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Veel mensen maken goede voornemens in 
de vakantie. Gezonder eten, meer sporten, 
meer leuke dingen doen, minder stress, 
minder werken … Toch komt er van al die 
goede voornemens vaak niks, zeker als je 
weer in het vaste ritme zit.

Ook al is de voogdijminister van het VIL 
(ook) bevoegd voor sport, van sport zal 
de komende maanden niet veel in huis ko-
men. Van gezond eten evenmin. Maar wij 
gaan wel heel wat boeiende dingen doen!
Om te beginnen starten deze maand twee 

nieuwe VIL-projecten op. ‘Flanders Recy-
cling Hub’ is een ambitieus project dat bij 
de bedrijven op heel wat bijval kan reke-
nen. Reeds vijftien bedrijven hebben zich 
aangemeld en er zitten nog enkele mooie 
namen van deelnemers in de pijplijn.

Het tweede project is dat van de zelfrijden-
de trucks, waarbij de focus ligt op de ta-
ken die een chauffeur zou kunnen uitvoe-
ren als de vrachtwagen zich in zelfrijdende 
modus bevindt.

Oktober is natuurlijk de maand van onze 
summit rond disruptieve innovatie in de lo-
gistiek. De in juni gelanceerde Early Bird 
campagne heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Met bijna 150 inschrijvingen en een 
reeds volgeboekt pre-summit diner gaan 
wij nu voor de kaap van 300 deelnemers. 
‘1 event, 10 sprekers, 100% inspiratie’, 
dat is wat wij aanbieden, naast talrijke 
netwerkgelegenheden en een mooi boe-
kenpakket voor de deelnemers. Dank 
trouwens aan onze sponsors (zie www.
vil-summit.be) die de organisatie van dit 
congres mogelijk maken.

Wat heeft het najaar verder nog in petto? 

De opstart van de projecten “Inzameling 
klein elektromateriaal online” en ‘Flexibele 
transportrobots’ alsook drie slotevents 
van de projecten ‘Ladingzekering bij multi-
stops’, ‘Powering Logistics 2020’ (alterna-
tieve brandstoffen) en ‘Vision in Logistics’ 
(slimme brillen). Natuurlijk blijven ook onze 
populaire klassiekers (de bedrijfsbezoeken 
en de themacafés) de revue passeren.

Wij hopen u op een van onze talrijke ge-
legenheden te mogen verwelkomen, om 
te beginnen op onze stand op de beurs 
Transport & Logistics in Antwerp Expo. 

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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VIL projecten

Drones in de logistiek

Pakjesleveringen met drones lijken in 

Vlaanderen voorlopig nog toekomst-

muziek. Drones die de voorraad opne-

men in een magazijn of de materialen 

en equipment op een buitenterrein 

controleren, bieden daarentegen wel 

kansen op korte termijn.

Met dit project wil het VIL meer duidelijk-

heid verschaffen over de praktische toe-

passing van drones – vliegrobotten – in 

de logistiek. Er wordt onderzocht waar 

de technologie staat, welke toepassin-

gen reeds bestaan en welke voorraad- en 

transportactiviteiten mogelijk zijn. Tevens 

wordt onderzocht wat zowel technisch als 

economisch haalbaar is.

Een van de redenen waarom drones eer-

der in een magazijnomgeving of op ‘yards’ 

zullen worden gebruikt dan in het pakjes-

vervoer, is dat zij volledig op privédomein 

kunnen opereren. Er zijn dus veel minder 

wettelijke beperkingen.

In een eerste fase worden de toepas-

singsmogelijkheden van drones verkend, 

zowel op buitenterreinen als binnen het 

magazijn. De potentiële functies zijn zeer 

gevarieerd. Drones uitgerust met camera’s 

kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden 

voor klassieke inspectie- en beveiligingsta-

ken op yards. Maar ze kunnen evengoed 

snel kleine materialen op een moeilijk te 

bereiken plaats van het terrein brengen. 

Binnen het magazijn kunnen drones inge-

zet worden om bijvoorbeeld te helpen bij 

inventarissen.

Bij twee bedrijven wordt een praktijktest 

uitgevoerd. Hiervoor heeft het VIL de KU 

Leuven onder de arm genomen, die met 

onder meer de VertiKUL al ervaring met 

drones heeft opgebouwd. Daaruit moet 

blijken welke technologie nodig is om 

drones concreet in te schakelen en welke 

voordelen ze effectief kunnen opleveren 

voor de logistieke sector.

Dertien deelnemende bedrijven

GESTART

Gestart: 22 juni 2015

Flanders Recycling Hub

De omslag naar een circulaire econo-

mie biedt interessante groeimogelijk-

heden en uitdagingen voor bedrijven 

uit de afval- en recyclagesector, maar 

ook voor de havens, logistieke dienst-

verleners en rederijen.

Met het project ‘Flanders Recycling 

Hub’ wil het VIL nagaan op welke ma-

nier de gunstige (havengebonden) logis-

tieke uitgangspositie van Vlaanderen en 

de aanwezige knowhow op het vlak van 

hoogwaardige recyclage ingezet kunnen 

worden om Vlaanderen defi nitief op de 

kaart te zetten als internationele recycla-

gehub.

Denk hierbij aan de aanvoer van materia-

len, de recuperatie en recyclage ervan en 

de (gedeeltelijke) export van de eruit voort-

komende grondstoffen. Welke opportuni-

teiten zijn de moeite waard om op in te 

spelen? Welke nieuwe activiteiten kunnen 

we in Vlaanderen aantrekken en hoe zullen 

deze initiatieven de logistieke sector een 

boost kunnen geven?

Het VIL voert dit project, dat ook aansluit 

bij de strategische doelstellingen van het 

Vlaams Materialenprogramma, uit in sa-

menwerking met VITO en OVAM.

Al vijftien bedrijven tekenden in. De kick-off 

staat gepland op 15 september. Deelne-

men kan nog.

Doelgroep

De Vlaamse havens, de gespecialiseerde 

industrie, de logistieke dienstverleners, de 

afvalsector en de rederijen.

Opstart: 15 september 2015

Doorlooptijd: 32 maanden

VIL projecten IN OPSTART

Meer weten over dit project?

Contacteer: Hans Vandenborre 

(hans.vandenborre@vil.be) of Steve 

Sel (steve.sel@vil.be)

http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/
mailto:hans.vandenborre@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
SODE
Getypte tekst

SODE
Rechthoek

SODE
Getypte tekst

SODE
Getypte tekst
Twaalf deelnemende bedrijven

SODE
Getypte tekst
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VIL projecten
IN OPSTART

V.A.T. (Value Added Trucking)

 

Met het project Value Added Trucking 

(V.A.T.) wil het VIL onderzoeken welke 

administratieve of andere taken met 

toegevoegde waarde kunnen worden 

uitgevoerd door de chauffeur van een 

vrachtwagen die zich in de zelfrijden-

de modus bevindt.

Hierbij wordt het fenomeen van de zelfrij-

dende vrachtwagens niet bekeken vanuit 

technologische hoek, maar wel met een 

logistieke insteek: welke efficiëntie- en 

productiviteitsverhoging kan bereikt wor-

den door de chauffeur aan boord van de 

zelfrijdende truck zinvolle taken te laten 

uitvoeren.

In een eerste fase worden de adminis-

tratieve processen en taken in een trans-

portomgeving geïnventariseerd en ge-

analyseerd naar de mogelijkheid om ze 

in een mobiele omgeving uit te voeren. 

Vervolgens worden de randvoorwaarden 

(aanpassingen aan de cabine, ICT uitrus-

ting, …) die vervuld moeten zijn in kaart 

gebracht. Tenslotte volgen praktijktesten: 

een aantal concrete handelingen zullen 

uitgevoerd worden in een rijdend voertuig.

Er wordt in dit project geen onderscheid 

gemaakt tussen de twee varianten van 

zelfrijdende trucks die zich vandaag pro-

fileren. Zowel bij platooning(1) als bij auto-

noom rijdende trucks(2) komt tijd vrij bij de 

chauffeur op het moment dat de verkeers-

omstandigheden het toelaten om op auto-

matische piloot te rijden.

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. 

Ook wordt uit de business case analyse 

duidelijk welke financiële meerwaarde een 

zelfrijdend voertuig maximaal creëert.

In dit project werkt het VIL samen met de 

Universiteit Hasselt/IMOB die zich heeft 

gespecialiseerd in vermoeidheidsonder-

zoek.

(1) meerdere vrachtwagens rijden achter elkaar 
in colonne waarbij de volgende voertuigen ge-
koppeld 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

Doelgroep

• Transportbedrijven, logistieke dienstver-

leners, verladers met eigen vloot die regel-

matig de snelweg gebruiken.

• Constructeurs die in een doorbraak van 

deze technologie geloven en interesse 

hebben in de business case.

• Interimkantoren (autonome voertuigen 

kunnen leiden tot een herkwalificatie van 

het takenpakket van een chauffeur).

Opstart: september 2015

Doorlooptijd: 14 maanden

Meer weten over dit project?

Contacteer: Peter Lagey (peter.

lagey@vil.be) of Stephane Van den 

Keybus (stephane.vandenkeybus@

vil.be) 

Flexibele transportrobots

De nieuwe generatie transportrobots 

is flexibel, compact, heeft geen impact 

op infrastructuur en sommige hebben 

een volledig autonoom lokalisatiesys-

teem aan boord. Het project ‘Flexibele 

transportrobots’ test de inzetbaarheid 

van deze transportrobots binnen ver-

schillende logistieke toepassingen.

In 2014 startte het VIL een project rond 

collaboratieve robots, nu worden de Auto-

mated Guided Vehicles (AGV’s of flexibele 

transportrobots) onder de loep genomen.

AGV’s bieden heel wat potentieel. Deze 

transportrobots verplaatsen goederen in 

het magazijn zonder extra hulpmiddelen 

en berekenen bij obstakels zelf alterna-

tieve routes.

In dit project zal het VIL de nieuwe innova-

ties voor flexibele transportrobots onder-

zoeken en toetsen op hun praktische in-

zetbaarheid binnen magazijnoperaties. In 

een eerste fase worden alle beschikbare 

robots met de potentiële toepassings-

gebieden in kaart gebracht. Vervolgens 

worden bij de deelnemende bedrijven  be-

staande knelpunten en vereisten om de 

transportrobots in te zetten doorgelicht. 

Nadien volgen de praktijktesten, inclusief 

de doorrekening van de business case 

met een bijhorende simulatie en prakti-

sche validatie.

‘Be smart’ en neem deel aan dit nieuwe 

VIL project dat toelaat de productiviteit en 

betrouwbaarheid van uw magazijnopera-

ties te verhogen!

Doelgroep

Verladers en logistieke dienstverleners 

die te maken hebben met grote logistieke 

operaties, een groot aantal bewegingen, 

gepaard gaande met fysieke afstanden, 

waarvoor een verhoogde graad van flexi-

bele automatisering via transportrobots 

een vooruitgang kan betekenen.

Opstart: oktober 2015

Doorlooptijd: 18 maanden

Meer weten over dit project?

Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@

vil.be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be)

www.vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:stephane.vandenkeybus@vil.be
mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:piet.belet@vil.be
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Lean and Green

Eerste Vlaamse Lean and Green Stars

Europarlementslid Ivo Belet reikte op 16 
juni 2015 bij Eandis in Mechelen de eer-
ste Lean and Green Stars uit aan zes 
bedrijven. De Lean and Green Star is de 
formele erkenning dat een bedrijf de 20% 
CO2-reductie doelstelling effectief heeft 
behaald of zelfs overschreden. Net als 
voor de Lean and Green award gebeurde 
de evaluatie van de Star aanvragen door 
het onderzoekscentrum Mobi van de Vrije 
Universiteit Brussel.

In principe moet die CO
2
 -vermindering in 

maximaal vijf jaar tijd worden gerealiseerd, 

maar alle zes bedrijven zijn erin geslaagd 

om dat in minder dan vier jaar te doen, 

twee van hen zelfs na drie jaar. CHEP, 

Fiege, Frigologix, GTS, Montea en Wim 

Bosman tonen hiermee aan dat de Lean 

and Green doelstelling perfect haalbaar is.

Zesde groep Lean and Green award 

winnaars

Niet enkel de Stars werden gelauwerd. Ivo 

Belet overhandigde ook Lean and Green 

awards aan acht nieuwe bedrijven. Alken-

Maes, Eandis, FrieslandCampina Belgium, 

G4S, Initial, Ontex, Sitra Group en TDS 

Logistics mogen zich vanaf nu Lean and 

Green koploper noemen en brengen de 

Vlaamse teller hiermee op 69 bedrijven.

Opstart nieuwe groep

Meerdere bedrijven toonden de voorbije 

maanden interesse om ook deel te nemen 

aan Lean and Green. Het VIL voorziet dit 

najaar de opstart van een nieuwe groep 

Lean and Green bedrijven.

VIL projecten
IN VOORBEREIDING

Meer weten over de Lean and 

Green award of Star? Contacteer 

Peter Lagey (peter.lagey@vil.be) of 

Steve Sel (steve.sel@vil.be) 

Meer weten over dit project? 

Contacteer Peter Lagey (peter.lagey@

vil.be) of Ludo Sys (ludo.sys@vil.be) 

Inzameling klein elektro online (IKEO)

Met IKEO wil het VIL een proactief 

antwoord bieden op de vraag hoe 

webshops en hun logistieke dienst-

verleners de terugnameplicht die van 

toepassing is op kleine elektrische 

toestellen logistiek gaat organiseren 

bij online verkopers.

Pakjesbezorgers worden sinds eind 2014 
geconfronteerd met online consumenten 
die bij de aflevering van een klein elektro-
toestel hun oud apparaat bij de chauffeur 
wensen in te leveren.

Volgens artikel 3.4.4.8 van Vlarema 
(Vlaams Reglement betreffende het duur-
zaam beheer van materiaal-kringlopen 
en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van 
elektronische apparaten die zo een toestel 
bij de consument aan huis afleveren, ver-
plicht om bij levering het afgedankte ap-
paraat gratis in ontvangst te nemen.

Met de sterke groei van e-commerce in 
Vlaanderen en naarmate consumenten 
zich meer bewust worden van dit ‘recht’, 
valt te verwachten dat het aantal afge-
dankte elektrische toestellen dat aan de 
pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk 
zal toenemen. Temeer gezien het gedoog-
beleid van de overheid in 2015 ten einde 
loopt …

Welke aanpassing vergt dit aan het bestel-
proces van de webshops? Wie gaat de re-
tour van het afgedankte toestel betalen? 
Waar dienen de pakjesbezorgers deze af-
gedankte materialen naar toe te brengen? 
Volstaan de huidige financieringsmecha-
nismen van Recupel en Bebat om ook de 
inzameling van afgedankt elektro via het 
onlinekanaal te financieren?

Op al deze vragen wil het VIL, in samen-
werking met OVAM, een antwoord bieden.

De scope van het project beperkt zich tot:
   • kleine toestellen
   • leveringen aan huis

Doelgroep
Online verkopers van elektr(on)ische ap-
paraten, logistieke dienstverleners (pak-
jesbezorgers) , Recupel en Bebat.

Opstart: november 2015

Doorlooptijd: 17 maanden

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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VIL projecten
AFGEROND

VIL 4 e-boost

De logistieke sector in Vlaanderen is 

klaar om gelijke tred te houden met de 

forse groei van e-commerce. De kan-

sen en het potentieel zijn groot, maar 

Vlaanderen blijft als vestigingsplaats 

van e-distributiecentra om verschil-

lende redenen achter. Dit heeft voor-

namelijk met de overheid te maken. 

Dat zijn de conclusies van het project 

‘VIL 4 e-boost’ die werden voorge-

steld op het slotevent op 23 juni 2015 

bij Technopolis.

Met dit project wou het VIL een antwoord 

bieden op de vraag waarom Vlaanderen 

momenteel veelal vanuit het buitenland 

wordt bediend voor e-commerce. De 

kernvragen hierbij waren: waarom zijn de 

buurlanden meer in trek voor e-distribu-

tiecentra? Op welke punten kan én moet 

Vlaanderen zich versterken?

Benchmarking

Om deze analyse zo gefundeerd mogelijk 

te maken, heeft het VIL het consultancy-

bureau PwC laten onderzoeken hoe goed 

(of slecht) Vlaanderen scoort op het vlak 

van vestiging van Europese e-commerce 

distributiecentra. Daaruit bleek dat Vlaan-

deren op zich relatief goed scoort ten op-

zichte van de 44 regio’s die werden on-

derzocht. Maar ten overstaan van de ons 

onmiddellijk omringende, concurrerende 

regio’s is die score slecht: Vlaanderen 

komt pas op de zesde plaats, na Rhein-

land-Pfalz (DE), Saarland (DE), Wallonië, 

Zuid- en West-Nederland.

PwC bracht 21 locatiefactoren in kaart, 

waaronder de nabijheid van de koop-

kracht en de markt voor e-commerce, de 

investeringsaantrekkelijkheid, de beschik-

baarheid van magazijnen/logistieke gron-

den, de wegendichtheid en de logistieke 

arbeidskost. In geen van deze ‘e-loca-

tiefactoren’ haalt Vlaanderen de sterkste 

score.

Resultaten SWOT

Daarom heeft het VIL een SWOT-analyse 

uitgevoerd met de sterktes en zwaktes, 

kansen en bedreigingen voor ‘ketenregie’ 

vanuit Vlaanderen. De sterktes zijn onder 

andere de centrale ligging, de marktnabij-

heid en sterk ontwikkelde netwerken van 

afhaalpunten. De belangrijkste zwaktes 

daarentegen zijn de congestie, de ar-

beidskost, het tekort aan magazijnen (en 

gronden) op de as Antwerpen-Brussel en 

te weinig gestructureerde begeleiding van 

buitenlandse investeerders door de over-

heidsdiensten.

Voor e-commerce ziet het VIL tegelijk een 

opportuniteit en een bedreiging: momen-

teel is er in Vlaanderen een snelle inhaal-

beweging bezig op het vlak van online 

winkelen, maar het wordt een stevige uit-

daging om deze omzet (en de bijhorende 

werkgelegenheid!) niet naar het buitenland 

te zien verschuiven. Andere bedreigingen 

zijn de grotere maturiteit van de sector 

inzake magazijnen en IT in de ons omrin-

gende landen en de arbeidsvoorwaarden.

Vlaanderen v. Nederland

Een praktijktest werd opgezet om na te 

gaan hoe Vlaanderen zich verhoudt tot 

Nederland als het gaat om efficiëntie van 

het logistieke netwerk voor de e-com-

merce. Hieruit is gebleken dat de snelheid, 

de doeltreffendheid en de betrouwbaar-

heid even goed zijn, wat positief is voor de 

Vlaamse logistieke sector.

Toch dient genuanceerd: Nederland heeft 

wel een sterker gerodeerd apparaat op 

vlak van e-fulfilment en ondersteunende IT 

om buitenlandse (ook Vlaamse) webshops 

te ontvangen.

Sector klaar ...

De logistieke sector is dus klaar voor de e-

boost en Vlaanderen heeft veel troeven, al 

was het maar omdat logistieke operaties 

zich vlakbij het e-commerce afzetgebied 

neerplanten. De Vlaamse e-fulfilment cen-

tra hebben bewezen dat zij het vak onder 

de knie hebben. De testen van het VIL to-

nen aan dat ook Vlaamse bedrijven door 

hun hoge reactiviteit goed geplaatst zijn 

om vinnig in te spelen op deze groeiende 

markt.

... overheid niet

Maar ook de loonkost, het aanbod aan 

bouwterreinen en een gunstig investe-

ringsklimaat spelen mee. Het zijn immers 

deze drie factoren die de basis vormen 

voor het succes van een e-logistieke on-

dernemer. En net voor deze drie factoren 

haalt Vlaanderen teleurstellende resultaten 

tegenover zijn buurtregio’s.

Wil de overheid de inplanting van nieuwe 

spelers in de e-business stimuleren, dan 

zal ze snel moeten reageren. Met dezelfde 

competitieve werkomstandigheden als 

in Nederland en Duitsland, zal de sector 

maar al te graag inspelen op de stijgende 

vraag naar e-commerce. Maar zonder 

‘overheid 4 e-boost’, zowel op federaal 

als op regionaal niveau, kan het tij niet ge-

keerd worden.

Deelnemers

Aan het project namen deel: bpost, Col-

ruyt, Federal Mogul, Goodman, Groep 

Heylen, H.Essers, Katoen Natie, Norbert 

Dentressangle, ODTH, Procter & Gamble, 

Plus Logistics, POM Antwerpen, Post NL, 

Post NL International, Stad Antwerpen, 

Unigro en Yusen Logistics Benelux.

www.vil.be
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Datumprikkers

Transport & Logistics

 22-24 september 2015  Antwerp Expo

Van 22 tot 24 september staat Antwerp Expo voor de tiende 
keer volledig in het teken van Transport & Logistics. Deze vak-
beurs is het tweejaarlijks forum waar iedereen uit de community 
van transport & distributie, warehousing & handling en datacom-
municatie & software elkaar ontmoet.

Welkom voor een drankje of een speeddate op de VIL stand 
(1.010)!

Handelsmissie Atlanta met focus op 

o.a. Smart Logistics

 4-7 oktober 2015   Atlanta (USA)

Wilt u zakendoen in Georgia? Neem dan deel aan de Vlaams-Ne-
derlandse economische missie naar Atlanta, de nieuwe ‘hotbed 
van de VS’, met minister-president Bourgeois en de Nederlandse 
minister-president Rutte. De staat Georgia is de toegangspoort 
tot het zuidoosten van de VS en is dan ook een belangrijke lo-
gistieke hub. Tal van logistieke dienstverleners en grote bedrijven 
hebben er hun hoofdkwartier of distributiecentrum.
Georgia behoort bovendien tot de snelst groeiende high tech 
regio’s van de VS, waarbij Atlanta zich profi leert als ‘the next Si-
licon Valley’.

De handelsmissie biedt een unieke kans om kennis en ervarin-
gen uit te wisselen met Vlaamse, Nederlandse en Amerikaanse 
ondernemers.

Meer informatie en inschrijven? Contacteer: evelien.staelens@
fi tagency.be of +32 2 504 88 48.

Slotevent ‘Ladingzekering bij multi-

stops’

 6 oktober 2015

Binnen het project ‘Ladingzekering bij multi-stops’ ontwikkelen 

het VIL en KU Leuven/KaHo, samen met veertien bedrijven, een 
oplossing om het ideale laadpatroon te bepalen voor het distri-
butievervoer van gemengde ladingen. Op het slotevent worden 
de resultaten van het onderzoek voorgesteld.

Europese Fietslogistiek Conferentie

 15-17 oktober 2015     San Sebastian, Spanje

Het VIL is partner in het Europese project “Cyclelogistics Ahead” 
dat tot doel heeft het energieverbruik en –uitstoot van vrachtver-
voer in stedelijke gebieden te verminderen door het activeren van 
logistieke toepassingen doorheen Europa.

Van 15 t.e.m. 17 oktober organiseert The European Cycle Lo-
gistics Federation in San Sebastian, Spanje, de derde Europese 
Fietslogistiek Conferentie.

VIL Summit Supply Chains of the Future

Disruptive innovation in logistics?

 29 oktober 2015   Kinepolis Antwerpen

Nieuwe technologieën creëren nieuwe mogelijkheden, maar zijn 

ze een gevaar voor bedrijven die zich niet aanpassen? Zijn het 

ontwrichtende, radicale innovaties die de sector en bestaande 

business modellen op hun kop zetten? Hoe zijn ze te herken-

nen en hoe anticipeer (of reageer) je als bedrijf?

Topsprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie op de 

toekomst voor de logistieke sector.

Slotevent ‘Powering Logistics 2020’

 17 november 2015

Samen met VITO en een groep van veertien bedrijven onder-
zoekt het VIL welke alternatieve brandstoffen inzetbaar zijn voor 
welk type transport en vrachtwagen en brengt het de randvoor-
waarden in kaart die nodig zijn om bedrijfseconomisch verant-
woorde keuzes te maken. Kom luisteren naar de resultaten van 
het project op het slotevent.

Meer informatie: www.vil.be/events

Bedrijfsbezoek Scania

Was u erbij?

Op donderdag 25 juni was het VIL te gast 

bij Scania Parts Logistics te Opglabbeek, 

waar het wereldwijde distributiecentrum 

van Scania onderdelen is gevestigd. Het 

assortiment in dit gigantische distributie-

center omvat meer dan 100.000 artikelen 

en dagelijks worden er 26.000 orderlijnen 

verwerkt.

Met een team van meer dan 450 vaste 

medewerkers en een 150-tal tijdelijken 

zorgen zij voor snelle, frequente en be-

trouwbare leveringen, 24 uur per dag, 7 

dagen per week. Nagenoeg heel Europa 

wordt binnen de 12 uur beleverd en door 

zijn centrale ligging is het DC stevig veran-

kerd in Vlaanderen en Limburg.

Scania heeft al aan verschillende collec-

tieve onderzoeksprojecten van het VIL 

deelgenomen en ondertussen een aantal 

technologieën geïmplementeerd. Mooie 

succesverhalen voor het VIL dus.

Dank aan onze gastheren Anders Nilsson 

en Dennis De Jong!

 De Jachthoorn, Kontich  

www.vil.be/events
https://registration.n200.com/survey/1xmek930t36u0/register?actioncode=NTWO000319XRC&partner-contact=020nkhlwyg6cn
mailto:evelien.staelens@fitagency.be
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VIL Summit
Supply Chains of the Future

Donderdag 29 oktober 2015 - Kinepolis Antwerpen

1 EVENT - 10 SPREKERS - 100% INSPIRATIE

Drones zullen in de toekomst pakketjes leveren. Zelfrijdende trucks zullen op onze autosnelwegen circu-

leren. Robots en slimme brillen nemen het werk in magazijnen over. Big data bepalen ons leven.

Wanneer zijn nieuwe technologieën ontwrichtende, radicale innovaties die de sector en bestaande busi-

ness modellen op hun kop zetten?

Hoe zijn ze te herkennen en hoe anticipeer (of reageer) je als bedrijf?

Topsprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie op de toekomst voor de logistieke sector.

www.vil.be
http://vil-summit.be/
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Nieuwe VIL leden

Artsen Zonder Vakantie
Jaarlijks vertrekken zo’n 380 terreinvrijwilligers (40% artsen-

specialisten en 60% paramedici en technici) voor Artsen Zonder 

Vakantie (AZV) naar ziekenhuizen en zorgcentra in 5 Afrikaanse 

landen. AZV versterkt de capaciteiten ter plaatse om actief bij te 

dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

voor de lokale bevolking. Het gelooft dat de lokale medische part-

ners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen 

geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

www.azv.be

Becton Dickinson
Becton Dickinson (BD) is een bedrijf in medische technologie, 

dat wereldwijd actief is met hoofdkantoor in New Jersey (VS). 

BD produceert medische toebehoren, instrumentsystemen en 

reagentia. Het bedrijf concentreert zich vooral op de verbetering 

van medicatietoediening, een betere en snellere diagnose van in-

fectieziekten en kanker en ondersteuning van onderzoek naar en 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccins. BD heeft bijna 

30.000 medewerkers in dienst, in meer dan 50 landen.

www.bd.com

ID Logistics
ID Logistics is een internationale logistieke dienstverlener, met 

klanten die actief zijn in de consumenten-elektronica, parfum, 

cosmetica, fashion en e-commercie industrie. Zij zijn een spe-

cialist met een pakket aan diensten, zoals fine picking, trans-

port management, samenstellen van producten en co-packing. 

Eind 2014 beschikte ID Logistics wereldwijd over 184 locaties 

met 3.599.000 m2 aan entrepots. 56,9% van de omzet wordt in 

Frankrijk gerealiseerd.

www.id-logistics.com

Igepa
Igepa was oorspronkelijk een groothandel in papier, karton en en-

veloppen. Door een strategie van gerichte overnames is Igepa, 

samen met dochtermaatschappij Sagam geëvolueerd tot een 

totaalleverancier van print- en signmedia, grafische technologie, 

software, knowhow, supplies, packaging en diensten. Igepa is 

actief in België en Luxemburg en maakt deel uit van de Duitse 

Igepa Group, een bundeling van groothandels in meer dan 20 

verschillende landen.

www.igepa.be

KOMONO
KOMONO, opgericht in 2009, is een Belgisch accessoirelabel 

van kwaliteitsvolle en trendy horloges en zonnebrillen aan be-

taalbare prijzen. Alle producten worden in eigen huis getekend 

en gestyled. KOMONO flirt met oud en nieuw, kunst en fashion, 

mannelijk en vrouwelijk, minimalisme en kleur. Typisch aan de 

producten zijn de originele designs en innoverende modellen. 

KOMONO is vandaag vertegenwoordigd in 53 landen.

www.komono.com

Odisee
Odisee is een hogeschool met campussen in Aalst, Brussel, Dil-

beek, Schaarbeek, Gent en Sint-Niklaas. Ze is ontstaan in 2014 

uit het samengaan van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) 

en de KAHO Sint-Lieven. Ze bieden samen 25 bacheloropleidin-

gen aan in 6 studiegebieden. Op de campussen van Odisee in 

Aalst, Brussel en Gent biedt de KU Leuven ook opleidingen aan 

binnen haar faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen, In-

dustriële Ingenieurswetenschappen, Letteren en Rechten. 

www.odisee.be

Philips Belgium
Philips is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van 

mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van 

gezondheidszorg, consumentenlevensstijl en verlichting. Het be-

drijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute 

zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen, 

nieuwe verlichtingstoepassingen, en tevens op het gebied van 

scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.

www.philips.com

Pro Alliance
Pro Alliance is een recent gestarte onderneming die als doel heeft 

om een Community Management software tool te ontwikkelen 

waardoor de supply chains van meerdere bedrijven inzichtelijk 

worden gemaakt en de kansen tot samenwerking worden weer-

gegeven. Dankzij deze tool moet het mogelijk worden om het 

leegrijden te verminderen, aldus kosten te besparen en CO
2
-uit-

stoot te reduceren.

www.pro-alliance.eu

Sappi Europe
Sappi (South African Pulp & Paper Industry) is een internationaal 

opererend bedrijf met papier- en pulpfabrieken in Zuid-Afrika, de 

Verenigde Staten en West-Europa. Het bedrijf is in 1936 in Zuid-

Afrika opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Johannesburg. Het 

is ’s werelds grootste producent van houtvrij gestreken papier. 

Sappi produceert jaarlijks circa 5,7 miljoen ton papier, 2,4 miljoen 

ton pulp en 1,3 miljoen ton dissolving wood pulp.

www.sappi.com

Thomas More Mechelen
Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associ-

atie KU Leuven. Zij biedt studenten innovatief professioneel hoger 

onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Door haar 

toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en 

dienstverlening vormt zij een  motor van regionale ontwikkeling. 

Thomas More De Vest in Mechelen is 1 van de 11 campussen die 

de unie rijk is.

www.thomasmore.be

Tosoh Europe
Tosoh Europe maakt deel uit van het Japanse Tosoh Corpora-

tion, een chemische producent met vestigingen in 130 landen. 

Initieel opgericht als een biotechnologisch research bedrijf en nog 

steeds  actief met de marketing, verkoop en distributie van diag-

nostische kits en bijhorende toestellen kreeg de vestiging in Tes-

senderlo in 2009 ook een rol toegewezen in HR, boekhouding, 

IT en andere administratieve diensten voor de overige Europese 

bedrijven van de groep.

www.diagnostics.eu.tosohbioscience.com 

www.vil.be
www.azv.be
www.bd.com
www.igepa.be
www.komono.com
www.odisee.be
www.philips.com
www.sappi.com
www.thomasmore.be
www.diagnostics.eu.tosohbioscience.com
http://www.id-logistics.com/
http://www.pro-alliance.eu/



