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VOORWOORD
2016 was hét jaar van de transformatie voor het VIL.
De belangrijkste transformatie was ongetwijfeld de succesvolle
transitie van competentiepool naar speerpuntcluster.
Onze erkenning door de Vlaamse overheid als single point of
contact voor de logistiek is een goede zaak in een versnipperd
en niet altijd overzichtelijk landschap.
Wij willen bedrijven ondersteunen en laten concurreren in een
internationale omgeving. Met ondersteuning vanuit de overheid
zetten wij in op innovatietrajecten. Innovatie is geen doel op zich
maar wel een middel om écht het verschil te kunnen maken.
Om te groeien. Om winstgevender te worden. Om u van uw
concurrenten te onderscheiden. Daarnaast zetten wij in op
netwerking, internationalisering, beleidsondersteuning,
en opleiding en vorming.
Hier stopt het evenwel niet. Het VIL wil transformeren naar een
organisatie met meerdere antennes.
Naast de clusterantenne zal ook ‘Flanders Synchromodal’ een
antenne worden onder de vleugels van het VIL. Vlaanderen,
dé logistieke draaischijf van Europa, dreigt zijn status te verliezen
indien onze regio er niet in slaagt zijn mobiliteitsprobleem op
te lossen. De Vlaamse overheid wenst thans de unimodale
benadering los te laten ten voordele van een mulitmodale
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.
Danny Van Himste
Voorzitter

Liesbeth Geysels
Managing Director

Een derde VIL-antenne in de pijplijn wordt een logistiek
demonstratiecentrum met state of the art technologie en open en
verbonden logistieke netwerken. Niet alleen een belevenisruimte
maar een plaats waar u de toekomst mee kan komen ontdekken
én bepalen.
Na vijftien jaar VIL met de nodige commotie bevinden wij ons in
een stroomversnelling. Wij danken van harte de bedrijven voor
hun vertrouwen, waarop we meer dan ooit kunnen bouwen.
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VIL

MISSIE

Het VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector in
Vlaanderen. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve
logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te
verhogen. Zo houden we bedrijven in Vlaanderen en trekken
we buitenlandse ondernemingen aan. Als ledenorganisatie
brengt het VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij
elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook
kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-,
engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.

VAN VLAANDEREN
DE EUROPESE
DRAAISCHIJF IN
DE WERELDWIJDE
SUPPLY CHAIN MAKEN
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Concreet is het onze ambitie om in Vlaanderen te realiseren wat
Singapore deed in Azië: dé Europese toegangspoort worden.
Deze ambitie zal zich vertalen in bijkomende jobs, groei in
toegevoegde waarde activiteiten, toename van het aantal
import- en exporttransacties en Vlaanderen een koppositie
laten bekleden in de World Logistics Performance Index.
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Sinds 1 januari 2017 is het VIL formeel erkend als Speerpuntcluster
Logistiek. Met het clusterbeleid zet de Vlaamse overheid in op
strategisch belangrijke sectoren waarin bedrijven en andere
actoren binnen een bepaald vakgebied elkaar stimuleren,
ondersteunen en versterken.
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THEMA’S

DIGITALISERING

FLANDERS GATEWAYS

DUURZAAMHEID

OMNI-CHANNEL

Digitalisering is een megatrend die
aan de basis ligt van verschillende
innovatieve en disruptieve
technologieën als 3D printing, Internet
of Things, augmented reality, big data,
robotics en artificiële intelligentie.
Logistieke structuren transformeren
hierdoor in meer flexibele, open,
wendbare en collaboratieve (digitale)
business modellen.

Brussels Airport, de zeehavens van
Antwerpen, Gent, Zeebrugge en
Oostende, onze toegangspoorten
naar en van Europa en de wereld,
creëren belangrijke economische
meerwaarde, directe en indirecte
tewerkstelling en trekken belangrijke
investeringen aan.

Een verantwoordelijkheidstransformatie
vindt stilaan zijn opmars.

Het retail landschap wordt grondig
hertekend als gevolg van de
e-commerce en het is duidelijk dat
we nog maar aan het begin staan van
een vergaande revolutie in de manier
waarop consumenten producten en
diensten kopen. De online shopper
houdt bij het plaatsen van een
bestelling weinig of geen rekening
met waar het product vandaan komt
en kan kiezen uit een alsmaar groter
aanbod. Een winkel of webshop die
leveropties aanbiedt die inspelen op
de wensen van de klant heeft dus
steeds een stapje voor.

De digitale transformatie is van
het allergrootste belang voor de
toekomstige duurzame groei en
concurrentievermogen binnen
zowat alle sectoren. Ook logistieke
bedrijven in Vlaanderen moeten
hun digitale strategie voorbereiden
en aanpassen. De inzet van
geavanceerde technologie en
open communicatieplatformen
wordt noodzakelijk om de logistieke
processen efficiënt, flexibel
en betrouwbaar te beheren en
controleren.
De ambitie is om Vlaanderen te
transformeren tot een digitale
supply highway.

Er werd reeds veel gedaan om
van onze Vlaamse gateways
effectieve schakels te maken in
de hedendaagse supply chain.
Maar om klaar te zijn voor de
nieuwe maatschappij, Industrie 4.0
genaamd, waar alles en iedereen
geconnecteerd is, dienen de havens
nog een grote stap vooruit te zetten.
De sleutelwoorden in de havens
van de toekomst zijn: mega
infrastructuur, interoperabiliteit,
interconnectiviteit en
samenwerkingsmodellen.
De ambitie is onze Vlaamse gateways
te profileren als state-of-the-art
geprefereerde hubs in en voor Europa
en de wereld.

Dit lijkt een paradox in onze sector.
Enerzijds vergt logistiek een grote
inzet van middelen, kapitaal, assets
en werkkracht en heeft het hierdoor
een grote invloed op de maatschappij
en het milieu. Anderzijds is logistiek
essentieel voor de wereldhandel en
vormt het de ruggengraat van vele
industrieën.
Vlaanderen moet het toonbeeld
worden voor duurzame handel en
logistiek. We moeten inzetten op
nieuwe economieën (circulaire
economie, deeleconomie), multimodaliteit, hernieuwbare energie,
alternatieve brandstoffen en slimme
stadslogistiek. De juiste keuzes
moeten gemaakt worden zodat
de logistiek van vandaag geen
hypotheek legt op de toekomst van
de generaties van morgen.
De ambitie is om van Vlaanderen een
schoolvoorbeeld te maken op het vlak
van duurzaam ondernemen.

Als gevolg van het streven naar
customer convenience treedt ook een
evolutie op van single- /multi-channel
naar omni-channel, wat de hele logistieke
keten een stuk complexer maakt.
Fysieke en online afzetkanalen worden
steeds nauwer met elkaar verweven.
We evolueren naar een model waarbij
de consument uit het ganse assortiment
eender wat kan bestellen op eender
welke manier en het kan laten leveren
wanneer en waar hij wenst.
De ambitie is om in Vlaanderen de
ultieme klantenbeleving te bieden door
de online en offline verkoopkanalen
naadloos te integreren met de
logistieke processen.
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GESTART IN 2016

CROWD LOGISTICS

PAKJESLEVERING DOOR PARTICULIEREN
11 deelnemende bedrijven:
BD myShopi, bpost, Bringme,
DHL Parcel, Dreamland, GLS,
Kariboo!, Mondial Relay,
Multitrans, Procter & Gamble
en Trimble.
Klankbordgroep:
MOW en Beleidscel Digitale
Agenda.
Doorlooptijd:
februari 2016 – oktober 2017

Project:

Bij ‘crowd logistics’ bezorgen
gewone burgers, individueel
of collectief, pakketten in
hun ‘normale’ persoonlijke
verplaatsing. Deze vorm
van deeleconomie zou een
potentiële oplossing kunnen
zijn voor same-day-leveringen.
Het VIL onderzoekt via
welke businessmodellen het
inzetten van particulieren
en semi-professionals voor
de bezorging van pakketjes
economisch haalbaar
kan gebeuren. Ook de
wettelijke aspecten (o.a.
productverantwoordelijkheid)
en de integratie in de huidige
bedrijfslogistiek worden onder
de loep genomen.
Via concrete Return on
investment-berekeningen,
impactanalyses en ook
praktijktesten zowel voor B2Bals B2C-toepassing zoekt het
VIL de antwoorden.

POSTCALCULATIE TRANSPORT

REKENMODEL VOOR GROEPAGE DAT KOST AFZET
TEGEN OPBRENGST
9 deelnemende bedrijven:
Andiprim, Avantida, Colfridis,
Globis, GTS-group, Hertsens,
Magellan Logistics, TDL group
en Trafuco.
Doorlooptijd:
april 2016 – september 2017

Project:
Transporteurs hebben
vaak onvoldoende zicht
op de winstgevendheid
van individuele transportopdrachten en –klanten,
terwijl de juiste prijsstrategie
bepalen vandaag meer dan
ooit belangrijk is. Het VIL gaat
samen met wegvervoerders
een rekenmodel opstellen
dat de effectieve rendabiliteit
van elke gerealiseerde
transportopdracht weergeeft.
Deze tool ondersteunt
bedrijven die binnenlands
goederenvervoer over de
weg in groepage aanbieden,
om de juiste prijsstrategie en
randvoorwaarden te bepalen
en desgevallend bij te sturen.
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FRESH FOOD LOGISTICS

VOEDSELVERLIES IN LOGISTIEKE KETEN VERMINDEREN
11 deelnemende bedrijven:
Belgian New Fruit Wharf,
Carrefour, Delhaize, Groupe
Mestdagh, Imperial Meat
Products, Kuehne+Nagel,
La Lorraine Bakery Group,
Retail Partners Colruyt, Special
Fruit, Vleeswaren Depuydt en
Willis Towers Watson (Belgium).
Klankbordgroep:
FEVIA, Flanders’ Food, OVAM
en VBT.
Doorlooptijd:
april 2016 – februari 2018

Project:

In Vlaanderen wordt het
jaarlijks verlies aan voeding in
de distributieketen geschat op
116.000 ton. Met het project
‘Fresh Food Logistics’ wil het
VIL nagaan waar en hoe
voedselbederf kan vermeden
of verminderd worden, door
een optimalisatie van de
logistieke keten van verse
voeding bij de retailers.
Het VIL brengt met dit project
de technologieën en de
ondersteunende ICT- en
communicatiesystemen
om bederf te voorkomen
in kaart en analyseert best
practices in binnen- en
buitenland om een beeld te
krijgen van de individuele
bedrijfsinitiatieven en de
samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven.

“Als leverancier van dagverse fruit en groenten is respect
voor de natuur en wat deze ons brengt, de kern van Special
Fruits duurzaamheidsstrategie. We zijn ons zeer goed
bewust van de verspilling van verse groenten en fruit in
de ganse keten en de omvang van deze problematiek.
Daarom dragen we graag ons steentje bij aan projecten en
initiatieven die ons helpen voedselverspilling te voorkomen
en te vermijden. In dit project met het VIL werken we met
vele partijen samen en dat brengt ons tot leerrijke en nuttige
inzichten waarmee we verder aan de slag kunnen.
Samen krijg je meer gedaan dan apart!”
Jef Wouters, Special Fruit
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WIN4TRACK

NIEUWE NETWERKEN VOOR LOGISTIEK
16 deelnemende bedrijven:
ArcelorMittal, B Logistics,
Borealis, CNH Belgium,
Colruyt, Contraload, DHL
Supply Chain, Eandis,
Fost Plus, Infrabel, PostNL,
Proximus, Siemens, Sint Jude
Medical, Euro Pool System en
Van Gansewinkel.
Doorlooptijd:
oktober 2016 – november 2017

Project:
Low power wide area networks
(LPWAN) zoals Sigfox, LoRa, …
zijn netwerken ontwikkeld om
kleine hoeveelheden informatie
draadloos over een grote
afstand te transporteren tussen
objecten en systemen bij een
ultra laag stroomverbruik.
Ze zijn daarnaast goedkoper
en makkelijker logistiek te
implementeren dan traditionele
mobiele netwerken. De nieuwe
netwerken laten toe om
producten of assets te voorzien
van een tracker/sensor met
een levensduur van 5 à 10 jaar
tegen een lage kost.
Binnen het project ‘WiN4track’
gaat het VIL na of deze
draadloze en energiezuinige
netwerken ook logistieke
toepassingen en kansen
bieden.

“Wij zijn in dit project gestapt om te weten of de technologie
rendabel kan ingezet worden om te controleren wanneer
een afvalcontainer vol is. Zo kunnen we meewerken aan
het optimaliseren van de ophaalroutes en moet er minder
voor niet volledig gevulde containers (30-40%) naar soms
afgelegen gebieden worden gereden. Technisch gezien
kan dit al met bijvoorbeeld GPRS-technologie maar door
de beperkte autonomie en de kostprijs werd dit niet
doorgevoerd. Als de nieuwe netwerken de verwachtingen
inlossen, zou er nu wel een business case kunnen zijn.”
David Quadflieg, Fost Plus
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INTELLO CITY

Inzet Internet of Things om stadslogistiek te verbeteren
10 deelnemende bedrijven
en overheden:
bpost, Citydepot, GLS Belgium
Distribution, Procter & Gamble,
Proximus, Samsonite, WDP en
de steden Antwerpen, Leuven
en Mechelen.
Klankbordgroep:
Digipolis, MOW en Polis.
Doorlooptijd:
november 2016 – oktober 2018

Project:
Door de continue stijging van
e-commerce en groeiende
urbanisatie is de vraag naar
een efficiënte stadslogistiek
meer dan ooit actueel.
Met het project Intello City wil
het VIL de meerwaarde van het
gebruik van Internet of Things
(IoT) aantonen aan de hand
van specifieke toepassingen
m.b.t. stadslogistiek:
optimalisering van het
aflevermoment (focus op
de interactie tussen verlader,
logistieke dienstverlener
en winkel/consument),
de afleverlocatie (focus op
data uitwisseling tussen
logistieke dienstverlener,
winkel/consument en de
stadsinfrastructuur) en de
optimalisering van retours.

“De stad Antwerpen steunt de initiatieven 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’.”
Laura Tavernier, Stad Antwerpen
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DOORLOPEND IN 2016

VALUE ADDED TRUCKING

TAKEN VOOR CHAUFFEUR IN ZELFRIJDENDE TRUCK
9 deelnemende bedrijven:
Eutraco, GTS, H.Essers,
Multimodal Transports &
Logistics, Scania, SD Worx,
TVM, VDAB en Volvo.
Doorlooptijd:
september 2015 –
februari 2017

Project:
Binnen de tien jaar rijden er
zelfrijdende vrachtwagens over
onze wegen. Met het project
Value Added Trucking gaat
het VIL op zoek naar welke
administratieve of andere
taken een chauffeur van een
vrachtwagen in zelfrijdende
modus kan uitvoeren.
Efficiëntie- en productiviteitsverhoging zou mogelijk kunnen
zijn door een chauffeur nieuwe
taken te laten uitvoeren.
In een eerste fase worden
de administratieve
processen en taken in
een transportomgeving
geïnventariseerd en
geanalyseerd naar de
mogelijkheid om deze in
een mobiele omgeving
uit te voeren. Vervolgens
worden de randvoorwaarden
(aanpassingen aan de cabine,
ICT uitrusting, …) die hiervoor
nodig zijn in kaart gebracht,
gevolgd door praktijktesten.

FLEXIBELE TRANSPORTROBOTS

PRAKTISCHE INZETBAARHEID AGV’S BIJ MAGAZIJNOPERATIES
19 deelnemende bedrijven:
Atlas Copco, Barco,
Beaulieu International Group,
Bridgestone, Brouwerij
Lindemans, Colruyt, Danone,
Datwyler, Egemin, Monsanto,
Nyrstar, Reynaers Aluminium,
Robert Bosch Produktie,
Stanley Black & Decker,
Sea Invest, Sick, Sita (Suez),
Vanderlande en Volvo Group.
Doorlooptijd:
oktober 2015 – maart 2017

Project:
Flexibele transportrobots, of
Automated Guided Vehicles
(AGV’s), bieden heel wat
potentieel. De nieuwe
generatie transportrobots
zijn flexibel, compact,
hebben geen impact op
infrastructuur en sommige
hebben een volledig autonoom
lokalisatiesysteem aan boord.
Het VIL onderzoekt in dit
project in welke magazijnoperaties deze robots
inzetbaar zijn.
In een eerste fase worden
alle beschikbare robots en
hun toepassingsgebieden
in kaart gebracht. Bij de
deelnemende bedrijven
wordt een doorlichting
gedaan van de bestaande
knelpunten en vereisten om de
transportrobots in te zetten.
Nadien volgen de praktijktesten, inclusief de doorrekening van de business case
met een bijhorende simulatie
en praktische validatie.
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IKEO

LOGISTIEKE ORGANISATIE TERUGNAMEPLICHT KLEINE
ELEKTRISCHE TOESTELLEN
8 deelnemende bedrijven:
Bebat, bpost, Bringme, Bubble
Post, BW Imsir, Coolblue,
Coolrec en ODTH.
Klankbordgroep:
OVAM
Doorlooptijd:
november 2015 – juni 2017

Project:
De wetgeving schrijft voor
dat elk bedrijf dat ‘een
elektr(on)isch toestel op
de Belgische markt brengt’
ook de inzameling en de
verwerking van de afgedankte
toestellen op zich neemt.
Het project IKEO (Inzameling
Klein Elektro Online) gaat
na hoe webshops en hun
logistieke dienstverleners
deze terugnameplicht van
kleine elektrische toestellen
logistiek moeten organiseren.

“De inzameling van klein elektro is een must. Waarom het
dan niet zien als een kans? Met het IKEO project van VIL
werken wij mee aan een financieel haalbare oplossing zodat
we de 'must' kunnen omzetten in een kans om onze klanten
nog beter te servicen.”

23

FLANDERS RECYCLING HUB

VLAANDEREN ALS INTERNATIONALE AFVALHUB
25 deelnemende bedrijven:
3M, Agfa Graphics, Alders
Internationaal Transport, BASF,
Bebat, Belgian Scrap Terminal,
Bollegraaf Recycling Solutions,
Fostplus, Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, GTS,
Havenbedrijf Gent, Haven
van Zeebrugge, Indaver, IOK,
IVBO, Kunnig, Maatschappij
Linkerscheldeoever, POM
West-Vlaanderen, Ravago
Production, Recmix, Shanks
België, Sureca, Umicore, Van
Gansewinkel en Vanheede
Environmental Logistics.
Klankbordgroep:
Agoria, Vlaamse Confederatie
Bouw, MOW, Essenscia,
Febem en FIT.
Doorlooptijd:
juni 2015 – januari 2018

Project:
Het project Flanders
Recycling Hub brengt de
materialenstromen (papier,
glas, tweedehandswagens,
…) van vandaag in kaart.
Het VIL onderzoekt welke
oorsprong, bestemming
en omvang ze hebben en
welke we naar hier kunnen
halen. Ook de (opkomende)
recyclagetechnologieën
komen aan bod. Voor de
meest beloftevolle stromen
zal een concreet kostenbatenplaatje en logistiek
concept worden uitgewerkt én
de meest veelbelovende case
zal binnen een proefproject in
praktijk getest worden.
De conclusies worden in een
‘roadmap’ gegoten waarin
de kansen voor Vlaanderen
beschreven en vertaald
worden in een actieplan.

Jeroen Van Camp, Coolblue
“ Dit project van het VIL is een schitterend voorbeeld van wat
we met het Vlaams Materialenprogramma willen bereiken.
Overheden, bedrijven en kennisinstellingen bundelen kennis en
middelen om materialen-kringlopen te sluiten en de circulaire
economie een stapje dichterbij te brengen.
In dit project worden twee unieke Vlaamse troeven gebundeld:
onze unieke ligging in het centrum van Europa en een
uitgebreide expertise op het vlak van afvalbeheer en recyclage,
het gevolg van 35 jaar ambitieus en consequent afval- en
materialenbeleid.
Henny De Baets, OVAM
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AFGEROND IN 2016

APOTHEEKLOGISTIEK

AANZIENLIJKE BESPARINGEN EN BETERE ZORGVERLENING

ILSE

SECTOR VERZAMELT OM AFVALLOGISTIEK TE VERGROENEN

17 deelnemende bedrijven:
AZ Delta Roeselare, AZ
Herentals, AZ Jan Portaels
Vilvoorde, AZ Monica
Antwerpen, AZ Nikolaas,
DHL Supply Chain,
Fiege, H.Essers, Hospital
Logistics, Mariaziekenhuis
Overpelt, Patrona Pharma,
Sint-Jozefkliniek Bornem
Willebroek, Sint-Maria Halle,
UZ Brussel, ZMK Maaseik,
ZNA en ZOL Genk.

Project:
Ziekenhuizen staan meer
en meer onder druk om een
hogere kwaliteit te bieden
tegen dezelfde of lagere
kosten. Kansen liggen hierbij
in het hertekenen van de
logistieke processen van
apotheekartikelen. Het VIL
werkte de ideale processen
uit voor de organisatie van
apotheeklogistiek binnen
ziekenhuizen.

18 deelnemende bedrijven:
The Brussels Airport Company,
Coeck Betonfabriek, Contraload,
NV De Scheepvaart, Desso,
Imperbel-Derbigum, Infrabel,
Komosie, POM OostVlaanderen, Procter & Gamble,
Saint-Gobain (Gyproc),
Shipit, Siemens, Sita Waste
Services, Unilever, Vanheede
Environmental Logistics, Van
Moer Group en Waterwegen
en Zeekanaal.

Doorlooptijd:
december 2013 –
februari 2016

De traceerbaarheid van
medicatieverbruik in Vlaamse
ziekenhuizen kan beter. Dit is
niet enkel noodzakelijk voor de
patiëntveiligheid maar ook om
juist te kunnen factureren.
Een performante apotheeklogistiek kan zorgen voor
belangrijke besparingen en
draagt bij aan excellente
zorgverlening.

Klankbordgroep:
Coberec, FEBEM, OVAM
en FIT.

“Door de onafhankelijke expertise rol in supply chain die het
VIL kan opnemen in de gezondheidszorg, zorgen ze voor
een perfecte vertaalslag tussen industrie en zorg.
Zonder dat dit als bedreiging wordt ervaren.”
Jan Lampaert, Hospital Logistics

Doorlooptijd:
mei 2013 – maart 2016

Project:
Recycleren en hergebruiken –
en dus ook de logistiek van
afval en gerecupereerde
grondstoffen – zal de
komende jaren nog meer
aan belang winnen.
Binnen het project ILSE,
(Innovative Logistics in waste
management for a Sustainable
Environment) onderzocht het
VIL innovatieve logistieke
concepten die afvallogistiek
efficiënter en ook duurzamer
kunnen maken.
Grotere transportefficiëntie
en lagere inzamelkosten
leiden tot het sluiten van meer
kringlopen. Dit zorgt voor
meer en betere recyclage,
een toename in het hergebruik
van grondstoffen en bijgevolg
minder afvalverbranding.
Passende logistieke concepten
hebben dus niet alleen een
positief effect op de kosten,
maar ook op het milieu.

"ILSE stelde Suez in staat een innovatief idee uit de
werkgroep op te pikken en het met behulp van de VIL
medewerkers verder uit te werken en te testen.
Het resultaat van deze oefening is de doorstart geweest
van een concreet internationaal project binnen Suez,
dat uiteindelijk moet leiden tot een finaal product in 2018.”
Peter Bevers, Suez

26

INNOVATIEPROJECTEN • AFGEROND IN 2016

IN-STORE-IMPROVEMENT

MODESECTOR KAN VEEL WINNEN MET BETER ZICHT OP VOORRADEN
10 deelnemende bedrijven:
Bleckmann, bpost, Caroline
Biss, Fabrimode (Bel & Bo),
GIKS Mode, GS1, PostNL,
Scapa, Siemens en Van
de Velde.
Klankbordgroep:
Comeos, Creamoda, Flanders
Fashion Institute, Mode Unie
(Unizo) en Mad Brussels.
Doorlooptijd:
december 2014 – juni 2016

Project:
Binnen de fashion retail is het
identificeren van artikelen op
item niveau vaak een probleem.
Het gevolg is dat men niet
weet welke maten, en soms
ook kleuren, men in de winkel
liggen heeft. Het VIL wil met dit
project de Vlaamse modesector
aansporen om de stap te
zetten naar het inzetten van
RFID-tags voor een automatisch
stockbeheer, op artikelniveau.
Het VIL heeft een inventarisatie
gemaakt van de nieuwste
technologieën en hun
mogelijkheden, de kosten en
baten tegen elkaar afgezet én
verschillende technologieën
uitgetest bij de deelnemende
bedrijven. Uit de business
cases blijkt dat de investering
in de technologie zich snel
terugverdient.

“De kledij die tussen het distributiecentrum en de winkels of tussen de
winkels onderling circuleert, moeten we niet meer individueel uitscannen
en vervolgens weer inscannen. Het volstaat ze door een poortje te rijden
en alles is geregistreerd. Ook in de winkels heeft het voordelen.
Aangezien elk kledingstuk een unieke code heeft, weten we nu perfect welke
stukken het verkooppunt hebben verlaten en welke niet.
Dit betekent dat we onze klanten goed kunnen informeren over het al dan
niet beschikbaar zijn van een item en onze mensen niet vruchteloos moeten
zoeken. Vroeger betaalden we 10.000 à 15.000 euro aan een externe firma
om onze voorraad te inventariseren. Nu doen we het zelf. Het kost ons nog 1
à 1,5 uur om een volledige voorraad van een winkel te hebben.”
Stefaan Allemeersch, GIKS Mode

27

COBOTS IN LOGISTICS

COBOT (NOG) GEEN GEVAAR VOOR LOGISTIEKE JOBS
12 deelnemende bedrijven:
Assa Abloy, Atlas Copco,
Becton-Dickinson Benelux,
bpost, Colfridis, Colruyt, GC
Europe, Molenbergnatie,
Savoye, Scania, Special Fruit
en Vanderlande Industries.
Doorlooptijd:
december 2014 – juni 2016

Project:
Cobots zijn flexibele, meestal
mensgrote robots die anders
dan standaard industriële
robots feilloos met mensen
kunnen samenwerken.
Met het project Cobots
in Logistics heeft het
VIL onderzocht wat de
state-of-art cobots is,
alsook hun en logistieke
toepassingsmogelijkheden.
Uit de projectresultaten
blijkt dat cobots vandaag
slechts in weinig logistieke
processen kunnen ingezet
worden. De haalbaarheid
hangt voor een groot deel af
van het gewicht, het volume
en de ‘pickbaarheid’ van de
producten, hoe vaak lijnen
van product wisselen en de
gewenste snelheid.
De huidige generatie cobots is
nog te immatuur om een grote
doorbraak in de logistiek te
veroorzaken.
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NEARSHORING

ONTWIKKELING LANDENSELECTIETOOL VOOR NEARSHORING
7 deelnemende bedrijven:
Ahlers Belgium, Barco,
DHL Supply Chain, DSV,
Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen, Group Gheys
en Philips.
Klankbordgroep:
MOW en FIT.
Doorlooptijd:
februari 2015 – juni 2016

Project:
Veel bedrijven die al lang
produceerden in Azië halen
de laatste jaren productie
terug of openen daarnaast
ook productiefaciliteiten in
Oost-Europa. Het VIL heeft de
logistieke opportuniteiten van
deze trend in kaart gebracht.
Het VIL ontwikkelde een
landenselectietool, de
‘Innovatieselector’, om
bedrijven te helpen het
interessantste land voor
hun activiteit te kiezen
indien ze nearshoring
overwegen. 22 criteria
werden kwantificeerbaar en
vergelijkbaar gemaakt.
Deze criteria omvatten samen
een verscheidenheid aan
factoren die een beslissing
om te nearshoren en al
dan niet voor een bepaald
land te kiezen sterk kunnen
beïnvloeden.

“Vóór het gebruik van de ‘Innovatieselector’ was de productkost het
basiscriterium in onze beslissingen. Regelmatig kwamen we nadien allerlei
andere opportuniteiten tegen, bijvoorbeeld rond tax- en legale aspecten,
origine van het product, toegenomen supply chain complexiteit, …
Deze kunnen we nu via de tool op voorhand mee in beschouwing nemen.
De business case wordt niet meer binnen een kleine groep gemaakt,
maar onder invloed van de tool worden we aangemoedigd om verschillende
departementen te consulteren.”
Thomas Serbruyns, Barco
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E-GREEN

E-COMMERCE KAN SLIMMER EN GROENER
13 deelnemende bedrijven:
ASX-IBECO, Bubble Post,
Colruyt, DHL Parcel, Dockx
Logistics, Groep Heylen,
Intervest, Kuehne + Nagel,
Magellan Logistics, PostNL,
Recupel, Telenet en Unigro.
Klankbordgroep:
BeCommerce, Comeos,
SafeShops.be en TLV.
Doorlooptijd:
juni 2014 – september 2016

Project:
Binnen dit project ging het
VIL op zoek naar manieren
om de Vlaamse e-commerce
op een duurzame manier te
optimaliseren. Een duurzamere
e-logistiek is niet alleen een
bedrijfseconomische maar
ook een maatschappelijke
noodzaak.
Uit de grootschalige enquête
die het VIL binnen dit project
liet uitvoeren bleek alvast dat
de consument blijft vasthouden
aan thuislevering bij online
bestellingen. Meer inzetten
op afhaalpunten kwam naar
voor als een efficiënte manier
om zowel de kost van de last
mile als de CO2-afdruk ervan
drastisch te verminderen.
Wat de consument wil staat
bijgevolg haaks op ‘waar we
naartoe moeten’.
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OMNI-CHANNEL LOGISTIEK
OMNI-CHANNEL GEEN HEILIGE GRAAL
12 deelnemende bedrijven:
Aveve, bpost, Coca-Cola,
DCM, Delhaize, Dockx
Logistics, Dreamland, Makro,
P&G, PostNL, Special Fruit
en TDL Group.
Klankbordgroep:
Comeos en RetailDetail.
Doorlooptijd:
februari 2015 – november 2016

Project:
Hoewel het een
noodzakelijkheid lijkt, is
instappen in het omni-channel
verhaal niet altijd de beste
keuze voor een bedrijf.
Dat blijkt uit het project
‘Omni-channel logistiek’.
Retailers verkopen meer en
meer zowel via winkels als
webshops. Zeer vaak zijn
in de praktijk e-commerce
en winkels gescheiden
verkoopkanalen met eigen
voorraden en afleveropties.
Dit kan leiden tot gemiste
verkopen. Uitgangspunt van
het VIL-project ‘Omni-channel
logistiek’ was dat dit moet
veranderen om over te gaan
op succesvolle omni-channel
verkoop. Uit de resultaten blijkt
echter dat het kostenplaatje
dat aan een vlekkeloze
logistieke integratie vasthangt
erg hoog kan zijn en moet
afgezet worden tegen de
potentiële omzetstijging.
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DRONES IN DE LOGISTIEK

DE SPRONG NAAR DRONES IN DE LOGISTIEK IS NOG GROOT
11 deelnemende bedrijven:
Colruyt, DP World, Elia, G4S,
H.Essers, ICO terminals,
MSC-PSA European Terminal,
Nova & Hesse-Noord Natie,
Sarens Group, Vervoer
Verbessem en Willemen Groep.
Klankbordgroep:
BeUAS
Doorlooptijd:
mei 2015 – december 2016

Project:
Het VIL onderzocht in welke
logistieke toepassingen
drones inzetbaar zijn en wat
economisch, technisch en
praktisch haalbaar is.
Het VIL werkte drie praktische
cases uit bij Elia, NHS en ICO.
De 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.

EUROPESE PROJECTEN

32

EUROPESE
PROJECTEN
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CYCLELOGISTICS AHEAD
Traject Mobility Management,
Delivery & Parcel Solutions,
de Stad Mechelen en het VIL
zijn de Vlaamse partners in
het project ‘CycleLogistics
Ahead’ binnen het Intelligent
Energy-programma van de
Europese Commissie. Het
project heeft als belangrijkste
doelstelling om stadslogistiek
duurzamer en efficiënter te
laten verlopen.
Centraal staat het verminderen
van het energieverbruik
en de uitstoot veroorzaakt
door vrachtverkeer via
het aanmoedigen van
“zero emissie” logistieke
toepassingen in stedelijke
gebieden. In eerste instantie
wil het project dat realiseren
door bij te dragen tot een

verdere professionalisering
van de fietskoerierdiensten.
Door ondersteuning te bieden
aan beginnende fietskoeriers
of door het dienstenpakket
van bestaande fietskoeriers
te helpen diversifiëren, wil
CycleLogistics het aandeel
van duurzame stadslogistiek
helpen verhogen.
Het project wordt getrokken
door het Oostenrijkse FGMAmor en loopt van mei 2014
tot april 2017.
Het project wordt mee
gefinancierd door de Vlaamse
overheid (departement
Mobiliteit en Openbare
Werken) voor wie het VIL een
roadmap voor Vlaanderen zal
uitwerken.

EUROPESE PROJECTEN
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CORE
CORE staat voor ‘Consistently
Optimised REsilient’ en
heeft als doelstelling
om door samenwerking
tussen de verschillende
ketenpartners de logistieke
keten transparanter en
veerkrachtiger te maken
en tegelijk de veiligheid en
beveiliging ervan naar het
hoogste niveau te tillen.
Het VIL heeft vanuit zijn
ervaring, netwerk en
opgebouwde kennis in het
VIL project Transpharma
Express een feasability studie
uitgevoerd over temperatuurgecontroleerd transport per
spoor over lange afstand.

35

CLOUD
Daarnaast biedt het VIL
ondersteuning bij het
bepalen van de vereisten en
mogelijke oplossingen voor
de component ‘long-range
transportation’ binnen het
‘Globally Networked Customs
Programma’ en bij de
definiëring hoe beveiligde en
opvolgbare goederenstromen
de douaneprocessen kunnen
ondersteunen om ze te
vereenvoudigen en versnellen.
Het project wordt getrokken
door ESC (European Shippers’
Council) en loopt van mei
2014 tot april 2018.

CLOUD staat voor
‘Collaboration in Logistics
Operations and Urban
Distribution’ en is een ERANET (European Research
Area Network) project.

applicaties voor alle transport
en supply chain stakeholders.

Het doel van CLOUD is het
ontwikkelen van een virtuele
logistieke 'Single Window’
(LSW) als een ecosysteem
met service producten en

Het project wordt getrokken
door het Poolse ILiM en loopt
van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018.
VIL is onderaannemer van
consortiumpartner Logit One.

De ambitie is om producten te
koppelen zodat maar één keer
aangesloten moet worden.
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LEAN & GREEN
Het VIL ondersteunt en
begeleidt zowel logistieke
dienstverleners als verladers
die zich ertoe verbinden om
in hun transport- en logistieke
activiteiten de energieefficiëntie te verbeteren en hun
CO2-uitstoot met minstens
20% te reduceren binnen een
periode van 5 jaar.
Bedrijven die het starttraject
met succes hebben doorlopen
en een concreet plan van
aanpak hebben opgesteld,
ontvangen de Lean & Green
award. Vijf nieuwe bedrijven

kregen in 2016 de award
uitgereikt. Eind 2016 stond de
teller op 74 award winnaars.
Bedrijven die hun doelstelling
van 20% ook effectief
behalen of overschrijden
ontvangen de Lean & Green
star. In 2016 haalden 6
bedrijven de star binnen.
Bedrijven die deelnemen aan
het Lean & Green programma
kunnen beroep doen op de
KMO-portefeuille.
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ORGANISATIE
Het VIL vertegenwoordigt meer dan 500 bedrijven en werkt samen
met vooraanstaande strategische partners en een netwerk aan
contacten in binnen- en buitenland. Niet alleen verladers en
logistieke dienstverleners, ook andere bedrijven en organisaties
zijn overtuigd van de voordelen van het VIL-lidmaatschap.
Voor de dagelijkse werking staat een team van 16 ervaren
medewerkers klaar, ondersteund door de Algemene Vergadering,
Raad van Bestuur en Adviesraad.
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RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van het VIL is samengesteld uit negen
vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld (vijf logistieke
dienstverleners en vier verladers) en twee overheidsbestuurders.
Daarnaast zijn er ook waarnemers (VLAIO, MOW, FIT) met
adviserende stem. De Raad van Bestuur bepaalt de missie,
visie en strategische agenda van het VIL.

NAMENS DE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS

Danny Van Himste
Managing Director, DHL Express Belux
(Voorzitter)

Gert Bervoets
CEO, H. Essers

NAMENS DE VERLADERS

Kurt Van Donink
General Manager, Nike Logistics Europe
(Ondervoorzitter)

Wouter De Geest
Gedelegeerd Bestuurder, BASF

Danny Hendrikse
VP EMEA Supply Operations & Customer
Support, Pfizer Service Company

René Achten
CEO, Facil

Eric Dewaet
Algemeen Directeur, Hospital Logistics

NAMENS DE OVERHEID

Jef Huyben
Chief Commercial Officer, ECS

Thierry Vanelslander

Dirk Lannoo
VP, Katoen Natie

Eric J. Janssens
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ADVIESRAAD
VIL projecten moeten inspelen op de behoeften en noden die leven
bij de logistieke bedrijven. Om te verzekeren dat de projecten
daadwerkelijk de competitiviteit van onze bedrijven verhogen,
worden de projectideeën voorafgaandelijk geëvalueerd door een
onafhankelijke adviesraad.
Nadien kan het project bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur.

NAMENS DE BEDRIJVEN

Hugo Van Herck
Yusen Logistics

De adviesraad is samengesteld uit academici en vertegenwoordigers
uit de industrie.
Roel Smets
Alders Transport

NAMENS DE ACADEMICI

Cathy Macharis
Vrije Universiteit Brussel

Birger Raa
Universiteit Gent

Edwin van Hassel
Universiteit Antwerpen

Frank Van Steijvoort
Nedcargo

Lieven Deketele
P&G

Jan Goderis
Shipit

Lode Verkinderen
TLV
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TEAM

Liesbeth Geysels
Managing Director

Francis Rome
Directeur
Externe Relaties

Piet Belet
Key Account
Manager

Dirk De Vylder
Directeur
Projecten

Hans
Vandenborre
Key Account
Manager

Sabine De Neef
Boekhouding &
Management
Assistant

Kris Neyens
Program
Manager

Stephanie
Florizoone
Communicatieverantwoordelijke

Sonja De Wolf
Administratief
Medewerker

Ludo Sys
Project Leader

Peter Lagey
Project Leader

Jan Merckx
Project Leader

Luc Pleysier
Program
Manager

Gunther Storme
Project Leader

Steve Sel
Project Leader

Filip Verbeke
Project Leader

46

47

LEDEN
Het VIL is een ledenorganisatie met drie categorieën leden:
effectieve, toegetreden en steunende leden.
De effectieve leden zijn de logistieke dienstverleners, voor wie
logistiek de hoofdactiviteit is, en de verladers, voor wie logistiek
een ‘enabler’ is. Zij vormen de primaire doelgroep van het VIL.
Een bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kmo’s.

134

TOEGETREDEN LEDEN
Infrastructuurbeheerders
IT-leveranciers
Technologie providers
Consultants
Real estate bedrijven ...

18

De toegetreden leden zijn bedrijven die rechtstreeks of
onrechtstreeks met logistiek te maken hebben en die
belangstelling tonen voor de activiteiten van het VIL
(bv. infrastructuurbeheerders, IT-leveranciers, technologie
providers, consultants, real estate ondernemingen).

STEUNENDE LEDEN

Universiteiten
Hogescholen

De steunende leden zijn universiteiten en hogescholen.
Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij het VIL.
Het ledenaantal blijft ieder jaar gestaag stijgen.
In 2016 stond de teller op 520 leden.

520
LEDEN

368

EFFECTIEVE LEDEN

Logistieke dienstverleners
Verladers
Retailers
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KENNISVERSPREIDING

VIL IN DE PERS

28/ 01/ 2016
Fl ow s

23/ 02/ 2016
Bel ga

9/ 02/ 2016
G ondol a

VI L w ordt t rekker
van speerpunt cl ust er Logi st i ek
peerpunt cl ust er
Logi st i ek

Zi ekenhui sapot heek
aanpassen kan
pat i ent vei l i ghei d
verbet eren

Proj ect Fresh Food
Logi st i cs moet
voedsel verspi l l i ng
t egengaan

1953 deelnemers

21/ 06/ 2016
Bel ga

29/ 09/ 2016
De St andaard

8/ 12/ 2016
Engi neeri ngnet

61 EVENTS MET VIL BIJDRAGE

Ni euw e t ool
hel pt bedri j ven
bi j t erughal en
product i e naar
ei gen regi o

'O nl i neshoppers
l i ggen ni et
w akker van
duurzaamhei d’

O nderzoek:
“Kan I nt ernet
of Thi ngs
st adsl ogi st i ek
verbet eren?”

217 PERSVERSCHIJNINGEN

2/ 03/ 2016
Dat a New s

14/ 03/ 2016
Logi st i cs
M anagement

14/ 03/ 2016
Val ue Chai n

VI L onderzoekt
uber voor
pakj esdi enst en

De zi n en onzi n
van drones i n de
l ogi st i ek

VI L maakt
l ogi st i eke brug
naar onl i ne
consument

9/ 03/ 2016
G azet Van
Ant w erpen

5/ 04/ 2016
M ade i n M echel en

6/ 04/ 2016
De Ti j d

Webshop moet
oud t oest el
meenemen

VI L l anceert proj ect
om kost en per
t ransport opdracht
t e berekenen

Een pel ot on t rucks
verbrui kt f ors
mi nder

19 VIL EVENTS

2927 deelnemers
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PRESTATIE-INDICATOREN
EN CIJFERS 2016
KPI’S ALGEMEEN

480
520

240
337

Verdere uitbouw ledenbestand
Aantal leden op het einde
van het kalenderjaar

KMO bereik
Minstens 50% KMO’s
onder de leden

50%
54%

Zelffinanciering
Zelffinanciering basiswerking

Doel 2016

Bereikt 2016
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570

583

KPI’S INNOVATIESTIMULERING
EN KENNISVERSPREIDING

Innovatiestimulering
Aantal bedrijfsbezoeken om meer
bedrijven aan te zetten tot innovatie

KPI’S PROJECTWERKING

60
219

4.8

3.70

0

80

10%

Kennisbereik
Aantal bereikte personen op eigen
én externe events (seminaries,
thema-cafés, congressen,
workshops, beurzen, enz.)

17,25%

15

12

10

12

41

33

Samenwerking met andere
logistieke spelers
Aantal samenwerkingsovereenkomsten met partners en
zusterorganisaties in binnen- en
buitenland om kennis uit te wisselen
en krachten te bundelen

Internationalisering
Aantal internationale projecten waar
VIL bij betrokken is omwille van zijn
expertise (trekker, partner, expert,
klankbordgroep, jury, …)

7/10
7,5/10

10
24

Draagvlak
Aantal bedrijven uit de doelgroep die tijd én
geld investeren in een specifiek project en
bijgevolg het economisch belang van de
potentiële innovatie ondersteunen

Milieu- en congestie effecten
voor bedrijven
Gemiddelde procentuele vermindering
van de externe kosten bij de bedrijven die
deelnemen aan de pilot cases en bereid
zijn extra tijd te investeren in de registratie
van deze gegevens

Project gerelateerde netwerking
en samenwerking
Aantal organisaties/kennisinstellingen
die via hun netwerk of als lid van de
klankbordgroep een specifiek VIL project
ondersteunen en mee uitdragen

Monitoring
Tevredenheidsbevraging bij de aan
projecten deelnemende bedrijven rond
in- en output

Aantrekken nieuwe project
gerelateerde leden
Aantal bedrijven die via een nieuw project
de weg naar het VIL vinden

Doel 2016

Bereikt 2016
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VERKORTE BALANS 2016

RESULTATENREKENING

ACTIVA

Bedrijfsopbrengsten

1.313.635

Subsidies

1.940.475

VASTE ACTIVA

5.385.019
25.951

Immateriële en materiële vaste activa

2.877

Meubilair en rollend materieel

6.824

Borgtochten betaald in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
Handelsvorderingen

16.250
5.359.068
745.588

Geldbeleggingen

3.836.772

Liquide middelen

769.748

Overlopende rekeningen

PASSIVA
Bestemde fondsen
Voorzieningen
Schulden op ten hoogste één jaar

6.959

5.385.019
1.237.689
34.704
323.343

Leveranciers

240.794

Belastingen

10.877

Bezoldigingen en sociale lasten

71.673

Overlopende rekeningen

1.144.826

Overgedragen werkkapitaal

2.177.079

Winst huidig boekjaar

467.378

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Bedrijfskosten

-682.008
-1.784.994

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-2.813

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen

-9.105

Andere bedrijfskosten

-539

Financiële opbrengsten uit vlottende activa

16.917

Financiële kosten

-4.190

Te bestemmen positief resultaat van het boekjaar
Toevoeging aan bestemde fondsen

WINST

787.378
-320.000

467.378

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem
• T +32 3 229 05 00

WWW.VIL.BE
info@vil.be

