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Dienen overheidssubsidies op het vlak van 
innovatie benut te worden  voor onderne-
mingen in het peloton of voor  onderne-
mingen die op kop rijden en  een voortrek-
kersrol vervullen?

Deze interessante discussie hebben wij 
de voorbije weken kunnen volgen in de 
geschreven en gesproken pers. Volgens 
sommige bollebozen dient innovatiesteun 
selectief te gaan naar enkele (grote) on-
dernemingen en niet naar ondernemingen 

die achterliggen in de race en getuigen van 
middelmatigheid.

Maar wat doen de believers van deze stel-
ling dan met de recente parlementaire 
vraag die aan het licht bracht dat in de gro-
te bedrijven die het leeuwendeel van de in-
novatiesteun kregen, de werkgelegenheid 
daalt? Is dit geen paradox met de stelling 
dat innovatie belangrijk is voor groei?

En wat doen we met de KMO’s, zeker in de 
logistieke sector die voor het gros bestaat 
uit kleine en middelgrote ondernemingen? 
Kunnen zij niet innovatief zijn en, zij het in 
beperkte mate, wegen op de economie en 
dus zorgen voor groei?

Het VIL is van oordeel dat het niet gaat om 
een ‘of’-verhaal maar wel om een ‘en-en’ 
verhaal. In een goede koers heb je  koplo-
pers èn een peloton.

Deze gezonde mix van bedrijven streeft het 
VIL zelf ook na, zowel in zijn ledenbestand 

(meer dan 50% van de leden zijn KMO’s) 
als in zijn collectieve onderzoeksprojecten. 

Natuurlijk lenen bepaalde projecten zich 
per definitie meer voor de grote bedrij-
ven. Het nieuwe project rond afvallogistiek 
waarover u hierna meer vindt, is hiervan 
een schoolvoorbeeld. Maar andere VIL-
projecten zoals Lean & Green of logistieke 
verpakkingen rond het optimaliseren van 
de vulling- en beladingsgraden zijn perfect 
op maat gesneden van kleinere en middel-
grote bedrijven.

Net deze verscheidenheid aan bedrijven 
kenmerkt en siert de logistieke sector. En 
voor hen die stellen dat ‘klein’ synoniem 
staat voor middelmatigheid, vergeet niet 
dat in de kleinste potjes soms de beste 
pommade zit.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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Nieuw VIL Project
ILSE
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Het VIL maakt 800.000 euro vrij voor 
het project ‘ILSE’: ‘Innovative Logis-
tics in waste management for a Sus-
tainable Environment’. Recycleren en 
hergebruiken en dus ook de logistiek 
van afval en gerecupereerde grond-
stoffen zal de komende jaren nog 
meer aan belang winnen.

Terwijl bedrijven kreunen onder toene-
mende kosten aan grondstoffen, gooien 
we vanuit onze consumptiemaatschappij 
massaal veel eindproducten weg, zonder 
daaruit de grondstoffen voldoende te re-
cupereren.

Voor productiebedrijven ligt hier dus een 
kans om méér grondstoffen te gaan be-
trekken uit goedkopere recuperatie. In 
heel wat situaties resulteert dit ook in een 
kleinere volatiliteit in prijzen en een betere 
beschikbaarheid aan grondstoffen. Hier-
voor moeten afval-tot-herbruik kringlopen 
opgezet of verder geoptimaliseerd wor-
den.

Binnen dit project onderzoekt het VIL sa-
men met bedrijven innovatieve logistieke 
concepten die afvallogistiek efficiënter en 
ook duurzamer kunnen maken. Grotere 
transportefficiëntie, maar ook meer her-
gebruik van grondstoffen door een betere 
recyclage en hierdoor reductie van afval-
verbranding, hebben vanzelfsprekend een 
positief effect op de kosten, maar ook op 
het milieu.

Concreet plant het project de volgende 
zes punten:
•	 In	kaart	brengen	van	de	huidige	logis-
tieke stromen, invloedsfactoren, knelpun-
ten en opportuniteiten.

•	 Onderzoeken	 van	 best	 practices	 bin-
nen het gebied van circulaire economie, en 
dit zowel in binnenland als buitenland.
•	 Parameters	identificeren	die	het	(meer)	
recupereren van grondstoffen stimuleren.
•	 Op	basis	van	de	gewonnen	informatie	
nieuwe logistieke concepten ontwikkelen 
die bijdragen aan nieuwe toepassingen of 

die bestaande toepassingen een belang-
rijk extra ontwikkelingspotentieel bieden 
(bv. bundelen van afvaltransport, transport 
over binnenvaart, betere scheiding van 
afval en daardoor meer recuperatie van 
grondstoffen ...).

•	 Praktijkgerichte	 pilot	 cases	 opzetten	
met de bedrijven om de concepten te toet-
sen aan de praktijk. Concreet worden 4 
verschillende proof of concepts uitgevoerd 
die meerdere maanden in de praktijk zul-
len uitgetest worden met de deelnemende 
bedrijven. Op basis van alle verzamelde in-
formatie wordt een synthese gemaakt van 
relevante afvalgerelateerde business mo-
dellen, kosten/baten analyses en SWOT’s.

•	 Uitwerken	 van	 een	 roadmap	 voor	
Vlaamse bedrijven voor een slimmere af-
valrecuperatie en daaruit resulterende cir-
culaire economie.

Onderstaande figuur geeft een eerste blik 
op de bestaande logistieke stromen en il-
lustreert duidelijk hoe complex de goede-
renstromen zijn. Met ongeveer 15 % afval-
gerelateerde transporten in Vlaanderen, 
een behoorlijk potentieel om innovatief 
en creatief logistiek te gaan optimaliseren 
enerzijds, en méér recuperatie/recyclage 
te creëren anderzijds.

Het VIL neemt 80 % van de projectkost 
voor zijn rekening.

Doelgroep: 
het project richt zich op zowel de afvalge-
relateerde bedrijven (ophaling, sortering, 
verwerking), de logistieke sector  (nieuwe 
business verwerven) als de verwerkende 
industrie (hergebruikers van de gerecy-
cleerde grondstoffen).

Graag meer weten? Interesse om deel 
te nemen aan dit project?
Contacteer: Stephane Van den Keybus: 
stephane.vandenkeybus@vil.be of Piet 
Belet: piet.belet@vil.be

http://www.vil.be
mailto:stephane.vandenkeybus%40vil.be?subject=ILSE
mailto:piet.belet%40vil.be?subject=ILSE
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Was u erbij?

Samen met het Steunpunt MOBILO 
van de Universiteit Antwerpen orga-
niseerde het VIL op 7 maart een de-
batavond rond de opportuniteiten 
en knelpunten van afvallogistiek. De 
originele locatie voor de gelegenheid 
was de Kapel van de Grauwzusters op 
de UA stadscampus.

Roel Gevaers van Steunpunt MOBILO gaf 
een presentatie over efficiëntiekarakteris-
tieken van duurzame afvallogistiek, Dirk 
De Vylder lichtte het nieuwe VIL project 

rond hetzelfde thema toe en advocaat en 
specialist in de materie Bob Martens gaf 
inzicht in de complexe afvalwetgeving.

Nadien volgde een boeiend interactief de-
bat. Het paneldebat met vertegenwoor-
diging vanuit Coberec, Febem, Interafval, 
OVAM, Sita en Trafuco zorgde voor geani-
meerde discussies. Ook de mening van 
het publiek bleek uit de stemmingen vaak 
zeer verdeeld. De deelnemerslijst toonde 
dan ook zeer verscheidene achtergron-
den met zowel academici, advocaten als 

mensen uit de bedrijfswereld, de publieke 
sector en zelfs de vakbond.

Dat het maximum aantal deelnemers in 
een mum van tijd bereikt was toont dat 
dit thema hoog op de agenda staat in 
verschillende sectoren. De wisselwerking 
‘University meets business’ bleek boven-
dien een succesformule die wel eens een 
staartje kan krijgen.

Debatavond ‘Afvallogistiek: Opportuniteiten en knelpunten’

Themacafé ‘De logistieke uitdagingen van 3D printing’
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Het eerste themacafé van dit jaar op 5 
maart ging over het hot topic 3D prin-
ting en meer bepaald over de logis-
tieke uitdagingen die 3D printen met 
zich meebrengt.

Dankzij de deskundige uitleg van Bart 
Grimonprez, Hoofd Industrial product de-
sign/Research & service Protolab van HO-
WEST in Kortrijk, heeft 3D printing geen 
geheimen meer voor de deelnemers aan 
dit hoogst interessante themacafé.
Dhr. Grimonprez wist te boeien door zijn 
begeesterende maar tevens realistische 
uitleg en gaf ook een demonstratie.

De discussie achteraf focuste grotendeels 
op de technische kant, maar ook de logis-
tieke uitdagingen die deze nieuwe techno-
logie kan meebrengen kwamen aan bod. 
De meningen waren verdeeld. Sommige 
deelnemers zien 3D printing als een nieu-
we industriële revolutie met belangrijke 

gevolgen voor de logistiek en op het vlak 
van herlokalisatie van bedrijven (dichter 
naar de consument toe). Anderen waren 
van mening dat het allemaal niet zo’n vaart 
zou lopen ...

Dit themacafé was alvast voor zeker één 
van de deelnemers de aanleiding om ver-
der te onderzoeken in welke mate 3D prin-
ting in het bestaande distributiepatroon 
wereldwijd zou kunnen ingeschakeld wor-
den. Dat bedrijven hun processen durven 

herbekijken is een van de hoofddoelstellin-
gen van het VIL, een succesvol themacafé 
dus.

Nogmaals van harte dank aan HOWEST 
Kortrijk voor de hartelijke ontvangst en de 
deskundige uitleg. Alleen jammer dat we in 
hartje West-Vlaanderen slechts één West-
Vlaming onder de deelnemers mochten 
rekenen.

http://www.vil.be


Inspiratiemiddag voor KMO’s uit de 
logistieke sector - 4 hulpmiddelen om kos-
ten te reduceren
In samenwerking met SD WORX

 Het zijn woelige tijden voor de logistieke sec-
 tor. Tijdens deze inspiratienamiddag komen 
 vier thema’s aan bod die u als KMO helpen 

wapenen. Alternatieve verloning, (anders) aanwerven van perso-
neel, eenvoudig subsidies aanvragen en manieren om energie-
verbruik te reduceren ... Allemaal hebben ze een effect op de 
kosten. Ga op het einde van de namiddag naar huis met kostbare 
inspiratie.
Dinsdag 23 april 2013, SD Worx, Antwerpen

VIL Themacafé ‘Nearshoring - de her-
lokalisatie van industrieën naar de consument
toe’
In zijn State of the Union verwees President Obama reeds naar 
drie bedrijven (Caterpillar / Ford / Intel) die productie en jobs terug 
naar de VS zullen brengen. Wat zijn de vooruitzichten in Europa 
en welke gevolgen kan dit meebrengen op logistiek vlak? Het on-
derwerp wordt ingeleid door Francis Rome, directeur externe re-
laties van het VIL en voorzitter van de Vlaamse Havencommissie.
Donderdag 25 april 2013, Brussels Airport Company, Za-
ventem

Lean and Green award uitreiking
 Op 23 mei ontvangt een tweede groep  

 van een 25-tal bedrijven de Lean and Green  
 award. Maar er staat meer op het program- 
 ma: ook het Havenbedrijf Gent en de Stad  
 Gent stellen hun duurzaamheidsprogramma  
 voor. Jan Briers, gouverneur van de provincie  
 Oost-Vlaanderen, reikt de awards uit.
Ook graag Lean and Green worden? Deelne-

men aan het programma is nog mogelijk dit jaar! Kom naar de 
uitreiking op 23 mei en laat u overtuigen door de vele voordelen. 
Niet mogelijk? Neem contact op met Piet Belet: piet.belet@vil.be 
of Stephane Van den Keybus: stephane.vandenkeybus@vil.be en 
zij brengen u volledig op de hoogte.
Donderdag 23 mei 2013, Havenbedrijf Gent, Gent

Algemene Vergadering
De jaarlijkse Algemene Vergadering gaat naar goede gewoonte 
door in De Ark in Antwerpen.
Woensdag 29 mei 2013, De Ark, Antwerpen

Slotevent ‘E-warehouse’
In juni vorig jaar startte het VIL met vijftien bedrijven met het pro-
ject ‘E-warehouse’. Samen met deze bedrijven onderzocht het 
VIL hoe een warehouse op maat van e-commerce ideaal wordt 
ingericht. De logistieke afwikkeling van online bestellingen ver-
schilt significant van traditionele logistiek en vraagt dan ook een 
specifieke aanpak. Op het slotevent worden de resultaten van 
het onderzoek voorgesteld, aangevuld met enkele interessante 
praktijkgetuigenissen.
Donderdag 20 juni 2013, The Crescent, Anderlecht

Slotevent ‘GPRS-monitoring van 
luchtvracht’
Begin mei 2012 gaf het VIL met elf bedrijven de kick-off van het 
project ‘GPRS-monitoring van luchtvracht’. Doel van het project 
is GPRS-monitoring te integreren in operationele luchtvrachtke-
tens om de condities en locaties van temperatuurgevoelige (bv. 
farmaceutische producten) en hoogwaardige luchtvracht (bv. 
elektronicaproducten) op te volgen. De resultaten van dit onder-
zoek, aangevuld met enkele boeiende getuigenissen uit de sec-
tor, komt u te weten op het slotevent.
Dinsdag 25 juni 2013, Belgocontrol, Steenokkerzeel

VIL Summit Supply Chains of the 
Future – Be prepared for society 2.0
We transformeren naar een nieuwe samenleving. Nieuwe waar-
den en normen, nieuwe gedragingen, wat betreft consumptie, 
hoe men tegenover grondstoffen staat, veroudering, globalisatie, 
de rol van technologie ...
We kunnen niet rond de klimaatverandering en de limieten van 
de grondstoffen die vooruitgang en ontwikkeling mogelijk maken 
nog verder uitrekken zal moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn. Maar 
ook het volledig westers economisch systeem verandert en nieu-
we arbeidspatronen zijn zich aan het ontwikkelen. Het lijkt erop 
dat productieprocessen worden geherevalueerd en nieuwe pro-
ductiemodellen ontstaan, denk aan 3D printing.
Wat zijn de gevolgen van al deze globale transities op de logis-
tiek? Kan en moet de logistiek zich ertegen wapenen/zich erop 
voorbereiden? Topsprekers brengen hun visie op de toekomst 
van de logistieke ketens, in het licht van de veranderingen die de 
samenleving ondergaat.
Donderdag 28 november 2013, Kinepolis, Antwerpen
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Datumprikkers

logistieke sector - 
Slotevent ‘E-warehouse’

Slotevent ‘GPRS-monitoring van 
luchtvracht’

lokalisatie van industrieën naar de consument
toe’

VIL Summit Supply Chains of the 

Meer info: www.vil.be/events

mailto:piet.belet%40vil.be?subject=Lean%20and%20Green
mailto:stephane.vandenkeybus%40vil.be?subject=Lean%20and%20Green
http://www.vil.be
http://www.vil.be/events
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Sprint

Transpharma Express

De eerste fase van het in oktober 2012 
opgestarte collectief onderzoekspro-
ject ‘Transpharma Express’ werd deze 
maand afgerond.

Reeds bij de goedkeuring van het project, 
waarbij de primaire doelstelling eruit be-
staat een oplossing te realiseren voor het 
transport van temperatuurgecontroleerde 
producten over lange afstanden over het 
Euraziatisch continent, bestond er enige 
bezorgdheid omtrent de avontuurlijke aard 
van dit project. Oorzaak dient hier vooral 
gezocht te worden bij het feit dat kennis 
rond spoor, en in het bijzonder het ge-
conditioneerd transport van goederen per 
spoor, weinig verspreid is. Het VIL heeft 
zich dan ook in de eerste fase geconcen-
treerd op de objectivering van de com-
plexe en uitgebreide reeks parameters die 
in overweging dienen genomen te worden 
bij het realiseren van dergelijke oplossing 
in nieuwe of bestaande verbindingen.

Zo werd er specifiek onderzocht hoe lange 
afstanden kunnen worden overbrugd en 
welk materieel hiervoor vanuit technisch 
en operationeel standpunt de beste op-

lossing biedt. Tevens werd nagegaan 
welke technologie voorhanden is om de 
goederen tijdens de reis te monitoren en 
aldus de nodige visibiliteit in de keten te 
garanderen. Een belangrijke oefening 
bestond eruit potentiële volumes van de 
projectdeelnemers te consolideren en af 
te stellen op de bestaande corridors. Ten-
slotte werden de risico’s in kaart gebracht 
en na grondige evaluatie gecategoriseerd 
en geobjectiveerd. Deze werden in detail 
besproken met de projectdeelnemers.

Op basis van de verzamelde informatie 
en invulling van de doelstellingen en spe-
cifieke verwachtingen van de projectdeel-
nemers werd unaniem besloten om tot de 
tweede fase over te gaan.

De tweede fase heeft als ultiem doel ef-
fectieve proefzendingen over verschillende 
afstanden te realiseren. VIL zal hierbij een 
volledig gedetailleerd procesontwerp re-
aliseren gekoppeld aan een gedetailleerd 
supply chain model die de rol van de res-
pectieve stakeholders duidelijk definieert.  
Ook zal de nodige aandacht worden ge-
schonken aan de mogelijkheden die de 

gedemonstreerde oplossingen bieden ter 
ondersteuning van het optimaliseren of 
vereenvoudigen van administratieve pro-
cessen.	Uiteraard	zal	er	ook	een	business	
case worden opgesteld die de verschil-
lende dimensies bij het opzetten van een 
dergelijke verbinding alsook de nodige 
scenario-uitwerking zal omvatten.  Deze 
business case zal de basis vormen voor 
de mogelijke strategieën om een duur-
zaam economisch model uit te bouwen.

Het VIL is trots op de blijvende ondersteu-
ning van zijn projectdeelnemers: BASF, 
EASTMAN (Solutia Europe), FVP House, 
GHA, MSD Be well, POM Antwerpen, 
POM	West-Vlaanderen,	Pfizer,	UCB	Phar-
ma	en	UTi.

Graag meer weten?
Contacteer: Kris Neyens: kris.neyens@vil.
be

Stand van zaken

Een nieuw IWT-steunkanaal voor grote bedrijven
Het IWT lanceerde begin 2013 met de 
‘sprint-projecten’ een nieuw kanaal 
binnen het kader van de bedrijfssteun. 
De sprint-projecten zijn specifiek ge-
richt naar grotere ondernemingen 
(niet-kmo’s) die een ontwikkelings-
project van eerder beperkte omvang 
willen uitvoeren.

De nieuwe IWT-steun heeft potentieel voor 
een klasse van bedrijven in de logistieke- 
en distributiesector, die vroeger niet voor 
steun in aanmerking kwamen.

De sprint-projecten:
•	 zijn	 specifiek	 gericht	 naar	 grote	 niet	
R&D-intensieve ondernemingen die voor-

heen enkel gebruik konden maken van 
het algemene O&O-steunkanaal. De doel-
groepbedrijven zijn geen kmo, en dit om-
wille van hun grootte of de grootte van de 
groep waarvan ze deel uitmaken, of om-
wille van aandeelhouderstructuur.
•	 ondersteunen	 ontwikkelingstrajecten	
van beperkte omvang, met als doel om 
een nieuw of verbeterd product, proces 
of dienst uit te werken , waarmee een be-
langrijke impact op de toekomstige pres-
taties van het bedrijf in Vlaanderen kan 
gerealiseerd worden.
•	 kunnen	25	%	tot	35	%	steun	opleve-
ren op de aanvaarde projectbegroting met 
een	maximum	van	250.000	euro	steun	en	
1 project per jaar.

•	 hebben	een	beperkter	aanvraagdocu-
ment en een kortere doorlooptijd tot be-
slissing en er is de mogelijkheid tot bege-
leiding bij de aanvraag door de provinciale 
innovatiecentra.

Geïnteresseerd om hier meer over te 
vernemen? Stuur een e-mail naar info@
vil.be. Bij voldoende interesse organiseert 
het VIL met het IWT een informatiesessie 
over dit nieuwe steunkanaal.

Meer info over sprint:
www.iwt.be/subsidies/sprint

http://www.vil.be
mailto:kris.neyens%40vil.be%0D?subject=Transpharma%20Express
mailto:kris.neyens%40vil.be%0D?subject=Transpharma%20Express
mailto:info%40vil.be?subject=Sprint
mailto:info%40vil.be?subject=Sprint
www.iwt.be/subsidies/sprint
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Nieuwe VIL Leden
Antwerp Express Port
Met Antwerp Express Port, een project dat op termijn goed zal 
zijn voor 60.000 m² magazijn op een terrein van 100.000 m² in 
Grobbendonk	 tussen	 het	 Albertkanaal	 en	 de	 E313,	 slaat	 Van	
Wellen Project Management een nieuwe richting in. In tijden van 
toenemende verkeersdrukte en milieuproblematiek slaan zij de 
handen in elkaar met de Scheepvaart NV en DP World voor de 
ontwikkeling van een satelliet terminal net buiten de congestie-
gordel rond Antwerpen.
www.antwerpexpressport.com

Carglass Distribution
Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van au-
toruiten. Carglass Distribution (Hasselt) vormt de logistieke spil 
die het netwerk van service centers niet alleen in België, maar 
ook in Nederland, Duitsland en ver daarbuiten doet draaien. Het 
distributiecenter heeft meer dan tweehonderdduizend autoruiten 
op voorraad, zodat alle service centers tijdig en correct voorzien 
kunnen worden van de nodige materialen.
www.carglass.be

Eco Modal Transport & Shipping
EMTS, bedreven in multimodaal transport, biedt een volledige 
deur tot deur service aan voor alle verschepingen (conventioneel,  
container, bulk ...). Zij bogen op een jarenlange ervaring in opslag, 
transport en/of distributie van diverse producten uit de voedings-
sector en aanverwante, temperatuur gecontroleerd of niet en be-
geleiden klanten ook steeds doorheen het ganse proces: vervoer, 
douaneformaliteiten, track & trace, ...
www.eco-modal.be

Gras Savoye Belgium
Als	 vooraanstaande	 B2B	 makelaar	 specialiseert	 Gras	 Savoye	
zich in risicobeheer, advies en dienstverlening in verzekeringen, 
zowel nationaal als internationaal dankzij hun partenariaat met 
Willis. Hun doorgedreven know-how in Maritieme, Logistieke en 
Haven- en Transportgebonden risico’s maakt van Gras Savoye 
een uitgelezen strategische partner voor al uw investeringspro-
jecten en lopende operaties.
www.grassavoye.be

GTS
Wat in de jaren ’40 begon als een eenmanszaak in het lokaal 
vervoer van steenkool en aardappelen werd omgevormd tot een 
moderne logistieke speler met als hoofdactiviteit wegtransport 
van containers naar hoofdzakelijk Duitsland, Frankrijk en Benelux. 
Bovendien bieden zij 99.500 m2 omheinde bedrijfsterreinen aan 
voor	containerhandlings	en	containerstockage	en	9.200	m2 over-
dekte opslagruimte met de nodige faciliteiten.
www.gtscontainer.be 

Maatschappij Linkerscheldeoever
De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid 
van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg Maatschappij Lin-
kerscheldeoever,	staat	sinds	1982	in	voor	het	beheer	en	grond-
beleid van de Waaslandhaven. De belangrijkste activiteiten zijn 
het bouwrijp maken van gronden, het verlenen van concessies 
aan bedrijven, onteigeningen en de overheid adviseren rond de 
uitbreiding van het havengebied.
www.mlso.be 

MSC Belgium
MSC Belgium is een belangrijke scheepsagentuur opgericht in 
1999 in Antwerpen, als agent van Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC) van Genève, Zwitserland. MSC Belgium faciliteert het 
transport van container cargo van en naar de 5 continenten met 
wekelijkse afvaarten van en naar de Haven van Antwerpen. Via 
zijn intermodale partner biedt MSC Belgium ook deur-tot-deur 
trimodale diensten aan.
www.mscbelgium.com

Tanktransport Thys 
Tanktransport	Thys	kan	bogen	op	meer	dan	35	 jaar	ervaring	 in	
het vervoer van vloeibare levensmiddelen. Kwaliteit, stiptheid en 
veiligheid...	dat	zijn	de	3	kernwaarden	die	Tanktransport	Thys	al	
sinds 1974 hoog in het vaandel draagt. Zo kunnen ze u hoog-
waardige en constante kwaliteit garanderen. Het beste bewijs? 
Hun brede portfolio van tevreden klanten samengesteld uit de 
meest toonaangevende Europese fabrikanten van levensmidde-
len.
www.tanktransport-thys.com

Universitair Ziekenhuis Brussel
UZ	Brussel	streeft	op	regionaal,	nationaal	en	 internationaal	vlak	
naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten van de 
hoogste kwaliteit dat zowel basisgeneeskundige zorg als spits-
technologie omvat en toegankelijk is voor iedereen. Als universi-
tair ziekenhuis oefent het ziekenhuis een onderwijsopdracht uit en 
organiseert het wetenschappelijk onderzoek.
www.uzbrussel.be

Zebra Enterprise Solutions
Zebra Technologies Location Solutions beschikt over een breed 
gamma innovatieve RTLS-oplossingen. Zebra biedt topoplossin-
gen aan die gebruik maken van verschillende technologieën die 
real-time business intelligence leveren om zo de verbetering van 
processen mogelijk te maken, zoals supply chain en asset ma-
nagement. Dit bovenop Zebra’s reeds bestaande internationaal 
succesvolle portfolio van barcodes, Card en RFID printers en an-
dere benodigdheden.
www.zebra.com 
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http://www.antwerpexpressport.com/
http://www.carglass.be/
http://www.eco-modal.be/
http://www.grassavoye.be/
http://www.gtscontainer.be/
http://www.mlso.be
http://www.mscbelgium.com
http://www.tanktransport-thys.com/
http://www.uzbrussel.be
http://www.zebra.com
http://www.vil.be

