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Het Corona-virus heeft een zware menselijke tol. Ook onze economie 
wordt in het hart getroffen. Heel wat ondernemingen moeten tijdelijk 
hun deuren sluiten, anderen zien hun productiviteit dalen.

Dat transport en logistiek een cruciale sector is, zal niemand ooit nog 
ontkennen. In het Belgisch staatsblad werd op 18 maart 2020 
gepubliceerd dat logistiek een cruciale sector is die moet blijven 
verder gaan. Het mag een schrale troost heten, doch iedereen zal 
beamen dat het onze sector is die ervoor zorgt dat de bevoorradings-
keten niet stilvalt en warenhuizen, ziekenhuizen, apothekers blijvend 
bevoorraad worden en online bestellingen aan huis geleverd worden.

Vanuit VIL verlenen wij maximaal gevolg aan de overheidsinstructies. 
Alle medewerkers werken thuis maar beschikken over de nodige 
software om telewerk te verrichten. Zij zijn permanent bereikbaar via 
gsm en e-mail. Alle contactgegevens vindt u terug op de website 
https://vil.be/team-category/vil-team.

De projecten gaan verder, de events worden uitgesteld.

Hou het veilig en succes!

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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PROJECTEN

CAMBION
STATUS AFGEROND

Het concept autodelen (Cambio)
groeit jaar na jaar. Waarom zou dit 
niet toe te passen zijn in de trans-
portsector? Dat was het uitgangs-
punt van het project ‘Cambion’ dat 
VIL uitwerkte samen met elf bedrij-
ven. Blijkt dat het delen van opleg-
gers transporteurs veel voordeel 
kan opleveren: meer opbrengsten, 
minder afgelegde kilometers, minder 
verloren wachttijden en een betere 
benutting van het rollend materieel. 
Toch zijn transportbedrijven in de 
praktijk (nog) niet overtuigd van het 
deelconcept.

In een sector die sterk onder druk staat, 
is het voor transporteurs belangrijk 
zich te kunnen onderscheiden door 
kwaliteitsvolle service. Om aan de snel 
veranderende vraag naar transport- 
middelen te kunnen voldoen, voorzien 
transportbedrijven extra rollend 
materieel om in te zetten tijdens de 
piekperiodes. Dit zorgt tijdens de 
dalperiodes echter voor stilstaande 
trekkende en getrokken voertuigen.

Extra inkomsten
Het delen van dit materiaal is hier 
een goede oplossing voor en zorgt 
bovendien voor extra inkomsten. 
Wanneer een vrachtwagen niet bij 
een klant kan laden of lossen, kan de 
chauffeur, in plaats van te wachten 
of terug te rijden naar het depot, een 
andere opdracht uitvoeren en dus geld 
verdienen. Ook het aantal gereden 
kilometers kan hierdoor drastisch 
beperkt worden.

Nieuw concept, nieuwe uitdagingen
Het principe van de deeleconomie 
toepassen in de transportsector brengt 
ook nieuwe uitdagingen met zich 
mee. De bijkomende administratieve 
handelingen en verzekeringstechnische 
aspecten vragen om duidelijke 
afspraken tussen de verschillende 
bedrijven.

Tijdens het project werd bovendien snel 
duidelijk dat het delen van trekkers op 
weinig bijval kan rekenen. Niet alleen is 
er een vergunningstechnisch probleem, 
maar chauffeurs zijn ook erg gehecht 
aan hun eigen voertuig en zien dit als 
hun tweede thuis. Daarom werd in dit 
project enkel het delen van opleggers 
verder uitgewerkt. Ook dit verliep niet 
zonder slag of stoot, omdat men vreest 
voor imagoschade.

“Tijdens het traject is gebleken dat 
de bedrijfslogo’s op de trailers zeer 
gevoelig zijn voor veel bedrijven en 
hun klanten. Dit wordt de grootste 
uitdaging tijdens de verdere uitrol van 
het Cambion-deelproject in de komende 

jaren”, aldus projectdeelnemer Filip De 
Clercq, gedelegeerd bestuurder van 
Gilbert De Clercq.

Nood aan mental shift
De praktijk toont aan dat transporteurs  
weerhoudend zijn tegenover het 
Cambion-concept. De reflex maken 
om bij een concullega hulp in te roepen 
blijft momenteel uit. Bedrijven opteren 
nog steeds om intern oplossingen te 
zoeken.

“Het besef dat niet alles zo maar in de 
praktijk kan omgezet worden is zeker zo 
belangrijk. Toch wat zaken opgestoken 
tijdens dit event! Een goed onderwerp 
om op verder te bouwen”, getuigt 
Ansfrid Vanlerberghe (DHL Express), die 
aanwezig was op het slotevent.

Enkel een sterke mental shift, zowel bij 
bedrijfsleiders als bij hun uitvoerend 
personeel, kan ervoor zorgen dat het 
delen van opleggers van de grond komt. 
De voordelen zijn aangetoond. Nu is het 
aan de sector om ermee aan de slag te 
gaan.

Projectdeelnemers: Deny Logistics, 
Eutraco, Exsan (Sany Group), Gilbert De 
Clercq, Hamann Logistics, Remitrans, 
Snel Logistics, Transport Lux, Transport 
Vanschoonbeek – Matterne en Vincent 
Logistics.
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SHARING 
LOGISTICS
STATUS IN UITVOERING

VIL wil het concept van de deel-
economie verder introduceren in 
de logistiek en uitbreiden naar het 
delen van logistieke assets, zoals 
heftrucks, parkings, koelruimtes 
etc… In het nieuwe project ‘Sharing 
Logistics’ zal VIL in samenwerking 
met Howest een deelplatform 
ontwikkelen dat vraag en aanbod 
kan matchen. Geïnteresseerde 
bedrijven kunnen nog steeds 
deelnemen.

De deeleconomie is voorlopig nog niet 
doorgebroken in de logistieke sector. 
Met Sharing Logistics willen VIL en 
Howest het principe van deeleconomie 
via een virtueel platform toepassen op 
de logistieke B2B-markt.

Online platform
Bedoeling is een webplatform te ont-
wikkelen waarbij bedrijven, bv. binnen 
een industriezone of bedrijvenpark, 
elkaars onbenutte assets en diensten 
kunnen gebruiken zonder dat er sprake 
is van winstbejag. De huurprijs van 
een bepaalde asset/dienst kan m.a.w. 
de gemaakte kost niet overschrijden. 
Zo kan de verhuurder een deel van de 
kosten van stilstand/leegstand drukken 
en worden de logistieke assets en 
diensten efficiënter benut.

Kapitaalintensieve assets beter 
benutten
VIL start door bij de deelnemende 
bedrijven hun logistieke assets en 
diensten die gedurende de dag onbenut 
blijven in kaart te brengen. Logistieke 
assets zijn meestal zeer kapitaalinten-
sief, niet enkel in aankoop maar ook 
in onderhoud. Assets die in aanmer-
king komen voor dit project zijn o.a. 
heftrucks, hoogwerkers, vergaderzalen, 
straddle carriers, gekoelde ruimtes, 
veegtoestellen, onbenutte magazijn-
ruimtes, veiligheidspersoneel, terminal 
tractors, parkings,…

Snel en efficiënt vraag en aanbod 
matchen
De focus van dit VIL-project is om een 
efficiënt, afgewerkt webplatform te ont-
wikkelen om de deelnemende bedrijven 
op een duidelijke en snelle manier met 

elkaar in contact te kunnen laten treden 
en een transactie tot stand te brengen.
“We verwachten met dit project tot 
een laagdrempelig, lokaal bruikbaar 
en kmo-proof deelplatform te komen”, 
aldus Mario Demets, Lector Logistiek 
Management aan Howest Brugge. 
“Onze studenten logistiek management 
doen stages en bachelorproefprojecten 
bij heel wat verladers en transportbedrij-
ven. Het tekort of teveel aan logistieke 
assets blijkt een blijvend probleem te 
zijn dat de bedrijven veel geld kost. 
Autodelen is intussen een standaard aan 
het worden voor tweede gezinswagens. 
Dus waarom zou het in de logistiek niet 
kunnen werken? Als we de logistiek 
groener willen maken, is het efficiënter 
gebruik van logistieke assets, en dus 
‘sharing logistics’ een must.”

Bouw mee aan het deelplatform
Bedrijven die interesse hebben om dit 
project mee vorm te geven kunnen zich 
nog aanmelden als deelnemer. Gelooft 
uw bedrijf ook dat de deeleconomie een 
plaats verdient in de logistiek? Bouw 
dan mee aan het Sharing Logistics 
platform!

CONTACTEER:
Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)
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WAREHOUSE 
24/7
STATUS IN OPSTART

Met ‘Warehouse 24/7’ wil VIL 
een totaalconcept uitwerken om 
leveringen de klok rond mogelijk te 
maken. Het project streeft naar een 
betere benutting van de bestaande 

private en publieke infrastructuur 
en oplossingen voor de congestie 
op de weg en de toenemende 
wachttijden die transportbedrijven 
in de piekmomenten ondervinden bij 
laad- of losplaatsen.

Nachttransport is meer dan ooit actueel. 
Om op een gestructureerde manier met 
nachtvervoer te kunnen werken, komt 
het er echter op aan om naast vervoer-
ders ook magazijnen en productiecentra 
in het hinterland bij dit transport te 
betrekken.

Totaalconcept voor nachttransport
Warehouse 24/7 zal met behulp van 
technologische en infrastructuurop-
lossingen een totaalconcept uitwerken 

om leveringen buiten de klassieke 
openingsuren mogelijk te maken. De 
oplossing moet economisch haalbaar 
zijn, ook voor bedrijven met beperkte 
volumes.

Doelgroep
Het project richt zich tot container- en 
inlandterminals, havenbedrijven, laad- 
en losplaatsen van containers en FTL 
in havens en hinterland, transporteurs, 
expediteurs en agenturen, beveiligings-
firma’s, ontwikkelaars van logistiek 
vastgoed, terreinbeheerders en techno-
logie en infrastructuurontwikkelaars.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

RURAL PARCEL DELIVERY
STATUS IN OPSTART

In het project ‘Rural Parcel 
Delivery’ zoekt VIL naar 
efficiëntieverbetering bij 
pakketleveringen buiten de 
steden. Hiervoor zal een  
geografisch samenwerkings-
model met gedeelde 
cross-docking capaciteit 
uitgewerkt worden.

Studies en projecten focussen vooral op het optimaliseren 
van last mile-distributie in de centrumsteden. Deze 
problematiek beperkt zich nochtans niet tot de steden, ook 
in minder dichtbevolkte gebieden worden dagelijks zeer veel 
pakketjes geleverd. Plattelandsbewoners kopen gemiddeld 

zelfs meer pakketjes via het internet. De levering hiervan 
verloopt op dit moment weinig efficiënt.

In dit project gaat VIL op zoek naar de meest optimale 
oplossing voor landelijke pakjesbelevering, zowel op econo-
misch als op ecologisch en maatschappelijk vlak. Concreet 
zal de samenwerking in geografische clusters met gedeelde 
cross-docking capaciteit en mogelijke technologische oplos-
singen onder de loep genomen worden.

Doelgroep
Dit project richt zich tot koeriersbedrijven, bestuurlijke arron-
dissementen, gemeentebesturen en technologie providers 
actief in IoT, AI, cloud en distributietoepassingen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Hans Robben (hans.robben@vil.be)

CHAUFFEUR 4.0
STATUS IN OPSTART

De transportsector kampt al jaren met  
een acuut tekort aan vrachtwagen- 
chauffeurs. Het beroep wordt steeds 
complexer en veeleisender en heeft 
een negatief imago. Met het project 
‘Chauffeur 4.0’ wil VIL, samen met partner 
UHasselt, de instroom en retentie van 
vrachtwagenchauffeurs verhogen.

Oorzaken voor het chauffeurstekort zijn het negatieve 
imago van het beroep en de arbeidsomstandigheden die 
de instroom van nieuwe chauffeurs afschrikken. Daarnaast 
ondergaat de sector een vergrijzing en wordt ze gekenmerkt 
door een hoge uitstroom.

In dit project zullen VIL en UHasselt, een toolkit uitwerken 
om de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en voor 
betere matching te zorgen tussen chauffeursverwachtingen 
en competentieprofielen.

Doelgroep
Dit project richt zich tot transportbedrijven die binnenlands 
vervoer verrichten voor rekening van derden, constructeurs 
(die de chauffeur als een ambassadeur zien), opleidingscen-
tra, verzekeringsmaatschappijen en andere stakeholders.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)
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LOGIGRID
STATUS IN OPSTART

In het project ‘Logigrid’ willen VIL 
en Flux50 als speerpuntclusters 
voor de logistieke en energiesec-
tor samen onderzoeken hoe Smart 
Microgrids kunnen bijdragen bij de 
elektrificatie van de Vlaamse logis-
tieke sector en haar transitie naar 
hernieuwbare energie.

Logistieke bedrijven beschikken over 
onderbenutte mogelijkheden voor lokale 
energieproductie en -opslag. Door zelf 
groene stroom te produceren kunnen 
bedrijven proberen om hun afhankelijk-
heid van de energiemarkt te beperken.

VIL onderzoekt in dit project de moge-
lijkheden van een samenwerking met 
omliggende bedrijven in een Local 
Energy Community, waarbij productie- 
en opslagcapaciteit wordt gedeeld en 
het verbruik op elkaar wordt afgestemd.

Doelgroep
Het project richt zich tot een zeer 
ruime groep aan bedrijven: verladers 
en logistieke dienstverleners met eigen 

warehouse- of overslagactiviteiten, 
niet-logistieke bedrijven gelegen in 
logistieke zones, technologie providers 
en studiebureaus gespecialiseerd in 
Smart Microgrid oplossingen, aan-
bieders van oplossingen voor lokale 
stroomproductie, bedrijven gespeci-
aliseerd in de productie en distributie 
van groene stroom en beheerders van 
logistieke bedrijfsterreinen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be)

AI4CAST
STATUS IN OPSTART

In het project ‘AI4Cast’willen 
VIL, HOWest en Sirris 
onderzoeken hoe nieuwe 
technologiëen ingezet kunnen 
worden voor het beter 
voorspellen en plannen van de 
supply chains.

Zelden wordt informatie over schommelingen in de vraag 
of incidenten die een invloed hebben op de supply chains 
gedeeld met alle betrokken partijen, waardoor die zich niet 
voldoende kunnen voorbereiden.

Alle betrokken bedrijven en de consument hebben daarom 
baat bij ketenbrede, real-time en proactieve supply chain 

voorspelling & planning. Die is alleen mogelijk door keten-
wijde samenwerking en inzet van moderne technologieën.

In het project AI4Cast wordt nagegaan hoe de inzet van 
moderne technologieën zoals blockchain, nieuwe data 
encryptie methoden en artificiële intelligentie kan bijdragen 
aan het delen en analyseren van data.

Doelgroep
Verladers, logistieke dienstverleners, bedrijven gespe-
cialiseerd in supply chain oplossingen, ‘control towers’, 
expediteurs, technologieproviders gespecialiseerd in asset 
tracking, IoT, supply chain management, traffic management 
en servicebedrijven actief in onderhoud van installaties, 
equipment en voertuigen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk Jocquet (dirk.jocquet@vil.be)

RE2LIVE
STATUS IN OPSTART

In ‘Re2LiVe’ wil VIL samen met zijn 
partners (Sirris, SIM, VITO, Flux50, 
VUB) onderzoeken hoe Vlaamse 
bedrijven kunnen inspelen op de 
opportuniteiten in de groeiende 
markt van lithium-ion batterijen voor 
elektrische voertuigen.

De transitie van Vlaanderen naar 
een circulaire economie leidt tot een 
toenemende vraag naar lithium-ion 
batterijen, zowel voor mobiele als 
niet-mobiele toepassingen. Het doel 
van dit project is de hele waardeketen 
van autobatterijrecyclage en de toepas-
singen voor stationaire energieopslag 
te onderzoeken, vanuit economisch, 
technisch, operationeel en maatschap-
pelijk oogpunt.

In het logistieke luik van dit project zal 
VIL onderzoeken hoe de logistiek rond 
de recyclage van deze batterijen op 
de meest efficiënte manier kan worden 
georganiseerd, van bij de inzameling 
tot en met de materiaalstromen na 
recyclage.

Doelgroep
Logistieke bedrijven en organisaties 
actief in de afval- en recyclagesector, 
zeehavens en andere terreinbeheerders 
die opportuniteiten bieden als mogelijke 
multimodale hub, logistieke bedrijven 
actief in spoorvervoer en binnenvaart, 
bedrijven actief in de sector van 
distributie, onderhoud en recyclage 
van voertuigen en bedrijven actief in de 
export van tweedehandsvoertuigen en 
onderdelen.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)
Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)
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SUCCESVOLLE CALL PROJECTSUBSIDIES
De recente VIL-oproep voor 
innovatieve bedrijfsprojecten heeft 
tot een recordaantal ingediende 
projectvoorstellen door bedrijven 
geleid. Vijftien bedrijfsconsortia 
kregen groen licht.

29 consortia van drie bedrijven of meer  
dienden een projectfiche in, waarvan 21  
uitgenodigd werden om hun project-
voorstel toe te lichten aan de VIL 
adviesraad. Van de 18 bedrijven die 
tijdig klaar waren met hun presentatie 
en een pitch gaven, kregen er 15 een 
positief advies. Met elk van deze 
consortia werd een individuele kick-off 
meeting georganiseerd door VIL, 
waaraan ook een VLAIO bedrijfadviseur 
deelneemt. Deze kick-offs zijn een grote 

hulp voor de consortia bij het verder 
uitwerken van hun project en werden 
dan ook bijzonder positief onthaald.

Type projectvoorstellen
De onderwerpen van de ingediende 
projecten zijn vrij uiteenlopend, 
maar vertonen vaak een link met 
digitalisering. Daarnaast waren er 
ook voorstellen voor mechanische 
innovaties, bv. nieuwe machines, 
ingediend.

Indienen bij VIL loont
Een onderzoeks- of ontwikkelings- 
(O&O) project via VIL indienen kent 
enkele extra stappen, die een hogere 
slaagkans opleveren. Er is een eerste 
screening door VIL waarbij feedback 

gegeven wordt aan de bedrijven. 
Vervolgens krijgt ieder consortium ook 
nuttige tips en een beoordeling door 
specialisten op de VIL adviesraad. 
Vervolgens helpt de kick-off meeting de 
consortia verder op weg.

Heeft u, samen met twee andere 
bedrijven, ook een interessant project- 
idee? Laat het ons zeker weten. De 
volgende deadline om uw projectidee in 
te dienen is 3 mei 2020.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be)
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SLOTEVENT URBAN WASTE COLLECTION
9 JUNI 2020 – GENT
In het project Urban Waste Collection is VIL nagegaan hoe 
de ophaling van bedrijfsafval efficiënter kan verlopen. De 
resultaten worden bekendgemaakt tijdens het slotevent in de 
Communicatieloft in Gent.

SLOTEVENT CILOTEX
22 JUNI 2020 – MECHELEN
Met het project Cilotex heeft VIL de logistieke mogelijkheden 
onderzocht om de circulaire economie voor de textielsector 
te stimuleren. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens 
het slotevent in Mechelen.

BAANBREKERS
22 JUNI 2020 – MECHELEN
Tijdens ‘Baanbrekers 2020’ zet VIL bedrijven en organisaties 
in de kijker die kleine of grote stappen zetten naar multimo-
dale transportoplossingen. Dit event is verplaatst van 28 april 
naar 22 juni 2020.

ALGEMENE VERGADERING
24 JUNI 2020 – ANTWERPEN
VIL organiseert zijn jaarlijkse Algemene Vergadering op 
woensdag 24 juni 2020.

SLOTEVENT TRAILER ON BARGE
25 JUNI 2020 - ANTWERPEN
Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ heeft VIL een 
innovatief alternatief onderzocht voor congestiegevoelige 
regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te 
shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen. De 
resultaten worden bekendgemaakt tijdens het slotevent in het 
Havenhuis, Antwerpen

DATUMPRIKKERS

LOG!VILLE
Het logistiek demonstratiecentrum komt, ondanks 
de moeilijke werkomstandigheden in de voorbije (en 
ongetwijfeld volgende) weken, steeds meer op snelheid. 
Bedrijven die wensen mee te werken aan de invulling 
van Log!Ville kunnen partner worden.

Log!Ville wordt dé plek voor innoverende bedrijven om hun 
ontwikkelingen versneld te tonen aan geïnteresseerde logis-
tieke professionals en op die manier hun producten sneller 
in de markt te zetten. Dit kan via verschillende formules van 
partnership, afhankelijk van de doelstellingen en mogelijk-
heden. Er werden ook speciale partnerships uitgewerkt voor 
startups.

Foundation, Innovation and Supporting Partners
Foundation partners worden mede-oprichter van Log!Ville en 
zetelen in de Raad van Bestuur.
Innovation Partners zijn exposanten, die hun producten tonen 
via een ‘Innovation Booth’ in de fysieke demonstratieruimte 
van +- 1500m². Via een partnership manifesteren bedrijven 
zich als leiders in hun vakgebied, en wekken de interesse op 
van de duizenden professionele bezoekers die door bekwame 
innovatieambassadeurs worden rondgeleid. Supporting 
partners zijn het initiatief genegen.

Mature, niet mainstream ontwikkelingen
VIL hanteert een selectiemechanisme om te verzekeren dat 
de getoonde ontwikkelingen matuur maar niet mainstream 

zijn, en de logistieke sector werkelijk vooruit kunnen helpen.

De Log!Ville-website wordt binnenkort gelanceerd. Bent u ook 
benieuwd welke bedrijven zich als eerste kunnen profileren 
als innovatieve koploper in Vlaanderen? Hou dan zeker 
Log!Ville in de gaten!

MEER WETEN OVER DE VERSCHILLENDE PARTNER- 
FORMULES?
CONTACTEER
Philip Peeters (philip.peeters@vil.be)

Door de Coronacrisis is ook VIL genoodzaakt zijn eventagenda aan te passen. Afhankelijk van hoe de situatie verder evolueert 
kunnen ook onderstaande  data nog veranderen. Hou voor de laatste updates zeker onze website in de gaten.
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NIEUWE LEDEN

ALFAPASS
www.alfapass.be
ALFAPORT Antwerpen en CEPA, hebben samen met 
SEAGHA de vennootschap ALFAPASS opgericht. Deze 
nieuwe organisatie staat in voor de basisinvestering, het 
uitgeven van de ID-kaart en eveneens voor het uitbaten en 
beheren van het kaartsysteem. De Alfapass-kaart zelf wordt 
bekostigd door de aanvrager en is vijf jaar geldig. De kaart 
biedt de regelmatige bezoeker het voordeel dat hij in de 
haven veel vlotter behandeld wordt dan een occasionele 
bezoeker die niet over de Alfapass-kaart beschikt. 

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL
www.antwerpmanagementschool.be
Antwerp Management School (AMS) is al 60 jaar koploper 
op vlak van innovatie, transformatie, ondernemerschap en 
ecosystemen met aandacht voor mens en maatschappij. 
Naast professionele ontwikkeling wil AMS ook persoonlijke 
ontwikkeling stimuleren. Hoe accurater het zelfbeeld, hoe 
beter men met andere mensen kan samenwerken en anderen 
op een verantwoordelijke manier kan leiden.

ART4L
www.art4l.com
ART4L biedt handsfree visuele oplossingen aan voor het 
begeleiden van operators in logistieke processen: 
1) Smartpick, 2) Smartsort en 3) Smartpick SDK.  
1) Smartpick: verhoogt de productiviteit en vermindert 
het foutenpercentage van pickprocessen. 2) Smartsort: 
sorteren van kleine pakketten met hoge snelheid en 
volledige traceerbaarheid. Ideaal voor het sorteren van grote 
hoeveelheden pakketten in meervoudige bakken, manden of 
vrachtwagens. 3) Smartpick SDK: bouw en optimaliseer eigen 
handsfree workflows voor logistieke processen.

D&D SOLUTIONS
www.freightstation.eu
D&D Solutions richt zich op IT diensten voor logistieke 
gemeenschappen. Het bedrijf beheert platforms zoals 
freightstation.eu, gericht op identificatie en veilige luchtvracht 
afhandeling, en iisr.eu, een platform voor vaartijd- en 
functieregistratie in de binnenvaart. Het bedrijf is gevestigd in 
Rotterdam en is actief in 8 landen in Europa en Afrika.

HOWEST
www.howest.be
Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, staat open voor 
mensen die buiten de lijntjes kleuren, die out of the box 
denken, moedigt ondernemerszin aan en maakt ruimte voor 
ondernemerschap. Howest biedt een breed aanbod oplei-
dingen aan: 24 bacheloropleidingen (waaronder 5 bachelors 
die uniek zijn in Vlaanderen) en 10 graduaatsopleidingen. De 
opleidingen zijn opgesplitst in drie pijlers: Bedrijf & Organisa-
tie, Design & Technologie en Mens & Welzijn. Howest heeft 
campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

INTERVERVOER MERMANS
www.mermans.be
Intervervoer Mermans is een transportfirma die voorzien 
is van de allernieuwste technologieën en waarin het 
persoonlijke aspect nadrukkelijk aanwezig is. Dat betekent 

ook dat al de activiteiten, van directie tot chauffeur een 
persoonlijke benadering krijgen. Door het gebruik van 
boordcomputers (klant kan zelf de goederen in real-time 
volgen) en een op maat gemaakt planningprogramma kan 
Intervervoer Mermans uiterst flexibel beantwoorden op 
vragen.

LUIK NATIE COLDSTORE
www.luiknatie.be
Luik Natie Coldstore zorgt voor behandeling en opslag van 
goederen welke temperatuurgecontroleerd dienen behandeld 
en opgeslagen te worden. De verwerking en behandeling 
in de ‘Coldstore’ kan gaan van fruit en groenten tot kaas 
en chocolade, maar zeker ook voedingsadditieven tot 
diepgevrozen producten zoals vis, vlees, geconcentreerde 
vruchtensappen, ...

MDR CONSULTING & INTERIM MANAGEMENT
MDR is een dienstverlener die zowel industriële als logistieke 
bedrijven ondersteunt in de optimalisatie van hun logistieke 
processen. Ze willen dit doen op een integrale, methodische 
maar pragmatische, effectieve en duurzame manier teneinde 
meerwaarde te creeren voor de klanten met als doel hen te 
helpen hun marktpositie te versterken.

RENTALOC
www.rentaloc.be
Met meer dan 10 jaar expertise in multifunctionele 
rangeervoertuigen of tweeweg tractievoertuigen, is Rentaloc 
een onmisbare partner voor professionele tweewegvoertuigen 
voor het rangeren van treinen. Rentaloc is dé oplossing voor 
verhuur, verkoop, onderhoud, herstelling, productie, ombouw 
en verbeteringen van complete spoorweg tractievoertuigen, 
alsook afzonderlijke onderdelen. Als Belgische producent en 
leverancier van multifunctionele spoorweg rangeervoertuigen, 
is Rentaloc steeds up-to-date te met de nieuwste 
ontwikkelingen in deze industrie.

RIDIX
www.ridix.be
RIDIX biedt RFID- en IoT-oplossingen aan, met een breed  
scala aan mogelijkheden voor geautomatiseerde bedrijfs-
processen. Ridix zorgt voor betere insights, optimalisatie 
van flows, processen en stockmanagement, door fysieke 
goederen en bedrijfssoftware te connecteren. Via allerhande 
sensoren meet Ridix parameters van de fysieke goods (bv. 
locatie), integreren de data in de bestaande omgeving  én 
maken ze klaar voor de innovatie van morgen.

VELDEMAN BEDDING
www.velda.net
Veldeman Bedding is een familiebedrijf in het Limburgse 
Oudsbergen (Opglabbeek) en één van de belangrijkste 
beddingfabrikanten van Europa. De groep telt meer dan 
350 werknemers verdeeld over diverse productiebedrijven in 
binnen- en buitenland; samen goed voor een jaaromzet van 
meer dan 70 miljoen euro. Collecties worden gekarakteriseerd 
door vooruitstrevende en kwaliteitsvolle producten; speciaal 
ontworpen voor iedereen die gezond en stijlvol slapen wil 
combineren.
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