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1. INLEIDING 

VIL werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als hét aanspreekpunt voor de logistieke sector. 

De doelstelling van VIL is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de bedrijven. 
VIL vertegenwoordigt bijna 600 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners en een 
netwerk aan contacten in binnen- en buitenland. 

VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve 
concepten en technologieën te implementeren. Zo kan Vlaanderen haar positie als logistieke topregio in Europa 
behouden en versterken. 

VIL biedt hiervoor Vlaamse bedrijven de mogelijkheid deel te nemen aan innovatieve logistieke projecten. De 
projecten komen bottom-up tot stand en behandelen een brede waaier aan onderwerpen zodat alle bedrijven 
zich in de organisatie kunnen terugvinden. 

Op deze basis werd het VIL project “AR/VR training for Logistics” gelanceerd. 

In de logistiek verlopen trainingen van arbeidskrachten volgens de conventionele manier. Deze zijn ze 

tijdsintensief wat resulteert in hoge kosten, extra stress en risico’s in de live omgeving. Het inzetten van AR-VR-

oplossingen kan hiervoor mogelijk soelaas bieden. 

2. CONTEXT EN SCOPE 

Scope 

 

In februari 2019 startte VIL het onderzoeksproject “AR/VR training for logistics”. 

VIL wil met dit project nagaan wat de mogelijkheden en opportuniteiten zijn van AR - VR voor training en 

ondersteuning van logistieke taken in magazijnen en distributiecentra. Tevens gaat VIL ook de praktische 

inzetbaarheid en economische meerwaarde toetsen.  

9 bedrijven nemen deel aan het VIL-project, namelijk: Atlas Copco Airpower, DHL Supply Chain, Generix Group 
Benelux, Kuehne + Nagel, Lanxess, Nike, Randstad Group Belgium, Scania Parts Logistics en VDAB. 

Voor meer info zie ook: https://vil.be/project/ar-vr-training-for-logistics/ 

VIL wil voor dit project 3 POC’s (Proof of Concept) opzetten gebaseerd op 3 verschillende sites. De POC’s zijn 
gebaseerd op 3 verschillende, gemeenschappelijke use cases van de projectgroep. De testen zullen worden 
uitgevoerd op 3 verschillende sites die ook verantwoordelijk zijn voor de operationele uitvoering van de 
testtrainingen. 

1. DHL Supply Chain - Bornem 
Screening soft skills en vaardigheden bij assessment van logistieke operatoren  

2. Scania Parts and Logistics Center – Opglabbeek 
Veiligheidsinstructies en risicosituaties 

3. Nike Logistics Center – Laakdal 
Picking proces aanleren 

 

https://vil.be/project/ar-vr-training-for-logistics/
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In deze RFP worden de functionele vereisten voor de verschillende POC’s en testscenario's beschreven. De 
kandidaat-leverancier moet een oplossing voorstellen die aan deze eisen voldoet of mag ook alternatieven 
voorstellen met een duidelijke toelichting. De kandidaten zijn volledig vrij om een andere oplossing/set-up voor 
te stellen binnen het domein van AR/VR als dit een betere oplossing rechtvaardigt. 
De kandidaat aanbieders mogen ook een deelofferte aanbieden voor 1 of 2 POC’s. 

Objectieven 

De belangrijkste doelen van deze POC’s zijn het testen en valideren dat de AR/VR-technologie inzetbaar is voor 
logistieke trainingen. VIL zal aansluitend op de testen een uitgebreide user bevraging opzetten met vragen naar 
gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, performantie, user interface, leerervaring en algemene tevredenheid. 

Belangrijk bij de uitvoering van de POC’s is het meten van het gedrag van de trainees (testpersonen) op basis 
van: 

1. Tijd: tijdsmetingen van elke processtap/taak  
2. Fouten: meten of registreren van fouten tijdens de gehele trainingsproces 
3. Bewegingen: registreren van elke stap/keuze in het trainingsproces 

Het doel is dat deze data éénvoudig kunnen worden vergeleken met de prestaties van een expert of ervaren 
operator. 

Bijkomend is het doel ook om de trainer ratio (aantal trainees/trainer) te meten. Is het mogelijk om met één 
trainer meerdere trainees te trainen in een bepaalde tijdsduur? 

Het VIL zal aanlsuitend op de uitgevoerde testen de operatoren bevragen naar gebruikersgemak en motivatie 
om te leren op basis van deze nieuwe tools. 
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3. DHL SUPPLY CHAIN – SCREENING SOFT SKILLS EN VAARDIGHEDEN 
BIJ ASSESSMENT VAN LOGISTIEKE OPERATOREN  

Bedrijfsinfo 

DHL Supply Chain, onderdeel van de DPDHL Group met een omzet van EUR 56,6 miljard, is 's werelds leidende 
logistieke dienstverlener. DHL Supply Chain biedt gespecialiseerde, beproefde expertise voor diverse sectoren, 
zoals automotive, consumentenartikelen, chemie, energie, techniek en productie, Life Sciences en 
gezondheidszorg, kleinhandel en technologie.  

Testsite, leerdoelen en scope 

Scope 

In deze POC ligt de focus op het screenen van logistieke vaardigheden en soft skills voor logistieke operatoren 
specifiek voor orderpicking. Op basis van een workshop met de projectleden zijn de belangrijkste soft skills en 
vaardigheden vastgelegd. Om de soft skills in een authentieke testomgeving te achterhalen, werden deze 
‘gemapt’ binnen bepaalde vaardigheden van logistieke operators. Tabel 1 bevat de soft skills. In tabel 2 worden 
de soft skills gemapt op de vaardigheden. 

 

 Softskills 

A Can do, (zelf)motivatie 

B Durven hulp vragen 

C Leergierig 

D Nauwkeurigheid 

E Stressbestendig 

F Flexibiliteit 

G Alertheid 

 

Tabel 1 Overzicht belangrijke soft skills orderpicker 

 

Vaardigheden  Soft skills specifiek Soft skills generiek 

Instructies lezen B,D C,E,F 

Stapelen A,B,D,E,G C,E,F 

Tellen B,,D C,E,F 

Labels aanbrengen B,D,E C,E,F 

Verzendklaar maken B,F,G C,E,F 

Opruimen werkplek A,G C,E,F 

Navigeren (ruimtelijk inzicht) A,G C,E,F 

 

Tabel 2 Overzicht belangrijke vaardigheden orderpicker 
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Leerdoelen 

Nagaan of men met VR op een doeltreffende manier logistieke vaardigheden en soft skills voor orderpickers kan 
toetsen bij het aanwervingsproces. Het doel is om de effectiviteit van het assesment proces te verhogen zodat 
aangenomen kandidaten minder snel afhaken na een korte aanloopperiode. 

Testsite 

De opzet van deze VR-POC is onafhankelijk van de fysieke locatie, m.a.w. generiek voor elke logistieke partner.. 
DHL heeft zich geëngageerd om voor deze POC de nodige testkandidaten te selecteren. 

Testomgeving 

Het doel is om deze assessment te laten afspelen in een VR magazijn-lay-out waarbij de testpersoon een 
orderpicking-opdracht zal uitvoeren. 

Hierbij een overzicht van de vereisten van de VR-omgeving: 

• Warehouse, lay-out en inrichting tbd in functie van de noden en budget. Het hergebruiken van de 
omgeving, 3D elementen in de tweede POC (veiligheidsrisico’s) is een meerwaarde.  

• De orderpicker zal vertrekken uit een centraal punt, bv de desk waar hij z'n opdrachten dient in 
ontvangst nemen. De orderpicker zal eerst zijn PBM's moeten aandoen, dit zal tevens als gewenning zijn 
voor de controls. 

• De orderpicker moet kunnen bewegen/navigeren in de VR-wereld (beperkt fysiek wandelen in de 
realiteit in een zone van max 4 x 4 meter), grote afstanden naar andere zones zal men overbruggen door 
middel van teleporteren. 

• De orderpicker zal zich niet voortbewegen op een elektrische transpallet of een ander orderpicking 
device [een virtuele orderpicker kan optioneel wel mee opgenomen worden (een zwevende pallet voor 
de orderpicker) die mee beweegt met de beweging van de persoon om een meer reële omgeving te 
krijgen]. 

• De orderpicker zal zich bewegen in gangen van 3.2m breed met aan weerszijde een gevuld pallet rek. 

• De staanders zijn rood van kleur, de dwarsliggers blauw van kleur en 1 module is 8m hoog, 2.7m breed 
en 1,1m diep. 

• Het aantal modules (d.w.z. hoe diep de gang zal worden) is tbd. 

• De rekken staan rug tegen rug (behalve tegen de muur) met een tussenspatie van 0.3m. 

• De modules van rekken bevatten 3 niveaus (door dwarsliggers gescheiden), d.w.z. 1 module bevat 2 
dwarsliggers. 

• 1 dwarsligger is 0.15m hoog, 2.7m breed en 0.1m dik. 

• 1 staander is 8m hoog en 0.15m breed. 

• Het 1ste niveau is het grondniveau, het 2de niveau zal zich bevinden (onderkant dwarsligger) op 2.3m 
en het 3de niveau op 4.75 (onderkant dwarsligger) + 2 extra niveaus. 

• In de rekken bevinden zich europallets op niveau 1, 2 en 3, er kunnen 9 europallets in 1 module 

• Op die europallets bevinden zich steeds en enkel maar dozen. 

• De dozen zijn lichtbruin van kleur. 

• De dozen zijn voorzien van een label op de voorkant (dus te zien vanuit de gang) van de doos, waarop 
SKU-identificatie kan worden gelezen. 

• De europallets op niveau 2 en 3 zijn steeds voorzien van 30 dozen van het type doos 2. 

• De europallets op niveau 1 zijn ook voorzien van dozen, dit moeten er geen 30 zijn maar mag variëren. 

• Het picken van de goederen door de orderpicker zal steeds gebeuren op grondniveau. 

• De orderpicker zal de dozen overladen uit de rekken op de drager aan de hand van z’n pickingopdracht. 

• In de "happy path" (zie hieronder) zullen er voldoende of meer dozen aanwezig op het pallet in het rek 
op grondniveau, waarvan de orderpicker moet picken aan de hand van z’n pickopdracht.. 
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Testscenario’s 

Het VR-assement bestaat uit 2 scenario’s: “happy path” en “unhappy path” . Het eerste scenario, het “happy 
path” , dienen de standaardstappen van een pickopdracht te worden uitgevoerd zonder excepties en zonder 
extra complexiteit. Bij het tweede scenario, het “unhappy path”, worden excepties en extra complexiteit 
toegevoegd.  

 

 

 

Omschrijving basisinstructies: 

• De primaire taak is het correct aantal dozen picken, vanop de correcte plaats, van het correcte artikel 
aan de hand van een pickinglijst. 

• De orderpicker zal werken volgens het man-to-goods-principe. Bij het principe van het 
orderpicksysteem ‘man-to-goods’ moet de orderpicker zichzelf fysiek naar de opslaglocaties begeven. 

• De orderpicker zal de taak binnen een aanvaardbare termijn uitvoeren (termijn tbd volgens expert). 

• De orderpicker zal vuilnis opruimen indien mogelijk. 

• De orderpicker zal tijdig hulp vragen aan de supervisor die steeds aanwezig is. 

• De orderpicker krijgt een tijdsklok, dwz horloge aan de pols of klok aan muur. 

• DHL heeft zich geëngageerd om voor deze POC de nodige testkandidaten te selecteren. Toch is de opzet 
van deze VR-POC onafhankelijk van de fysieke locatie, m.a.w. generiek voor elke logistieke partner. 

 

Omschrijving happy path: 

• De orderpicker zal de opdracht halen aan een desk, de opdracht zal op "tablet ipv papier" te lezen zijn. 
Het totaal aantal dozen van de gehele pickingopdracht zal 26 dozen zijn van type doos 2, dit zal te lezen 
zijn op de digitale pickbon. 

• De orderpicker zal een drager moeten gaan halen en selecteren. Deze drager zal van het type pallet 1 
zijn (op dat moment zijn enigste keuze). 

• De orderpicker zal deze 26 dozen op 5 verschillende locaties moeten gaan halen. 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 1ste locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• 10 dozen van de type 2 doos zal de orderpicker op een 1ste locatie moeten gaan halen. 

• De orderpicker zal deze dozen correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 1. 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 2de locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• 9 dozen van de type 2 doos zal de orderpicker op een 2de locatie moeten gaan halen, deze locatie zal 
zich 3 modules verder in dezefde gang bevinden als locatie 1. 
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• De orderpicker zal deze 9 dozen correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 1 
bovenop de reeds 10 aanwezige dozen van de vorige locatie. 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 3de locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• 7 dozen van de type 2 doos zal de orderpicker op een 3de locatie moeten gaan halen in een andere gang 
dan de gang van de 1ste en de 2de locatie. 

• De orderpicker zal deze 7 dozen correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 1 
bovenop de reeds 19 dozen van de vorige locaties. 

• Na de 3de pickinglijn is de opdracht klaar en moet de orderpicker de pallet afzetten aan de wikkelaar 

• De pallet wordt gewikkeld met folie 

• De orderpicker moet ook na het wikkelen een label aanbrengen die uit een printer naast de 
wikkelmachine moet komen. Het label bevat in dit geval o.a. het aantal dozen dat de orderpicker moest 
picken namelijk 26, dit ter controle. 

 

Omschrijving unhappy path: 

(Tekst in blauw geeft toelichting van de excepties of extra complexiteit) 

• De orderpicker zal zich opnieuw begeven naar de desk, de opdracht zal op "tablet ipv papier" te lezen 
zijn. Het totaal aantal dozen van de gehele pickingopdracht zal 40 dozen zijn waarvan 30 van type doos 
2 en 10 van type doos 1, dit zal te lezen zijn op de digitale pickbon. 

• De orderpicker krijgt mee dat deze opdracht absoluut mee moet met de truck die staat te wachten 
deadline is 14u. 

• De orderpicker zal een drager moeten gaan halen dit zal van het type pallet 2 zijn (hij heeft de keuze uit 
type pallet 1 en type pallet 2 maar op type pallet 1 zal hij niet alle dozen kunnen stapelen). 

• De orderpicker mag pallet 1 selecteren, hij zal uiteindelijk zien dat niet alles op 1 pallet zal gaan 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 1ste locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• 12 dozen van de type 2 doos zal de orderpicker op een 1ste locatie moeten gaan halen, op de picklocatie 
bevinden zich echter maar 6 dozen. 

• Gewenste actie: hulp inroepen van de virtuele supervisor, deze laat een aanvuller komen met een volle 
pallet, de orderpicker kan verder gaan OF de supervisor kan de pickinglijn schrappen. 

• De orderpicker zal deze dozen correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 1 of pallet 
type 2. 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 2de locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• Bij aankomst op z'n 2de locatie is er duidelijk een overhellende, bijna vallende pallet waarneembaar op 
niveau 2, dit moet de orderpicker melden aan de supervisor. 

• 10 dozen van de type 1 doos zal de orderpicker op een 2de locatie moeten gaan halen, deze locatie zal 
zich 3 modules verder in dezefde gang bevinden als locatie 1. 

• De orderpicker zal deze 10 dozen type 1 correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 
1 of 2 bovenop of naast de reeds 12 dozen van type 2 van de vorige locatie. 

• De orderpicker herschikt de pallet zodoende dat er 2 dozen van type 1 en 6 dozen van type 2 op de 
onderste slag staan en hetzelfde in spiegelbeeld op de 2de slag staan. De overige 6 zet hij er bovenop. 

• De orderpicker zal zich moeten begeven naar zijn 3de locatie aan de hand van de coördinaten op zijn 
pickbon. 

• 18 dozen van de type 2 doos zal de orderpicker op een 3de locatie moeten gaan halen in een andere 
gang dan de gang van de 1ste en de 2de locatie. 

• De orderpicker zal deze 18 dozen correct moeten stapelen binnen de afmetingen van pallet type 1 of 
type 2 bovenop de reeds 22 dozen van de vorige locaties. 

• Deze dozen zijn voorzien van een "this side up-label" en staan verkeerd gestapeld op de pickinglocatie, 
aan de orderpicker om deze juist te stapelen op zijn pallet. 

• Na het overstapelen van 4 van de 18 dozen gaat de bel van het einde van de shift (het is 14u), wat doet 
de orderpicker: de pallet afwerken of geeft hij de opdracht aan de collega van de volgende shift? 

• Op dit moment zal de orderpicker zien wanneer hij de keuze heeft gemaakt voor pallet type 1 dat dit 
niet de goede keuze was, hulp inroepen van de supervisor is hier aangewezen. 
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• Na de 3de pickinglijn is de opdracht klaar en moet de orderpicker de pallet afzetten aan de wikkelaar. 

• De orderpicker moet ook na het wikkelen een label aanbrengen die uit een printer naast de 
wikkelmachine moet komen, de label bevat in dit geval oa het aantal dozen dat de orderpicker moest 
picken namelijk 40 echter zal het label 38 aangeven. 

• Supervisor raadplegen wat te doen, herprinten label is wat de supervisor zal doen. 

 

Voorstel qua afmetingen pallet en dozen 

Type drager Afmetingen Dozen 
op een 
laag 
Euro 
Pallet 

Lagen 
op een 
pallet 
Euro 
Pallet 

Dozen 
op een 
pallet 
Euro 
Pallet 

Dozen 
op een 
laag 
Indu 
pallet 

Lagen 
op een 
pallet 
Euro 
Pallet 

Dozen op 
een pallet 
Euro 
Pallet 

Pallet 1- Euro L1.2m*B0.8m*H2.2m             

Pallet 2 - Industrie L1.2m*B1.0m*H2.2m             

Doos 1 L0.6m*B0.4m*H0.4m 4 6 24 5 6 30 

Doos 2 L0.4m*B0.3m*H0.3m 8 7 56 10 7 70 

 

Technische vereisten 

 

Testomgeving en communicatie 

De applicatie moet HR-managers tijdens het assessmentproces beter in staat stellen om een correcte inschatting 
te maken van de vaardigheden en soft skills die een startende logistieke operator moet hebben. De applicatie is 
dus een testscenario voor een sollicitant tijdens het assessmentproces. Hieronder vind je een flow van het 
volledige aanwervingsproces. 

 

De te ontwikkelen applicatie vormt dus de vierde schakel in het aanwervingsproces. De focus ligt hier duidelijk 
op assessment van soft skills. De soft skills werden echter in logistieke vaardigheden verweven om een 
authentieke testomgeving te creëren. 

Het VR assessment vindt plaats op het bedrijf zelf in een daarvoor voorziene ruimte. Deze ruimte is voldoende 
groot voor één speler en één begeleider (HR-manager). Het assessment gebeurt steeds in deze ruimte. Toch 
moet het ook mogelijk zijn om dit assessment af te nemen bij de recruiter zelf, dus nog voordat de sollicitant bij 
het feitelijke bedrijf terechtkomt. 

Opbouw: 

De applicatie moet de identificatie van de sollicitant mogelijk maken. Omwille van privacyredenen mag dat niet 
de naam van de sollicitant zijn. Er moet dus een anonieme registratie mogelijk zijn. De data van deze registratie 
moeten gekoppeld worden aan de testresultaten binnen de applicatie.  

Vooraf het feitelijke assessment (happy path) volgen er enkele eenvoudige instructies om de controls onder de 
knie te krijgen. Er is dus een ‘dummy’ level om de sollicitant voldoende vertrouwd te maken (‘familiarisation’) 
met de VR-omgeving. Bij voorkeur vindt dit in dezelfde logistieke omgeving plaats. Er worden duidelijke 
instructies gegeven over alle uit te voeren stappen (zie happy en unhappy path hierboven). Hier worden geen 
data opgeslagen. 

Daarna doorloopt de sollicitant eerst het happy path. Vervolgens volgt onmiddellijk het unhappy path. 
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Hardware 

De applicatie wordt voor een 6dof-omgeving ontwikkeld. De hardware voorkeur gaat op dit moment naar Oculus 
Quest omwille van de flexibiliteit en de prijs.  

De ontwikkelaar mag echter vrij andere suggesties voor hardware doen, maar duidelijk argumenteren wat de 
voordelen zijn van die hardware tegenover Oculus Quest. 

Er worden door de ontwikkelaar de nodige appartuur (VR-brillen, controls, e.a.) aangeboden in de vorm van een 
aankoop door het VIL en optioneel als leenformule of een mix van beiden. Voor POC 1 en 2 worden minimum 4 
VR sets voorzien. 

 Applicatie 

De VR test wordt in 3D-animatie ontwikkeld, niet in 360° foto/video. 

Er wordt geen in-app feedback gegeven tijdens het assessment; 

Communicatie in-app gebeurt via audio-instructies (voice over);  

De applicatie registreert de volgende aspecten: 

• de totale tijd die de sollicitant nodig heeft voor zowel het happy path, als het unhappy path; 

• alle handelingen die moeten worden uitgevoerd (yes/no; 0/1); 

Er is geen volwaardige back-end (dashboard) vereist. De testresultaten, gekoppeld aan de identificatie moeten 
in een csv-bestand kunnen worden geëxporteerd na het assessment. De testresultaten worden na het 
assessment weggeschreven naar de dataserver (zie bij architectuur). Er is geen realtime datatransfer vereist. Alle 
data van de testperiode worden op de dataserver bewaard.  

De ontwikkelaar zal na het project een gratis licentie verstrekken aan VIL om de applicatie te demonstreren in 
een VIL experience lab. De testdata op de dataserver blijft na afloop van het project nog minimum 6 maanden 
beschikbaar voor demo/raadpleging. De testdata kan ook worden geëxporteerd naar Excel of csv bestand voor 
verdere analyse.  

De ontwikkelaar biedt aan VIL of onderaannmers de mogelijkheid om deze applicatie te gebruiken voor 
onderzoeksdoeleinden, gedurende de gehele duur van het project. Dit omvat servergebruik, gebruik van devices 
en toegang tot de resultaten op de dataserver.  

Architectuur 

De applicatie maakt geen verbinding met het bedrijfsnetwerk. De ontwikkelaar voorziet zelf een 4G router om 
een verbinding op  te zetten met de dataserver. Alternatief is dat DHL een vrije internet lijn (LAN) beschikbaar 
stelt. 

De applicatie draait  standalone op de VR-bril. Er wordt geen content gedownload/gestreamd tijdens het 
assessment.  

Data van resultaten worden opgeslagen op een dataserver in een csv-bestand. De dataserver wordt tijdens het 
onderzoekstraject beheerd door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar engageert zich om zelf een 
datamanagementplan (beveiliging, versleutelen, …) binnn het kader van de GDPR wetgeving op te stellen voor 
dit onderzoekstraject. De ontwikkelaar biedt toegang tot een gedeelde map met de testresultaten aan VIL via 
een paswoord. 
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KPI’s  

De applicatie peilt naar volgende aspecten. De registratie in csv, wordt ook zo opgesteld: 

Vaardigheden  Soft skills specifiek Soft skills generiek 

Instructies lezen B,D C,E,F 

Stapelen A,B,D,E,G C,E,F 

Tellen B,D C,E,F 

Labels aanbrengen B,D,E C,E,F 

Verzendklaar maken B,F,G C,E,F 

Opruimen werkplek A,G C,E,F 

Navigeren (ruimtelijk inzicht) A,G C,E,F 

 

Daarnaast wordt per handeling en in totaliteit de verwerkingstijd geregistreerd; 

De applicatie komt tegemoet aan de volgende beeldvereisten: 

- er is een standaardrefresh rate van minimaal 80 fps;  

- de textuurkwaliteit en de polygoondensiteit richt zich op dit voorbeeld: https://youtu.be/QwjyyCXd514  

De ontwikkelaar engageert zich om een applicatie te maken, die tegemoet komt aan gebruikvriendelijkheid (UX) 
en gebruiksgemak (UI). Hij houdt daarbij rekening met de wensen vanuit het bedrijf (HR-manager, trainers, 
werknemers, facilitators, IT support …). User-centered design staat voorop, zowel in product als in het proces 
om tot het product te komen. 

https://youtu.be/QwjyyCXd514
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4. SCANIA PARTS LOGISTICS – VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN RISICO 
SITUATIES 

Scania Parts Logistics in Opglabbeek is verantwoordelijk voor de wereldwijde distributie van alle Scania service 
onderdelen. Het magazijn in Opglabbeek heeft een afmeting van 100,000 m² met meer dan 96,000 verschillende 
onderdelen op voorraad. Scania Parts Logistics telt meer dan 1100 medewerkers en verdeelt samen meer dan 
1500 afleverpunten in 80 landen. 

Testsite, leerdoelen en scope 

Scope 

In deze POC ligt de focus op het trainen van logistieke operatoren met het profiel van orderpicking voor risico 
situaties. 

Leerdoelen 

Operatoren meer bewust te maken van gevaarlijke en exceptionele situaties die zich kunnen voordoen in een 
magazijnomgeving. 

Testsite 

Scania heeft zich geëngageerd om voor deze POC de nodige testkandidaten te selecteren. Toch staat de opzet 
van deze VR-POC onafhankelijk van de fysieke locatie.  

Testomgeving 

Het doel is om deze training te laten afspelen in een VR magazijn-lay-out waarbij de testpersoon zich naar zijn 
werkplek begeeft om een orderpicking opdracht uit te voeren. Op weg naar zijn werkplek wordt de trainee 
geconfronteerd met allerlei risicosituaties. 

Hierbij een overzicht van de vereisten van de VR-omgeving 

• Warehouse, lay-out en inrichting tbd in functie van de noden en budget (hergebruiken van de omgeving 
van de eerste POC is een meerwaarde)  

• De orderpicker zal vertrekken uit bv. een kleedkamer waar hij z'n PBM's zal moeten aandoen, dit zal 
tevens als gewenning zijn voor de controls 

• De orderpicker moet kunnen bewegen/navigeren in de VR-wereld (beperkt fysiek wandelen in de 
realiteit in een zone van max. 4 x 4 meter). Grote afstanden naar andere zones gebeurt door middel van 
‘teleporteren’.  

• Overal in de scène dient er een virtuele noodstop aanwezig te zijn zonder dat de orderpicker zich dient 
te teleporteren (binnen ruimte van 4 x 4 meter). De noodstop vormt hier onderdeel van de training en 
is dus geen noodstopfunctie om de VR-training te verlaten.  

• De orderpicker zal zich niet voortbewegen op een Electrische Transpallet (verschil met POC 1) 

• De orderpicker zal zich in het scenario te voet bewegen op weg naar z’n werkplek. Gedurende deze weg 
zullen er zich een paar risico's/events voordoen  

• De orderpicker moet onveilige situaties spotten door erop te klikken met een controller. 

• Na de gehele cyclus is er de mogelijkheid om de flow te doorlopen met aanduiding wat ze goed hebben 
gedaan en voor de supervisor aan te geven wat de juiste handelingen zouden moeten zijn bij de 
verkeerde acties! Dit komt aan bod tijdens de feedback (in-app) op het einde van de training. Deze 
feedback kan verschillende vormen aannemen: video-opname van gameplay tonen met feedback wat 
goed ging en wat fout ging; foto’s van de betreffende scène met feedback over de vereiste handelingen; 
eenvoudige tekst of voice-over met opsomming van wat goed ging en wat fout ging; een videofilmpje 
van gameplay (vooraf gemaakt tijdens het ontwikkelingsproces) dat toont hoe het juist moet …  
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Testscenario’s 

De VR training bestaat uit een 16 verschillende scenario’s/situaties die zich voordoen op weg naar zijn werkplek. 
In elke situatie kan de trainee een juiste of foute handeling doen. Bij een foute handeling zien ze onmiddellijk 
het gevolg van hun foute handeling en dus tot wat het risico kan leiden om zo de bewustwording van het gevaar 
te trainen. 

 

 

 

Overzicht scenario’s en bijhorende acties en gevolg scenario’s: 

 Risico’s Te voorzien Gewenste 
handeling 

Gevolg bij correcte 
handeling 

Gevolg bij foutieve 
handeling 

1 Blokkade door pallet Een pallet blokkeert 
een nooduitgang 

Melden aan 
supervisor d.m.v. 
klikken 

Het pallet wordt verplaatst door 
collega-orderpickers 

Brand uitbreken en dan het 
probleem van de blokkade 
uitgang  

2 Evacuatierichtlijnen niet 
gespot en de 
vluchtwegen niet gezien 

Duidelijke 
aanduidingen van 
richtlijnen en 
vluchtwegen met 
hotspots in verwerkt 

Steeds richtlijnen en 
vluchtwegen 
spotten 

Geen specifieke actie vereist. 
Eventueel een bevestiging van 
correcte handeling. 

Brand met veel rook en 
probleem dat hij niet weet 
waarnaar toe te gaan 
 

3 Men moet het juiste 
wandelpad gebruiken 

Collega loopt niet op 
het juiste wandelpad 

Collega aanduiden  Supervisor spreekt collega aan. Bijna aanrijding -> heftruck 
moet stoppen, claxonneren 

4 Gebroken pallet, of 
legger die doorhangt of  
beschadigd rek 

Visueel duidelijk tonen 
dat legger of pallet of 
rek beschadigd is 

Melden aan 
supervisor d.m.v. 
klikken  

De supervisor hangt een lint 
aan de zone 
 

Pallet valt uit het rek 

5 Pallet te hoog stapelen Reachtruck rijdt 
voorbij met te hoog 
gestapelde pallet 

Melden aan 
supervisor d.m.v. 
klikken 

De supervisor houdt de 
reachtruck tegen, er worden 
dozen van het pallet gehaald 

Dozen zullen vallen bij het 
verplaatsen 

6 Lekkend vat, op een 
pallet in het rek 

Een duidelijk plas olie 
in de gang 

Melden aan 
supervisor d.m.v. 
klikken 

Een ploeg onder leiding van de 
supervisor poetst de vloer 
schoon. 

De collega zal uitglijden 

7 GSM gebruik Een collega is op z'n 
GSM aan het spelen 

Collega aanduiden De supervisor spreekt de 
collega aan en de gsm verdwijnt 
in de broekzak 

Bijna aanrijding 

8 Muziek aan het 
beluisteren 

Een collega die met 
oortjes in voorbij komt  

Collega aanduiden De supervisor spreekt de 
collega aan en de gsm verdwijnt 
in de broekzak 

Bijna aanrijding -> heftruck 
moet stoppen, claxonneren 

9 Voorrangsregels 
magazijn 

Je respecteert niet de 
voorrang aan een 
andere collega 

Melden aan 
supervisor d.m.v. 
klikken 

Andere college op heftruck rijdt 
gewoon voorbij 

Aanrijding tussen toestellen 

10 Bolspiegel gebruiken Bolspiegel en heftruck 
die van links komt 
(kruisen van gang) 

In bolspiegel kijken 
en wachten  

Heftruck rijdt gewoon voorbij Aanrijding met gebruiker 

11 Strappen van een pallet Niet vastzetten van de 
lading door een 
collega  

Collega aanduiden Een collega komt erbij en strapt 
de lading. 

Vallen van de lading 
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12 Foute reachbeweging Reachtruck gaat reeds 
draaien 

Melden aan 
supervisor dmv 
klikken 

De supervisor houdt de 
reachtruck tegen en laat de 
lading eerst dalen vooraleer 
weg te draaien 

Schade aan het rek of lading  

13 Onbevoegd persoon Persoon zonder de 
juiste PBM's staat op 
de werkvloer 

Onbevoegd persoon 
aanduiden. 

De supervisor houdt de 
onbevoegde persoon tegen en 
neemt hem naar buiten. 

Diefstal van goederen (enkel 
getoond bij feedback op 
einde) 

14 Achter rijdende heftruck 
lopen 

Men geeft de 
heftruckchauffeur 
geen oogcontact 

Het geven van 
oogcontact en 
wachten tot 
handeling voorbij is 

De collega geeft aan dat hij jou 
heeft gezien (hand opsteken en 
iets zeggen) 

Aanrijding met gebruiker 

15 Te zware last tillen Aankomst op de 
werkplek 

Collega aanduiden Twee collega’s tillen samen de 
last. 

Troebel beeld (wordt 
draaierig) 

16 Brand in het magazijn Iets in het rek laten 
branden, wat men niet 
mag/kan blussen, 
keuze tussen nood 

Noodstop induwen 
en niet zelf blussen 
en noodsignalisatie 
volgen 

Een ploeg komt de brand 
blussen.  

Ontstaan van grote brand en 
rook 

Technische vereisten 

Testomgeving en communicatie 

De applicatie moet preventie-adviseurs een alternatief bieden voor de huidige, meer traditionele training op 
papier, video of Powerpointdia’s. De bedoeling is om de werknemers bewust te maken van mogelijke gevaren 
en van hun eigen gedrag. Door hen te confronteren met (= hen te laten ervaren van) de mogelijke gevolgen, 
worden ze meer alert voor risciosituaties.  

De training is in de eerste plaats gericht op nieuwe werknemers, maar kan ook worden ingezet om huidige 
werknemers opnieuw bewust te maken. 

De VR-training vindt plaats op het bedrijf zelf in een daarvoor voorziene ruimte. Toch moet het ook mogelijk zijn 
om de training bij andere vestigingen van het bedrijf toe te passen. Een mobiele opstelling is dus gewenst. 

 

Opbouw: 

De applicatie moet identificatie van de werknemer mogelijk maken. Omwille van privacyredenen mag dat niet 
de naam van de werknemer zijn. Er moet dus een anonieme registratie mogelijk zijn. De data van deze registratie 
moeten gekoppeld worden aan de testresultaten binnen de applicatie.  

Voor de echte training volgen er enkele eenvoudige instructies om de controls onder de knie te krijgen. Er is dus 
een ‘dummy’ level om de werknemer voldoende vertrouwd te maken (‘familiarisation’) met de VR-omgeving. Dit 
level vindt plaats in de (virtuele) kleedruimte van het (virtuele) magazijn. Er worden duidelijke instructies 
gegeven over PBM’s, over de noodknop, over hoe personen of situaties te signaleren aan de supervisor. Hier 
worden geen data opgeslagen. 

Daarna doorloopt de werknemer de training. Vanaf hier worden wel data opgeslagen. 

Hardware 

De applicatie wordt voor een 6dof-omgeving ontwikkeld. De voorkeur gaat op dit moment naar Oculus Quest 
omwille van de flexibiliteit en de prijs.  

De ontwikkelaar mag echter vrij andere suggesties voor hardware doen, maar duidelijk argumenteren wat de 
voordelen zijn van die hardware tegenover Oculus Quest. 

Er worden door de ontwikkelaar de nodige appartuur (VR-brillen, controls, e.a.) aangeboden in de vorm van een 
aankoop door het VIL en optioneel als leenformule of een mix van beiden. Voor POC 1 en 2 worden minimum 4 
VR sets voorzien. 
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Applicatie 

De VR test wordt in 3D-animatie ontwikkeld, niet in 360° foto/video. 

Er wordt geen in-app feedback gegeven tijdens de training, behalve dan de gevolgen van het wel of niet correct 
uitvoeren van de ‘events’ (zie tabel hierboven); 

Communicatie in-app gebeurt via audio-instructies (voice over);  

De applicatie registreert de volgende aspecten: 

• de totale tijd die de sollicitant nodig heeft voor de training; 

• alle handelingen die moeten worden uitgevoerd (yes/no; 0/1); 

Er is geen volwaardige back-end (dashboard) vereist. De testresultaten, gekoppeld aan de identificatie moeten 
in een csv-bestand kunnen worden geëporteerd na de training. De testresultaten worden na het assessment 
weggeschreven naar de dataserver (zie bij architectuur). Er is geen realtime datatransfer vereist. Alle data van 
de testperiode worden op de dataserver bewaard.  

De ontwikkelaar zal na het project een gratis licentie verstrekken aan VIL om de applicatie te demonstreren in 
een VIL experience lab. De testdata op de dataserver blijft na afloop van het project nog minimum 6 maanden 
beschikbaar voor demo/raadpleging. De testdata kan ook worden geëxporteerd naar Excel of csv bestand voor 
verdere analyse.  

De ontwikkelaar biedt aan VIL of onderaannmers de mogelijkheid om deze applicatie te gebruiken voor 
onderzoeksdoeleinden, gedurende de gehele duur van het project. Dit omvat servergebruik, gebruik van devices 
en toegang tot de resultaten op de dataserver.  

Architectuur 

De applicatie maakt geen verbinding met het bedrijfsnetwerk. De ontwikkelaar voorziet zelf een 4G router om 
een verbinding op  te zetten met de dataserver.  

De applicatie draait  standalone op de VR-bril. Er wordt geen content gedownload/gestreamd tijdens het 
assessment.  

Data van resultaten worden opgeslagen op een dataserver in een csv-bestand. De dataserver wordt tijdens het 
onderzoekstraject beheerd door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar engageert zich om zelf een 
datamanagementplan (beveiliging, versleutelen, …) binnn het kader van de GDPR wetgeving op te stellen voor 
dit onderzoekstraject. 

De ontwikkelaar biedt toegang tot een gedeelde map met de testresultaten aan VIL via een paswoord. 
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KPI’s  

De applicatie peilt naar volgende aspecten. De registratie in csv, wordt ook zo opgesteld: 

• de foutenratio: heeft de werknemer alle onveilige situaties aangeduid?; 

• de tijd: hoe lang heeft de werknemer nodig om de training te doorlopen? 

De applicatie komt tegemoet aan de volgende beeldvereisten: 

• er is een standaardrefresh rate van minimaal 80 fps;  

• de textuurkwaliteit en de polygoondensiteit richt zich op dit voorbeeld: https://youtu.be/QwjyyCXd514  

De ontwikkelaar engageert zich om een applicatie te maken, die tegemoet komt aan gebruikvriendelijkheid (UX) 
en gebruiksgemak (UI). Hij houdt daarbij rekening met de wensen vanuit het bedrijf (HR-manager, trainers, 
werknemers, facilitators, IT support …). User-centered design staat voorop, zowel in product als in het proces 
om tot het product te komen. 

  

https://youtu.be/QwjyyCXd514
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4. NIKE LOGISTICS CENTER - PICKING 

Het Nike European Logistics Center te Laakdal is het distributiecentrum van sportkleding,n sportschoenen  en 
sportaccesoires voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het werd in 1994 geopend en werd al gauw in 1996 
uitgebreid, wat leidde tot een verdubbeling van opslag- en procescapaciteit. Nu werken er ongeveer 35500 à 
5000 medewerkers in een ergonomische omgeving. 

Testsite, leerdoelen en scope 

Scope 

In deze POC ligt de focus op het trainen van logistieke operatoren voor het order picking process. 

Leerdoelen 

Testen en valideren of het technisch haalbaar is om het gehele of gedeeltelijk picking process aan te leren via 
een AR-training: 

• Aanleren van de standaardhandelingen 

• Aanleren hoe operatoren moeten omgaan met excepties  

Is de leercurve effectiever met een smart glass dan op de traditionele trainingsmethode?  

Is de leercurve sneller met een smart glass dan op de traditionele trainingsmethode? 

Testsite 

De opzet van deze AR -POC m.b.v. smart glasses zal doorgaan op de site van Nike te Laakdal. 

De huidige trainingen worden opgezet in een testmagazijn (DOJO). 

 

 

 

Nike heeft zich geëngageerd om voor deze POC de nodige testkandidaten te selecteren. 

Testomgeving 

Het doel is om deze training te laten afspelen in het testmagazijn DOJO zoals beschreven in het punt van de 
testsite.  

De voordelen van het testmagazijn zijn: 

• representatief duplicaat van hun reële magazijn 

• veilige omgeving voor te leren en te oefenen 



18  

• geconnecteerd met de testomgeving van het huidige WMS-systeem  
(Een WMS beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom 
in de juiste planingsvolgorde af en beheert de goederenstromen. Een WMS kan als module deel 
uitmaken van een Enterprise Resource Planning (ERP) – systeem”) 

Vandaag worden de trainingen op een traditionele manier gegeven door een trainer. Eén trainer begeleidt een 
3-tal trainees. De huidige trainingsmethode duurt in totaal een 2,5 dag voor de gehele training (picking, packing, 
kartonopbouw, replenishment, VAS). De training van enkel het pickingproces wordt ongveer geraamd op 1,5 dag. 

 

Testscenario’s 

Het training testscenario is gebaseerd op het reële picking proces dat zowel op de traditionele manier als met 
een smart glass kan worden getraind in het testmagazijn. 

Het doel is dat het trainingscenario met een groep van  circa 10 personen wordt uitgevoerd. Hetzelfde 
trainingscenario zal ook op een traditionele manier worden uitgevoerd met een vergelijkbare evenwichtige 
testgroep van circa 10 personen (A/B-testing). 

Het training scenario/opdracht zal worden uitgevoerd in 3 levels met uitfasering van instructies en toevoeging 
van excepties 

0. Opdracht met alle instructies (inclusief controlevragen) zonder excepties; 
1. Opdracht met minder instructies ; 
2. Opdracht zonder instructies en enkele excepties [lege locatie (geen extra efforts), kapotte doos, …] 

 

Het laatste level, level drie, is een representatieve test van de trainingsopdracht en een variatie op level 2. 

Aandachtspunten: 

• Het trainingscenario betreft wel 3 maal dezelfde opdracht, maar het scenario dient te variëren 
(andere locatie, ander aantal, …) 

• De actie die operator dient te doen bij een exceptie: melding doen van onregelmatigheid bij 
supervisor (trainer) of andere éénvoudige oplossingprocedure. 
 

 

 

 

Overzicht processchema picking proces ondersteund met smart glasses: 
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Korte omschrijving stappen picking proces: 

1. Nemen van een picking kar en scanner 
2. Inloggen in de scanner (bestaat uit verschillende stappen: ingeven van ID, zone, selectie menu,…) 
3. Operatoren  gaan naar een centrale box  waarin alle pickingkaartjes zijn gesorteerd.   
4. Operator neemt kaartje en scant kaartje in. Op basis van scan start picking opdracht en worden de labels 

voor de dozen geprint 
5. Operator leest het kaartje en neemt hiervoor de juiste aantal en formaat dozen en plaats deze op de picking 

kar en kleeft labels op de juiste dozen. 
6. Scanner geeft de locatie aan (bv. gang 5, locatie B13 en level 2) en het aantal picks. Na de pick worden de 

producten de juiste doos geplaats en scan ze de doos ter bevestiging. 

Technische vereisten 

Testomgeving en communicatie 

De AR-training heeft drie doelstellingen:  

• een effectieve training die minstens eenzelfde of liefst lagere foutenratio genereert; 

• de duur van de opleiding (nu doorgaans 2,5 dagen) te reduceren; 

• het aantal trainers (ervaren werknemers die zelf ook nog deels op de werkvloer staan) te reduceren. Nu 
is er een ratio van 1 trainer per 3 werknemers.  

Het AR-training vindt plaats in de DOJO-omgeving van Nike. De DOJO-omgeving is een perfecte kopie van de 
uiteindelijke werkplek.  

De werknemers hanteren een smartglass en de huidige RF-scanner bij hun picking process.  

De gebruikte taal van de picking applicatie is in het Engels, en wordt globaal gebruikt door Nike.  

Opbouw: 

De applicatie moet identificatie van de werknemer mogelijk maken. Omwille van privacyredenen mag dat niet 
de naam van de werknemer zijn Omwille van privacyredenen mag dat niet de naam van de operator/testpersoon 
zijn. Er moet dus een anonieme registratie mogelijk zijn. De data van deze registratie moeten gekoppeld worden 
aan de testresultaten binnen de applicatie.  

Voor de feitelijke training volgen er enkele eenvoudige instructies om de controls van de smart glass onder de 
knie te krijgen. Er is dus een ‘dummy’ level om de werknemer voldoende vertrouwd te maken (‘familiarisation’) 
met de smart glass. Dit vindt in dezelfde logistieke omgeving plaats. Er worden duidelijke instructies gegeven 
over alle uit te voeren stappen en over hoe de training zal verlopen. Hier worden geen data opgeslagen. 

In level 0 worden alle stappen (6) stap voor stap uitgelegd. De werknemer voert de instructies uit. De instructies 
worden via voice-over gegeven in het Nederlands. Beelden ter ondersteuning worden in de smart glass 
geprojecteerd. In level 1 (een eerste variatie) dient de werknemer hetzelfde proces te doorlopen, maar worden 
er minder (3 van de 6) instructies standaard gegeven. De werknemer beschikt wel nog over de mogelijkheid om 
de instructie toch op te roepen, indien nodig. Dit wordt geregistreerd. Level 2 (een tweede variatie) bevat geen 
instructie meer, maar zijn opnieuw oproepbaar (wordt geregistreerd) en bevat één exceptie (onvoorziene 
omstandigheid). Hiervoor moet een rapportfunctie beschikbaar zijn in de applicatie. Ook dit moet worden 
geregistreerd. Level 3 bevat opnieuw geen instructie (is hier ook niet meer oproepbaar) en bevat één exceptie 
(anders dan in level 2). Registratie van handelingen gebeurt in een csv-bestand (zie verder).  

Hardware 

De applicatie wordt voor een smart glass ontwikkeld.. De ontwikkelaar mag echter vrij suggesties doen voor 
hardware, maar duidelijk argumenteren waarom precies die hardware werd gekozen in functie van deze 
ontwikkeling. De voorkeur is wel dat brildragers of linkshandigen ook deze hardware kunnen gebruiken. 

Er worden door de ontwikkelaar de nodige appartuur (AR-brillen, controls, e.a.) aangeboden in de vorm van een 
aankoop door het VIL en optioneel als leenformule of een mix van beiden. Voor deze POC worden minimum 4 
AR sets voorzien. 
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Applicatie 

Communicatie in-app gebeurt via audio-instructies (voice over);  

De applicatie registreert de volgende aspecten: 

• de totale tijd die de sollicitant nodig heeft voor de training; 

• alle handelingen die moeten worden uitgevoerd (yes/no; 0/1); 

• bij welke stappen in level 1 en 2 de instructies werden opgeroepen.  

Er is geen volwaardige back-end (dashboard) vereist. De testresultaten, gekoppeld aan de annonieme 
identificatie moeten in een csv-bestand kunnen worden geëxporteerd na de training. De testresultaten worden 
na de training weggeschreven naar de dataserver of op een mobiel toestel, afhankelijk van de gebruikte 
hardware (zie bij architectuur). Er is geen realtime datatransfer vereist. Alle data van de testperiode worden op 
de dataserver bewaard. 

De ontwikkelaar zal na het project een gratis licentie verstrekken aan VIL om de applicatie te demonstreren in 
een VIL experience lab. Het datamanagement wordt dan opnieuw apart onderhandeld. 

De ontwikkelaar biedt aan VIL of onderaannemers de mogelijkheid om deze applicatie te gebruiken voor 
onderzoeksdoeleinden, gedurende de gehele duur van het project. Dit omvat servergebruik, gebruik van devices 
en toegang tot de resultaten op de dataserver.  

Architectuur 

De applicatie maakt verbinding met het lokale netwerk van Nike , bij voorkeur via een vooraf ingesteld access 
point. Dit access point wordt ter beschikking gesteld door het bedrijf. 

Interface via webservices met de testomgeving van het huidige WMS systeem is uitgesloten. Vanuit het WMS 
systeem kunnen test pickingorders worden aangemaakt. Deze kunnen worden gexporteerd naar Excel om ze 
vervolgens te importeren naar de smart glass applicatie. Aandacht is wel de sysnchronisatie tussen de instructies 
en info op de smartglass en de mobiele RF-scanner waarmee de pickopdracht wordt uitgevoerd. 

Alternatief is via screen scraping, hierbij wordt de informatie op de RF-scanner in realtime gekoppeld aan de 
smart glass via het access point. Deze methode dient nog vooraf te worden gevalideerd door Nike. 

Data van resultaten worden opgeslagen op een dataserver in een csv-bestand. De dataserver wordt tijdens het 
onderzoekstraject beheerd door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar engageert zich om zelf een 
datamanagementplan op te stellen voor dit onderzoekstraject. De ontwikkelaar biedt toegang tot een gedeelde 
map met de testresultaten aan VIL via een paswoord. 
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KPI’s  

De applicatie peilt naar volgende aspecten De registratie in csv, wordt ook zo opgesteld: 

• de foutenratio: heeft de werknemer alle stappen correct uitgevoerd? 

• de tijd: hoe lang heeft de werknemer nodig om de training te doorlopen? 

Bijkompend is het doel ook om de trainer ratio (aantal trainees/trainer ) te meten. Is het mogelijk om met één 
trainer meerdere trainees te trainen in een bepaalde tijdsduur? 

De beeldkwaliteit in de applicatie richt zich op dit voorbeeld: https://youtu.be/HsaB2tVtSSs 

De ontwikkelaar engageert zich om een applicatie te maken, die tegemoet komt aan gebruikvriendelijkheid (UX) 
en gebruiksgemak (UI). Hij houdt daarbij rekening met de wensen vanuit het bedrijf (HR-manager, trainers, 
werknemers, facilitators, IT support …). User-centered design staat voorop, zowel in product als in het proces 
om tot het product te komen. 

Dataveiligheid  

De verwerking en het gebruik van de data behorende tot de POC dient nog goedgekeurd te worden door een 
Nike risk assessment. 

 

 

 
Box with Barcode  

https://youtu.be/HsaB2tVtSSs
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5. ALGEMENE VEREISTEN 

Applicaties 

 

• Alle historische data van alle events van de POC’s dienen te worden gelogged in een database. De 
gegevens zijn exporteerbaar als csv file naar Excel voor verdere analyse en rapportering. 

• De software-applicaties (test database, verschillende trainingscenario’s en visuele interface) worden 
ook beschikbaar gesteld als deliverable na de testperiode aan VIL voor verdere demonstraties in het 
nieuwe logistieke demonstratiecentrum Log!Ville.  

• De applicaties worden generiek opgebouwd met voorkeur van een webapplicatie waarbij 
trainingscenario’s door het bedrijf of VIL zelf configureerbaar zijn. 

• De ondersteuning (support service) van de aanbieder voor de volledige periode van de PoC van 
november 2019 t.e.m. eind maart 2020 zit vervat in de totaalprijs van deze RFP. Opgave van service 
tarief na het einde de POC. 

Rapportering 

• De aanbieder zal ook de eindrapportering aanleveren van de uitgvoerde data-anlayse conform KPI’s in 
een ppt of word format. 

Extra’s 

Op het einde van de POC’s zal er ook een demo/test worden georganiseerd voor de andere projectdeelnemers. 
Ook hier is de aanwezigheid van de aanbieder gewenst om de POC voor te stellen, alsook de testresultaten. 

De dienstverlener verbindt zich ertoe lid te worden van VIL en lid te blijven gedurende minstens de duurtijd van 
het project, waarvoor zijn diensten worden ingesourced. (Voor informatie m.b.t. lidmaatschap: 
https://vil.be/over-vil/vil-leden/)  

6. PLANNING EN MILESTONES 

De planning en doorlooptijd van de POC’s ziet er als volgt uit: 

 

De planning zal uiteraard verder worden afgestemd en uitgewerkt met de gekozen uitvoerder(s). 

Voor de uitvoering van de POC’s is een periode voorzien van 4 maanden inclusief voorbereidingen en 
ontwikkeling vanaf begin december 2019 tem eind maart 2020. 

Het verloop van het project zal in samenspraak met VIL en met diens onderaannnemers gebeuren met een 
regelmatige rapportage van de voortgang door middel van een meeting (in de kantoren van VIL), een conference 
call of een voortgangsverslag via e-mail (in onderling overleg af te spreken).  

Projectplan POC's AR/VR training in Logistics
Date

Toekenning RFP 3/12/2019

Voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering POC's

Kick-off

Voorbereiding en ontwikkeling/config POC's

Uitvoering en validatie POC's

Demo en resultaten POC's

Test rapport 27/03/2020

Feb Mrt
Activities/Milestones

Q4 2019 Q1 2020

Nov Dec Jan

https://vil.be/over-vil/vil-leden/
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7. OFFERTE AANVRAAG 

De opdrachtgever van deze Request For Proposal naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is 
VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW BE 480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt ook gepubliceerd op de website van VIL: www.vil.be 

Inhoud offerte 

De aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het project " AR&VR 
training for Logistics ” en bevat daarnaast minstens: 

• korte beschrijving van het bedrijf; 

• beschrijving van de voorgestelde oplossing; 

• architectuur van de oplossing; 

• voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap; 

• beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam; 

• referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare toepassingen bevatten; 

• een geldig kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in geval van beroepsfout.  

Begroting 

De uitvoering van deze Request For Proposal wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 82.500 
Euro all-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden. VIL volgt voor deze RFP de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking conform de Wet op de Overheidsopdrachten. 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van tussentijdse 
acceptaties: 

• Bij opstart: 30% 

• Na acceptatie en validatie van de oplevering: 50% 

• Na afronden van alle training testscenario’s en oplevering finaal testrapport door ontwikkelaar: 20% 

Timing 

De timing van deze RFP zal volgens onderstaande stappen verlopen. Kandidaat-ontwikkelaars dienen deze 
datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

Intentieverklaring 

Ontwikkelaars die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 23 oktober 2019 kenbaar te 
maken aan VIL via e-mail (luc.pleysier@vil.be). 

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 6 november 2019 12u via e-mail ingediend zijn ter attentie van Luc Pleysier 
(luc.pleysier@vil.be) 

Offerte bespreking 

Op 15,20, en 22 november 2019 (datum onderling te bespreken) is er de vraag jullie offerte op de kantoren van 
VIL toe te lichten. Aan de bedrijven die indienen wordt gevraagd om deze datums te reserveren. 

Gunning 

Ten laatste 3 december 2019 zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt de opdracht bij voorkeur 
onmiddellijk aangevat. 

http://www.vil.be/
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Vertrouwelijkheid van gegevens 

De aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt door 
middel van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of elektronisch 
kenbaar maakt aan de aanbieder, gerelateerd aan deze RFP of het betreffende VIL-project in het algemeen. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 

• 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 aanbieder stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• strik 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 aanbieder vertrouwelijk te behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het vertrouwelijke karakter 
van deze informatie te waarborgen. 

Intellectuele eigendom 

De aanbieder behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, software… die 
in het bezit van de aanbieder 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 aanbieder kan deze kennis (bevindingen) aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het geven van 
presentaties, het voeren van marketingactiviteiten. 

Gezien het gaat om een collectief onderzoeks- en kennisontwikkelingsproject (COOCK), waarbij VIL ertoe 
gehouden is na afloop de resultaten (bevindingen van de POC) uit het project te valoriseren, is de Opdrachtgever 
gerechtigd om de resultaten uit te rollen naar de ruime doelgroep.  

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de aanbieder 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. 

8. SELECTIEPROCEDURE 

Indiening offerte 

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Luc Pleysier, Project Leader bij VIL, op het volgende e-mailadres: 
luc.pleysier@vil.be. 

Geïnteresseerden dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 8 van deze RFP. 
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Evaluatie 

De weerhouden offertes worden geëvalueerd door de VIL manager “projecten en valorisatie” en twee 
projectleiders. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• visie op het project en de voorgestelde projectaanpak; 
• aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties); 
• kwaliteit van het voorgestelde projectteam; 
• inzet van mensmaanden en beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht; 
• manier waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord. 

Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht en rekening houdende met Art. 17 § 2, 1°, a WOO 1993, alsook 
26 §2, 1°, a WOO 2006, wordt onderliggende RFP gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

De opdracht wordt toegewezen ten laatste op 3 december 2019. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL behoudt zich het 
recht toe om binnen deze opdracht delen te gunnen. 

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. 

Contact 

VIL vzw  
Koninklijkelaan 76  
2600 Berchem  
 
 
Luc Pleysier     Filip Van Hulle        
luc.pleysier@vil.be    filip.vanhulle@vil.be     
+32 3 229 05 11/+32 475524496  +32 3 229 05 19/+32 489 90 44 66 

mailto:filip.vanhulle@vil.be


 

 

 


