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De maand mei was niet om over naar huis 
te schrijven, althans niet wat het weer be-
treft. Maar als je een regenboog wilt, moet 
je eerst de regen accepteren. Dus niet za-
gen en klagen, gewoon doorgaan!

Het project Dyplor rond de dynamische 
planning van logistieke resources werd, de 
bemerkingen van het IWT indachtig, bijge-
stuurd. Focus ligt niet langer op de ont-
wikkeling van nieuwe tools voor grote be-
drijven maar op de betere benutting door 
KMO’s van bestaande tools in warehouse 
management systemen. Groen licht voor 
dit project wordt verwacht op 20 juni.
Ook ‘VIL 4 E-Boost’ komt die dag op het 

appel en kan al, nog voor zijn formele 
goedkeuring, op heel wat bijval van bedrij-
ven rekenen.

Meer over deze projecten en andere idee-
en in de pijplijn treft u verder aan in deze 
nieuwsbrief.

In mei vonden ook enkele events plaats, 
waaronder een themacafé bij Brussels 
Airport rond nearshoring en de huldiging 
van 20 nieuwe ‘Lean and Green’-laurea-
ten door gouverneur Jan Briers. Lean and 
Green is niet iets dat je van het schap pakt. 
Het kost tijd en energie om een goed plan 
van aanpak te schrijven maar de inspan-
ningen lonen. Vraag het gerust aan de 32 
koplopers die Vlaanderen nu telt, zij zullen 
het beamen.

Ook de statutaire Algemene Vergadering 
stond op de agenda en ging traditiege-
trouw door in De Ark. Eric Dewaet, Al-
gemeen Directeur van Hospital Logistics 
werd verkozen als nieuwe bestuurder voor 
de categorie logistieke dienstverlener na-
mens de KMO’s. Hij neemt het mandaat 
over van Erik Vande Paer die beslist heeft 

(meer) te genieten van de geneugten des 
levens. Aan Erik, die ik al meer dan 20 jaar 
ken: dank voor uw inzet voor de sector en 
vriendschap!

En wat heeft de maand juni nog in petto 
voor u?

De slotevents met voorstelling van de re-
sultaten en pilot cases van twee VIL pro-
jecten. Het eerste slotevent ‘E-warehouse’ 
gaat door op 20 juni. Snel inschrijven is de 
boodschap want de maximum zaalcapa-
citeit is bijna bereikt. En op 25 juni gaat 
bij Belgocontrol het slotevent van ‘GPRS-
monitoring van luchtvracht’ door, inclusief 
een geleid privébezoek aan de controleto-
ren.

En nadien gaan wij er even tussen uit, al-
thans met onze nieuwsbrief.

Volgende afspraak in september!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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Nieuwe projecten en ideeën
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Het VIL maakt 300.000 euro vrij voor 
efficiëntieverbeteringen bij KMO’s. 
DYPLOR is de naam van het project 
dat hiervoor in de startblokken staat, 
wat staat voor “Dynamische Planning 
van interne Logistieke Resources”.

De focus van het project ligt op de opti-
malisatie en efficiëntieverbetering van de 
mix van logistieke resources (mensen en 
materieel) in drukke logistieke operaties, 
zowel indoor als outdoor.

In de praktijk worden de resources vaak 
inefficiënt ingezet (leegrijden, stilstanden) 
en is men niet in staat om taken snel bij 
te sturen bij onverwachte gebeurtenissen 
zoals een vrachtwagen die te laat toekomt 
om te laden of te lossen.

Doel van het project is de aanwending van 
tools voor een efficiënter en effectiever be-
heer van logistieke resources. In veel ge-
vallen zitten de simulatietools reeds vervat 
in software pakketten (WMS, YMS, ...) die 
toegepast worden op de werkvloer, maar 
door gebrek aan tijd of kennis te weinig 
benut worden om de operaties te verbe-
teren.

Een methodologie en aanpak zal worden 
ontwikkeld voor het optimaal inzetten van 
logistieke resources. Waar liggen de mo-
gelijke verbeteringen? Hoe groot is het 
verbeterpotentieel? Wat zijn de belangrijk-
ste criteria en parameters die invloed heb-
ben op het inzetten van resources? Hoe 
een mindset bij KMO’s bewerkstellingen?

Het VIL neemt 80 % van de totale project-
kost ten laste en biedt bijgevolg de mo-
gelijkheid om aan een lage kost het gratis 
gebruiksrecht te bekomen over de tool en 
het aansturingsmodel dat zal ontwikkeld 
worden.

Doelgroep: KMO’s (verladers en logistieke 
dienstverleners) die reeds gebruik maken 
van WMS-systemen maar minder ervaring 
hebben met het optimaliseren van hun lo-
gistieke processen.

Graag meer weten? Interesse om deel 
te nemen aan dit project?
Contacteer: Tim Mais: tim.mais@vil.be of 
Luc Pleysier: luc.pleysier@vil.be

 

De Europese e-commerce groei in 
2012 was bijna 20 %, en blijft dus stij-
gen, ook in Vlaanderen. Een groot deel 
van onze Vlaamse online aankopen, 
worden evenwel verzonden uit e-ful-
fillment centra vanuit de buurlanden.

De Vlaamse webshops en logistieke 
dienstverleners benutten hierbij ener-
zijds onvoldoende het potentieel aan 
Vlaamse e-klanten, maar laten anderzijds 
ook de opportuniteit liggen om vanuit 
Vlaanderen en onze centrale ligging via 
Vlaamse e-fulfillment centra internatio-

naal door te breken en onze buurlanden 
te bedienen met e-commerce producten. 
Het VIL wil hier vanuit het “eendracht maakt 
macht” principe de krachten bundelen en 
gezamenlijk met de verladers, webshops 
en logistieke dienstverleners werken aan 
een innovatief en vernieuwend e-logistiek 
model dat onze sterktes vanuit Vlaande-
ren ten volle benut, en dit voor de gehele 
supply chain vanaf de inbound overheen 
e-fulfillment centra, sorteercentra en mo-
gelijke tussenhubs, tot en met internatio-
nale levering aan eindklanten. Bovendien 
vraagt ons Vlaamse landschap, met zijn 

groot aandeel aan KMO’s, om de ontwik-
keling van een bruikbaar logistiek concept 
voor een multi-client en multi-purpose ge-
consolideerd e-DC met een shared service 
center op een locatie die een internationale 
dienstverlening aan kan. Finale go voor dit 
project wordt verwacht op 20 juni 2013.

Graag meer weten? Interesse om deel 
te nemen aan dit project?
Contacteer: Piet Belet: piet.belet@vil.be of 
Dirk De Vylder: dirk.devylder@vil.be

 

DYPLOR

VIL 4 E-boost

COLA, Correcte La-
dingbeveiliging bij dis-
tributie
Ladingbeveiliging is geen sinecure voor 
distributievoertuigen. Waar het schoentje 
knelt is enerzijds op het vlak van de as-
last (overgewicht op de voorste as) na 
een gedeeltelijke lossing en het zekeren 
van de goederen bij een niet-homogene 
lading. Idee bestaat erin een algoritme te 
ontwikkelen dat de belading van distribu-
tievoertuigen correct uittekent: de lay-out 
en ladingsvolgorde van de concrete la-

ding niet-homogene goederen om te zor-
gen voor een conforme ladingbeveiliging.

Powering Logistics 
2020
Onderzoek naar de factoren die aan de 
basis liggen van doorbraken op het vlak 
van alternatieve brandstoffen in landen 
zoals Italië (reeds meer dan 700.000 
voertuigen op aardgas), Scandinavië en 
Nederland. Vanuit de specifieke behoef-
tes van, en uitdagingen voor de logistieke 
sector (neerwaartse druk op transport-

prijzen, stijgende prijzen van olieproduc-
ten, milieulast, geluidsoverlast) zal het VIL 
trachten nieuwe business modellen te 
ontwikkelen waarbij alternatieve brand-
stoffen en de infrastructuur er rond, hun 
ingang vinden in het Vlaamse landschap. 
Dit onderzoek richt zich tot wegvervoer-
ders en binnenvaarders, aanbieders van 
(alternatieve en traditionele) brandstof-
fen, infrastructuurbouwers, producen-
ten en aanbieders van vervoermiddelen.

http://www.vil.be
mailto:tim.mais%40vil.be?subject=DYPLOR
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VIL behaalt Qfor certificatie
 In april 2013 is het 
 VIL glansrijk ge- 
 slaagd voor de  
 clientscan Qfor. De  
 hoge algemene te- 
 vredenheidscores  
 voor de pijler ‘Oplei- 
 ding’ en voor de pij-

ler ‘Advies-Begeleiding’ bevestigen de 
kwaliteit die het VIL vooropstelt bij de 
organisatie van zijn activiteiten.

Begin 2013 werden door Management 
Information uit Brussel een reeks inter-
views uitgevoerd met willekeurig gekozen 
deelnemers aan één (of meerdere) van de 
opleidingsevents of aan adviesopdrachten 
van het VIL. Het resultaat hiervan was zon-
der meer schitterend en er waren nage-
noeg geen weigeringen om een interview 
toe te staan (wat op zich al zeer uitzonder-
lijk is). De interviews gebeurden anoniem 
en werden met opzet door het VIL niet op 
voorhand aangekondigd.

De VIL events scoorden zeer goed zowel 

voor algemene tevredenheid over de orga-
nisatie van het event als voor inhoud, spre-
kers, netwerking en bijhorende publicatie. 
Enkel infrastructuur en bereikbaarheid kon 
soms beter. Het VIL zal hier in de toekomst 
zeker de nodige aandacht aan besteden

Wat de adviesopdrachten betreft, zijn de 
geïnterviewde personen tevreden tot heel 
tevreden over het VIL en haar dienstverle-
ning zowel met betrekking tot de professi-
onele aanpak, expertise en neutraliteit als 
de praktische organisatie en flexibiliteit die 
door het VIL wordt geboden in de uitvoe-
ring van de opdracht.

Het auditrapport is een publiek rapport.

Enkele citaten uit het rapport:

“Het zijn professionele mensen. Ze be-
schikken over een zeer brede expertise 
met betrekking tot transportlogistiek. IT-
technisch brengen ze de projecten tot een 
goed einde. De Industrie heeft er iets aan. 
Ik zou ze aanbevelen.”

“Hun troef is de diversiteit die ze in hun 
onderwerpen leggen. Het heeft allemaal 
met logistiek te maken. Ze slagen erin alle 
facetten van het logistiek gebeuren te be-
lichten.”

“Het VIL komt zeer professioneel over.  
Hun sterke punt is dat ze mensen rond de 
topics samenbrengen. Je krijgt daardoor 
een breder draagvlak om zaken af te toet-
sen. Het VIL is een zeer zinvolle organisatie 
voor mij.”

“Het VIL wordt op handen gedragen door 
allerlei organisaties in Vlaanderen die zich 
met logistiek bezig houden. Ze worden als 
een neutrale instantie gezien en zijn mee 
met de tijd.”

Bedankt aan alle geïnterviewden voor hun 
tijd en hun vertrouwen in het VIL.

Cluster Control Tower
Vaak worden de troeven van een geogra-
fische sectorcluster (bv. de chemieclus-
ter in Antwerpen of de Brucargo cluster) 
niet of onvoldoende benut. Dit resulteert 
in een suboptimalisatie van kosten, pro-
cedures en efficiëntie van dienstverleners 
omdat ieder bedrijf zijn eigen procedures 
en standaarden ontwikkelt en individuele 
controles uitvoert. Uit een brainstormses-
sie rees het idee meerwaarde te bieden 
aan geografische clusters door mid-
del van een consolidatie van de fysieke 
controles om de goederendoorstroming 
te verbeteren. Dit kan gerealiseerd wor-
den door het opzetten van een cluster 
control tower waarbij beveiliging als hef-
boom wordt gehanteerd ter verbete-
ring van de safety & security processen.

3D-printing voor de 
logistiek van wissel-
stukken
De verdere ontwikkeling van 3D-printing of 
additive manufacturing zal een impact heb-
ben op de logistieke processen van wis-
selstukken. Welke wisselstukken kunnen 
vandaag met 3D worden aangemaakt? 
Wat is de impact van deze techniek op 
de logistieke keten? Zullen EDC’s van wis-
selstukken verdwijnen? Hoe dient een lo-
gistieke dienstverlener of verlader zich te 
transformeren van fysieke opslag van wis-
selstukken naar een digitale opslag van 
product designs met bijhorende mini fab’s?

In- en outbound syn-
chronisatie
Logistiek wordt door de verschillende par-
tijen in de supply chain anders gepercipi-
eerd. Verladers willen hun slots ingevuld 
zien; logistieke dienstverleners willen niet 
moeten aanschuiven. Hier valt nog een 
serieuze optimalisatieslag te leveren. Van-
daag bestaat er geen oplossing voor de 
synchronisatie van in- en outbound stro-
men van een bedrijf.
Hoe verwerven we een globaal zicht (in 
real time) op deze stromen ter ondersteu-
ning/bijsturing van een optimale logistieke 
planning voor de bedrijven.

Nieuwe projecten en ideeën: vervolg

Wilt u meer weten over één van deze projecten? Neem contact met één van de 
projectmedewerkers. Zij helpen u graag verder.

http://www.vil.be
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Lean and Green

16 Nieuwe bedrijven van start

20 nieuwe Lean and Green award winnaars

Op 14 mei zijn zestien nieuwe bedrij-
ven gestart met Lean and Green. Tij-
dens de kick-off meeting kregen de 
bedrijven meer uitleg over het project, 
de methodologie, de doelstellingen en 
de planning.

Binnenkort volgen nog interactieve work-
shops waarin verschillende thema’s aan 
bod komen die nuttig zijn bij het uitwerken 
van het plan van aanpak: berekenen van 
emissies, bedenken van creatieve en inno-
vatieve maatregelen om CO2 te besparen, 
voorbeelden van een plan van aanpak, ho-
rizontale samenwerking... Elke deelnemer 
krijgt ook bezoek van een Lean and Green 
medewerker van het VIL om heel concreet 
de specifieke vragen en uitdagingen i.v.m. 
het eigen plan van aanpak te bespreken.

Als alles goed loopt worden zij nog dit jaar 
Lean and Green koploper. Na de zomer 
kan nog een nieuwe groep van start gaan.

De nieuwe starters zijn: André Celis, 
Carglass, DHL Freight, GHA, Hermos 
Transport, Java, Montea, MSC Belgium, 
Remitrans, Tailormade Logistics, Tank-

transport Thys, Trans-O-Flex, Transport 
Joosen, Transport Van Praet, VDAB en 
Zeebrugge Food Logistics.

Bedankt aan Montea om als gastheer op 
te treden!

Op 23 mei reikte gouverneur van de 
provincie Oost- Vlaanderen Jan Briers 
aan 20 nieuwe bedrijven de Lean and 
Green award uit. Zij startten in oktober 
vorig jaar onder aansporing en bege-
leiding van het VIL met het opstellen 
van een plan van aanpak om de CO2-
uitstoot in hun transport- en logistieke 
activiteiten drastisch te verminderen. 
Gastheer van de award uitreiking was 
de Haven van Gent.

De winnaars die de Lean and Green award 
in ontvangst mochten nemen, vormen een 
mooie mix van grote en kleine logistieke 
dienstverleners en verladers: Ambrogio, 
Bridgestone Logistics Europe, Coca-Co-
la Enterprises, Colfridis, European Food 

Transport, Fiege, Frigologix, Gyproc, HAVI 
Logistics, Holcim, Makro Cash & Carry, 
Norbert Dentressangle, Railroads, SITA, 
TDL Group, Transport Lux, Transport Mer-
vielde, United Biscuits, Van de Poel en 
Withofs Transport.

Zij ontvingen de Lean and Green Award 
voor hun CO2-doelstellingen op logistiek 
gebied, met een minimale CO2-reductie 
van 20 % in een periode van vijf jaar. De 
maatregelen in de plannen van aanpak om 
hun doel te bereiken zijn heel divers, gaan-
de van cursus eco-driving voor chauffeurs, 
over perfect instellen van aerodynamische 
spoilers, het uitrusten van magazijnen met 
zonnepanelen, het reduceren van woon-
werk kilometers met de vrachtwagen, 

vernieuwing van de vloot, opvolgen van 
de bandenspanning, een betere planning 
en beladingsgraad tot modal shift (gebruik 
van alternatieve vervoersmodi).

Naast milieubesparing kunnen bedrijven 
Lean and Green gebruiken voor branding 
en HR (imago) doeleinden maar hangen 
er zeker ook commerciële en financiële 
voordelen vast aan hun deelname. “Enkel 
de elektriciteit en de diesel kosten Colfri-
dis jaarlijks meer dan 2 miljoen euro. Deze 
kosten relatief met 22 % kunnen drukken, 
maakt een sterk verschil in de rentabiliteit. 
Maar Lean and Green koploper zijn bete-
kent ook een toegevoegde waarde naar 
klanten/retailers toe”, beaamt Tom Loker-
mans, CFO van award winnaar Colfridis.

KoninKlijKelaan 76  l  2600 Berchem  l  WWW.Vil.Be
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Lean and Green

Belangrijkste maatregelen per winnaar
Ambrogio
Inkorten van spoortraject door nieuwe 
routing; Ingebruikname terminal Turijn + 
consolidatie van volumes voor deze regio; 
Ecodriving; Aerodynamische spoilers op 
trekkers ...

Bridgestone Logistics Europe
Modal shift van truck naar trein en boot en 
modal verbetering; Introductie TSP; Van 
kwik naar inductieverlichting; Machine-
park: gebruik van efficiëntere batterijen en 
opladers; Groene energie: gebruik wind-
molen ...

Coca-Cola Enterprises
Maatregelen bij het winnen van grond-
stoffen; Energiezuinigere koelapparatuur; 
Hergebruik van warmte in de fabrieken; 
Recyclage van verpakkingsmateriaal; Op-
wekking van alternatieve energie ...

Colfridis
Zonnepanelen; Vernieuwing vloot en eco-
driving; Energy docks in de diepvries en 
gekoelde magazijnen en energierecupera-
tie in geconditioneerde magazijnen; Back-
hauling bij transport ...

European Food Transport
Vernieuwing vloot; Ecodriving; Beperken 
privégebruik vrachtwagen; Disciplinaire 
maatregelen (optimale bandenspanning, 
motor uitzetten tijdens laden en lossen, 
correct instellen windgeleiders ...); Be-
ladingsgraad verbeteren + vermindering 
lege km’s;  Zonnepanelen ...

Fiege
Zonnepanelen; Optimaliseren van plan-
ning en samenbelading; Wijziging van 
transportstrategie FTL ...

Frigologix
Aanpassingen in de koeltechniek; Plaat-
sen van zonnepanelen; Led-verlichting in 
de diepvriescellen ...

Gyproc
Duurzaam aankoopbeleid; Opdrijven ge-
bruik recyclagegips; Multimodaal inter-
company transport ...

HAVI Logistics
Projectgebruik van stroom i.p.v. stationair 
draaien op diesel bij leveren; Optimalisatie 
verlichting; Update verwarmingsinstallatie 
...

Holcim
Modal shift: van truck naar boot en trein; 
Lokale leveranciers: keuze van nieuwe le-
veranciers gelegen in nabijheid van de pro-
ductiecentra ...

Makro Cash & Carry
Centralisatie aanleveringen leveranciers; 
Aanleveringen centrale warehouses tijdens 
de daluren; Optimalisatie beladingsgraad 
pallets en trucks centrale warehouses ...

Norbert Dentressangle
Nieuw diepvriesmagazijn met zeer laag 
energie- en waterverbruik; Brandstofbe-
sparing door opleiding en begeleiding van 
chauffeurs d.m.v. analyse van het rijgedrag 
(eco-module in de boordcomputer); Be-
wustmaking personeel; Vervanging vloot 
naar Euro 5 - 6 en alternatieve brandstof-
fen (CNG) ...

Railroads
Intermodaal vervoer; Combinatieritten; Lo-
kale terminals (kilometers wegvervoer be-
perken tussen laad- en losplaats); Minder 
cleaning/uitvegen tank door een betere 
planning; Groen uitcharteren; Werken met 
partners om lege retouren te vermijden ...

SITA
Continue vernieuwing wagenpark met 
steeds zuinigere voertuigen; Acties gericht 
op een aangepaste rijstijl van onze chauf-
feurs; Zonnepanelen en windmolens ...

TDL Group
Plaatsing mobiele rekken (aantal pallet-
plaatsen per m³ te verhogen); Zonnepane-
len; Ecodrivetraining; Optimalisatie trans-
portplanning ...

Transport Lux
Vernieuwing vloot van Euro 3 naar Euro 5; 
Ecodriving + opvolging rijstijl chauffeurs; 
Begrenzing vrachtwagens op 85 km/u; 
Waterstof elektrolyse bij brandstofverbran-
ding; Zonnepanelen; Nieuwe plannings-
software – reduceren lege kilometers ...

Transport Mervielde
Ecodriving, automatische versnellings-
bak, sideskirts, standairco, regelmatige 
controle van banden, banden vullen met 
stikstof, Euro 6 motoren; Efficiënte plan-
ningsoftware; Opslag in eigen magazijn; 
Horizontale samenwerking; Vervoer per 
spoor of intermodaal; Woon/werk verkeer 
met trucks verminderen; Verhogen bela-
dingsgraad; Huur parking in de buurt van 
laad- en/of losplaatsen; Vervangen olieke-
tel; Zonnepanelen ...

United Biscuits
Consolidatie warehousing & distribution 
Benelux bij 1 LSP; Optimaliseren vulgraad 
van pallets en wagens; Centrale levering 
(i.p.v. levering op winkelpunt) aantal klan-
ten; Reductie transport van en naar ex-
terne copackers door in-house copacking 
voor promoties & displays; Modal shift van 
weg naar water ...

Van de Poel
Ecodriving; Investeringen rollend mate-
rieel: Euro 6 motoren + volumewagens; 
Bandenkeuze; Optimalisatie laadvolumes; 
Beladingsgraad verhogen; Routemanage-
ment ...

Withofs Transport
Dual-Fuel versneld invoeren op trucks en 
eigen LPG-station; Brandstofbesparende 
maatregelen (Ecodriving, aerodynamica, 
start/stop, 85 km/u); Woon/werk verkeer 
met trucks verminderen; Laadgewicht ver-
hogen ...

KoninKlijKelaan 76  l  2600 Berchem  l  WWW.Vil.Be
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Was u erbij?

Op 25 april organiseerde het VIL 
het tweede themacafé van het jaar. 
Onderwerp van de avond was “Ne-
arshoring”, gastheer was Brussels 
Airport die de genodigden op Brucar-
go ontving.

Door een ernstig ongeval op de E34 was 
er voor de ingeschreven deelnemers die 
via de Antwerpse ring dienden te komen 
geen doorkomen aan. Het aantal aanwe-
zigen was bijgevolg beperkt maar geen 

excuus om niet van start te gaan.

Zoals gebruikelijk verliep de avond infor-
meel en bij het nuttigen van een natje en 
een droogje.

Het onderwerp werd ingeleid door Fran-
cis Rome, directeur externe relaties bij het 
VIL. Hij gaf zijn visie op wat ons in de na-
bije toekomst te wachten staat en welke 
bedreigingen en opportuniteiten dit vanuit 
logistiek oogpunt zal meebrengen.

Hierna ontstond een zeer levendige dis-
cussie waardoor dit themacafé uitgroeide 
tot één van de beste discussie-avonden.

Met dank aan Brussels Airport voor de 
gastvrije ontvangst en verzorgde catering.

Themacafé “Nearshoring – de herlokalisatie van industrieën naar 
de consument toe”

Inspiratiemiddag voor KMO’s uit de logistieke sector
Op 23 april organiseerde het VIL sa-
men met SD Worx een inspiratiena-
middag specifiek gericht op KMO’s uit 
de logistieke sector. Het zijn woelige 
tijden voor de logistieke sector. Tij-
dens deze inspiratienamiddag kwa-
men vier thema’s aan bod die KMO’s 
kunnen helpen wapenen.

Niet alleen KMO’s voelden zich aange-
sproken door de thema’s. In het publiek 
zaten ook deelnemers van grote bedrijven. 
Alternatieve verloning, (anders) aanwerven 
van personeel, eenvoudig subsidies aan-

vragen en manieren om energieverbruik te 
reduceren … onderwerpen die voor ieder-
een interessant zijn.

Voor de pauze gaf SD Worx tips om kos-
tenverspilling te vermijden bij de aanwer-
ving van personeel en een zicht op de 
alternatieve verloningssystemen die bruik-
baar zijn voor logistieke KMO’s. Na de 
pauze informeerde Agentschap Onderne-
men over de vele mogelijkheden van sub-
sidies binnen de ‘KMO-portefeuille’. Wie 
en wat komt in aanmerking en hoe dien 
ik een dossier in? De aanwezigen kregen 

heel praktische informatie. Het laatste on-
derwerp was toegespitst op kostenbespa-
ringen door duurzaam ondernemen. Het 
VIL bracht best practices en Eric Dewaet 
van Hospital Logistics (Lean and Green 
koploper) inspireerde met een praktijk-
case.

Het publiek ging op het einde van de na-
middag in ieder geval naar huis met kost-
bare inspiratie.
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Algemene Vergadering

Datumprikkers

Woensdag 29 mei vonden de leden 
van het VIL opnieuw hun weg naar De 
Ark in Antwerpen voor de jaarlijkse Al-
gemene Vergadering. Geen ontvangst 
en receptie in het zonnetje deze keer, 
wel knus benedendeks.

VIL voorzitter Danny Van Himste heette 
het publiek welkom en overliep de jaarre-
kening 2012 en begroting 2013. De cijfers 
werden goedgekeurd.

Er stonden dit jaar ook verkiezingen op 
het appel omdat bestuurder Erik Vande 
Paer (LLP) zijn mandaat vacant stelt. Eric 
Dewaet, algemeen directeur van Hospital 
Logistics, werd verkozen als nieuwe be-
stuurder in de categorie logistieke dienst-
verlener KMO.

Traditiegetrouw bracht Algemeen Directeur 
Liesbeth Geysels verslag uit over de reali-
saties en highlights van het voorbije werk-
jaar. Key note speaker van de avond was 
Claire Tillekaerts, Gedelegeerd Bestuurder 

Flanders Investment & Trade (FIT). Althans 
dat was de planning tot verkeershinder 
roet in het eten gooide. Aan FIT-medewer-
ker Peter Jaspers de ondankbare taak om 
in de bres te springen en haar boodschap 
over te brengen rond het topic ‘Hoe aan-
trekkelijk is Vlaanderen als logistieke regio 
voor buitenlandse investeerders?’ Hierna 
volgen twee uitreksels uit haar voordracht:

“... Een goede afstemming tussen de di-
verse bestuurlijke niveaus in ons land, van 
federaal over gewestelijk tot provinciaal en 
ook gemeentelijk niveau is noodzakelijk om 
succesvol te kunnen zijn. En we moeten 
absoluut vermijden om Vlaanderen inter-
nationaal in verspreide slagorde te promo-
ten. Op logistiek vlak geven onze Vlaamse 
havens bv. te weinig blijk van collegialiteit 
en een gemeenschappelijke toekomstvi-
sie, terwijl ze zo hard op elkaar aangewe-
zen zijn”.
 
“… En dan komt Vlaanderen al snel in het 
vizier want wij hebben nog altijd een zeer 

sterke business proposal voor de belang-
rijke drivers van logistieke projecten: onze 
afstand tot de markt is zeer kort, we be-
schikken over een goede transportinfra-
structuur en hanteren desondanks zeer 
competitieve kosten voor warehousing. 
In de omgeving van Antwerpen kost wa-
rehousing bv. gemiddeld 57 euro per m² 
per jaar. Ter vergelijking: in Lille bedraagt 
die kost 74 euro, in Rotterdam 75 en in 
Hamburg 80 euro”.

Claire Tillekaerts haalde nog net het slot-
woord en maakte tijdens de receptie de 
nodige tijd vrij om onze leden te woord te 
staan.

Slotevent E-warehouse
Samen met 15 bedrijven onderzocht het VIL hoe een warehouse 
op maat van e-commerce ideaal wordt ingericht. De logistieke 
afwikkeling van online bestellingen verschilt significant van traditi-
onele logistiek en vraagt dan ook een specifieke aanpak. Aanhoor 
de resultaten van het onderzoek, aangevuld met presentaties van 
enkele praktijkgetuigenissen en gastsprekers.
Donderdag 20 juni 2013, The Crescent, Anderlecht
Wees snel: bijna volzet!

Slotevent ‘GPRS-monitoring van 
luchtvracht’
Doel van het project is GPRS-monitoring te integreren in operati-
onele luchtvrachtketens om de condities en locaties van tempe-
ratuurgevoelige en hoogwaardige luchtvracht op te volgen. De 

resultaten van dit onderzoek, aangevuld met enkele boeiende 
getuigenissen uit de sector, komen er aan bod.
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 ... Topsprekers brengen hun visie op de 
toekomst van de logistieke ketens, in het licht van de veranderin-
gen die de samenleving ondergaat.
Donderdag 28 november 2013, Kinepolis, Antwerpen

 Meer info: www.vil.be/events
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Nieuwe VIL Leden
Daikin Europe
Daikin is dé specialist voor ideale klimaatregeling bij u thuis en 
in grotere commerciële en industriële ruimtes. Daikin Europe, 
opgericht in 1972 in Oostende, is het hoofdkantoor van Daikin 
voor Europa, het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika. 
De vestiging fungeerde oorspronkelijk als assemblage- en dis-
tributiecentrum. Vandaag is ze uitgegroeid tot een internationaal 
hoofdkwartier voor ontwikkeling, productie, administratie, sales 
en marketing, met een strategisch kantoor in Brussel.
www.daikin.be

Freebility
Freebility, onderdeel van de CronosGroep, specialiseert zich in 
het adviseren rond en ontwikkelen van mobiele applicaties op 
onder andere PDA’s en Tablet PC’s in B2B-omgevingen. Hun 
toepassingen worden typisch gebruikt voor het opvolgen van 
inspecties, installaties, verkoop en merchandising, transport en 
koerierdiensten, magazijnautomatisatie ... Met 8 jaar ervaring in 
de mobiele markt, en 15 jaar in de ICT markt in het algemeen, kan 
Freebility een breed gamma aan diensten aanbieden.
www.freebility.be

Go4Logistics
Go4Logistics ontwikkelt oplossingen voor transport- en logistieke 
bedrijven vanuit een ruime ervaring in de sector zelf. Geïnspireerd 
door de noden van ondernemers in de logistiek werd de inno-
vatieve totaaloplossing ‘Go4TMS’ Suite ontwikkeld op basis van 
Microsoft Dynamics NAV. Go4Logistics werd opgericht in 2010 
als dochteronderneming van de Cronosgroep, het grootste onaf-
hankelijke Belgische IT bedrijf. Deze link garandeert een financiële 
sterkte en is tevens een bron van expertise en mankracht.
www.go4logistics.be

Logistics Integrated Services (LIS)
De bedrijfsnaam zegt precies wat Logistics Integrated Services 
kan bieden: een geïntegreerde (bij de klant in huis), logistieke (en-
kel binnen dit sectorgebied) service (toegevoegde waarde, vb. 
orderpicking, reachen en lossen in vrac). Het doel is duidelijk: be-
drijven die een (tijdelijk) personeelstekort hebben, voorzien van 
zeer gemotiveerde arbeidskrachten met al jaren ervaring in de 
logistiek. Daarnaast is het ook mogelijk om afgebakende projec-
ten van bedrijven voor langere tijd - zelfs een contract voor onbe-
paalde duur is mogelijk – aan hen over te laten.
www.lisbvba.be

Portilog
Portilog, het vroegere Beroepsinstituut, organiseert al jaren prak-
tijkgerichte opleidingen over havengebonden en logistieke the-
ma’s. Portilog doet er alles aan om het opleidingsaanbod actueel 
en praktijkgericht te houden en verder uit te breiden. De docenten 
zijn allemaal mensen uit de praktijk die hun kennis en ervaring 
graag met de cursisten delen. Wilt u alles weten over logistiek? Of 
wenst u uw kennis of die van uw medewerkers te versterken op 
het gebied van scheepvaart, expeditie, douane, logistiek,...? Dan 
kunnen zij vast iets voor u betekenen.
www.portilog.be

Remant
Remant is al meer dan 30 jaar een gevestigde naam in de mari-
tieme expeditiesector. Ze hebben referenties in de meest diverse 
domeinen en nichemarkten: brouwerijbenodigdheden, dranken, 
voeding, voedingsadditieven, oliën zowel industrieel als voor 
menselijke consumptie, hulpgoederen, textiel, tapijten, papier, 
metalen en plastics, chemie en agrochemie, filmproducten, het 
volledige gamma rollend materiaal. Remant is behalve logistiek 
expert ook al vele jaren een hoofdrolspeler in douanezaken.
www.remant.be

Remitrans
Familiebedrijf Remitrans, Transporteur van het Jaar 2012, kan 
met zijn ultra-moderne wagenpark en installaties beantwoorden 
aan al uw eisen. Sinds 1967 heeft het bedrijf ervaring in nationaal 
en internationaal transport en voert het dagelijks trafieken uit op 
Benelux, Duitsland en Frankrijk. Service en flexibiliteit zijn door de 
jaren heen hun handelsmerk geworden. “Just In Time” en GMP 
VCA zijn voor hen vertrouwde begrippen en dankzij hun IT-infra-
structuur worden transporten automatisch en efficiënt ingepland 
en is uw lading op elk moment traceerbaar.
www.remitrans.be

Scandinavian Tobacco Group
Scandinavian Tobacco Group (STG) Lummen produceert sigaren 
en cigarillos voor de wereldwijde markt. De fabriek is de grootste 
sigarenfabriek van Europa en stelt 400 werknemers tewerk. De 
Scandinavian Tobacco Group is ’s werelds grootste producent 
van sigaren en pijptabak. De hoofdzetel bevindt zich in Kopen-
hagen en telt wereldwijd 9.500 werknemers in productie- en ver-
koopsorganisaties in ruim 20 landen.
www.st-group.com

Transport Van Praet
Familiebedrijf Transport Van Praet biedt zijn klanten een uitste-
kende en correcte dienstverlening door flexibiliteit en professio-
nalisme. Ze zijn specialist in “full-load”-transporten, transport op 
maat en expresdiensten. Ze zijn goed vertrouwd met de com-
plexiteit van uiteenlopende logistieke problematieken en kunnen 
elke opdracht binnen de 12 uur na ontvangst uitvoeren. Dit dank-
zij hoogopgeleid en toegewijd personeel, een moderne en goed 
uitgeruste vloot, flexibiliteit, track & trace en centrale ligging.
www.tvp-logistics.be

Zoetis
Zoetis, voorheen de divisie diergezondheid van Pfizer, is een in-
ternationaal diergezondheidsbedrijf dat zich erop toelegt om zijn 
klanten op steeds betere manieren te ondersteunen. Voortbou-
wend op 60 jaar ervaring leveren zij hoogwaardige geneesmidde-
len, vaccins, ondersteuning en educatie. Ze werken er iedere dag 
aan om de uitdagingen waar de mensen die dieren houden en 
verzorgen in de praktijk mee te maken krijgen, beter te begrijpen 
en aan te pakken, op manieren die voor hen echt relevant zijn.
www.zoetis.be
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