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De enige plaats waar succes voor werk 

komt, is in het woordenboek. Dus blijven 

we ervoor gaan.

De voorbije maanden werd hard verder ge-

werkt aan de concretisering van de  ‘Flan-

ders Logistics Cluster’. Een nieuw Vlaams 

beleid, een nieuwe visie, een nieuwe fi-

nanciering, … een nieuw business plan. 

De uitdaging is groot: de erkenning van 

logistiek als één van de vijf strategische 

sectoren voor Vlaanderen mét het VIL als 

trekker. Krachten bundelen, afstemmen 

met universiteiten, hogescholen, sector-

organisaties, werkgeverorganisaties, over-

heidsinstanties, … alle partijen passeren 

momenteel de revue. Een nieuwe wind 

maar wel met dezelfde ‘oude’ drijvende 

kracht aan het stuur: de industrie.

Begin juni dient het business plan inge-

diend te worden en als dan na het werk 

het succes volgt, geniet de Flanders Lo-

gistics Cluster een erkenning voor een 

periode van tien jaar. Dit is het zwoegen 

zeker waard.

De logistieke VIL cluster in spe houdt ons 

natuurlijk niet weg van de dagdagelijkse 

werkzaamheden. Twee nieuwe projecten  

werden recent gestart, waarbij vooral 

de interesse van bedrijven in het ietwat 

controversiële Crowd Logistics een aan-

gename verrassing is. Daarnaast staan 

nieuwkomers Fresh Food Logistics en 

Nacatrans deze maand in de startblokken, 

waarbij de lancering van Nacatrans niet 

toevallig samenvalt met de invoering van 

de kilometerheffing op onze wegen.

Ook aan nieuwe projectideeën geen ge-

brek. De VIL Adviesraad gaf op 26 februari 

een positieve beoordeling aan meerdere 

projectvoorstellen, waarbij er op de Raad 

van Bestuur van 22 maart jongstleden al-

vast twee werden goedgekeurd voor op-

start in het najaar. Het eerste project heeft 

betrekking op het gebruik van nieuwe 

technologie - zoals LoRa en Sigfox - voor 

het tracken en tracen van logistieke dra-

gers (opleggers, paletten, rolkarren, …). 

Het tweede goedgekeurde project beoogt 

logistiek te incorporeren in het Smart Cities 

Internet of Things. Optimalisatie van afle-

vermomenten, retours, slimme datacapta-

tie, …  dienen voorzien te worden in de 

in ontwikkeling zijnde IoT architectuur. Sa-

men met iMinds zullen de handen in elkaar 

geslagen worden om ook de logistiek aan 

bod te laten komen in het smart cities con-

cept. Lijkt dit u ietwat buitenaards? Dit is 

het ook een beetje. De veranderingen ko-

men echter in razend snel tempo op ons 

af, de technologische doorbraken zijn niet 

te stoppen. Dus zaak is mee op de kar te 

springen.

Verder zetten we in deze nieuwsbrief de 

events nog even op een rijtje, zowel deze 

die achter de rug zijn als die in aantocht. 

Wees alert voor de themacafés en be-

drijfsbezoeken bij de datumprikkers: snel 

zijn is de boodschap.

Veel leesplezier en een prettige Paasva-

kantie.

Liesbeth Geysels

Algemeen Directeur
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VIL projecten

Apotheeklogistiek bij ziekenhuizen

23 februari stelde het VIL in een bom-

volle zaal de resultaten voor van het 

project ‘Apotheeklogistiek bij zieken-

huizen’.

Een performante apotheeklogistiek kan 

zorgen voor belangrijke besparingen en 

draagt bij aan excellente zorgverlening. 

Samen met 17 ziekenhuizen en logis-

tieke dienstverleners werkte het VIL in dit 

project de ideale processen uit voor de 

organisatie van apotheeklogistiek binnen 

ziekenhuizen.

De traceerbaarheid van medicatieverbruik 

in Vlaamse ziekenhuizen kan beter. Dit is 

niet enkel noodzakelijk voor de patiëntvei-

ligheid maar ook om juist te kunnen fac-

tureren. Om de beschikbaarheid van de 

juiste medicatie op het juiste moment en 

de traceerbaarheid tot aan het bed van de 

patiënt te garanderen, is automatisering 

aangewezen. Dit kan niet zonder de in-

troductie van het elektronisch voorschrift. 

De meerderheid van de Vlaamse zieken-

huizen werkt vandaag nog steeds, al dan 

niet deels, met papieren voorschriften wat 

zorgt voor veel manueel (administratief) 

werk en leidt tot fouten.

Om de medicatiecirkel te kunnen sluiten en 

foutieve toedieningen volledig uit te ban-

nen is ook ‘bed side scanning’ – scannen 

van de medicatie en het polsbandje van 

de patiënt – noodzakelijk. De technologie 

om dit te ondersteunen, de software en 

allerhande distributiekasten en –robotten, 

zijn voorhanden, maar nu is het zaak dit 

ook te implementeren. Dit kan enkel met 

medicatie in unidoses (afzonderlijke pillen/

ampullen/…), die bovendien scanbaar en 

uniek identificeerbaar moeten zijn. De aan-

geleverde medicatie is hier vandaag nog 

niet op voorzien, wat extra handelingen in 

de apotheek of door een logistieke partner 

vereist.

Ziekenhuizen kunnen apotheeklogistiek 

centraal of decentraal organiseren. In een 

centraal model waarbij opslag en picking 

in de apotheek plaatsvinden, heeft men 

meer controle op de voorraden, maar kan 

men minder flexibel reageren op nieuwe 

patiënten of wijzigingen in therapie. Een 

decentraal model, waar het gros van de 

medicatie op de afdelingen opgeslagen en 

gepickt wordt, garandeert dan weer een 

hoge beschikbaarheid van medicatie en 

een aanzienlijke daling van het percentage 

retouren.

Het VIL zette bij AZ Delta een pilootproject 

op om de haalbaarheid van een decen-

traal model met picking per toedienings-

moment gedurende meerdere maanden te 

testen. Dit had grote voordelen: retouren 

worden aan de bron aangepakt en daal-

den spectaculair, fouten in het medica-

tieproces werden gereduceerd en de to-

tale tijdsbesteding doorheen de hele keten 

nam af. Ook bij het personeel, zowel de 

apotheekmedewerkers als de verpleeg-

kundigen, was er grote tevredenheid over 

de nieuwe manier van werken. De betrok-

ken afdelingen zullen volgens het principe 

van decentrale distributie blijven verder 

werken.

17 bedrijven, een mix van ziekenhuizen 

en logistieke dienstverleners, namen deel 

aan het project: AZ Delta Roeselare, AZ 

Herentals, AZ Jan Portaels Vilvoorde, AZ 

Monica Antwerpen, AZ Nikolaas, DHL 

Supply Chain, Fiege, H.Essers, Hospital 

Logistics, Mariaziekenhuis Overpelt, Pa-

trona Pharma, Sint-Jozefkliniek Bornem 

Willebroek, Sint-Maria Halle, UZ Brussel, 

ZMK Maaseik, ZNA en ZOL Genk.

AFGEROND

Interesse in een doorlichting van de 

distributie van uw apotheekartike-

len?

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

of Steve Sel (steve.sel@vil.be)

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

ILSE

22 maart stond het slotevent van het 

project ILSE – of voluit ‘Innovative Lo-

gistics for a Sustainable Environment’ 

– op het programma. Het project ging 

van start in juni 2013.

Samen met 18 bedrijven onderzocht het 

VIL innovatieve logistieke concepten die 

afvallogistiek efficiënter en ook duurzamer 

kunnen maken, om ze vervolgens in de 

praktijk uit te testen. Grotere transportef-

ficiëntie en lagere inzamelkosten leiden tot 

het sluiten van meer kringlopen. Dit zorgt 

voor meer en betere recyclage, een toe-

name in het hergebruik van grondstoffen 

en bijgevolg minder afvalverbranding.

Geen circulaire economie zonder lo-

gistiek

Het kringloopdenken en Cradle to Cradle 

winnen aan belang, zowel in de produc-

tieprocessen als de “verlengde logistieke 

keten”. Dit moet ertoe leiden dat gebruikte 

materialen aan het einde van de levens-

duur van het product gerecupereerd kun-

nen worden en dat met zo weinig mogelijk 

kwaliteitsverlies. De retourketen moet vol-

ledig gesloten zijn. Het logistieke aspect 

wordt hierbij vaak onderschat, blijkt uit het 

project. Vanuit materiaaltechnisch oog-

punt kan het dan wel mogelijk zijn Cradle 

to Cradle in de praktijk te brengen, de 

logistieke kant van het verhaal moet ook 

volgen. Zolang de keten logistiek gezien 

niet op een efficiëntie manier gesloten kan 

worden, is het kringloopmodel geen duur-

zaam model.

We kunnen met andere woorden pas echt 

van Cradle to Cradle spreken als naast de 

productieprocessen ook de logistieke or-

ganisatie er op ingericht is. Dat dit geen si-

necure is, wordt bevestigd door meerdere 

bestaande praktijken die in het project aan 

bod kwamen. Waar men vaak mee wor-

stelt zijn de fijnmazige inzamelstromen. 

Daarvoor is het nodig om volumes te cre-

eren en zo de logistieke inzamelkost per 

eenheid te drukken. Daarnaast moet ad-

ministratieve vereenvoudiging met betrek-

king tot het transport van afval bedrijven 

faciliteren in hun wil om kringlopen op te 

zetten.

Transport vermijden

De meest duurzame vorm van omgaan 

met afval is uiteraard het voorkomen van 

afval. Dit geldt ook voor transport. Lokale 

verwerking is vanzelfsprekend niet altijd 

mogelijk, dus moet vanuit de kringloop-

gedachte ook aandacht uitgaan naar het 

verduurzamen van de afvalstromen. In die 

zin werden ook de pilootprojecten gese-

lecteerd. Door gebruik te maken van sen-

sortechnologie om de vullingsgraad van 

containers te monitoren, kan de opha-

ling geoptimaliseerd worden. Door enkel 

volle containers te ledigen of op te halen, 

worden onnodige kilometers vermeden, 

wat zowel interessant is op vlak van kos-

ten als qua milieu-impact. Testen wezen 

uit dat dit ook op de veelgebruikte open 

afzetcontainers technisch mogelijk is en 

leverden een positieve business case op 

voor afgelegen en moeilijk bereikbare lo-

caties. Het zijn namelijk die locaties waar 

de meeste kilometers en tijd uitgespaard 

kunnen worden.

Afval over binnenvaart

Heel wat afvalstromen worden vandaag 

via de weg vervoerd. Indien er de nodige 

volumes zijn om te kunnen genieten van 

de schaalvoordelen van andere transport-

modi zoals spoor en binnenvaart, kunnen 

dit perfecte alternatieven zijn. De meeste 

afvalstromen hebben namelijk geen tijds-

kritisch karakter en korte doorlooptijden 

zijn geen vereiste. Toch is slechts 7% van 

de jaarlijkse tonnages van de binnenvaart 

afvalgerelateerd.

Voor een specifieke afvalstroom, waarbij 

zowel de verlader (IOK) als de ontvanger 

(Stora Enso) langs een waterweg gele-

gen zijn, werd onderzocht of en op welke 

manier deze stroom op een praktisch en 

financieel haalbare manier kan overgehe-

veld worden op het water. Er werd vastge-

steld dat het vandaag nog steeds goed-

koper, sneller en flexibeler is om goederen 

over de weg te sturen. Uitgerekend per af-

valzak is de meerkost van de binnenvaart 

in de becijferde case echter kleiner dan 1 

eurocent. De voorgestelde binnenvaartop-

lossingen bieden bovendien opportunitei-

ten om van start te gaan en gaandeweg 

door kostenoptimalisaties het beperkte 

prijsnadeel weg te werken.

Uitgaande van een meerkost en rekening 

houdend met de maatschappelijke impact 

kan men zich de vraag stellen of er geen 

rol is weggelegd voor de overheid om 

laagwaardige volumineuze afvalstromen 

van de weg te halen. Een andere aanbe-

veling luidt dat bedrijven die zich langs de 

waterweg vestigen bij de inrichting van 

hun terrein meer rekening moeten hou-

den met het (toekomstige) gebruik van 

de binnenvaart. Onnodige handelingen 

en voor- en natransport op de eigen site 

kunnen een financiële business case in het 

gedrang brengen.

18 deelnemende bedrijven:

Brussels Airport Company, Coeck Beton-

fabriek, Contraload, nv De Scheepvaart, 

Desso, Imperbel-Derbigum, Infrabel, Ko-

mosie, POM Oost-Vlaanderen, Procter & 

Gamble, Saint-Gobain (Gyproc-Isover), 

Shipit, Siemens, SUEZ Recycling and re-

covery Belgium, Unilever, Vanheede Envi-

ronmental Logistics, Van Moer Group en 

Waterwegen en Zeekanaal NV.

www.vil.be
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Peer-to-peer, netwerken, de deelecono-

mie …: trends die ook wel eens een grote 

invloed op de logistieke sector kunnen 

hebben. Er verschijnen nieuwe vormen 

van logistiek waarbij particulieren of semi-

professionelen worden ingezet voor het 

transport van goederen. Met het project 

‘Crowd Logistics’ wil het VIL de sector 

klaarstomen voor deze disruptieve trend.

Bij ‘crowd logistics’ bezorgen gewone 

burgers, individueel of collectief, pakket-

ten in hun ‘normale’ persoonlijke verplaat-

sing. Meestal wordt hiervoor een techno-

logisch platform of een app ingezet. Deze 

vorm van deeleconomie zou een potenti-

ele oplossing kunnen zijn voor same-day-

leveringen. Er zijn al een aantal bedrijven 

die ermee experimenteren, sommige al in 

een commercieel stadium. Zowel start-

ups zoals Uber Rush en Instacart in de VS 

of Parcify in België, maar ook gevestigde 

bedrijven zoals DHL met MyWays of Ama-

zon met On My Way zijn ermee bezig.

Binnen het project ‘Crowd Logistics’ wil 

het VIL onderzoeken via welke business-

modellen het inzetten van particulieren 

en semi-professionals voor de bezorging 

van pakketjes economisch haalbaar kan 

gebeuren. Wat zijn de wettelijke gevolgen 

hiervan (o.a. productverantwoordelijk-

heid)? Hoe valt het te integreren in de hui-

dige bedrijfslogistiek? Wat is de meerwaar-

de ervan voor zowel de logistieke spelers 

als voor de maatschappij? Via concrete 

Return on investment-berekeningen, im-

pactanalyses en ook praktijktesten zowel 

voor B2B- als B2C-toepassing zoekt het 

VIL de antwoorden.

Dertien bedrijven, een mix van logistieke 

dienstverleners en verladers, nemen deel 

aan het project.

VIL projecten
GESTART

Crowd Logistics

IKEO

Elk bedrijf dat een elektr(on)isch toestel 

op de Belgische markt brengt moet ook 

de inzameling en de verwerking van de 

afgedankte toestellen op zich nemen. 

Deze wettelijke verplichting geldt ook voor 

kleine elektro toestellen die online worden 

besteld en door een pakjesdienst aan huis 

worden geleverd. Het VIL startte samen 

met zes bedrijven het project IKEO om dit 

logistiek te regelen.

Eindverkopers van elektronische appara-

ten die zo’n toestel bij de consument aan 

huis afleveren, zijn verplicht – indien de 

consument dat wenst – om bij levering het 

afgedankte apparaat gratis in ontvangst te 

nemen. Deze verplichting komt voort uit 

de Europese wetgeving rond elektrische 

en elektronische apparaten.

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. Bovendien heeft de Open-

bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM) aangekondigd om in 2016 meer 

in te zetten op gerichte controles bij online 

verkoop.

De verschillende stakeholders staan voor 

een fenomeen waarvoor nog geen prak-

tische oplossingen, laat staan een stan-

daardoplossing bestaat. Het project IKEO  

wil een antwoord bieden op de vraag hoe 

webshops en hun logistieke dienstverle-

ners die aanvaardingsplicht kunnen orga-

niseren. Welke impact heeft de aanvaar-

dingsplicht op het online bestelproces? 

Hoe dient de consument het afgedankte 

toestel aan de koerier aan te bieden (ver-

pakking)? Welke voorzieningen zijn nodig 

in de bestelwagen? Waar en door wie 

worden die afgedankte apparaten gecen-

traliseerd?

Zes bedrijven nemen deel aan het pro-

ject: Bebat, bpost, Bubble Post, BW Imsir, 

Coolblue en ODTH. Aansluiten kan nog.

Gestart: februari 2016

Gestart:  maart 2016

Meer weten over dit project?

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

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

Meer weten over dit project?

Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@

vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:ludo.sys@vil.be
mailto:peter.lagey@vil.be
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VIL projecten

NACATRANS

Binnen dit project gaat het VIL aan een 

oplossing werken om op een kosteneffici-

ente wijze het effectieve resultaat van één 

transportorder te kennen.

Op periodieke basis zijn de resultaten van 

de onderneming uiteraard bekend maar 

dikwijls ontbreekt het aan detailgegevens 

die aantonen welke activiteiten/opdrach-

ten/klanten rendabel en welke verliesla-

tend 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 

akket (al dan niet gekoppeld met TMS).

Het VIL wil met het project ‘Nacalculatie 

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 om de juiste prijsstrategie en 

randvoorwaarden te bepalen. Zeker met 

de kilometerheffing die vanaf deze maand 

moet betaald worden, wordt dit cruciaal. 

Het stelt het transportbedrijf in staat om 

met kennis van zaken te onderhandelen 

over tarieven en randvoorwaarden. Uit 

nacalculatie kan immers blijken dat bij-

voorbeeld een opdracht voor een klant op 

maandag verlieslatend is, terwijl diezelfde 

opdracht dinsdag winstgevend zou zijn 

omdat een retouropdracht beschikbaar is.

Doelgroep

Het project richt zich in de eerste plaats op 

transportbedrijven en logistieke dienstver-

leners met eigen vloot, focus op groupage 

en distributietransporten. Daarnaast ook 

verladers met eigen vloot die dit zelf nog 

niet doen.

Opstart: april 2016

Doorlooptijd: 15 maanden

IN OPSTART

Meer weten over dit project?

Contacteer Peter Lagey (peter.lagey@

vil.be)

Fresh Food Logistics

Te veel voeding gaat verloren in de dis-

tributieketen. Het VIL wil met het project 

‘Fresh Food Logistics’ nagaan waar en op 

welke wijze voedselbederf kan vermeden 

of verminderd worden, door een optima-

lisatie van de logistieke keten van verse 

voeding.

Het project start met een knelpuntanaly-

se bij de deelnemende bedrijven om een 

concreet zicht te krijgen op de huidige 

toestand en de kritische punten die aanlei-

ding geven tot voedselbederf in de logis-

tieke keten van de bedrijven.

Het VIL brengt de technologieën die bederf 

voorkomen in kaart en analyseert een aan-

tal best practices in binnen- en buitenland. 

Op basis van deze informatie wordt het 

‘ideaal logistiek concept’ opgesteld, zowel 

wat betreft organisatie (met aandacht voor 

de processen van forecast en vervaldata) 

als wat betreft technologie (voor monito-

ring van condities in de keten).

Ook het kosten-baten plaatje komt aan 

bod. Er wordt een business case bere-

kend waarbij de economische voordelen 

van de vermindering van voedselbederf 

worden berekend rekening houdend met 

de investeringen die noodzakelijk zijn. Ten-

slotte test het VIL samen met de deelne-

mende bedrijven de theorie in de praktijk 

uit via een proof of concept in een be-

drijfsomgeving.

Doelgroep

Het project richt zich enerzijds tot de re-

tailers, voedingproducenten en veilingen 

en anderzijds tot de logistieke dienstverle-

ners, transporteurs en koerierdiensten van 

verse voeding.

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)

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:stefan.cassimon@vil.be
mailto:dirk.devylder@vil.be
www.vil.be
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Lean and Green in de expeditie

Bedrijfsbezoek Antwerp Gateway

Bedrijfsbezoek Volvo Trucks/Logistics Gent

Lean and Green

Was u erbij?

Samen met VEA werkt 

het VIL een Lean and 

Green traject uit, op 

maat van expeditie-

bedrijven. Het is voor 

een expediteur moei-

lijker om aan te tonen 

dat hij binnen zijn activiteiten 20% van de 

CO
2
-emissies in een periode van vijf jaar 

kan verminderen. Met dit aangepast pro-

gramma wordt de drempel om de uitda-

ging toch aan te gaan weer wat lager.

VEA roept zijn leden op om mee in het 

traject te stappen. Het wil de Antwerpse 

expediteursgemeenschap internationaal 

in de markt te zetten als een duurzame 

oplossing voor de wereldwijde logistieke 

stromen. Zodra er zeven VEA leden zich 

opgeven kan er van start gegaan worden.

De eerste bedrijven hebben zich reeds 

aangemeld.

Geïnteresseerd om deel te nemen? 

Neem contact op met Peter Lagey  

(peter.lagey@vil.be) of met Steve Sel 

(steve.sel@vil.be) voor meer informatie

DP World is één van de toonaangevende 

container terminal operatoren en beschikt 

in Antwerpen, aan de zuidzijde van het 

Deurganckdok, over de Antwerp Gateway 

Terminal met een capaciteit van 2.2 mio 

TEU per jaar.

Op woensdag 17 februari kreeg het VIL 

de gelegenheid om deze terminal, samen 

met een 50-tal VIL-leden, per autocar te 

bezoeken onder begeleiding van een gids.

De terminal is uitgerust met gantry kra-

nen met een reikwijdte die toelaat om de 

grootste containerschepen te bedienen en 

werkt met een combinatie van Automati-

sche Stacking Cranes (ASC) en straddle 

carriers. Met een kaailengte van 1700 me-

ter en een totale oppervlakte van 80 Ha is 

het meteen één van de grootste container-

terminals in Antwerpen.

Met dank aan de gastheren!

Fascinerend is wellicht het juiste woord 

om het bezoek op 15 maart aan de as-

semblagefabriek van Volvo Trucks en de 

aanpalende magazijnen van het wereld-

wijde distributiecenter van Volvo Logistics 

Services te beschrijven.

Een 30-tal VIL-leden kregen deskundige 

uitleg en zagen de Volvo vrachtwagens 

groeien van aanvankelijk twee lange stalen 

balken die geleidelijk werden opgebouwd 

tot een gloednieuwe truck die de eerste 

meters op eigen kracht kon rijden. Vooral 

het moment dat de constructie integraal 

werd omgedraaid om er vervolgens de 

wielen op aan te brengen en het monteren 

van de stuurcabine waren hierbij de hoog-

tepunten.

Het distributiecenter was dan weer indruk-

wekkend, niet alleen door de omvang, 

maar eveneens door de weldoordachte 

lay-out en set-up waarbij het aspect er-

gonomie bewust een zeer belangrijke rol 

werd toebedeeld.

Met dank aan de gastheren!

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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Datumprikkers 

Themacafé – Kafka in de logistiek 

 12 april 2016  H.Essers Genk  

Absurde regeltjes en procedures. Onbegrijpelijke formulieren. 

Steeds weer dezelfde info invullen op andere documenten. Voor 

de zoveelste keer een attest of akte aanvragen… 
Radio 1 wijdde er recent veel aandacht aan wat burgerzaken 

betreft. Maar het is ook o zo herkenbaar in (logistieke) bedrijfs- 
situaties. 

We kennen allemaal genoeg sprekende voorbeelden. Tijdens dit 

themacafé willen we die voorbeelden van u horen en daar de 

reactie van de andere aanwezigen op uitlokken. 

Pascal Vranken, COO bij H.Essers, leidt de thema-avond in met 

een aantal sprekende verhalen uit zijn dagelijkse praktijk. 

Slotevent In-store-improvement 

 26 mei 2016  TBC  

Binnen de fashion retail is het identificeren van artikelen op item 

niveau vaak een probleem. Het gevolg is dat men niet altijd weet 

welke maten, en soms ook kleuren, er in de winkel liggen. Er 

is nood aan de mogelijkheid om producten op voldoende de- 
tail niveau (kleur – maat) te identificeren, het capteren van deze 

informatie in de winkels en het zichtbaar maken van deze infor- 
matie doorheen alle stappen van de supply chain. En dat was 

het doel van dit project. Op het slotevent worden de resultaten 

voorgesteld. 

Algemene Vergadering 

 1 juni 2016  De Ark, Antwerpen  

Woensdag 1 juni 2016 worden de leden van het VIL uitgenodigd 

op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Vlaams Instituut 

voor de Logistiek. 

Slotevent Cobots in logistics 

 9 juni 2016  TBC  

Wat is de state-of-art van de cobots vandaag? Wat zijn de mo- 
gelijke toepassingen binnen logistiek? Wat is de business case? 

Hoe in praktijk toepassen en simuleren? Dit project zocht op een 

zeer praktische manier antwoord op al deze vragen. In samen- 
werking met Sirris werd de cobot life in enkele pilots getest. Op 

het slotevent worden de resultaten van het project voorgesteld. 

Slotevent Nearshoring 

 21 juni 2016  TBC  

De verschuiving in het internationale productielandschap biedt 

kansen voor de logistieke sector in Vlaanderen die niet toevallig 

maar structureel dienen aangegrepen te worden. De industrie 

is op zoek naar nieuwe en flexibele oplossingen om met de ge- 
wijzigde logistieke keten om te gaan. Doelstelling van het pro- 
ject Nearshoring is een roadmap aanreiken die aangeeft welke 

verschillende stappen logistieke dienstverleners en producenten 

moeten volgen om concreet in te haken op deze logistieke uit- 
dagingen. Op het slotevent worden de resultaten voorgesteld. 

Meer informatie: www.vil.be/events 

VIL erkenning kmo-portefeuille verlengd

Kmo-portefeuille

De erkenning van het VIL als dienstverle-

ner voor de kmo-portefeuille voor de pij-

lers ‘opleiding’ en ‘advies’ is na een au-

dit opnieuw succesvol verlengd. Voor de 

meeste evenementen van het VIL kunnen 

kmo’s dus rekenen op een tegemoetko-

ming. Ook wat betreft ‘advies’ zijn er heel 

wat zaken waar het VIL mee van dienst 

kan zijn.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige 

en interactieve webtoepassing waarlangs 

ondernemers subsidies kunnen bekomen 

van de Vlaamse overheid voor ondersteu-

ning in hun processen van ondernemen, 

innoveren en internationaliseren. Via de 

kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk 

voor opleiding en advies, die worden inge-

kocht bij erkende dienstverleners, waaron-

der het VIL.

Opgelet, sinds 1 april 2016 heeft de subsi-

diemaatregel een paar wijzigingen onder-

gaan. De verscheidene bestaande pijlers, 

domeinen en afzonderlijke steunplafonds 

en percentages van de kmo-portefeuille 

zijn verdwenen. In het nieuwe systeem 

krijgt elke kmo jaarlijks één subsidiepla-

fond en één steunpercentage dat die kmo 

afhankelijk van haar noden en behoeftes 

kan inzetten voor opleiding en/of advies.

Ook de administratie zou vereenvoudigd 

zijn. Het aanvragen en toekennen van de 

subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk 

gehouden via een vernieuwde en intuïtief 

te gebruiken website.

Meer informatie over deze steunmaatre-

gel: www.kmo-portefeuille.be of neem  

contact op met Stephane Van den Key-

bus (stephane.vandenkeybus@vil.be)

http://www.kmo-portefeuille.be
mailto:stephane.vandenkeybus@vil.be
www.vil.be/events
www.vil.be
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Nieuwe VIL leden

3M
Elke 3 minuten koopt iemand ergens ter wereld een 3M product. 

De Post-it® Notes memoblaadjes zijn misschien wel hun be-

kendste product dat dagelijks wordt gebruikt. Dat in auto’s ook 

tientallen producten van 3M zitten, is minder bekend. 3M is een 

technologisch gediversifieerde onderneming die wereldwijd in-

novatieve oplossingen aan haar klanten biedt. 3M is actief in 7 

verschillende markten en neemt er telkens een leidende positie in.

www.3M.eu

BW Imsir
BW IMSIR verschaft - in een beschermde omgeving - duurzame 

werkgelegenheid aan personen met een langdurige en belang-

rijke beperking van de kansen tot sociale integratie. BW IMSIR is 

door de jaren heen uitgegroeid tot een trouwe partner voor heel 

wat bedrijven in binnen- en buitenland. Ze willen een betrouw-

baar toeleveringsbedrijf zijn voor de industrie en de dienstensec-

tor. Hun handelsmerk is kwalitatief hoogstaand werk en een grote 

flexibiliteit.

www.bwimsir.be

Danone
Danone is marktleider op het vlak van voeding en gezondheid en 

positioneert zich rond vier pijlers: verse zuivelproducten, water, 

babyvoeding en klinische voeding. Danone is beursgenoteerd op 

Euronext Parijs. Dankzij zijn duurzaam beleid en maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen is de groep ook opgenomen in de 

Dow Jones Sustainability Index Stoxx en World, de ASPI Euro-

zone Index en de Ethibel Sustainability Index. Danone beschikt 

over 180 productie-eenheden en telt zo’n 100.000 werknemers. 

www.danone.be

Davanti
Davanti Warehousing is dé warehouse management specialist. 

Hun doel is om uw logistieke processen te optimaliseren, efficiën-

tie te verhogen en kosten in de supply chain te verlagen. Davanti 

heeft een lang en mooi track record in de WMS-markt, hun core 

business. Ze hebben jarenlange ervaring in het implementeren 

van WMS’en bij klanten over de gehele wereld. Met specialisten 

die alles weten van logistiek en IT helpen zij u graag verder.

www.davantigroup.com

DHL Parcel
Voortbouwend op de jarenlange ervaring in dagvaste B2B-leve-

ringen en met het oog op de snel groeiende e-commerce-markt 

richtte DHL begin 2015 de divisie DHL Parcel op. De ambitie is 

om de positie van beste en meest innovatieve pakketvervoerder 

op te nemen, waar zowel Belgische bedrijven als consumenten 

terechtkunnen voor een eenvoudige en betrouwbare pakketbe-

zorging in het kader van hun online aan- of verkoopsactiviteiten.

www.dhlparcel.be

Futurn
Als projectontwikkelaar focust Futurn op de herontwikkeling van 

onderbenutte sites via sanering, afbraak, renovatie en nieuw-

bouw en creëert op die manier nieuwe ruimte. Ze kiezen ervoor 

om te werken met bestemde gronden eerder dan greenfields te 

gaan herbestemmen. Of het nu gaat om industriële ruimte, kan-

toren, showroom of retail, ze focussen op B2B klanten, bedrijfs-

vastgoed is zoveel meer dan een dak boven uw hoofd.

www.futurn.com

GLS Belgium Distribution
Parcel, freight en express, nationaal en over heel Europa: GLS 

Belgium - één van de marktleiders in Europa voor het transport 

van pakketten én palletten - biedt betrouwbare leveringsdiensten 

aan voor zowel bedrijven als particulieren. Hoge kwaliteit en een 

klantgerichte aanpak zijn de focus van de diensten. Korte stan-

daard levertijden zijn hun kernwaarde. Dankzij moderne IT-oplos-

singen verloopt elke samenwerking met GLS eenvoudig, veilig 

en vlot.

www.gls-group.eu

Organi
Sinds 1977 is Organi, als autonoom IT-bedrijf, gespecialiseerd in 

sectorspecifieke totaaloplossingen (software, hardware én dien-

sten) voor middelgrote ondernemingen die groei en efficiëntie na-

streven. De focus ligt op het automatiseren van bedrijfsprocessen 

binnen 4 marktsegmenten: logistieke dienstverleners, gerechts-

deurwaarders, accountantskantoren en handelsbedrijven.

www.organi.be

PTV
Overal ter wereld plant en optimaliseert de PTV Group alles wat 

mensen en goederen beweegt, van transportroutes en distribu-

tiestructuren tot autoverkeer en openbaar vervoer. Het aanbod 

van PTV in het bereik Logistics varieert van software, route- en 

rittenplanning, distributieplanning en wagenparkmanagement 

tot oplossingen voor vrachtwagennavigatie en het zoeken van 

vrachtwagenparkeerplaatsen.

www.ptvgroup.com

Samsonite Europe
Samsonite, opgericht in 1910 in Denver (VS), is marktleider op het 

gebied van reistassen. Befaamd om zijn doorbraakonderzoek, 

ontwikkeling en inzet op innovatie, is Samsonite steeds trendset-

ter in reisoplossingen. Door altijd vooruit te kijken helpt Samsonite 

de reiziger verder met steeds lichtere en sterkere producten. Hun 

gamma gaat van grote reiskoffers, over laptopzakken tot toilet-

tasjes. Het Europese hoofdkwartier van Samsonite bevindt zich 

in Oudenaarde.

www.samsonite.com

Spa Monopole
Spadel is met de merken Spa en Bru marktleider in natuurlijk mi-

neraalwater in België en Nederland. De Groep boekte in 2014 

een omzet van 231,14 miljoen euro en telt 747 werknemers. Ze 

beschikt in Europa over 5 productievestigingen, waarvan 2 in Bel-

gië (Spa Monopole en Bru-Chevron), 2 in Frankrijk (Les Grandes 

Sources de Wattwiller en SA des Eaux Minérales de Ribeauvillé) 

en een in Wales (Brecon Mineral water). Ze brengt de merken 

Spa, Bru, Wattwiller, Carola en Brecon Carreg op de markt. 

www.spadel.com

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/World/Wide/
http://www.bwimsir.be/
http://www.danone.be/nl
http://www.davantigroup.com/
https://www.dhlparcel.be/
http://www.futurn.com/nl/
https://gls-group.eu/
http://www.organi.be/nl/home
http://www.ptvgroup.com/nl/welkom-bij-ptv-group/
http://samsonite.com/
http://www.spadel.com/
www.vil.be

