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1 INLEIDING 

VIL wenst als Speerpuntcluster Logistiek te participeren aan de oproep SWITCH (ESF, oproep 

434) op vlak van ‘werkplekuitwisseling voor werknemers’. 

 

VIL is een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw), opgericht in 2003, met als missie om  

van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supply chain te maken. Het mooie   

track record van VIL, uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 550 leden, heeft ertoe geleid 

dat VIL in 2017 formeel erkend werd door de Vlaamse overheid als Speerpuntcluster Logistiek. 

 

Meer informatie over VIL kan teruggevonden worden op de website: http://www.vil.be/ 

 

2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 

 De logistieke sector 

Logistiek is breed verspreid in het Vlaamse landschap en omvat zowel ondernemingen die 

uitsluitend logistieke activiteiten verrichten als ondernemingen (bv. producenten) die logistieke 

activiteiten zelf uitvoeren of laten uitvoeren. 

Onder de VIL leden bevinden zich met name volgende soorten ondernemingen: 

• Logistieke dienstverleners en transporteurs: ondernemingen die tegen vergoeding alle 

of een deel van de fysieke logistieke activiteiten van de toeleverings- en 

distributieketen voor een klant verzorgen. 

• Retailers: ondernemingen die detailhandel verrichten en goederen direct aan 

consumenten verkopen.  

• Verladers: ondernemingen die goederen produceren en daarbij voor de verzending 

hetzij hun eigen logistiek verzorgen, hetzij deze tegen vergoeding uitbesteden aan een 

logistieke dienstverlener, vervoerder, expediteur of fysieke distributeur. 

Daarnaast zijn er ook nog ondernemingen die een band hebben met de logistieke sector en die 

in hun activiteiten ondersteuning bieden aan logistieke dienstverleners, transporteurs, retailers 

en/of verladers.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld real estate bedrijven, IT leveranciers, 

terminaloperatoren, steden en gemeenten, consultants, infrastructuurbeheerders, havens, …. 

http://www.vil.be/
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 Opdracht 

Het VIL team heeft zeer veel expertise op vlak van logistiek (processen, organisatie, 

technologische oplossingen, …) en de logistieke sector in het algemeen, maar heeft geen 

specifieke expertise op vlak van HR en al wat daarbij komt kijken. 

 

VIL wenst voor dit SWITCH project ‘werkplekuitwisseling voor werknemers’ beroep te doen op 

een gespecialiseerde dienstverlener. 

 

De opdracht bestaat uit twee luiken: 

1. Opmaken van het volledige projectdossier, in afstemming met VIL, voor indiening bij 

ESF via het ESF web-portaal uiterlijk 31 augustus 2018  

2. Projectuitvoering fase 1, na goedkeuring door ESF, conform de timing/tijdlijn 

aangegeven in ESF oproep 434 voor SWITCH: starten op 01/01/2019 en 

projectdoorlooptijd van 12 maanden voor uitvoering en rapportage. 

 

Beide luiken moeten inbegrepen zijn in de offerte van de aanbiedende dienstverlener: zie 

verder voor meer details. 

 

Alle vereisten waaraan de opdracht zowel inhoudelijk als qua voorwaarden moet voldoen, zijn 

terug te vinden via volgende link naar SWITCH (ESF oproep 434):  

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/switch-werkplekuitwisseling-voor-werknemers-leren-

door-beleving-vanuit-ervaring 

3 RICHTLIJNEN VOOR AANBIEDER 

 Opdrachtgever voor offerte aanvraag 

De Opdrachtgever is VIL vzw, gevestigd in de Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem (BTW BE 

480.185.038). 

 Hoe antwoorden 

De RFP wordt verstuurd als een elektronisch PDF document via mail naar de geselecteerde 

partijen die worden uitgenodigd om te participeren in deze RFP. Tevens wordt de RFP ook 

gepubliceerd op de website van VIL. Eventuele vragen dient men te sturen naar Steve Sel 

(steve.sel@vil.be). 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen door een volledige en onderbouwde 

schriftelijke offerte elektronisch op te sturen naar het volgende e-mailadres: steve.sel@vil.be 

mailto:steve.sel@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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De uiterste ontvangstdatum is maandag 23 juli 2018 om 17u. 

Van de inschrijvers wordt gevraagd om woensdag 25 juli 2018 vrij te houden voor een 

eventuele mondelinge toelichting bij hun offerte. Concreet uur op deze dag wordt desgevallend 

nog afgesproken. 

 Inhoud van de offerte 

De aanbiedende dienstverlener bezorgt een offerte die het volgende omvat: 

• Opmaken van het volledige projectdossier (inhoudelijk, planning en financiële 

begroting), in afstemming met VIL, voor indiening bij ESF via het ESF web-portaal vóór 

eind augustus 2018 (luik 1) 

• Concrete uitvoering van projectfase 1 na goedkeuring door ESF (luik 2). De offerte 

beschrijft op dit vlak de volgende aspecten: 

o Omschrijving van de aanbiedende dienstverlener; 

o Visie op de opdracht; 

o Krachtlijnen voor de aanpak m.b.t. uitvoering van de opdracht (fase 1); 

o Planning. 

 

Verder bevat de ingediende kandidatuur nog: 

• Relevante referenties (waar mogelijk gestaafd met attesten van goede uitvoering) en 

meer specifiek de ervaring met ESF-projecten; 

• De CV’s van de medewerkers van het projectteam van de aanbieder, en hun 

respectievelijke rollen in het project. 

 Begroting en betalingsvoorwaarden 

Zoals reeds eerder aangegeven, dient de aanbieder ook de projectaanvraag bij ESF te 

verzorgen. Indien er geen goedkeuring van het dossier zou volgen door ESF, wordt hiervoor 

geen vergoeding voorzien, conform het principe ‘no cure, no pay’. 

De uitvoering van projectfase 1 van het SWITCH project wordt aangeboden aan een vaste prijs 

van € 48.000 (excl. BTW). De uitvoering van dit project is een onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, conform de wet op de overheidsopdrachten. 

De inschrijver stemt onvoorwaardelijk in met het principe van de lumpsum financiering. Dit 

houdt in dat de voorziene subsidies voor fase 1 enkel uitbetaald worden indien een rapport 

opgeleverd wordt met een aantal verplichte onderdelen (zie paragraaf 3.3, blz 16 van de 

oproepfiche). De opdrachtnemer zal bijgevolg enkel uitbetaald kunnen worden indien deze de 
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vereiste deliverables van projectfase 1 oplevert waarvoor hij verantwoordelijk is (verslag + 

actieplan uitwisselingscase).  

De betaling voor de geleverde prestaties geschiedt na aanvaarding door ESF van de vereiste 

deliverables, wat ook het startsein betekent voor projectfase 2. 

 Projectmanagement 

Vermits het overgrote deel van de uitvoering van het project in fase 1 bij de aanbieder ligt, moet 

de dagdagelijkse aansturing van de verschillende projectfases uitgevoerd worden door een 

projectleider van de aanbieder. De overkoepelende projectleiding is in handen van VIL. VIL zal 

de taken van de externe partij opvolgen. Regelmatige afstemming is dus vereist.  

 Rol van VIL 

Voor de projectuitvoering (luik 2 van de opdracht) zal VIL naast de reeds aangegeven rol als 

overkoepelende projectleider ook zijn netwerk binnen de logistieke sector aanspreken om 

bedrijven te betrekken bij het project.  

VIL zal daarnaast ook een juridische expert aanstellen voor de opmaak van een juridisch 

scenario voor de werkplekuitwisseling.  

VIL zal ook nog andere zaken binnen het project organiseren, zoals de opname van de 

resultaten uit dit project, waar relevant,  in zijn communicatie naar de leden (bv. via website, 

event, nieuwsbrief).  

 Deliverables 

• Volledige projectdossier voor indiening bij ESF via het ESF web-portaal uiterlijk op 31 

augustus 2018 om 12u. 

• Lijst van deliverables: zie ESF oproep 434 voor SWITCH. 

 Vertrouwelijkheid van gegevens 

De externe partij die deze RFP ontvangt, verbindt zich ertoe de informatie van de RFP 

vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of 

elektronisch kenbaar maakt aan de externe partij, gerelateerd aan deze RFP in het algemeen. 

 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet : 
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• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid. 

• Informatie waarvan door de externe expert aangetoond kan worden dat ze reeds bekend 

was voor het doornemen van deze RFP. 

• Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij 

te geven. 

 

De externe partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• Strikt vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het  opstellen van de offerte. 

• Niet te vermenigvuldigen. 

• Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het 

opstellen van de offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde 

geheimhoudingsplicht. 

 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de externe partij 

vertrouwelijk te behandelen. 

 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het 

vertrouwelijke karakter van deze informatie te waarborgen. 

 Intellectuele eigendom 

De Dienstverlener (aanbieder) behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, 

informatie, kennis, software,… die in het bezit van de Dienstverlener was voordat de 

overeenkomst gesloten werd.  

De Opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, 

kennis, software,… die in het bezit van de Opdrachtgever was voordat de overeenkomst 

gesloten werd.  

De Dienstverlener erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) 

documenten, rapporten, grafische weergaven,… dewelke door de Dienstverlener ontwikkeld 

werden binnen deze overeenkomst, exclusief eigendom zijn van de Opdrachtgever, na betaling 

van de overeengekomen prijs.  

De Dienstverlener kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het 

geven van presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., tenzij mits de uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
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In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de Dienstverlener 

een schadevergoeding van 15.000 euro per overtreding betalen aan de Opdrachtgever, onder 

voorbehoud van de Opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de 

werkelijk geleden schade voormeld bedrag overtreft. 

 

4 SELECTIEPROCEDURE 

 Evaluatie criteria 

De belangrijkste evaluatie criteria zijn:   

• Relevante referenties en ervaring met ESF-projecten; 

• Het voorgestelde projectteam; 

• Visie op de opdracht en krachtlijnen voor de aanpak m.b.t. uitvoering van de opdracht 

(projectfase 1)  

• Planning en beschikbaarheid voor uitvoering van de opdracht; 

 Toewijzing 

Onderliggende RFP wordt gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking.  

De opdracht wordt toegewezen ten laatste op vrijdag 27 juli 2018, 16.00h. 

 Disclaimer 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsplicht in voor VIL. 

 Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk 

blijken, dan ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de 

exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.  
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 Contact 

VIL  

Koninklijkelaan 76  

2600 Berchem  

Contact persoon: Steve Sel – Manager projecten en valorisatie a.i. 

Tel:+32 3 229 05 05 

Mail: steve.sel@vil.be 

tel:+32


 

 
 

 


