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VOORWOORD
De vakantieperiode staat alweer voor de deur. Maar eerst nog onze 
agenda voor juni afwerken.

Deze maand valt de beslissing voor de oprichting van het multimo-
dale platform. De Vlaamse overheid stapt af van een unimodale ten 
voordele van een multimodale benadering en doet hiervoor beroep 
op het VIL als modus neutrale en onafhankelijke organisatie. Wij 
zullen bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden bij het 
maken van de optimale moduskeuze voor iedere goederenstroom.

Deze maand staat ook de Algemene Vergadering geprogrammeerd 
met een statutenwijziging. Het VIL wordt o.a. ‘gedepolitiseerd’ en 
5 logistieke dienstverleners, 5 verladers en 5 strategische partners 
zullen voortaan de missie en strategie van de organisatie bepalen.

Tot slot wordt juni afgesloten met een buitengewone Raad van 
Bestuur die gewijd zal worden aan de oprichting van een logistiek 
demonstratiecentrum in Vlaanderen. Het wordt niet alleen een 
belevenisruimte maar ook een plaats waar u de toekomst kan 
ontdekken en mee bepalen. Dank aan alle leden die onze enquête 
over dit democentrum ingevuld hebben!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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EMPTY 
LOGISTICS
STATUS  IN UITVOERING

Drank in glazen fl essen blijft, 
ondanks de opmars van petfl essen, 
erg populair in België, vooral bij 
drankenhandelaars en de horeca. 
Het sorteren, vervoeren en stocke-
ren van deze fl essen met statiegeld 
brengt hoge logistieke kosten met 
zich mee. Met dit nieuwe project 
wil het VIL de kosten van leeggoed-

stromen in kaart brengen en redu-
ceren. Acht partijen nemen deel.

Het VIL gaat op zoek naar 
verbeteringen aan bestaande � ows 
en processen, daarnaast ook naar 
nieuwe dienstverleningsconcepten 
zoals bijvoorbeeld het ophalen, sorteren 
en terug ter beschikking stellen van 
leeggoed over de producenten en 
retailers heen.

De Federatie van Belgische Dranken-
handelaars (FeBeD), deelnemer van 
het project, ziet al enige tijd een sterke 

stijging in de kosten van de verwerking 
van leeggoed. “De stijging komt vooral 
door de toegenomen variatie in het 
aanbod, die voor heel wat verschillende 
soorten � essen van verschillende 
producenten zorgt. We hopen dat er 
tijdens dit project ideeën naar boven 
zullen komen die het verwerkingsproces 
kunnen vereenvoudigen en vlotter 
kunnen laten verlopen”, zegt Gilles 
Vandorpe, directeur van FeBeD.

OMNI TACTICS
STATUS  IN OPSTART

VIL start op 23 juni 2017 met het 
nieuwe project Omni Tactics. Met 
dit project wil het VIL bedrijven 
ondersteunen om proactief de 
cost-to-serve te bepalen in functie 
van hun logistieke omni-channel 
keuzes.

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 aan-
biedt en welke a� everopties hij daaraan 
koppelt voor de klant. Deze veelheid 
aan mogelijkheden brengt naast een 
hogere omzet ook hoge kosten met 
zich mee.

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.

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 distributie bedrijven (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.

Negen bedrijven hebben zich al inge-
schreven om deel te nemen aan 
Omni Tactics: DistriMedia, DPD, Eltra, 
KOMONO, Myrine, PostNL, Ridge Tool 
Europe, Topa Packaging en Unigro.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN 
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be).

PROJECTEN

mailto:dirk.devylder@vil.be
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CILOTEX
STATUS  IN OPSTART

De kledingindustrie is de tweede 
grootste vervuiler ter wereld, 
na de olie industrie. Bovendien 
belandt maar liefst 80% van het 
textiel op de afvalberg of in de 
verbrandingsoven. Met het project 
Cilotex (Circulaire Logistiek voor 
de Textielindustrie) wil het VIL de 
logistieke mogelijkheden nagaan 
om de circulaire economie voor 
de textielsector te stimuleren. 
Het accent in dit project ligt op 
katoenen en polyester kledij.

De grootste vervuilers van de sector 
zijn het hoge waterverbruik tijdens de 
productie van de grondstoffen en het 

gebruik van grote hoeveelheden ver-
ontreinigende chemicaliën (bijvoorbeeld 
tijdens het kleuren van stoffen). Veel 
kledingstukken worden nooit verkocht 
en ook gebruikte kledij krijgt nog te 
weinig een nieuw leven.

De overheid en textielsector zijn zich 
hier meer en meer van bewust en 
verschillende bedrijven starten dan 
ook initiatieven op vlak van circulaire 
economie. Deze initiatieven moeten ook 
logistiek ondersteund en gestimuleerd 
worden.

Het VIL zal tijdens dit project een 
marktanalyse uitvoeren over de circu-
laire economie en de reverse logistics 
binnen de textielsector in het algemeen. 
Bij de deelnemende bedrijven zal hun 
maturiteit binnen de circulaire economie 
afgetoetst worden. Dit project legt de 
focus op ef� ciënte inzamelprocessen 
en –systemen voor materialen die tot 
een hoge recyclagewaarde leiden. 
Daarom zullen de actuele (reverse) 
productenstromen in kaart gebracht 
worden en nieuwe businessmodellen 
en hun mogelijkheden geïdenti� ceerd 

worden. Tot slot zal het VIL praktijk-
testen uitvoeren en een roadmap 
uitwerken.

Doelgroep
Het project richt zich, naast de 
logistieke dienstverleners, tot de 
textielindustrie zelf, zowel producenten, 
retailers maar ook de bedrijven en orga-
nisaties die vandaag reeds betrokken 
zijn bij de logistiek en verwerking van 
retourkleding. Steden die de circulaire 
economie op de agenda hebben staan 
behoren eveneens tot de doelgroep.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
CONTACTEER
Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)
Steve Sel (Steve.sel@vil.be)

POLLUTED 
PACKAGING
STATUS  IN OPSTART

Het nieuwe project Polluted 
Packaging Logistics gaat op 29 juni 
2017 van start. Met dit project zal 
het VIL onderzoeken of 
verontreinigde verpakkingen, 
zoals vaten waar chemicaliën, 
verven, detergenten en oliën in 
bewaard zijn, op een effi ciënte 
manier ingezameld, verwerkt en 
gerecycleerd of hergebruikt kunnen 
worden.

Vervuilde vaten en Intermediate Bulk 
Containers (IBC’s) vormen voor vele 
bedrijven een logistiek probleem. De 
stroom van vervuilde verpakkingen is 
redelijk continu en voorspelbaar, maar 
ook enorm versnipperd, zowel qua 
locaties, type verpakkingen als ma-
terialen. Die versnippering maakt 
de logistieke kosten erg hoog. Vaak 
worden de verpakkingen ook verbrand.

Het VIL zal tijdens dit project de huidige 
manier van werken analyseren en 
de typen verpakkingen, volumes en 
(inzamel)locaties in kaart brengen. Ook 
logistieke oplossingen van gelijkaardige 
problemen in andere sectoren komen 
aan bod. Vervolgens worden concrete 
oplossingen en bijhorende businessmo-
dellen uitgewerkt, gedocumenteerd en 
uitgetest in de praktijk.

Mogelijke oplossingen liggen in het 
gebruik van gestandaardiseerde 
verpakkingen en materialen, horizontale 
samenwerking tussen bedrijven of een 

gezamenlijk pooling systeem, zoals dat 
nu al gebeurt in de palletsector.

De inzichten uit dit project moeten 
logistieke dienstverleners in staat 
stellen om productiebedrijven een 
oplossing aan te reiken voor dit 
probleem.

Doelgroep
Het project richt zich op logistieke 
dienstverleners, afvalbedrijven 
en –verwerkers en producenten en 
afnemers uit diverse sectoren die te 
maken hebben met de problematiek 
van verontreinigde verpakkingen.

Elf bedrijven - 3M, Agfa Materials, 
BASF, Bebat, Christeyns, Renewi, Suez, 
Trafuco, TWZ Group, Vanheede 
Environmental Logistics en VLS Group 
Belgium - doen al mee.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN 
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Het nieuwe project Polluted 
Packaging Logistics gaat op 29 juni 

mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:Steve.sel@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
www.vil.be
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LSI INDEX
STATUS IN VOORBEREIDING

Duurzame logistiek gaat op een 
verantwoorde manier om met energie, 
grondstoffen, hulpmiddelen en infra-
structuur. Het VIL wil met dit project 
een model ontwikkelen dat op basis 
van afgebakende criteria een score 
berekent die de duurzaamheidsper-
formantie van de logistieke activiteiten 
van een bedrijf weerspiegelt in al zijn 
facetten. Enkele relevante criteria zullen 
zijn: energieverbruik, emissies, impact 

op mobiliteit, geluidshinder, gebruik van 
grondstoffen, afval, etc.

De Logistics Sustainability Index (LSI) 
zal een toegankelijke en laagdrempelige 
tool zijn voor bedrijven. De LSI zal 
ook een hiaat dichten op het vlak van 
benchmarking van duurzaamheid en 
laat bedrijven toe om hun relatieve 
postitie te vergelijken met die van 
sector- of regiogenoten. Hiermee wil 
het VIL de sector niet alleen sensibilise-
ren, maar ook aanzetten tot een reëel 
duurzaamheidsbewustzijn.

CAMBION
STATUS  IN VOORBEREIDING

Het VIL wil nagaan of het mogelijk is 
om het principe van autodelen toe te 
passen in de logistieke sector door 
middel van � eetsharing. Dit project start 
vanuit een concreet probleem, namelijk 
de stilstand van transportmiddelen. 
Er zal worden onderzocht of bedrijven 
hun transportmiddelen kunnen/willen 

delen op momenten dat ze deze 
niet gebruiken, zodat de kosten van 
stilstand dalen en transportbedrijven 
� exibeler worden qua capaciteit.

Het project zal zich focussen op zowel 
eigen vervoer als vervoer voor rekening 
van derden en richt zich tot logistieke 
dienstverleners en transportbedrijven, 
verladers met een eigen vloot en 
technologieproviders.

BLOCKCHAIN
STATUS  IN VOORBEREIDING

In verschillende sectoren worden track 
& trace systemen opgezet tussen 
bedrijven en de consument om trans-
parante informatie over producten te 
garanderen. Vandaag wordt blockchain 
naar voren geschoven als de voor-

keurstechnologie voor beveiligd data-
verkeer in de supply chain. Het VIL gaat 
met dit nieuwe project op zoek naar de 
meerwaarde van deze technologie in 
logistieke toepassingen.

Het project richt zich in de eerste 
plaats, maar niet uitsluitend, tot 
producenten, logistieke dienstverleners, 
distributeurs en transporteurs.

EXO-
SKELETONS
STATUS IN VOORBEREIDING

Exoskeletons zijn draagbare robotpak-
ken die het menselijk lichaam een boost 
geven in kracht en uitzettingsvermogen. 
Vandaag worden deze al ingezet bij 
revalidaties in de gezondheidszorg. 
Het VIL gaat onderzoeken of deze 
bionische technologie mogelijk ook 
logistiek personeel kan ondersteunen. 
De focus zal liggen op het verminderen 

van fysieke belasting, het ondersteunen 
van oudere operatoren en het verhogen 
van de productiviteit bij het uitvoeren 
van repetitieve of fysiek zware hande-
lingen.

De medische validatie en het juridisch 
aspect (arbeidsrecht) worden mee 
onder de loep genomen.

Het project richt zich tot verladers en 
logistieke dienstverleners, EDC’s en 
ful� lment centra, grondafhandelaars op 
de luchthaven en terminal- en haven-
operatoren actief in stukgoed.
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BEDRIJFSBEZOEK 
UMICORE
Het VIL organiseerde op dinsdag 18 april een exclusieve 
rondleiding op de bedrijfssite van Umicore in Hoboken. 
De aanwezigen kregen een unieke blik achter de 
schermen in ’s werelds grootste en meest complexe 
fabriek die edele metalen recycleert.

Umicore is wereldleider in de raf�nage van 17 verschillende 
metalen, waaronder goud en zilver. In de fabriek worden 
meer dan 200 verschillende soorten grondstoffen verwerkt: 
elektronisch schroot ( zoals gsm’s), gebruikte autokatalysato-
ren, gebruikte industriële katalysatoren en andere edelmetaal-
houdende grondstoffen (zoals brandstofcellen en fotogra�sch 
afval).

De deelnemers kregen op de site van maar liefst 130 hectare 
een rondleiding doorheen het ganse productieproces. In 
Hoboken voert Umicore 4 kernactiviteiten uit: bevoorrading 
van grondstoffen, bemonstering & analyse, smelten & raf�ne-
ren en metaalverkoop. 

Heel uitzonderlijk mochten de bezoekers ook een kijkje 
nemen in de streng beveiligde kluis waar ze goud- en 
zilverstaven van dichtbij konden bewonderen.

Met dank aan de medewerkers van Umicore voor de 
boeiende rondleiding.

THEMACAFE
ERGONOMIE
Het VIL organiseerde op donderdag 18 mei een 
themacafé over ergonomie in de logistiek bij Bebat in 
Tienen. Na een korte rondleiding gaf Roeland Motmans, 
Ergonoom bij Colruyt, een presentatie over het thema.

De drie meest voorkomende lichamelijke klachten bij werk-
nemers zijn pijn in de rug, nek en schouders en knieën. Het 
ziekteverzuim ten gevolge van rugklachten is dan ook vele 
keren groter dan dat ten gevolge van arbeidsongevallen. Voor 
bedrijven is het een grote uitdaging om hier oplossingen voor  
te vinden.

Mensen met hoge anciënniteit een lichtere job aanbieden is 
praktisch niet altijd haalbaar. Verschillende bedrijven doen 
aan “jobrotatie” waarbij enkele uren zwaar werk wordt afge-
wisseld met enkele uren licht werk, maar niet alle personeels-
leden zijn daarvoor te vinden. In een logistieke omgeving 
kunnen wel enkele hulpmiddelen ingezet worden om de 
fysieke belasting te verlichten, zoals een vacuümzuiger die 
dozen optilt, de inzet van AGV’s, het gebruik van een reikstok 

waarmee de medewerker dozen achteraan op de picklocatie 
kan nemen en het gebruik van exoskeletons die de belasting 
op de rug met maar liefst 30% verminderen.

Een bijkomende uitdaging is ten slotte medewerkers overtui-
gen om hun gedrag duurzaam te veranderen en de aange-
reikte hulpmiddelen ook effectief te gebruiken.

Met dank aan Roeland Motmans, Ergonoom van Colruyt voor 
de interessante toelichting en aan Bebat voor de gastvrije 
ontvangst.

WAS U ERBIJ?

www.vil.be
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VIL SUMMIT 2017

Topsprekers nemen u mee in de verkenning van de toekomst en laten u ontdekken wat de mens in de logistiek van morgen 
kan betekenen.
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ING STUDIE 
‘THE FUTURE OF 
PORT LOGISTICS’
In opdracht van ING heeft het VIL, in samenwerking met 
de Universiteit Antwerpen een studie uitgevoerd over de 
toekomst van de havenlogistiek. Kris Neyens (VIL ) en Prof. 
Theo Notteboom (Universiteit Antwerpen) presenteerden de 
resultaten van de studie op 23 mei in Antwerpen.

De studie analyseert de veranderende supply chain waarin 
de Belgische/Vlaamse havens opereren, de veranderende 
marktomgeving van havens, veranderingen in businessmo-
dellen, de mogelijke impact van (ontwrichtende) technolo-
gieën (bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling en 
-analyse) en de evoluerende rol van traditionele spelers, zoals
industriële ondernemingen, terminaloperatoren, 3PL’s en
havenautoriteiten.

Heeft u de voorstelling bij ING Antwerpen gemist? Inschrijven 
kan nog voor de sessies in Gent op 13/06 en in Zeebrugge 
op 21/06, via mail naar: pr.west@ing.be.

U kan het rapport downloaden via deze link:
https://www.ing.be/nl/business/my-business/havenstudie.

DATUMPRIKKERS

ALGEMENE VERGADERING
16 JUNI 2017 
DE ARK 
ANTWERPEN
Op vrijdag 16 juni worden de effectieve leden van het VIL 
uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de 
goedkeuring van de jaarrekening en de begroting staat ook 
de wijziging van de statuten op de agenda.

SLOTEVENT IKEO
20 JUNI 2017 
TER ELST 
EDEGEM
Met het project IKEO onderzocht het VIL hoe webshops en 
hun logistieke dienstverleners de terugnameplicht die van 
toepassing is op kleine elektrische toestellen kunnen orga-
niseren. Tijdens het slotevent worden de resultaten voorge-
steld, aangevuld met praktijkgetuigenissen.

BEDRIJFSBEZOEK FRIESLANDCAMPINA
SEPTEMBER 2017 
AALTER

In september organiseert het VIL voor zijn leden een bedrijfs-
bezoek bij zuivelonderneming FrieslandCampina. Friesland-
Campina produceert en verkoopt consumentenproducten als 
zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot 
aantal Europese landen, in Azië en in Afrika via eigen dochter- 
ondernemingen.

SLOTEVENT NACATRANS
12 SEPTEMBER 2017 
CIRCUIT ZOLDER

Met dit project heeft het VIL, samen met de sector van het 
wegvervoer, een rekenmodel opgesteld dat de effectieve ren-
dabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft. 
De resultaten van het project worden voorgesteld tijdens het 
slotevent op het Circuit van Zolder.

STARTUP EVENT LOGILAUNCH
20 SEPTEMBER 2017
KBC LEUVEN

Het VIL wil startups in de logistieke sector ondersteunen, 
stimuleren en een forum bieden. Daarom organiseren we dit 
najaar voor het eerst het startup event LOGILAUNCH, een 
matching-event in samenwerking met Start-IT (KBC ), waarbij 
het VIL startups die een raakvlak hebben met logistieke 
activiteiten, de mogelijkheid biedt om hun activiteit voor te 
stellen aan de bedrijfswereld. Daarnaast voorzien we ook 
enkele interessante sprekers die hun ervaringen met hen 
zullen delen.

mailto:pr.west@ing.be
https://www.ing.be/nl/business/my-business/havenstudie
www.vil.be
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NIEUWE LEDEN
BIO PHARMA LOGISTICS
www.biopharmalogistics.com
Bio Pharma Logistics is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd 
in (bio)farmaceutische zendingen & clinical trials, ware-
housing en aanvullende diensten. Het bedrijf biedt een uitge-
breid netwerk van agenten, actief in meer dan 124 landen. De 
medewerkers, van chauffeurs en verladers tot administratief 
personeel en agenten, zijn opgeleid volgens de speci�eke 
behoeften van de farmaceutische sector.

BÖWE SYSTEC
www.boewe-systec.com
BÖWE SYSTEC Benelux is gekend van zijn High Perfor-
mance omslagvulmachines en bied ook logistieke automati-
seringsoplossingen aan in de sectoren: Parcel en Post, Retail, 
Wholesale, 3PL, E-Commerce / E-Ful�llment, Inbound and 
Outbound. BÖWE SYSTEC heeft 20 vestigingen in Europa, 
de VS en Japan evenals lokale agentschappen in meer dan 
50 andere landen en stelt ongeveer 12.000 personen tewerk.

DDD TECHNICS
www.dddtechnics.be
DDD Technics is gespecialiseerd in kantoor- en industrieliften 
(paternosters), alsook Lean-liften en magazijninrichting voor 
opslag van materiaal. Daarnaast biedt DDD Technics ook 
softwarepakketten aan om de liften te koppelen met een ERP 
systeem, zoals bijvoorbeeld SAP.  Sinds 2015 is het bedrijf 
exclusief verdeler van Hänel in België, met reeds meer dan 
2000 liften in de klantenportefeuille.

GARWIG
www.garwig.be
Garwig Environmental Services, opgericht in 1947, is specia-
list in integraal afvalbeheer. Zowel het inzamelen, overslaan, 
recycleren en be- en verwerken van alle afvalstromen, als 
de optimalisatie en invulling van de interne logistiek bij de 
klant, behoren tot de activiteiten van het bedrijf. Garwig zet 
dagelijks 45 vrachtwagens in om haar meer dan 5000 klanten 
te bedienen. De hoofdzetel is gevestigd in Houthulst.

JOST GROUP
www.jostgroup.com
Jost Group is een volledig geïntegreerde transport- en logis-
tiek groep. Het bedrijf is gespecialiseerd in wegvervoer, zee-  
& luchtvracht, logistiek, douane en expeditie. Jost Group 
werd opgericht in 1958 en is intussen uitgegroeid tot leider in 
Europa. Het bedrijf bezit magazijnen en kantoren in 12 ver-
schillende landen in Europa, Marokko en Tunesië.

LIS TRANSPORT
www.listransport.eu
LIS Transport is een transportbedrijf en biedt zijn klanten een 
gevarieerde vloot van 90 voertuigen. Het transportbedrijf is 
gespecialiseerd in retail-logistiek, inhouse-logistiek, nacht- en 
projecttransport. LIS Transport biedt logistieke oplossingen 
op maat met een sterke service, know-how, meertalige 
chauffeurs en een stipte planning.

SIC
www.siconsulting.be
SIC is een consulting bureau dat bedrijven helpt bij strategi-
sche veranderingen. Het bedrijf biedt een end-to-end aanpak, 
vanaf de opmaak en de planning tot de implementatie, en 
tevens het controleren en managen van de resultaten. SIC 
leidt zijn klanten naar creatieve oplossingen om hun strategi-
sche en �nanciële doelen te bereiken.

TRANSPORT MICHIELS
www.transportmichiels.be
Transport Michiels is een Kempens transportbedrijf, gespe-
cialiseerd in kraanwagens, plateautransport, huiftransport, 
temperatuurgeleid- en uitzonderlijk vervoer. Transport 
Michiels houdt zich niet alleen bezig met transport maar 
verzorgt ook logistieke activiteiten voor zijn klanten. Zo biedt 
het bedrijf ruimte voor op- en overslag van goederen die een 
aangepaste behandeling vereisen.

TVH
www.tvh.com
Thermote & Vanhalst (TVH) werd opgericht door Paul 
Thermote en Paul Vanhalst, die in 1969 begonnen met het 
aankopen, herstellen en verkopen van oude legerheftrucks. 
Vandaag is TVH een wereldspeler in de vorkheftruckmarkt, 
gespecialiseerd in de distributie van heftruckonderdelen. 
Dagelijks doen 20.000 klanten in ruim 162 landen beroep op 
de voorraad van 450.000 verschillende onderdelen.

VAN LANSCHOT
www.vanlanschot.be
Van Lanschot is de oudste onafhankelijke private bank in de 
Benelux. De bank, die werd opgericht in 1737, bestaat uit 
een netwerk van in totaal 36 kantoren in België, Nederland 
en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen. 
Van Lanschot biedt haar klanten beleggingsadvies, vermo-
gensbeheer, maatwerkstructuren, spaarproducten, kredieten 
en wealth structuring.

WITH
www.with-services.com
With is een onafhankelijk bureau dat interne en externe 
business relaties faciliteert voor bedrijven die actief zijn in 
outsourcing, off-shoring, business partnerschappen, allianties 
en gedeelde service centers. Het bedrijf wil haar klanten 
helpen om het maximale te halen uit end-to-end business 
relaties. Het bedrijf is opgericht in 2012 en gevestigd in 
Antwerpen.

YSCO
www.ysco.be
Ysco is sinds 1949 een toonaangevende Europese speler 
in de productie van private label ijsproducten. Ysco is 
een zelfstandige dochter van Milcobel cvba, de grootste 
Belgische zuivelcoöperatie. De twee hypermoderne pro-
ductievestigingen van het bedrijf, in Langemark (België) en 
Argentan (Frankrijk) bieden de capaciteit om 200 miljoen liter 
ijs te produceren.

http://www.biopharmalogistics.com
http://www.boewe-systec.com
http://www.dddtechnics.be
http://www.garwig.be
http://www.jostgroup.com
http://www.listransport.eu
http://www.siconsulting.be
http://www.transportmichiels.be
http://www.tvh.com
http://www.vanlanschot.be
http://www.with-services.com
http://www.ysco.be
www.vil.be



