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What’s another year? Weinig voor Johnny 

Logan. Veel voor het VIL. Op 17 juli vorig  

jaar keurde de Vlaamse regering al de ver-

lenging van het VIL goed, in afwachting van  

de concretisering van het clusterbeleid.

2016 is ons jaar van de waarheid en de 

start is alvast veel belovend.

15 januari 2016: formele erkenning door 

de Vlaamse regering dat logistiek een 

speerpuntsector is voor Vlaanderen.

15 januari 2016: formele aanduiding door 

Vlaams minister Philippe Muyters van het 

VIL als trekker van de cluster logistiek.

Het proven track record van het VIL, zijn 

500 geëngageerde leden, zijn sterke be-

stuursraad en enthousiast team gaven de 

doorslag.

De kaarten zijn geschud nu, maar het 

‘spel’ is nog niet gewonnen. Thans komt 

het erop aan om als katalysator alle par-

tijen met logistieke affiniteit, gaande van 

universiteiten over strategische onder-

zoekscentra tot sectorfederaties, rond de 

tafel te verzamelen en samen met én voor 

de bedrijven economische en maatschap-

pelijke meerwaarde te creëren, gaande 

van basisonderzoek tot valorisatie in de 

praktijk.

Een uitdaging? Zeker en vast! Maar wij 

gaan er voor 200% voor om de eindmeet 

te bereiken: de ‘Flanders Logistics Cluster’ 

van het VIL met, zoals de voorzitter het zei 

in zijn nieuwjaarsboodschap op 27 januari 

jongstleden, volgende visie:

“Making Flanders the European power 
hub in global supply chain”

Ondertussen blijft het VIL zijn core activi-

teiten natuurlijk trouw. Als netwerkplatform 

komen er enkele interessante (slot)events 

en bedrijfsbezoeken aan. Zie onze datum-

prikkers.

Daarnaast staan ook enkele nieuwe pro-

jecten in de startblokken, zoals Crowd 

Logistics, IKEO, Fresh Food Logistics en 

NACATRANS. Meer hierover leest u verder 

in onze nieuwsbrief.

Geen doel is te ver, als je plezier hebt in 

wat je doet. Dit hebben wij.

Liesbeth Geysels

Algemeen Directeur
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VIL projecten

Vision in Logistics

Op 15 december stelde het VIL in Ant-

werp Expo de resultaten voor van het 

project Vision in Logistics. Doel van 

het project was de Vlaamse logistieke 

sector kennis te laten maken met in-

novatieve smart glasses en augmen-

ted reality software.

Welke systemen bestaan er vandaag? 

Hoe kunnen ze de productiviteit en effi-

ciëntie van logistieke operaties verhogen? 

Wat is de impact op de bestaande proces-

sen? Hoe in praktijk toepassen? Wat bie-

den ze meer dan de bestaande systemen 

als pick-to-light of voice picking? Op die 

vragen gaf het VIL binnen dit project een 

antwoord.

Smart glasses kunnen (logistieke) opera-

toren realtime de juiste informatie, verrijkt 

met extra virtuele informatie, op hun net-

vlies weergeven. Bovendien is integratie 

met bestaande warehouse management 

systemen mogelijk. Vanuit de deelne-

mende bedrijven kwam in de eerste plaats 

de vraag naar mogelijkheden van deze 

glasses binnen orderpicking, de belading 

van voertuigen en de inspectie en kwali-

teitscontrole bij ontvangst van goederen. 

Het VIL bracht de voor- en nadelen van de 

verschillende types slimme brillen in kaart 

en testte deze vervolgens uit bij JAVA en 

Scania.

JAVA verwerkt bijna elf miljoen collies 

per jaar. Efficiëntieverbetering in de order-

picking activiteiten kan een grote invloed 

hebben: een winst van drie seconden per 

pick komt overeen met het werk van twee 

voltijdse werknemers. Deze winst hebben 

ze al behaald door over te schakelen naar 

voice technologie (instructies via hoofdte-

lefoon). Uit de testen van het VIL blijkt wel 

dat nieuwe operatoren die instructies krij-

gen via smart glasses een stuk sneller weg 

zijn met hun taken dan met voice techno-

logie. Doordat ze stap voor stap begeleid 

worden met visuele instructies kan een 

winst van acht seconden per pick behaald 

worden.

Indien nog niet de stap naar handenvrij 

en papierloos werken werd gezet, is een 

productiviteitswinst van 20 à 25% mogelijk 

met de invoer van smart glasses. Wan-

neer voice terminals aan vervanging toe 

zijn, is het bovendien aan te raden naar 

vision technologie te kijken bij bestaande 

installaties. De investeringskosten van 

smart glasses liggen lager en bieden extra 

voordelen door visuele begeleiding en ex-

tra informatie (locatie, aantal, artikel foto’s, 

extra instructies …). Indien JAVA nog geen 

voice technologie had ingevoerd, blijkt uit 

de ROI berekening dat de investeringskost 

in 0,6 jaar kan worden terugverdiend. In 

het andere geval bedraagt de terugver-

dientijd elf jaar.

Bij Scania in Opglabbeek werd het re-

tourproces onder de loep genomen. Het 

distributiecentrum ontvangt jaarlijks een 

40.000-tal producten in retour. Het retour-

proces is vandaag voornamelijk afhankelijk 

van documenten en sterk gestoeld op de 

ervaring van de operatoren. Met het ge-

bruik van smart glasses kan de operator 

de retour sneller en betrouwbaarder laten 

gebeuren, hij kan sneller en gemakke-

lijker bewijsfoto’s nemen en operatoren 

zijn sneller inzetbaar. De terugverdientijd 

in deze situatie bedraagt 1,2 jaar. Het is 

zeker niet uitgesloten dat door een ver-

betering van het controleproces mogelijk 

ook andere kosten zoals claims of kosten 

die samengaan met het nemen van een 

verkeerde beslissing (bijvoorbeeld kosten 

van een terugroepactie) vermeden kunnen 

worden.

Negentien bedrijven, een mix van verla-

ders en logistieke dienstverleners, namen 

deel aan het project: Ahlers, Atlas Copco, 

Aveve, BASF, bpost, Danone, Eltra, Eu-

robrokers, Facil, JAVA, Kuehne + Nagel 

Logistics, Neovia Logistics, PostNL Pak-

ketten, Retail Partners ColruytGroup, Sca-

nia, Tupperware, Van Moer Group, Volvo 

Group Logistics Services en Wim Bosman.

AFGEROND

Interesse in uittesting of valorisatie 

in uw bedrijf?

Contacteer Piet Belet (piet.belet@vil.

be) of Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)

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

Crowd Logistics

NACATRANS

Het kwam meermaals aan bod tijdens de 

VIL Summit in oktober vorig jaar: peer-

to-peer, netwerken, de deeleconomie … 

kunnen wel eens een en ander op zijn kop 

zetten in de logistieke sector. Er verschij-

nen nieuwe vormen van logistiek waarin 

particulieren of semi-professionelen wor-

den ingezet voor het transport van goe-

deren.

De eerste pilootprojecten worden al op-

gezet in binnen- en buitenland door zowel 

nieuwe spelers (bv. Uber Rush (US), Insta-

cart (US), Parcify (B)) als door gereputeer-

de bedrijven (bv. My Ways van DHL, On 

My Way van Amazon).

Het is niet slim de ogen te sluiten voor 

deze ontwikkeling. Daarom start het VIL  

deze maand het project ‘Crowd Logistics’ 

op.

Het project wil bedrijven de opportu-

niteiten (i.p.v. bedreigingen) van crowd 

logistics aantonen. Via welke business 

modellen kan dit gebeuren? Wat zijn de 

wettelijke implicaties? Hoe kan je het in-

tegreren in de bedrijfslogistiek? Wat is de 

meerwaarde hiervan, zowel voor de logis-

tieke spelers als voor onze maatschappij?

Doelgroep

Verladers, webshops en logistieke dienst-

verleners, die in de eerste plaats betrok-

ken zijn bij de last mile logistiek.

Opstart: 29 februari 2016

Doorlooptijd: 21 maanden

Meer weten over dit project?

Contacteer Piet Belet (piet.belet@vil.

be) of Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

Meerdere transportbedrijven hebben in 

het verleden al aangegeven dat de sector 

nood heeft aan een oplossing om op een 

kostenefficiënte wijze het effectieve resul-

taat van één transportorder te kennen. Op 

periodieke basis zijn de resultaten van de 

onderneming uiteraard bekend maar vaak 

ontbreekt het aan detailgegevens die aan-

tonen welke activiteiten/opdrachten/klan-

ten rendabel en welke verlieslatend zijn.

Vaak beschikken vervoerbedrijven over 

heel wat informatie, die echter verspreid zit 

over meerdere systemen: orders worden 

verwerkt en gepland in het Transport Ma-

nagement System (TMS), informatie over 

de rit zelf wordt geregistreerd in de boord-

computer van de vrachtwagen en factura-

tie gebeurt vanuit het financiële software 

pakket (al dan niet gekoppeld met TMS).

Het VIL wil met het project Nacaluculatie 

Transport (NACATRANS) bedrijven die te-

gen vergoeding binnenlands goederenver-

voer over de weg in groupage aanbieden, 

een rekenmodel aanreiken dat de reële 

kost van een opdracht afzet tegen de op-

brengst ervan. Die informatie ondersteunt 

het bedrijf in het bepalen van de juiste 

prijsstrategie en randvoorwaarden. De na-

kende kilometerheffing indachtig wordt dit 

cruciaal.

Het op te stellen rekenmodel zal de basis-

principes van activity based costing toe-

passen. Onder de directe kosten vallen de 

lonen van de chauffeur en de brandstof-

kosten (en weldra ook de kilometerhef-

fing). Indirecte kosten worden vervolgens 

toegewezen aan activiteiten (transportop-

drachten) volgens vast te leggen verdeel-

sleutels. Door de aldus verkregen totale 

kost per order te vergelijken met de con-

tractuele of volgens offerte afgegeven ta-

rieven, kent men de effectieve opbrengst/

verlies van één order en kan men bijsturen.

Deze informatie stelt het transportbedrijf in 

staat om met kennis van zaken te onder-

handelen over tarieven en randvoorwaar-

den. Uit nacalculatie kan immers blijken 

dat bijvoorbeeld een opdracht voor een 

klant op maandag verlieslatend is, terwijl 

diezelfde opdracht dinsdag winstgevend 

zou zijn omdat een retouropdracht be-

schikbaar is.

Doelgroep

In de eerste plaats transportbedrijven en 

logistieke dienstverleners met eigen vloot, 

focus op groupage en distributietranspor-

ten. Daarnaast ook verladers met eigen 

vloot die dit zelf nog niet doen.

Opstart: april 2016

Doorlooptijd: 15 maanden

Meer weten over dit project?

Contacteer Peter Lagey (peter.lagey@

vil.be)

www.vil.be
mailto:piet.belet@vil.be
mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
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Het voedselverlies van producent tot con-
sument bedraagt volgens de FAO (De 

Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties) 45% van de totale Eu-
ropese voedselproductie. In Vlaanderen 
gaat jaarlijks 166.000 ton voedsel verloren 
tijdens de distributie, volgens het IMJV (In-
tegraal Milieujaarverslag Vlaanderen).

Met het project ‘Fresh Food Logistics’ wil 
het VIL nagaan waar en hoe in de logistie-
ke keten tussen producent en consument 
de verspilling van verse voeding kan ver-
meden of verminderd worden. De scope 
van het project loopt dus vanaf de aanle-
vering van de voedingsproducten naar de 
distributiecentra tot op het winkelrek.

Wat staat er op het programma: analyse 

van best practices, op basis hiervan het 
bepalen van het ideaal logistiek concept, 
het berekenen van de business case en 
tenslotte het uitvoeren van praktijktesten.

Doelgroep

Het project richt zich enerzijds tot de re-
tailers, voedingsproducenten en veilingen 
en anderzijds tot de logistieke dienstverle-
ners, transporteurs en koerierdiensten van 
verse voeding.

Fresh Food Logistics

Opstart: april 2016

Doorlooptijd: 23 maanden

Meer weten over dit project? 

Contacteer Stefan Cassimon (stefan.

cassimon@vil.be) of Dirk De Vylder 

(dirk.devylder@vil.be)

Inzameling klein elektro online (IKEO)

Webshops en hun logistieke dienstverle-
ners zijn er zich vaak niet van bewust dat 
er een terugnameplicht van toepassing is 

op kleine elektrische toestellen. Ook de 
consumenten weten meestal niet dat deze 
terugnameplicht bestaat. 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 afgedankte elektrische toe-
stellen dat aan de pakjesbezorgers wordt 
aangeboden, sterk zal toenemen.
Bovendien is het gedoogbeleid van OVAM 
op de terugnameplicht ten einde.

De verschillende stakeholders staan voor 
een fenomeen waarvoor nog geen prak-
tische oplossingen, laat staan een stan-
daardoplossing bestaat.

Wie gaat de retour van het afgedankte 
toestel betalen? Waarheen dienen de pak-

jesbezorgers deze afgedankte materialen 
te brengen? Volstaan de huidige financie-
ringsmechanismen van Recupel om ook 
de inzameling van afgedankt elektro via 
het onlinekanaal te financieren? Op deze 
vragen wil het project IKEO praktische 
antwoorden bieden.

Doelgroep

Het project richt zich tot online verkopers 
van elektr(on)ische apparaten, logistieke 
dienstverleners (pakjesbezorgers).

Opstart: 8 maart 2016

Doorlooptijd: 17 maanden

Meer weten over dit project?

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

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

IN OPSTART

Datumprikkers

Bedrijfsbezoek Antwerp Gateway ter-

minal (volzet)

 17 februari 2016  DP Wold, Haven van Ant- 

          werpen

Een unieke kans om de Antwerp Gateway terminal van DP 
World met gids per autocar te bezichtigen!

Slotevent Apotheeklogistiek

 23 februari 2016  Ter Elst, Edegem

Het VIL zocht binnen het project Apotheeklogistiek samen met 
17 ziekenhuizen en logistieke dienstverleners naar praktische, in-
novatieve logistieke concepten als antwoord op de actuele uitda-
gingen waarmee ziekenhuisapotheken geconfronteerd worden.

Slotevent ILSE

 22 maart 2016  Elewijtcenter, Elewijt

Recycleren en hergebruiken – en dus ook de logistiek van afval 
en gerecupereerde grondstoffen – wint steeds meer aan belang. 
Samen met niet minder dan 18 bedrijven ging het VIL op zoek 
naar innovatieve logistieke concepten om afvallogistiek efficiën-
ter en duurzamer te maken.

Meer informatie: www.vil.be/events

www.vil.be/events
mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:stefan.cassimon@vil.be
mailto:dirk.devylder@vil.be
www.vil.be/event/slotevent-apotheeklogistiek/
www.vil.be/event/slotevent-ilse/
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Nieuwjaarsreceptie

Voor de achtste keer ondertussen was de 

Horta in Antwerpen op 27 januari dé plek 

om het glas te heffen met de crème de la 

crème van iedereen die logistiek een warm 

hart toedraagt. En dat zijn er heel wat, de 

opkomst was weer even indrukwekkend 

als divers met vertegenwoordigers van  

logistieke dienstverleners, transporteurs, 

politiek, overheid, belangenverenigingen, 

universiteiten, HR, real estate, technologie 

providers …

VIL Voorzitter Danny Van Himste startte 

zijn nieuwjaarsboodschap met een quote 

van Henry Ford:

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar 
blijven is vooruitgang, met elkaar samen-
werken is succes. Dit is waar wij voor 
staan en jullie talrijke aanwezigheid hier 
vanavond op de VIL nieuwjaarsreceptie 
bewijst meer dan ooit dat VIL er is voor 
de industrie.”

Na een blik op 2015 had hij belangrijk 

nieuws aan te kondigen over de toekomst 

van het VIL en de sector.

“Less is more’, laat ons krachten bunde-
len en een halt roepen aan de versnippe-
ring is een boodschap die ik de voorbije 
jaren reeds meermaals heb uitgedragen. 
Dit principe wordt nu ook gesteund door 
de Vlaamse Regering. Ik ben bijzonder fier 
u deze avond te kunnen aankondigen dat 
niet alleen de logistieke sector weerhou-
den werd als een strategische speerpunt-
sector voor Vlaanderen maar dat daaren-
boven het VIL door de Vlaamse regering 
werd aangeduid als de trekker om een 
clusterorganisatie uit te werken.”

Dit is een cruciale stap in de goede rich-

ting die getuigt van erkenning voor het VIL 

maar het spel is nog niet gespeeld. Er is 

hard gewerkt en het stopt nog lang niet. 

Nu is het streven naar de uitwerking van 

een gedegen businessplan om tegen de 

zomer 2016 formeel erkend te worden  als 

leider en facilitator van de speerpuntclus-

ter logistiek.

De gelegenheidstoespraak dit jaar kwam 

van viceminister-president Turtelboom.

Zij leerde het VIL goed kennen in het ka-

der van haar bevoegdheid voor energie 

en verwees naar het actieplan ‘Clean po-

wer for Transport’ goedgekeurd door de 

Vlaamse regering. In het kader van een 

Europese richtlijn terzake wordt aan de 

lidstaten opgelegd om nationale beleids-

kaders te maken voor de marktontwikke-

ling van milieuvriendelijke energie/brand-

stoffen voor voertuigen en de bijhorende 

infrastructuur. Het actieplan is in de eer-

ste plaats gericht op een doorbraak voor 

elektrische voertuigen en biedt daarnaast 

kansen aan voer- en vaartuigen op aard-

gas en aan walstroom om door te groeien. 

“In deze context heb ik met belangstelling 
de resultaten gelezen van het VIL project 
‘Powering Logistics 2020’ waar het VIL 
samen met 12 bedrijven en 2 steden de 
alternatieven onderzocht en uittestte voor 
het zwaar vervoer. De eerder ontmoedi-
gende resultaten hebben mij as such niet 
verrast maar roepen wel op tot bezinning 
en actie. Het wagenpark moet groener en 
ik realiseer mij dat vooral in de sector van 
het goederenvervoer er nog heel wat werk 
aan de winkel is”, aldus de minister.

Een vervolgmeeting tussen haar mede-

werkers en het VIL is gepland op 12 febru-

ari aanstaande.

Tot slot sprak de viceminister-president 

ook haar steun voor het VIL uit:

“Logistiek is voor Vlaanderen een speer-
puntsector waarop in de toekomst voluit 
zal worden ingezet. En het VIL, met zijn 
proven track record en 500 leden geniet 
mijn volle steun om hierin de lead te ne-
men.”

Met de VIL nieuwjaarsreceptie achter de 

rug kan het logistieke jaar echt van start 

gaan.

Nieuwe leden get-together

Was u erbij?

In 2015 kozen een 80-tal nieuwe bedrij-

ven voor het VIL lidmaatschap. Op 3 de-

cember verwelkomde het VIL zijn nieuwe 

leden tijdens een informele get-together 

in het koetshuis van Kasteel Den Brandt. 

Er werd duchtig genetwerkt en kaartjes 

uitgedeeld. De drank en hapjes deden de 

rest.

De mondigen onder de aanwezigen – en 

dat waren er heel wat – maakten van de 

gelegenheid gebruik hun bedrijf aan het 

publiek voor te stellen met een elevator 

pitch van 60 seconden.

www.vil.be
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Nieuwe VIL leden

ABS Shipping
ABS Shipping is een scheepsbevrachter, opgericht in 1991, met 
kantoren in Antwerpen en Cardiff. ABS Shipping is gespeciali-
seerd in het wereldwijd charteren van schepen zowel voor ro-
ro cargo, project lading, bulk cargo en generals. ABS Shipping 
neemt desgewenst als ‘unique selling point’ naar de klant toe 
alle administratie waar, evenals de overslagactiviteiten en het bin-
nenvaartvervoer.
www.absshipping.be

Apton
Apton, ontstaan in 1996, is gespecialiseerd in apparatenvervoer 
en krantendistributie tijdens de avond en de nacht. Door voortdu-
rende investeringen in zeer goed uitgeruste vrachtwagens kun-
nen zij de beste service bieden op alle gebied. Apton investeert 
niet enkel in vrachtwagens, ook in personeel. Zij beschikken over 
alle kennis en vaardigheden om uw transport vlekkeloos uit te 
voeren.
www.apton.be

Beaulieu Fibres International
Beaulieu International Group is een gerenommeerde internatio-
nale groep met hoofdkantoor in België. Deze industriële groep 
neemt vandaag een stevige marktpositie in, zowel in de productie 
van grondstoffen en halffabricaten, als in een ruim aanbod per-
fect afgewerkte vloerbekleding. In totaal telt Beaulieu International 
Group 4.200 medewerkers in 29 vestigingen, 9 verkoopkantoren 
en 8 distributiecentra, verspreid over 14 landen.
www.beaulieuinternationalgroup.be

Belfius
Belfius Bank & Verzekeringen, tot 1 maart 2012 bekend onder 
de naam Dexia België, is een Belgische bankverzekeringsgroep 
gevestigd te Brussel. Zij zijn de enige 100% Belgische bank-ver-
zekeraar, waarbij zij een geïntegreerde aanpak hanteren en kruis-
bestuivingen creëren tussen actoren uit verschillende segmenten. 
Zo bieden zij particulieren-ondernemers overkoepelende oplos-
singen aan en staan zij sterk in business-to-government.
www.belfius.be

Belgian New Fruit Wharf
Belgian New Fruit Wharf  (BNFW) maakt deel uit van de groep 
SEA-Invest. Met een temperatuurgecontroleerde opslagcapa-
citeit van 620.000 m² en 176.000 palletten en opslagcapaciteit 
voor diepvriesproducten (-20°C) van 132.000 m2, is SEA-invest 
1 van de belangrijkste fruit handlers wereldwijd. BNFW behandelt 
in de Haven van Antwerpen 2,1 miljoen ton fruit, containers en 
general cargo per jaar en heeft voor zijn klanten state-of-the-art 
infrastructuur gebouwd.
www.sea-invest.com

Bollegraaf Recycling Solutions
Bollegraaf Recycling Solutions is een toonaangevende wereld-
wijde ontwikkelaar en fabrikant van turnkey recycling oplossingen 
en recycling apparatuur. Het bedrijf is befaamd voor zijn innova-
tieve karakter, betrouwbaarheid van zijn oplossingen en de hoge 
kwaliteit van de producten. Het bedrijf heeft een track record van 
meer dan 50 jaar in de industrie. Bollegraaf investeert zwaar in 
onderzoek en ontwikkeling en in de laatste productie-apparatuur 
en faciliteiten.
www.bollegraaf.com

Brouwerij Lindemans
In 1822 (6 generaties geleden) werd de brouwerij Lindemans op-
gericht als een lambiekbrouwerij op een boerderij in Vlezenbeek. 
In 1930 werden de landbouwactiviteiten stopgezet, zodat de fa-
milie Lindemans zich volledig kon concentreren op het brouwen. 
De familie is de ambachtelijke brouwprocessen trouw gebleven. 
Jaarlijks brouwt Lindemans 85.000 hectoliter bier.
www.lindemans.be

Certis
Certis werd opgericht in 1978 nabij Gent. Als serviceverlenende 
handels- en engineeringonderneming zijn zij gespecialiseerd in 
industriële bevestigingssystemen, transportverpakking en geruis-
loze en olievrije compressoren. Certis is als onafhankelijke orga-
nisatie niet aan één merk gebonden en kan hierdoor in alle neu-
traliteit de voor u best geschikte oplossing aanbieden. Certis is 
uw unieke partner vanaf de eerste analyse tot en met de levering, 
montage, opstart en service.
www.certis.be

Chemours Belgium
Chemours is een chemisch bedrijf opgericht in juli 2015 als spin-
off van DuPont de Nemours en heeft zijn hoofdkantoor in Wil-
mington, Delaware, USA. Chemours produceert titanium dioxide, 
fluoroproducten en chemische oplossingen voor een omzet van $ 
6,4 miljard met 9.000 VTE en 55 fabrieken wereldwijd. Chemours 
heeft in België 2 sites, in Mechelen en Kallo. Vanuit Kallo wordt de 
supply chain EMEA aangestuurd.
www.chemours.com

Datwyler Pharma Packaging Belgium
De Datwyler Group is een van oorsprong Zwitserse leverancier 
van klant-eigen sealing-oplossingen. Zij stellen meer dan 5.000 
bedienden tewerk en hebben wereldwijd 14 productielocaties. 
Zij zijn vooral actief in volgende sectoren: gezondheidszorg, civil 
engineering, automotive en verbruiksgoederen. Datwyler Pharma 
Packaging is de nummer twee in de wereld op vlak van farma-
ceutische sluitingen in rubber, kunststof of aluminium.
www.datwyler.com

De Boer Waterproofing Solutions
De Boer is actief sinds 1922 en biedt als producent wereldwijd 
diensten en producten aan in bitumineuze waterdichtingssyste-
men via De Boer Waterproofing. Ze benaderen de markt via pro-
fessionele partners zoals architecten/studiebureaus, distributeurs 
en dakdekkers. Sinds enkele jaren besteden ze veel aandacht 
aan milieu, energiebewustzijn en duurzaamheid met de afdeling 
groendaken - De Boer Green -, vloeibare afdichtingen met De 
Boer Liquids en veiligheid op en rond uw dak met De Boer Safety.
www.deboer.be

De Rijke
De Rijke Group, opgericht in 1945, is uitgegroeid tot een multi-
national met meer dan 1300 medewerkers en 26 vestigingen in 
7 Europese landen en een joint venture in het Midden-Oosten. 
De Rijke Group is altijd een zelfstandig familiebedrijf gebleven. Ze 
bieden diensten aan in Supply Chain Solutions, Transport, Ware-
housing, Value Added Logistics en Global Freight Forwarding. Ze 
passen hun dienstverlening altijd aan, aan de wensen en eisen 
van uw activiteiten met hun vloot, locaties en partners als stevig 
fundament.
www.derijke.com 
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Odyssey Logistics Europe
Met zijn uitgebreide ervaring en netwerk en state of the art tech-
nologie levert Odyssey best in class logistieke oplossingen. Orga-
nisaties met diverse en complexe transportnoden rekenen op de 
innovatieve technologieën van Odyssey voor logistieke strategie-
en van hoge kwaliteit. Bij Odyssey hebben ze een divers portfolio 
aan oplossingen verzameld die ze ter beschikking stellen aan hun 
klanten, inclusief 3PL, 4PL, brokerage, intermodal marketing en 
WIN.
www.odysseylogistics.com

Productief en Betrokken (Bofisc)
Creëer je team met betrokken en productieve medewerkers met 
de hulp van ‘Productief en Betrokken’. Een deskundige denkt 
mee na over het managen van competenties en talenten in een 
organisatie. “De werkgever” worden voor gelukkige medewerkers 
en klanten, kan snel. Hun methode belooft binnen 3-6 maanden 
resultaat: gelukkige klanten én productieve en betrokken mede-
werkers. Zonder kopzorgen of harder te werken.
www.productiefenbetrokken.be

r-pac
r-pac International is een Amerikaanse multinational (familiebe-
drijf) met een omzet van $ 300 miljoen. Het bedrijf heeft 30 loca-
ties wereldwijd en is sinds 1987 gespecialiseerd in RFID- en hard 
packaging-oplossingen, voornamelijk voor klanten in Fashion & 
Retail. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York City met regio-
nale kantoren in Hong Kong, Singapore en Luxemburg.
www.r-pac.com

Ravago Production
Ravago Production maakt deel uit van de Ravago-Groep, we-
reldspeler op het vlak van distributie, recycling en productie van 
kunststofgranulaten voor de petrochemie enerzijds en afgewerkte 
producten voor de kunststofindustrie en bouw anderzijds. Samen 
met de logistieke ondersteuning van duizenden m² opslag- en 
productieruimten hebben zij de mogelijkheid om een ruim gamma 
aan flexibele condities in de markt aan te bieden.
www.ravago.be

Reynaers Aluminium
Reynaers Aluminium is een toonaangevende Europese specia-
list in het ontwikkelen en in de markt zetten van innovatieve en 
duurzame aluminium toepassingen. Die worden gebruikt voor de 
constructie van ramen, deuren, gevelsystemen, schuifdeuren, 
zonweringen en veranda’s. Reynaers laat zich bij dit proces lei-
den door energie-efficiëntie en de verantwoordelijkheid voor het 
milieu.
www.reynaers.be

Sea-Tank Terminal Antwerp
Sea-Tank Terminal behoort tot de Sea-Invest Group, een van de 
grootste exploitanten ter wereld op het vlak van goederenbehan-
deling, transport, opslag en andere havenactiviteiten. Het beheert 
terminals in België en Frankrijk, waarbij de opslag van petroleum-
producten de belangrijkste activiteit is. In Antwerpen hebben zij 
ca. 2,1 miljoen m³ opslagcapaciteit. Sea-Tank kan zijn klanten 
tanks aanbieden met volumes van 200 tot 50.000 m³.
www.sea-invest.com

Smeers Simenon Logistics
Smeers Transport groeide in 5 jaar tijd uit tot een volwaardig en 
betrokken transportbedrijf. Met een team van gemotiveerde me-
dewerkers en een modern wagenpark bieden zij een gepaste 
oplossing voor alle soorten van lading en transport in België en 
de omringende landen. Veilig, kostenbesparend en betrouwbaar.
Voor al uw logistieke problemen kan u beroep doen op Smeers 
Simenon Logistics.
www.transportsmeers.be

Synergetics
Synergetics is een onderneming die zich toespitst op het aanbie-
den van bestuurs- en management activiteiten op het vlak van 
logistiek (operationeel - commercieel - projectmanagement).
E-mail: hvds@hvds.net

t-groep
t-groep is een HR-dienstverlener, actief in België en gekend via de 
divisie t-interim die zich richt op de markt van de uitzendarbeid 
en de divisie Ascento die zijn klanten professioneel en kwalita-
tief advies biedt op het vlak van recrutering en selectie, talent, 
performance management en outplacement. Wat t-Groep onder-
scheidt van de andere spelers in de markt is de sociaal-ethische 
benadering, gekoppeld aan een marktconforme dienstverlening. 
Zij beschikken over een 140-tal kantoren met ca. 710 mensen.
www.t-groep.be

Ubidata
Ubidata werd opgericht in 2003 en is sindsdien geëvolueerd tot 
een van de meest innovatieve en toonaangevende leveranciers 
van allesomvattende oplossingen voor het beheer van wagen-
parken en het traceren van voertuigen, met meer dan 100 klanten 
in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Ubidata biedt een 
allesomvattend pakket van diensten en is er trots op dat het de 
klanten producten op maat kan aanbieden.
www.ubidata.com

Van Gansewinkel
Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grond-
stoffen- en energieleverancier. Het bedrijf zamelt afval in en be-
werkt of verwerkt afval tot grondstoffen en energie. Thuismarkt is 
de Benelux, maar Van Gansewinkel Groep is ook actief in Duits-
land, Frankrijk, Portugal en Hongarije. Ongeveer 5.800 medewer-
kers realiseren een jaaromzet van circa € 1 miljard.
www.vangansewinkel.be

VLS-Group
VLS-Group is een vooraanstaande Europese provider van inno-
vatieve, geïntegreerde logistieke en toegevoegde waarde acti-
viteiten voor de chemische industrie en aanverwante sectoren. 
VLS-Group biedt een state-of-the-art Europees netwerk met 
200.000 m² magazijnen en 100.000 m³ tank terminal capaciteit 
voor de opslag, handling en logistiek van diverse chemicaliën, 
naast een uitgebreid gamma internationale transportdiensten.
www.vls-group.com 
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