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VOORWOORD
Niets is zo standvastig als verandering. Dit geldt  
zeker voor het VIL, vanaf 1 januari 2017 erkend  
als Speerpuntcluster Logistiek met nieuwe focus-
domeinen, activiteiten en strategische partners,  
de nakende lancering van het sychromodaal platform, 
de kandidaatstelling om structurele partner van het  
FIT te worden, de plannen voor de oprichting van  
een logistiek demonstratiecentrum, …

Qua uitdagingen kan dit tellen maar het houdt ons 
alert en maakt onze job boeiend en gevarieerd.

In al deze veranderingen is er wel één constante:  
onze passie voor logistiek, onze gedrevenheid om 
Vlaanderen als logistieke topregio te verankeren én de 
wil om onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen. 
De bedrijven blijven het hart van onze organisatie.  
Dit zal nooit veranderen.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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PROJECTEN

OMNI-
CHANNEL  
LOGISTIEK
STATUS  AFGEROND

Hoewel het een noodzakelijkheid 
lijkt, is instappen in het omni-channel 
verhaal niet altijd de beste keuze 
voor een bedrijf. Dat blijkt uit  
de resultaten van het project  
‘Omni-channel logistiek’ die het  
VIL op 24 november voorstelde. 

Binnen dit project onderzocht het VIL 
wat de sleutelcomponenten zijn voor 
een goed geïntegreerde online en offline 
logistiek. Uit de resultaten blijkt dat het 
kostenplaatje dat aan een vlekkeloze 
logistieke integratie vasthangt erg hoog 
kan zijn en moet afgezet worden tegen 

de potentiële omzetstijging.
Het verenigen van de online en offline 
is niet eenvoudig omdat beide ketens 
verschillende karakteristieken heb-
ben. “Denk alleen nog maar aan het 
pickingproces. Voor de online verkoop 
is dit op itemniveau, voor de offline 
verkoop bijvoorbeeld per doos. Ook 
de verpakking moet aangepast worden 
om in deelzendingen te vertrekken en 
voorraden moeten realtime gekend en 
correct zijn”, verduidelijkt Jan Merckx 
van het VIL. 

Logistieke kost tot  
zesmaal zo hoog
Het is niet eenvoudig om de totale 
logistieke kosten onder controle te 
houden door de toenemende complexi-
teit: van het artikelaanbod, de voorraad 
in de keten die zich zowel bij de 
leveranciers, de eigen distributiecentra, 
de winkelpunten of ergens tussenin 
kan bevinden plus de verschillende 
parallelle goederenstromen. De logis-
tieke kost kan oplopen tot het vijf- of 
zesvoudige van een klassieke aankoop 
in een winkelpunt. 

To omni of not to omni? 
De meeste winkels draaien zonder 
marge. E-commerce zorgt voor een 
krimp in de winkel, vooral in de winkel 
van de concurrent die niet mee is 
met de trein van omni-channel. Dat 
omni-channel geen heilige graal is 
hebben verschillende retailers al aan 
den lijve ondervonden. Een aantal 

zijn simpelweg van de kaart geveegd 
door niet of te laat te anticiperen op 
de opmars van e-commerce. Al zijn er 
uitzonderingen zoals Action en Primark.  
Zij staan bekend om hun zeer lage 
prijzen, flinterdunne marges en relatief 
lage gemiddelde bestedingen. Hier 
gaan zaken als de kosten van ver- 
zending en verwerking van retouren  
te zwaar doorwegen. Het succes van 
een omni-channel strategie hangt dan 
ook voor een groot deel af van de 
productcategorie en van de klanten  
die worden beoogd. 

Omni-channel is  
een continue proces
In omni-channel moet er steeds 
vertrokken worden vanuit de noden 
van de klant, zonder blindelings aan 
elke eis te voldoen. De klantstrategie 
dient men regelmatig aan te passen en 
de logistieke oplossingen stemt men 
hierop af. VIL stelde een rekenmodel op 
dat hier kosten opplakt en zo aangeeft 
welke omzetstijging nodig zal zijn om 
rendabel te blijven. Het rekenmodel laat 
toe verschillende verkoopscenario’s 
(aankoop in de winkel, thuisbezorging, 
afhaalpunt …) te simuleren en de 
impact op de logistieke kosten na  
te gaan. 

Deelnemers 
Aveve, bpost, Coca-Cola, DCM, 
Delhaize, Dockx Logistics, Dreamland, 
Makro, P&G, PostNL, Special Fruit  
en TDL Group.
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DRONES IN  
DE LOGISTIEK
STATUS  AFGEROND

De sprong naar drones in de 
logistiek is nog groot. Dat blijkt 
uit de resultaten van het project 
‘Drones in de Logistiek’ dat het VIL 
op 15 december heeft voorgesteld. 

Drones in last-mile deliveries is een 
marketing gebeuren vandaag. Vele 
bedrijven zetten in het buitenland al 
stappen om met drones pakjes te 
leveren naar de consument, meestal 
in afgelegen gebieden. Of dit ooit in 
Vlaanderen zal gebeuren is onzeker. 
Deze toepassing van drones in de 
logistiek wordt pas echt interessant 
wanneer drones autonoom kunnen 
vliegen, zonder piloot of met een piloot 
op afstand die verschillende drones 
tegelijk onder controle houdt. Zowel 
de technologie (voornamelijk ‘Detect & 
Avoid) als het wettelijk kader zijn hier 
nog niet klaar voor.

Het VIL nam in drie cases de haalbaar-
heid, terugverdientijd en wetgeving 
onder de loep.

ELIA  Drones  
inspecteren op hoogte
Met de inzet van een drone kan de 
inspectietijd van een elektriciteitspyloon 
van vier uur met twee personen gere-
duceerd worden naar ongeveer één uur 
met één persoon. Het is bovendien niet 
meer nodig om de pyloon spannings-
loos te zetten voor de inspectie, wat 
aanzienlijke tijdswinst in voorbereiding 
betekent. Op één jaar tijd kan Elia de 
investering reeds terugverdienen. Elia 
is tijdens het project begonnen met de 
concrete opstart.

NHS  Drones  
inventariseren voorraden
Een drone zou op geregelde tijdstippen 
een vooraf bepaalde route kunnen 
vliegen en de inventaris nemen, waarop 
de voorraden automatisch worden 
aangepast in het WMS systeem. De 
te vliegen route vertrekt vanuit een 
volautomatisch laadstation zonder 
tussenkomst van een piloot of operator. 
Helaas zijn volautomatische vluchten, 
of vluchten waar de piloot de drone 
enkel volgt via de camera voorlopig niet 
toegelaten door de huidige wetgeving. 

ICO  DRONES  
bewaken wagenparking
Voor de bewaking van terreinen is de 
centrale camerakamer steeds dubbel 
bemand. Eén bewaker moet ter plaatse 
gaan als er een incident plaatsvindt. 
Deze laatste taak zou ook door een 
drone uitgevoerd kunnen worden. Eén 
drone per terrein kan op geregelde tijd-
stippen ook routine vluchten uitvoeren 
als aanvulling op de vaste camera’s. 

Indien er over de verschillende sites één 
bewaker minder ingezet kan worden en 
dit in twee shiften, 365 dagen per jaar, 
zou de investering van de drone reeds 
in circa 6 maanden terugverdiend zijn. 
De huidige wetgeving staat ook deze 
toepassing in de weg. Enkel vluchten 
binnen het gezichtsveld van de piloot 
zijn momenteel toegelaten. Maar dat is 
niet het enige obstakel bij ICO: de site 
in de haven van Antwerpen is gelegen 
naast de Antwerp Gas Terminal, de 
site in Zeebrugge is gelegen naast de 
Fluxys Gas Terminal. Rond dergelijke 
terminals is er een No-Fly-Zone. Deze 
no-fly-zones gelden ook voor drones en 
zullen niet snel aangepast worden. 

Prijskaartje van drones
In de eerste plaats moet uiteraard de 
drone zelf aangekocht worden. De prijs 
voor een professionele drone schom-
melt tussen de 5.000 en 15.000 euro. 
Bovendien moet een dronepiloot in  
de meeste gevallen een diploma 
voorleggen om reglementair te mogen 
vliegen. Een opleiding hiervoor kost 
ca 5.000 euro. Daarnaast is er een 
afzonderlijke aansprakelijkheidsverze-
kering van toepassing en hangt er aan 
de integratie met softwaresystemen 
(bijvoorbeeld voor inventarisopnames) 
ook een sterk variërend prijskaartje.

Deelnemers
Colruyt, DP World, Elia, G4S, H.Essers, 
ICO terminals, MSC-PSA European 
Terminal, NHS, Sarens Group, Vervoer 
Verbessem en Willemen Groep.

http://vil.be/
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ALEES
STATUS  IN OPSTART

Er is een duidelijke trend merkbaar 
om verkeer uit de stad te bannen, 
verkeersvrije zones te creëren, 
circulatieplannen ingang te laten 
vinden, venstertijden voor laden 
en lossen verder in te voeren, enz. 
Autonome Logistieke Elektrische 

INTELLO CITY
STATUS  IN UITVOERING

De groei van e-commerce zet 
onverminderd door, net als de 
verstedelijking. Dit betekent: meer 
thuisleveringen, meer leverlocaties, 
meer retouren en dus meer bestel-
busjes in intensief bewoonde 
gebieden. De vraag naar een zo 
efficiënt mogelijke stadslogistiek  
is meer dan ooit actueel. 

Het VIL zoekt uit hoe Internet of 
Things (IoT) en stadslogistiek elkaar 
kunnen vinden. Hoe kunnen steden 
en bedrijven het IoT inzetten om 
aflevermomenten, -locaties en retours 
te optimaliseren? Kan dit bovendien 
leiden tot minder congestie en een 
grotere klanttevredenheid?

Samenwerking met het living lab  
‘City of Things’ 
Het project wordt uitgevoerd in samen-
werking met imec, dat reeds faam 
opgebouwd heeft met ‘City of Things’ 
in de stad Antwerpen. Het VIL-project 
Intello City focust op goederenlogistiek 
en vormt daarmee een uitbreiding op 
‘City of Things’. Het project gaat de 
IoT-infrastructuur van de stad Antwer-
pen gebruiken en er zal gekeken wor-
den hoe het geconnecteerd kan worden 
met de steden Leuven en Mechelen. 

“De stad Antwerpen steunt de initia-
tieven die van Antwerpen een living 
lab maken op gebied van IoT. Intello 
City is een boeiend project waarbinnen 
we testcases kunnen uitwerken rond 
stedelijke logistiek en waarmee we 
Antwerpen verder op de kaart kunnen 
zetten als internationale ‘smart city’”, 
zegt Laura Tavernier, consulente 
mobiliteit van de stad Antwerpen.

Eenheden (ALEES) worden al volop 
getest voor personenvervoer, maar 
kunnen ook ingezet worden voor 
logistieke initiatieven in stadscentra. 

Dit is wat het VIL in dit project wil 
onderzoeken: welke toepassingen 
kunnen deze voertuigen bieden voor 
de nabije toekomst, welke zijn hiervoor 
de (technische) vereisten, hoe ziet de 
data-uitwisseling eruit, rekening hou-
dend met de verschillende logistieke 
interacties, kortom: hoe zal de stede-
lijke infrastructuur zich moeten aanpas-
sen om hierop in te spelen en wat kan 
dit betekenen, welke opportuniteiten 
schuilen hierin voor de bedrijfswereld? 

Samen met bedrijven en steden zullen 
concrete scenario’s worden uitge-
werkt om via de stedelijke Internet 

of Things-platformen (IoT) te komen 
tot een optimale goederenstroom, 
gekoppeld aan een geautomatiseerde 
informatieverstrekking (cfr. het Physical 
Internet).

Doelgroep
Alle relevante stakeholders op het vlak 
van stedelijke logistiek met focus op 
de last en first mile logistiek: (centrum)
steden, verladers en logistieke dienst-
verleners, technische en technologi-
sche partners.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? 
CONTACTEER 
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be) 
of Piet Belet (piet.belet@vil.be)

mailto:kris.neyens@vil.be
mailto:piet.belet@vil.be


 5

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.VIL.BE

voor de klant. Deze veelheid aan 
mogelijkheden biedt uitzicht op 
hogere service en omzet, maar 
heeft ook impact op de kosten. Met 
het project ‘Omni Tactics’ wil het 
VIL bedrijven, en zeker ook KMO’s, 
ondersteunen om proactief de 
cost-to-serve te bepalen in functie 
van hun logistieke omni-channel 
keuzes.

Hoe beter een bedrijf voorafgaandelijk 
aan belangrijke beslissingen op de 
hoogte is van de cost-to-serve, des te 
beter kan het bedrijf extra klantgerichte 
kanalen doordacht implementeren. 
Deze aanpak vermijdt bijvoorbeeld dat 
een bedrijf louter omwille van omzet-
groei de e-commerce kaart voluit trekt, 
terwijl het vervolgens zijn winstgevend-
heid ziet dalen wegens toegenomen 
kosten van de logistieke afhandeling.

De doelstelling van dit project is om een 
gebruiksvriendelijk model te bouwen, 
dat bedrijven op strategisch/tactisch 
niveau de mogelijkheid geeft om voor 
meerdere omni-channel scenario’s de 
cost-to-serve inzichtelijk te maken.

Doelgroep
Het project richt zich enerzijds tot retail 
en distributiebedrijven (bv. fashion, 
multimedia, FMCG, DIY, …) die van 
plan zijn e-commerce te lanceren, uit 
te breiden of beter te integreren in het 
klassieke winkelgebeuren, en ander-
zijds tot logistieke dienstverleners, 
koeriers, IT providers en start-ups die 
zich richten op retail en e-commerce.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? 
CONTACTEER 
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

WAS U ERBIJ?

BEDRIJFSBEZOEK 
APERAM
Samen met 28 leden bracht het VIL op 17 november 
2016 een bezoek aan Aperam Stainless Europe in Genk. Het 
Luxemburgse bedrijf is wereldspeler in het produceren en 
bewerken van roestvast staal (inox). De site in Genk bestaat 
uit 2 fabrieken: een koudwalserij en een staalfabriek. 

Zo konden ze zien hoe het staal gesmolten, gegoten, gewalst 
en gebeitst wordt. De activiteiten van Aperam zijn verdeeld 
over drie divisies: Stainless & Electrical Steel, Services & 
Solutions en Alloys & Specialties. De eerste divisie houdt zich 
bezig met de productie van roestvast staal en is de grootste 
activiteit van het bedrijf. Bij Services & Solutions wordt het 
roestvast staal verder versneden naar specificaties van de 
klant. Het was voor alle bezoekers bijzonder boeiend om te 
zien hoe de materialen waar ze dagelijks mee in aanraking 
komen, gemaakt worden.

OMNI TACTICS
STATUS  IN OPSTART

Bedrijven die de stap zetten van 
single-/multichannel naar omni-
channel staan voor grote logistieke 
uitdagingen. Een retailer moet 
bepalen welke producten hij via 
welke kanalen aanbiedt en welke 
afleveropties hij daaraan koppelt 

mailto:dirk.devylder@vil.be
http://vil.be/
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BEDRIJFSBEZOEK SAMSONITE
16 FEBRUARI 2017 
OUDENAARDE

Tijdens de rondleiding maken de bezoekers kennis met het 
productieproces in de fabriek en krijgen ze een blik achter 
de schermen in de geautomatiseerde magazijnen van het 
Europese distributiecentrum.

SLOTEVENT VALUE ADDED TRUCKING
21 FEBRUARI 2017 
VDAB OPLEIDINGSCENTRUM WONDELGEM

In het project Value Added Trucking heeft het VIL onderzocht 
welke (administratieve of andere) taken een chauffeur van een 
zelfrijdende truck kan uitvoeren. Op het slotevent worden de 
resultaten voorgesteld, aangevuld met praktijkgetuigenissen.

TUSSENTIJDS EVENT  
FLANDERS RECYCLING HUB 
7 MAART 2017 
VLAAMS LUCHTVAARTOPLEIDINGSCENTRUM OOSTENDE

Het VIL wil met het project Flanders Recycling Hub een 
‘roadmap’ uitstippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een 
internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, 
gerecupereerd en gerecycleerd worden. 
Op 7 maart worden de tussentijdse resultaten voorgesteld en 
krijgen de deelnemers een blik achter de schermen van het 
Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende.

THEMACAFÉ  
CRIMINALITEIT IN DE LOGISTIEK
21 MAART 2017 

Het VIL organiseert een themacafé rond fraude en beveiliging 
in de logistiek, ondersteund door specialisten uit de verzeke-
ringssector.

SLOTEVENT FLEXIBELE TRANSPORTROBOTS
30 MAART 2017  
COMMUNICATIELOFT GENT

De nieuwe generatie transportrobots zijn flexibel, compact en 
hebben geen impact op infrastructuur. Sommige hebben zelfs 
een volledig autonoom lokalisatiesysteem aan boord. Op 
het slotevent wordt voorgesteld in welke magazijnoperaties 
Automated Guided Vehicles (AGV’s) inzetbaar zijn.

NIEUWE LEDEN 
GET-TOGETHER
De ‘Get together’ voor de nieuwe VIL-leden is ondertussen 
aan zijn derde editie toe. Jaarlijks in december worden de 
bedrijven die in de loop van het kalenderjaar het VIL ver-
voegden, uitgenodigd om in een gemoedelijke sfeer met het 
VIL en de nieuwe leden kennis te maken. Elk bedrijf krijgt 
bovendien de kans om zichzelf voor te stellen in een pitch 
van 60 seconden. 

Dit jaar ging de Get together door op 8 december 2016 in de 
prachtig vernieuwde Royal Yacht Club op Linkeroever. 
Met een drankje en een hapje, en een lachje voor hen die met 
hun pitch de mist ingingen, leerden de nieuwkomers elkaar 
beter kennen.

http://vil.be/events/
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NIEUWE LEDEN

ACP BELGIUM
www.acpco2.com
ACP werd opgericht in 1897 en is een van de grootste CO2-le-
veranciers in Europa. Het hoofdkantoor en competentiecentrum 
voor Noordwest-Europa ligt in Heusden-Zolder. ACP heeft 
4 sites gebaseerd op 6 onafhankelijke CO2-bronnen, 7 zeer 
geavanceerde CO2-zuiveringsinstallaties en 2 productiesites voor 
droogijs verspreid over Europa. ACP levert droogijs of vloeibare 
CO2 bij retailers, pharmabedrijven, transportfirma’s & koerier-
diensten, om optimale transportkoeling op korte (B2C & B2B) en 
lange afstand (B2B) te garanderen. 

ARCELORMITTAL BELGIUM 
www.gent.arcelormittal.com
ArcelorMittal Belgium (Gent) is een referentie in de staalsector 
wereldwijd. In Europa zijn ze ook een van de meest geïnte-
greerde staalbedrijven. Dat betekent dat ze op een erg efficiënte 
manier staal maken van A tot Z, van grondstoffen tot afgewerkte 
producten. Zij investeren gemiddeld meer dan 85 mio Euro per 
jaar en optimaliseren zo hun processen, verhogen hun producti-
viteit en beperken de impact op het milieu. 

B LOGISTICS
www.sncblogistics.be
B Logistics is een van de grootste privé vrachtspooroperatoren 
in Europa. De onderneming ontwikkelt duurzame transportop-
lossingen voor ondernemingen en industriële groepen in heel 
Europa. Het is de ambitie van B Logistics om de modal shift 
naar het spoor te versnellen. Om dit te realiseren ontwikkelt 
het bedrijf premium spoorproducten met een onderscheidende 
dienstverlening en uitstekende performantie (Green Xpress 
Network). De groep, met hoofdkantoor in Brussel, biedt werk aan 
1900 mensen en beschikt over een vloot van 200 locomotieven 
en 7000 wagons.

CIMCIL KNOWLEDGE INSTITUTE
www.cimcil.com
CIMCIL is een onafhankelijk trainingscentrum dat focust op 
opleidingen inzake supply chain management en lean manage-
ment. CIMCIL werd in 1993 opgericht en heeft sinds 2005 het 
Qfor label op zak. De onderneming biedt gevarieerde opleidin-
gen aan, zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van 
de vorm: workshops, diepgaande opleidingen en educatieve 
business spelen. 

CITBO
www.citbo.com
CITBO (Corporation Inland Tanker Barge Owners) is een in 
2013 opgerichte coöperatie van exploitanten van binnenvaart 
tankschepen die met een zeer moderne, veilige en professioneel 
beheerde vloot garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstver-
lening. De prioriteit van CITBO ligt bij het optimaliseren van de 
exploitatie van de tankschepen van de leden in een partnership 
met haar stakeholders.

DISTRIMEDIA
www.distrimedia.be 
DistriMedia werd opgericht eind 1994 als logistieke business unit 
van de Uitgeverij Lannoo Groep. De fulfillment business unit Dis-
triX met als motto “U runt uw webshop, en wij de fulfilment van 
warehouse tot e-commerce klant” neemt sinds 2014 een steeds 
belangrijker stuk van hun activiteiten in. Niet alleen e-commerce 
logistiek behoort tot hun activiteiten, ook voor backoffice, ware-
housing en commerciële ondersteuning kan u bij hen terecht.

ENTIRIS
www.entiris.be
1.700 medewerkers, 7 vestigingen. Op goed 50 jaar tijd is 
maatwerkbedrijf (vroeger “beschutte werkplaats”) Entiris 
uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in Vlaams-Brabant 
en Antwerpen. Elke dag zetten ze zich in om mensen met een 
erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsac-
tiviteit te verschaffen. Entiris biedt een gevarieerd dienstenpakket 
en totaaloplossingen op maat van uw bedrijf en dit aan een 
competitieve en marktconforme prijs. Flexibiliteit, innovatie en 
kwaliteit spelen hierin een belangrijke rol.

ETEX ROOFING SUPPLY CHAIN EUROPE
www.etexgroup.com
Dakbedekking is de sector waarin Etex zich 100 jaar geleden als 
bedrijf lanceerde. Vandaag produceert Etex in niet minder dan 
120 productievestigingen, verspreid over 42 landen, hoogkwa-
litatieve bouwmaterialen in 4 segmenten: naast dakbekleding 
ook in gevelbekleding & bouwplaten, brandbeveiliging & isolatie 
en keramische tegels. De hoofdzetel ligt in België, maar hun 
gerenommeerde merken, bedrijven en producten zijn over de 
hele wereld te vinden.

IN CONCRETE
www.inconcreteflex.be
In Concrete uit Marke (Kortrijk) bracht het In Concreteflex®-voe-
gensysteem op de markt. Het systeem laat toe om met alle 
hefvoertuigen over voegen te rijden zonder storingen of schok-
ken en zonder schade te veroorzaken aan de heftruck of voeg. 
Samengevat leveren zij diensten, enerzijds herstellingen van 
voegen en barsten en anderzijds het slijpen van betonvloeren, 
volgens bepaalde vlakheidsnormen, aan o.a. logistieke bedrijven.

INDUSTRIAL REAL ESTATE SOLUTIONS
www.inres.be
InRes is een vastgoedspecialist, gericht op bedrijfspanden en 
-terreinen. InRes, het initiatief van gerenommeerde vastgoe-
dexperten, is gevestigd in Oud-Turnhout. Het bedrijf helpt haar
klanten zowel bij het zoeken van een geschikt bedrijfspand
of –terrein, als bij het verkopen en verhuren ervan. InRes staat
garant voor een persoonlijke aanpak, creativiteit en een uitge-
breid netwerk.

http://www.acpco2.com
http://gent.arcelormittal.com/
http://www.sncblogistics.be
http://www.cimcil.com
http://www.citbo.com
http://www.distrimedia.be
http://www.entiris.be
http://www.etexgroup.com
http://www.inconcreteflex.be
http://inres.be/
http://vil.be/
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KANEKA
www.kaneka.be
Kaneka Belgium is sinds 1970 een dochteronderneming van 
de Japanse groep Kaneka Corporation. De fabriek in Oevel 
produceert een hele waaier aan chemische halffabricaten, 
zoals performance polymeren en polypropyleen, en dit voor 
verschillende sectoren zoals de bouw, de verpakkingsindustrie, 
de autosector en de elektronica. Kaneka Corporation werd in 
1949 opgericht in Osaka, Japan. Intussen is het bedrijf wereld-
wijd actief in 13 landen.

LOGIXBOX
www.logixbox.nl
Logixbox is een Zeeuwse leverancier van innovatieve pakketbrie-
venbussen. De Logixbox is een pakketkluis van verzinkt staal, 
waarmee zowel particulieren als bedrijven pakketten kunnen 
ontvangen. Met het gebruik van de Logixbox hoeven leveranciers 
niet bij buren aan te bellen of meerdere keren terug te rijden. Het 
bedrijf hecht veel belang aan persoonlijke dienstverlening en 
advies op maat. 

OREON PROPERTIES
www.oreon-properties.be
Immokantoor, Oreon Properties, werd in 2012 opgericht en is 
gespecialiseerd in commercieel vastgoed. Het bedrijf begeleidt 
haar klanten bij het verkopen en verhuren van commerciële 
panden en geeft bovendien ook professioneel advies over 
vastgoedinvesteringen en vastgoedbeheer. Oreon Properties is 
gevestigd in Herentals en Antwerpen.

POM LIMBURG
www.logistiekinlimburg.be
De strategische ondersteuning van de logistieke sector in Lim-
burg gebeurt in hoofdzaak door het Logistiek Platform Limburg 
(LPL), dat een aantal jaren geleden werd opgericht onder de 
koepel van de POM Limburg. De Stuurgroep van het LPL geeft 
gestalte aan de ‘triple helix’ door de vertegenwoordiging van 
logistieke bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De kruisbe-
stuiving die hierdoor ontstaat, vormt de basis van de dynamiek 
die Limburg inzake logistiek kenmerkt.

SLICKSS
www.slickss.com
SLiCKss is een ‘cloud-based’, logistieke start-up die soft-
ware-oplossingen aanbiedt voor transport management. 
SLiCKss’ Control Tower TMS is een transport management sys-
teem dat vergeleken kan worden met een luchtverkeerstoren die, 
in de plaats van vliegtuigen, de goederen- en kostenstroom van 
transport monitort. SLiCKss werd opgericht in 2013 in Antwerpen 
en is in die tijd gestegen van 5 naar 12 medewerkers.

SSI SCHÄFER 
www.ssi-schaefer.be
SSI SCHÄFER is een wereldwijde totaalaanbieder van compleet 
automatische magazijnoplossingen. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in logistieke systemen, opslag en transport, werkplaatsinrichting, 
logistieke software en afvaltechniek. SSI Schäfer is sinds zijn 
oprichtingsjaar 1937 een familiebedrijf en heeft nu meer dan 
50 dochtermaatschappijen wereldwijd. Het 
Belgisch filiaal van de groep SSI Schäfer is gevestigd in Zaventem. 

TIGRO INDUSTRIES
www.tigro.com
Tigro Industries is een betrouwbare partner voor opslag, 
behandeling en distributie van vloeibare en vaste producten. Het 
familiebedrijf werd opgericht in 1984 en maakte sindsdien elk 
jaar een forse groei door. De dienstverlening van Tigro Industries 
bereikt diverse sectoren waaronder chemie, farma, cosmetica, 
automotive, voeding en landbouw en dit op internationale schaal. 
Als ‘one stop service provider’ kan Tigro tal van diensten met 
toegevoegde waarde leveren.

TOTAL WASTE SYSTEMS BELGIUM
www.totalwastesystems.be
Total Waste Systems (TWS) is een handelsonderneming in het 
marktsegment van inzamelmiddelen voor huishoudelijk- en 
industrieel afval., o.a. gerelateerd aan I.O.T. oplossingen. Het 
is een kleine flexibele kmo met in totaal 10 VTE’s, werkend 
vanuit 2 kantoren in de Benelux. TWS levert kunststof en stalen 
containers alsook groot volume boxen en depot containers. TWS 
Nederland is daarnaast ook leverancier van de BigBelly afvalbak-
ken, werkend op zonne-energie. Verder biedt TWS oplossingen 
aan als volgraadmeting en dynamische routegeleiding. Ze richten 
zich tot de Belgische overheden, intercommunales en particuliere 
inzamelbedrijven.

UPS BELGIUM
www.ups.com/be
UPS werd in 1907 opgericht als een lokale koerierdienst in 
Seattle, Washington. Intussen is het bedrijf actief in 220 landen 
en daarmee het grootste koeriersbedrijf ter wereld. UPS biedt 
gespecialiseerde vervoersoplossingen voor lucht- en ruimtevaart, 
de autosector, gezondheidszorg en industriële productie en 
distributie. Bovendien is het een van de meest herkende merken 
ter wereld. UPS Belgium is gevestigd in Brussel.

VERITAS (VERIAC)
www.veritas.be
Veritas is sinds 1892 een Belgische retailketen, met winkels 
in België en Luxemburg. Veritas heeft als missie haar klanten 
te inspireren met een uitgebreid gamma accessoires, kleding 
en hobbyproducten. Het bedrijf draagt uitstekende service en 
originaliteit hoog in het vaandel. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Kontich, bij Antwerpen.
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2017
De VIL-Nieuwjaarsreceptie is inmiddels een klassieker geworden. 420 genodigden waren present op dé avond van  
de logistiek. De Speerpuntcluster Logistiek werd  ingewijd door minister Muyters. Het feest kon beginnen ...
Met dank aan WDP voor hun ondersteuning.

https://www.wdp.eu/
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