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VIL publiceert Trendradar voor de 

logistiek 
De VIL Trendradar, editie 2019, is van de pers gerold. Een lijvig boek in mensentaal 

waarin VIL alle technologieën en trends in de logistiek beschrijft en illustreert.   

Onze maatschappij verandert in een razendsnel tempo. Nieuwe technologieën en concepten 

dwingen ook de logistieke sector om zich constant aan te passen. “Veel technologische 

ontwikkelingen en nieuwe concepten zijn geen ver-van-ons-bed-show, maar hebben een 

duidelijke invloed op onze sector. Dit boek is bedoeld om bedrijven inzicht te geven in wat 

mogelijk is zodat zij erop kunnen inspelen en doordachte strategische keuzes kunnen maken”, 

aldus Eric Verlinden, Manager Transitie Domeinen bij VIL en auteur van de Trendradar.  

Het boek vertrekt met een schets van onze wereld in verandering, onderverdeeld in vier 

benaderingen: de wereld, de mens, het bedrijf en de overheid. Vervolgens worden de 

technologische vernieuwingen die belangrijk zijn voor onze sector toegelicht. Deze 

technologieën worden niet benoemd als trends, maar als de enablers in de transitie naar een 

slimmere logistiek. Naast technologieën komen ook enkele innovatieve logistieke concepten 

aan bod. Vanuit deze maatschappelijke veranderingen en enablers heeft VIL twaalf logistieke 

trends gedetecteerd die beschreven worden in het boek.  

Op de VIL nieuwjaarsreceptie werd de Trendradar in primeur overhandigd aan alle 

genodigden. De publicatie lokte alvast veel positieve reacties uit: 

“Ik heb in al die jaren in de logistiek nog maar zelden zo’n bruikbare gids gezien als dit. Je mag 

er van op aan dat dit alvast op mijn bureau gebruikt zal worden!”, aldus Sofie Brutsaert (VBO-

FEB). 

VIL-leden kunnen de Trendradar gratis downloaden in de kennisbibliotheek. Niet-leden kunnen 

terecht in de webshop. 

Wegwijs doorheen de Trendradar: Inhouse workshops 

Bedrijven, kennisinstellingen, federaties, belangenverenigingen,…  die dieper willen ingaan op 

de inhoud van deze Trendradar, kunnen vanaf april 2019 een in-house workshop boeken bij 

VIL (850 euro voor VIL-leden; 970 euro voor niet-leden). 
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VIL 

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als 

Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten 

te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de 

Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt 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.  

Meer informatie over VIL: www.vil.be  
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