste fase zullen alle beschikbare 
robots met de potentiële toepassingsge-

bieden in kaart worden gebracht. Vervol-
gens zal bij de deelnemende bedrijven 
een doorlichting worden gedaan van de 
bestaande knelpunten en vereisten om de 
transportrobots in te zetten. Nadien vol-
gen de praktijktesten, inclusief de doorre-
kening van de business case met een bij-
horende simulatie en praktische validatie.

Smart logistics? ‘Be smart’ en neem deel 
aan dit nieuwe VIL project dat toelaat de 
productiviteit en betrouwbaarheid van uw 
magazijnoperaties te verhogen!

Doelgroep
Dit project richt zich tot verladers en logis-
tieke dienstverleners die te maken hebben 
met grote logistieke operaties, een groot 
aantal bewegingen, gepaard gaande met 
fysieke afstanden, waarvoor een verhoog-
de graad van flexibele automatisering via 
transportrobots een innovatieve vooruit-
gang kan betekenen.

Opstart: oktober 2015
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Meer weten over dit project?
Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@
vil.be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be)

VIL projecten IN OPSTART

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:piet.belet@vil.be
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VIL projecten IN OPSTART

V.A.T (Value Added Trucking)

Onze noorderburen nemen het voor-
touw in het testen van zelfrijdende 
voertuigen op de openbare weg. Maar 
recent bevestigde onze federale mi-
nister Jacqueline Galant dat ook Bel-
gië zeer geïnteresseerd is om derge-
lijke tests te laten plaatsvinden in ons 
land.

In het project V.A.T wil het VIL onder-
zoeken welke (administratieve of andere)  
taken met toegevoegde waarde kunnen 
worden uitgevoerd door de chauffeur 
van een vrachtwagen die zich in de zelf-
rijdende modus bevindt. Er wordt in dit 
project geen onderscheid gemaakt tus-

sen de twee varianten van zelfrijdende 
trucks die zich vandaag profileren. Zowel 
bij platooning(1) als bij autonoom rijdende 
trucks (2) komt tijd vrij bij de chauffeur op 
het moment dat de verkeersomstandighe-
den toelaten om op automatische piloot te 
rijden.

In een eerste fase worden de adminis-
tratieve processen en taken in een trans-
portomgeving geïnventariseerd en ge-
analyseerd naar de mogelijkheid om deze 
in een mobiele omgeving uit te voeren. 
Vervolgens worden de randvoorwaarden 
(aanpassingen aan de cabine, ICT uitrus-
ting, …) die hiervoor nodig zijn in kaart ge-
bracht. Tenslotte worden tijdens de prak-
tijktesten een aantal concrete handelingen 
uitgevoerd in een rijdend voertuig, waarbij 
de passagiersstoel dienst doet als simula-
tor voor een echt zelfrijdend voertuig.

In dit project werkt het VIL samen met de 
Universiteit Hasselt die zich heeft gespe-
cialiseerd in vermoeidheidsonderzoek en 
–testen.

Belangrijk uitgangspunt voor dit project is 
de verwachting dat zelfrijdende voertuigen 
hun intrede zullen maken op Europese en 
dus ook Vlaamse wegen tegen 2020. Dit 
project biedt bedrijven de kans om zich 
optimaal voor te bereiden op deze belang-
rijke (r)evolutie en er voordeel uit te halen. 
Tevens wordt uit de business case analyse 
duidelijk welke financiële meerwaarde een 
zelfrijdend voertuig maximaal creëert.

Doelgroep
Transportbedrijven alsook verladers of lo-
gistieke dienstverleners die over een eigen 
vloot beschikken. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar het familiale transportbedrijf 
waar administratieve handelingen vaak na 
de normale werkuren of tijdens het week-
end worden uitgevoerd.

Opstart: september 2015
Totale doorlooptijd: 14 maanden

Meer weten over dit project?
Contacteer: Peter Lagey (peter.
lagey@vil.be)

(1) meerdere vrachtwagens rijden ach-
ter elkaar in colonne waarbij de volgende 
voertuigen gekoppeld zijn aan het eerste 
voertuig via Wi-Fi
(2) één individuele truck rijdt autonoom 
op basis van sensoren, camera’s en 
eventueel informatie vanuit een centraal 
verkeersplatform.

Flanders Recycling Hub

Materialen en producten eindigen niet 
meer als afval, maar worden hergebruikt. 
De circulaire economie wordt steeds be-
langrijker voor onze economie en heeft 
ook gevolgen voor de logistieke stromen 

op zowel regionaal als mondiaal niveau. 
Dit biedt zowel kansen als uitdagingen 
voor de industrie en de logistieke sector.

Met het project ‘Flanders Recycling Hub’ 
wil het VIL deze kansen grijpen en nagaan 
op welke manier de gunstige (havenge-
bonden) logistieke uitgangspositie van 
Vlaanderen en de aanwezige knowhow op 
het vlak van hoogwaardige recyclage aan-
gewend kunnen worden om Vlaanderen, 
t.o.v. andere recyclage regio’s, definitief op 
de kaart te zetten als internationele recy-
clagehub. Het betreft hierbij de aanvoer 
van materialen, de recuperatie en recycla-
ge ervan en de (gedeeltelijke) export van 
de eruit voortkomende grondstoffen. Wel-
ke opportuniteiten zijn de moeite waard 
om op in te spelen, welke nieuwe activitei-
ten kunnen we in Vlaanderen aantrekken 
en hoe zullen deze initiatieven de logistieke 
sector een boost kunnen geven?

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit de Vlaamse ha-
vens, de gespecialiseerde industrie, de 
logistieke dienstverleners, de afvalsector 
en de rederijen. Het VIL voert dit project, 
dat ook aansluit bij de strategische doel-
stellingen van het Vlaams Materialenpro-
gramma, uit in samenwerking met VITO 
en OVAM. De opstart is voorzien op 30 
juni 2015.

Opstart: juni 2015
Totale doorlooptijd: 32 maanden

Meer weten over dit project?
Contacteer: Hans Vandenborre 
(hans.vandenborre@vil.be) of Steve 
Sel (steve.sel@vil.be)

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:hans.vandenborre@vil.be
www.vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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VIL projecten IN OPSTART

Primeur: Lean and Green award uitreiking in combinatie met 
eerste Vlaamse Lean and Green Stars

Lean and Green Vlaanderen

Op 16 juni worden én de Lean and 
Green awards uitgereikt aan de be-
drijven van groep 6 én de eerste Lean 
and Green STARS. De uitreiking ge-
beurt door Ivo Belet, Europarlements-
lid voor de CD&V en lid van de Milieu-
commissie.

Eind 2014 stond de teller op 61 Vlaamse 
Lean and Green award winnaars. Met de 
laureaten van 16 juni 2015 komt de 70 in 
zicht. Begin dit jaar lanceerde het VIL de 
Lean and Green STAR procedure. Tijdens 
de kick-off meeting op 19 maart waren 
niet minder dan 10 bedrijven aanwezig, 
een onverhoopt succes dat de verwach-
tingen ruim overtrof.

De Lean and Green Star is een bevesti-
ging die wordt toegekend aan Lean and 
Green award houders die aantonen dat 
zij de doelstelling uit hun plan van aanpak 
hebben gerealiseerd of overtroffen. Kandi-
daten stellen een aanvraagdossier samen 
dat alle feiten en cijfers bevat om aan te to-
nen dat de CO2 emissies binnen de scope 
met minimaal 20 % is gedaald t.o.v het 
referentiejaar. De audit wordt uitgevoerd 
door de VUB die het aangeleverde cijfer-
materiaal kritisch en nauwgezet analyseert 
en verifieert. Bij de minste twijfel wordt om 
toelichting gevraagd en er wordt streng 
maar rechtvaardig geoordeeld: 19,9 % is 
niet goed genoeg.

De bedrijven die op 16 juni hun Star zullen 
ontvangen, tonen eens te meer aan dat 
20% CO2 reductie haalbaar is. De meer-
derheid van de laureaten heeft dit resul-
taat overigens in minder dan vijf jaar ten 
opzichte van het referentiejaar neergezet, 
sommigen zelfs in drie jaar!

Lean and Green koplopers kunnen op elk 
moment de Star aanvraag indienen bij het 
VIL. Enige voorwaarde is dat zij gedurende 
minstens één jaar award winnaar zijn en 

dat de vijf jaar periode t.o.v. het referentie-
jaar niet verstreken is.

Het “gewone” Lean and Green award 
programma loopt gewoon door. Reeds 
meerdere bedrijven gaven aan te willen 
deelnemen waardoor het ernaar uitziet dat 
het VIL nog dit jaar met een nieuwe groep 
(7) zal opstarten.

Meer weten over de Lean and 
Green award of de Star? Contac-
teer Peter Lagey (peter.lagey@vil.be) 
of Steve Sel (steve.sel@vil.be) 

Drones in de Logistiek

Op 22 juni start het VIL project rond 
‘Drones in de Logistiek’. Dit project 
biedt de kans om concreet te weten 
welke procesoptimalisaties en werk-
snelheden kunnen bereikt worden 
door middel van drones - of vliegro-
botten - en welke operationele en 
investeringskosten hier tegenover 
staan.

Focus ligt op de logistieke toepassingen 
van drones: voorraadcontrole en/of voor-
raadnauwkeurigheid in warehouses, lo-
calisatie op bedrijfsterreinen en terminals, 
picking of consolidatie activiteiten van 
kleinere items, ondersteuning van controle 
activiteiten op moeilijk bereikbare plaatsen 
(bouwkranen) en aanleveren van pakket-
ten (last mile delivery).

In een eerste fase zal binnen dit project alle 
beschikbare technologie samen met logis-
tieke toepassingen opgelijst worden. Na-
dien wordt een ‘quickscan’ uitgevoerd bij 
de deelnemende bedrijven om na te gaan 
waar en hoe drones een invulling kunnen 
geven aan hun exacte noden. Dit zal toe-
laten te bepalen voor welk type producten 
en operaties drones inzetbaar zijn. Tot slot 
volgen praktijktesten om de haalbaarheid 
aan te tonen.

KU Leuven is onderzoekspartner in dit VIL 
project.

De kick-off meeting gaat door op 22 juni 
aanstaande bij het VIL.

Doelgroep
Verladers, logistieke dienstverleners, ter-
minaloperatoren en havenbedrijven.

Opstart: juni 2015
Totale doorlooptijd: 19 maanden

Meer weten over dit project of in-
teresse om eraan deel te nemen?
Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@
vil.be) of Tim Mais (tim.mais@vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:tim.mais@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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Bedrijfsbezoek Special Fruit

Eerste Luxemburgse Lean and Green awards

Bedrijfsbezoek Van Hool

Was u erbij?

Lean and Green Europa

Op dinsdag 5 mei was het VIL te gast bij 
Special Fruit in Meer. De firma viert dit jaar 
haar 25-jarig bestaan en heeft zich in die 
periode ontwikkeld tot een grote Europese 
speler en wereldwijde importeur van een 
breed, maar zeer specifiek assortiment 
aan fruit en groenten.

Bij Special Fruit draagt men kwaliteit en 
maatschappelijk ondernemen hoog in het 
vaandel. Ook legt men de nadruk op flexi-
biliteit en innovatie. Zo bestaat het indruk-
wekkend opslag- en rijpingsgedeelte uit 
diverse ruimtes met variabele, energiezui-
nige en ecologisch verantwoorde koeling. 
De ‘forced air’ technologie is vandaag hun 
stokpaardje. Deze zorgt ervoor dat heel 
het jaar door de ‘ready-to-eat’ rijpheids-
garantie aan klanten kan worden geleverd.

Het 11.500 m2 grote complex bevat naast 
de opslag- en rijpingsruimtes ook een be-
langrijke verpakkingsafdeling. Hier wordt 
het fruit manueel op kwaliteit gecontro-
leerd, verpakt of herverpakt.

Dank aan onze gastheer Jef Wouters en 
zijn collega’s voor de hartelijke ontvangst!

Op 18 mei werden door de Luxemburgse 
staatssecretaris voor duurzame ontwikke-
ling en infrastructuur de eerste vier Lean 
and Green awards uitgereikt. Luxemburg 
heeft tijdens zijn voorzitterschap van de 
Europese Commissie ambitieuze doelstel-
lingen op het vlak van klimaatbeleid en 
steunt dan ook voluit het Lean and Green 
initiatief dat door de “Cluster for Logistics” 
werd opgepikt. Meerdere bedrijven toon-
den reeds interesse in het vervolg. Ver-
wacht wordt dat nog dit jaar een tweede 
groep Lean and Green bedrijven van start 
zal gaan.

Het VIL heeft samen met Logistics in Wal-
lonia een actieve rol gespeeld in de lance-
ring van Lean and Green in Luxemburg. 
De succesvolle aanpak van collectieve 
workshops en individuele begeleiding op 
bedrijfsniveau werd ook in Luxemburg toe-

gepast en heeft zijn vruchten afgeworpen: 
Transportonderneming Arthur Welter, CFL 
multimodal, Luxair Cargo en de Luxem-

burgse Post rijden vanaf heden rond met 
het inmiddels goed bekende groene logo 
op hun bestel- en vrachtwagens.

Dit Vlaamse bedrijf, dat in 1947 werd op-
gericht door Bernard Van Hool, is onder-
tussen toe aan de derde en vierde gene-

ratie van de familie en stelt op dit ogenblik 
4.500 mensen tewerk.

Het VIL-bezoek aan de grote fabriekshal-
len van de firma loonde dan ook echt de 
moeite! Ondanks het feit dat nog steeds 
75 à 80 % van de omzet gehaald wordt uit 
de constructie en het maatwerk van auto-

bussen en touringcars, is ook de afdeling 
bedrijfsvoertuigen een belangrijke speler in 
de sector geworden.

Mooi om vast te stellen dat wij nog steeds 
Vlaamse familiebedrijven hebben die op 
wereldniveau meetellen en tegelijk zorgen 
voor tewerkstelling in eigen streek!

www.vil.be
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Datumprikkers
Lean and Green award uitreiking

 16 juni 2015  Eandis, Mechelen

Lean and Green award uitreiking aan de zesde groep bedrijven, 
met een primeur: ook de eerste Vlaamse Lean and Green Stars 
winnaars zullen hier gelauwerd worden.
De laureaten ontvangen de awards en de Star uit handen van EU 
Parlementslid Ivo Belet.

Slotevent ‘VIL 4 e-boost’

 23 juni 2015  Technopolis, Mechelen
Het project ‘VIL 4 e-boost’ zocht een antwoord op de vraag 
waarom Vlaanderen momenteel veelal vanuit het buitenland 
wordt bediend voor e-commerce. Waarom zijn de buurlanden 
meer in trek voor e-distributiecentra? Wat zijn de sterke punten 
van Vlaanderen? Hoe kunnen we die versterken?

Transport & Logistics

 22 - 24 september 2015  Antwerp Expo
Deze vakbeurs is het tweejaarlijks forum waar iedereen uit de 
community van transport & distributie, warehousing & handling 
en datacommunicatie & software elkaar ontmoet.

VIL Summit Supply Chains of the Future  
Disruptive innovation in logistics

 29 oktober 2015  Kinepolis, Antwerpen
De VIL Summit in een notendop:

• Visionaire topsprekers uit binnen- en buitenland
• Evolutie versus revolutie
• Pre-Summit dinner met Bart De Wever als gastspreker
• Unieke netwerkmogelijkheden

www.vil-summit.be

Meer informatie: www.vil.be/events

Algemene Vergadering
Op 20 mei 2015 organiseerde het VIL 
zijn Algemene Vergadering in De Ark 
in Antwerpen. Ondanks de formele 
agenda namen toch een 50-tal leden 
deel aan dit gebeuren.

De jaarrekening 2014 en de begroting 
2015 werden goedgekeurd en kwijting 
werd verleend aan de bestuurders en de 
commissaris.

Naast de mooie financiële resultaten voor 
2014 werden ook de sterke inhoudelijke 
resultaten overlopen. Het VIL kan terug-
blikken op een succesvol jaar met 438 

leden, waaronder 278 KMO’s, 13 lopende 
collectieve projecten met 180 deelnemen-
de bedrijven, betrokkenheid in 6 Europese 
projecten en een nakende Lean and Green 
Award uitreiking die de teller zal brengen 
op bijna 70 laureaten in Vlaanderen.

Ook de events, gaande van themacafés 
over bedrijfsbezoeken naar seminaries tot 
congressen blijven fel in trek. Aan de 26 in 
2014 georganiseerde events namen in to-
taal 1.641 deelnemers deel. De tevreden-
heidsscore van 8/10 is een aanmoediging 
om ook in 2015 deze weg verder te blijven 
bewandelen.

Het mooie parcours van het VIL kan toe-
geschreven worden aan de trouwe leden, 
de enthousiaste VIL-medewerkers, de 
bekwame Adviesraad en de sterke Raad 
van Bestuur. Er was binnen de Raad één 
vacature voor een logistieke dienstverle-
ner. De verkiezing van Gert Bervoets, CEO 
Essers, maakt het lijstje van bestuurders 
uit de bedrijfswereld compleet en geeft het 
VIL extra slagkracht in Vlaanderen.

www.vil.be/events
http://vil-summit.be/
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Nieuwe VIL leden
Assa Abloy
Assa Abloy is de belangrijkste fabrikant en leverancier van sluit-
systemen die voldoen aan de hoge eisen van de eindgebruiker 
met betrekking tot veiligheid, beveiliging en gebruiksgemak. Het 
bedrijf is vertegenwoordigd in zowel ontwikkelde als in opkomen-
de markten, met een leidende positie in grote delen van Europa, 
Noord-Amerika, als Australië. In deze snel groeiende sector heeft 
de Assa Abloy groep een leidende positie op gebieden als toe-
gangscontrole, identificatie, automatische deuren en hotelbevei-
liging.
www.assaabloy.com

Barco
Barco, een wereldwijd bekend technologiebedrijf, ontwerpt en 
ontwikkelt visualiseringsproducten voor entertainment, voor de 
bedrijfswereld en voor de healthcare-markten. Zij zijn actief in 
meer dan 90 landen en stellen in totaal 3.250 werknemers te 
werk. Ecologie, gezondheid en veiligheid worden bij Barco hoog 
in het vaandel gedragen. Enkele van hun belangrijkste producten 
zijn: monitors, workstations, led-displays, projectors, enz.
www.barco.com

Cebeo
Cebeo is de marktleider en grootste distributeur van elektrotech-
nisch materiaal en doet er alles aan om de elektroprofessional de 
beste service te bieden en de gemaakte afspraken na te komen.
De firma heeft haar marktleiderschap verworven op basis van een 
sterke autonome groei, samen met een aantal strategische over-
names zoals recent Vanas Beyond Tools en Alfa Elektriciteit nv uit 
Lokeren. Cebeo maakt samen met o.a. Eltra nv deel uit van de 
Franse internationale groep Sonepar.
www.cebeo.be

DB Schenker
Schenker nv, een van de meest vooraanstaande leveranciers van 
logistieke diensten in België, opereert vanuit Antwerpen en stelt 
680 personen tewerk in acht vestigingen: Antwerpen, Brussel, 
Eupen, Mechelen, Waregem, Willebroek, Zaventem en Zeebrug-
ge. DB Schenker Logistics levert wereldwijde diensten voor de 
industrie en de handel door een geïntegreerde combinatie van 
wegvervoer, luchtvracht, zeevracht, contractlogistiek en supply 
chain management.
www.dbschenker.be

Deufol
Deufol is een wereldwijd opererende serviceverlener op het ge-
bied van verpakkingen en daaraan gerelateerde diensten. Res-
pect en wederzijdse erkenning bepalen de manier waarop de 
medewerkers van de Deufol groep met mekaar omgaan. Deufol 
biedt tevens intelligente individuele services, strategieën, totaal-
concepten en oplossingen rondom verpakkingen als kerndes-
kundigheid.
www.deufol.com

DSV Solutions
DSV Solutions is een globale speler op het gebied van transport 
en logistiek. De firma biedt specifieke oplossingen aan in volgen-
de 5 key-sectoren: economie, automotive, gebruiksgoederen, 
healthcare, hightech en industrie. Zij staan in voor de goederen-
behandeling en het klanten-specifiek klaarmaken van goederen 

bestemd voor nationale, Europese en wereldwijde distributie. 
Hiertoe behoren o.a. volgende diensten: testen, verpakken, her-
verpakken, herstellingen, ladingszekering, enz.
www.dsv.com

Eurofins Belgium
Eurofins Belgium groepeert hoofdzakelijk de labo activiteiten 
van enerzijds Eurofins Analytico in Nederland en anderzijds de 
activiteiten van sites van Eurofins in België. Daarenboven com-
mercialiseert men alle overige wereldwijde activiteiten in België en 
Luxemburg. Vele duizenden stalen worden jaarlijks geanalyseerd 
in deze laboratoria, waarbij de focus ligt op kwaliteit, korte lever-
tijden en betaalbare prijzen. In hun dienstverlening legt Eurofins 
sterk de nadruk op persoonlijk contact.
www.eurofins.com

Heidelberg Cement
De Heidelberg Cement groep is de grootste producent van gra-
nulaten ter wereld en een belangrijke speler in de productie van 
beton en cement. In de Benelux is Heidelberg Cement marktlei-
der op het gebied van cement, stortklare beton en granulaten. 
Het succes van de bedrijven in de groep is geïnspireerd op het 
talent en het commitment van de medewerkers. Heidelberg Ce-
ment is op de Belgische markt aanwezig via CBR (cement), Inter-
beton (stortklare beton) en Sagrex (granulaten).
www.heidelbergcement.be

Möbius
Möbius is een internationale groep van business consultants, 
sectorspecialisten en kennisexperten, ervaren in de specifieke 
uitdagingen waar de klant voor staat. Zij hebben een eigenzinnige 
filosofie: “wij maken de klant beter, klanten maken ons beter, me-
dewerkers maken Möbius beter en andersom”. Zij zijn tevens een 
spin-off van de Universiteit van Gent en prime foundation partner 
van de Vlerick Business School.
www.mobius.eu

The Crux
The Crux is een consultancy bedrijf dat zijn klanten adviseert in 
het design van hun volledige supply chain keten en hen onder-
steunt bij de implementatie ervan. Een team van experts bege-
leidt de klant doorheen de verschillende etappes van het trans-
formatie-project, vanaf het uittekenen van het initieel concept tot 
en met operationele start en after-go-live monitoring. The Crux 
beschikt over inhoudelijke expertise in alle deelgebieden van de 
supply chain en is internationaal actief in verschillende sectoren 
(pharma, food & beverage, manufacturing etc).
www.thecrux.eu

Vanas Engineering
De Groep Vanas Engineering uit Melsele draait op twee divisies, 
Vanas Medical en Vanas Industrial. Vanas Industrial is de spe-
cialist in magazijn- en werkplaatsinrichtingen. Dankzij de unieke 
combinatie van merkonafhankelijke engineering, compleet pro-
ductengamma, productspecialisten en jarenlange ervaring, wordt 
er voor de klant steeds een unieke oplossing op maat voorge-
steld. Vanas Medical heeft zich met computergestuurde medi-
catiekasten gespecialiseerd in de specifieke noden van zieken-
huizen.
www.vanasengineering.eu

www.assaabloy.com
www.barco.com
www.cebeo.be
www.dbschenker.be
www.deufol.com
www.dsv.com
www.eurofins.com
www.heidelbergcement.be
www.mobius.eu
www.thecrux.eu
www.vanasengineering.eu
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