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WOORD VOORAF

De coronapandemie verplicht de overheid drastische maatregelen
te nemen. Bedrijven moeten hierdoor hun activiteiten volledig
herorganiseren of zelfs (tijdelijk) volledig stilleggen. Gezien het
belang van de logistieke sector om de economie draaiende te
houden en de bevoorrading van goederen te verzekeren richtte
de Vlaamse overheid medio maart 2020, met VIL als facilitator,
de Logistics Resilience Task Force op.

Bij VIL rijpte snel het idee om bedrijven
met logistieke operaties weer veilig
aan het werk te krijgen en te houden.
Voor productiebedrijven, retailers
en logistieke dienstverleners is het
immers een grote uitdaging om altijd
een minimale social distancing afstand
van 1,5 meter tussen hun operatoren
te behouden. De Logistics Resilience
Task Force stelde een lijst op van
leveranciers die beschikken over
infrastructuuronafhankelijke devices
voor social distancing én deze snel
konden aanleveren.
Alle Vlaamse bedrijven met logistieke
operaties kregen de mogelijkheid om,
zolang de voorraad strekte, via VIL of
hun belangenfederatie (VOKA, TLV,
Febetra, Fevia, Comeos, ACB, BCA)
een gratis testkit te bestellen.

In totaal werden 230 testkits verstuurd
naar bedrijven doorheen heel
Vlaanderen en verspreid over diverse
sectoren en type operaties. Twintig
testkits werden door VIL gereserveerd
voor eigen objectieve testen.
Dit rapport vat de bijna duizend
testresultaten samen, met de pro’s
en contra’s van de pro bono ter
beschikking gestelde social distancing
(SD) devices.
VIL dankt alle organisaties die zetelen
in de Logistics Resilience Task Force
en wekelijks van de partij waren om
zich te buigen over de noden van de
logistieke sector. Ook een bijzonder
woord van dank aan het Agentschap
Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om
dit project in een versnelde procedure
financieel te ondersteunen.
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Figuur 1: overzicht samenstelling VIL-testkit

1. SAMENSTELLING TESTKIT
De testkit met telkens twee SD-toestellen per leverancier werd
geleverd in twee pakketten. Een eerste pakket op 11 mei met daarin
de testset van Flanders Make. Een tweede pakket op 25 mei met de
testsets van Crescent/Option, Lopos, Pozyx en Rombit.
De testkit werd in twee aparte
leveringen verstuurd omdat de
toestellen van Flanders Make
onmiddellijk beschikbaar waren en
VIL de bedrijven zo snel mogelijk
wilde laten starten. Dit gaf de
bedrijven bovendien de kans om
kennis te maken met de opgestelde
testprotocols en zich al intern voor te

bereiden op de volgende testsets.
In de volgende paragrafen worden de
verschillende geselecteerde toestellen
kort toegelicht.
VIL kiest er bewust voor om de
retailprijs van de leveranciers per
device niet op te nemen in dit rapport
aangezien sommige leveranciers

Technologie
afstandsmeting

Rombit

Flanders Make

Lopos

Pozyx

UWB

UWB

UWB

UWB

UWB

(Ultra Wide Band)

Alarm
signalisatie
Geluid

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja*

Vibratie

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja*

LED

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Badge in combi met
Lanyard en
blokje voor montage
of broekzak

Polsband

Badge met lanyard

Badge met lanyard

Badge met lanyard
of als blok voor
montage

36g (lanyard)
30g (blokje)

53g

75g

57g

120g

5,6*2.5*9cm /
5.1*3.6*1.5cm

toestel:
0,57*0,44*1.39cm
polsband:
0.65*.046*8.5cm

9.4*4.7*2.3cm

9.8*4.8*1.8cm

10.5*6.5*1.9cm

geen all-in prijzen opgeven (prijs
lanyard en batterij niet inbegrepen)
en bovendien de prijs varieert in
functie van de bestelde hoeveelheid
(volumekortingen).

Draagvorm

Figuur 1 geeft een overzicht van de
vijf verschillende testkits die ieder
bedrijf ontving.

Gewicht

Elke kit bevat een set van twee
toestellen die draagbaar zijn aan de
hals met behulp van een lanyard,
de pols, de broekzak met behulp van
een clip of in de broek- of vestzak.

Crescent

Afmetingen

* Geluid of vibratie (niet gelijktijdig instelbaar)
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Testset
Crescent/Option:
Safety Distance

Safety Distance is een productlijn van
Crescent NV. Dit Belgisch bedrijf uit
Leuven is opgericht in mei 2018 met
de ambitie om marktleider te worden
in de end-to-end IoT solutions.

herinneren de veiligheidsafstand van
1,5 m te bewaren. In de testkit is
gekozen voor een combinatie van
een badge en een object tag.

Verpakking testset

Het nieuwe technologiemerk Safety
Distance is gecreëerd om bedrijven
te helpen hun werknemers te
beschermen, door hen eraan te

Basis specificaties
•

Type:

Badge via lanyard / Token

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

5,6*2.5*9 cm / 5.1*3.6*1.5 cm

•

Gewicht:

34g / 29 g

•

Alarmfuncties:

Geluid, vibraties, LED

•

Batterij:

Lithium Ion 430 mAh / 550 mAh

•

Website product:

https://safetydistance.be/nl/
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Testset
Flanders Make

Flanders Make is het Vlaams
strategisch onderzoekscentrum
voor de maakindustrie. Vanuit hun
vestigingen over heel Vlaanderen
stimuleert Flanders Make open
innovatie via hoogkwalitatief onderzoek.
De organisatie helpt ondernemingen
om beter en sneller te innoveren.

Zo ontwikkelde Flanders Make een
draagbaar toestel dat operatoren
op de werkvloer helpt om de nodige
afstand ten opzichte van hun collega’s
te bewaren.

Verpakking testset

Basis specificaties
•

Type:

Wearable via lanyard

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

9.4*4.7*2.3 cm

•

Gewicht:

75 g

•

Alarmfuncties:

Geluid

•

Batterij:

3.7 V oplaadbaar

•

Website product: https://www.flandersmake.be/nl/
covid-19/social-distancing-V3

De geteste VIL-versie V2 werd tijdens
de testperiode van lay-out gewijzigd
naar een V3 met clip.
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Testset Lopos:
SafeDistance

Lopos werd opgericht in 2019
als een spin-off van imec en de
Universiteit Gent.
De oprichters hebben jarenlange
ervaring met het gebruik van
ultrabreedband (UWB) als

technologie voor accurate en
energie-efficiënte afstandsbepaling
en hebben hun kennis maximaal
ingezet om op korte tijd
SafeDistance in de markt te zetten.

Verpakking testset

Basis specificaties

© ID/ photo agency - Katrien Van Giel

•

Type:

Wearable via lanyard

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

9.8*4.8*1.8 cm

•

Gewicht:

57 g

•

Alarmfuncties:

Geluid, vibratie, LED

•

Batterij:

Lithium Polymer

•

Website product: https://www.lopos.be/safedistance/
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Testset Pozyx:
Health & Safety

Pozyx is een Belgische onderneming
die gespecialiseerd is in nauwkeurige
plaatsbepaling via ultrabreedband
(UWB). Het bedrijf werd opgericht
in 2015 als spin-off van de
Universiteit Gent.

Verpakking testset

Basis specificaties
•

Type:

Wearable via lanyard of clip

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

10.5*6.5*1.9 cm

•

Gewicht:

120 g

•

Alarmfuncties:

Geluid, vibratie, LED

•

Batterij:

AAA (ondertussen 2000 mAh oplaadbaar)

•

Website product: https://www.pozyx.io

De combinatie van hun R&D-expertise
en UWB-knowhow werd aangewend
om de Health & Safety Tag klaar te
stomen voor gebruik.
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Testset Rombit:
Romware

Rombit, opgericht in 2012 en
gevestigd in Antwerpen, ontwikkelt
sinds 2017 industriële wearables voor
veiligheid en optimalisatie op
de werkvloer. Het gebruik van UWB-

Verpakking testset

Basis specificaties
•

Type:

Wearable via polsband

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

toestel: 0,57*0,44*1.39 cm
polsband: 0.65*.046*8.5 cm

•

Gewicht:

toestel: 28 g
polsband: 25 g

•

Alarmfuncties:

Vibratie, LED

•

Batterij:

Lithium Polymer 550 mAh

•

Website product: https://www.rombit.be/covid-solutions/

radiotechnologie laat toe om zeer
nauwkeurig afstanden te meten.
Voor de VIL-testkit werd de Romware
Radius wearable gebruikt.
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Verdeling testkits

Figuur 3: verdeling sectoren waarbinnen de bedrijven actief zijn

Bij de verdeling van de - beperkte voorraad testkits werd beoogd een
zo groot mogelijk heterogene groep
van bedrijven te bereiken.
Dankzij de medewerking van de
organisaties die zetelen in de
Logistics Resilience Task Force
(zie bijlage) werd deze ambitie
verwezenlijkt.
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Figuur 2: overzicht via welke kanalen bedrijven een testkit bestelden
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Figuur 3 geeft weer in welke
sectoren de bedrijven actief zijn en
figuur 4 geeft weer om welk type
bedrijf het gaat.
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Figuur 2 geeft aan via welke kanalen
de testkit werd besteld.

Vervoerder
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Niet onbelangrijk is het feit dat zowel
kmo’s als grote bedrijven intekenden
voor dit VIL-initiatief.

Figuur 5 maakt duidelijk dat een heel
mooie verdeelsleutel werd bereikt,
waarbij de kleine ondernemingen het
talrijkst vertegenwoordigd.

Figuur 5: Verdeling omvang deelnemende bedrijven

Organisatie
Omvang bedrijf (aantal werknemers)

1 - 50 werknemers (klein)
251 (groot)
51 - 250 (middelgroot)

2. FEEDBACK TESTKITS
Om de nodige testresultaten te verzamelen voor analyse, vroeg VIL
aan alle deelnemende bedrijven om twee types enquêtes in te vullen.
De eerste enquête ‘Algemene Info’
diende om inlichtingen te verkrijgen
over het bedrijf in kwestie, alsook de
manier van werken.
De tweede enquête ‘Testresultaten’

ging specifiek over de uitvoering,
omstandigheden en bevindingen
tijdens het testen. De testsets
moesten minstens één keer getest
worden per aanbieder.

De deelnemende bedrijven vulden dus
per testset minstens één vragenlijst in
met hun bevindingen.
VIL ontving in totaal 992 bruikbare
testresultaten, waarvan de resultaten
en bevindingen in onderstaand
hoofdstuk worden toegelicht.

22 I

VIL I VIL-TESTKIT SOCIAL DISTANCING ALARMS I 23

Figuur 6: aantal uitgevoerde tests per type toestel
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3. PRAKTIJKTESTEN
Aanpak
Om de testen correct uit te voeren werden de proeven uitgevoerd
op basis van een voorafgaand opgemaakt VIL-testprotocol.
Figuur 6 geeft een overzicht van het aantal tests per type toestel.

Testprotocol
Om de praktijktesten inzichtelijk te
maken heeft VIL een testprotocol
opgesteld in de vorm van een online
vragenlijst. De vragenlijst bevat de
volgende aspecten
1. Testcondities
•
Met welke testkit werd de test
uitgevoerd?
•

Op welke locatie (indoor, outdoor)
werd de test uitgevoerd?

•

Wat waren de omgevingscondities
(tempartuur, vocht, omgevingslawaai, luchtvochtigheid)?

•

Voor welke logistieke activiteit
werden de toestellen gebruikt?

•

Op welke manier werd deze
activiteit uitgevoerd?

2. Performantie toestellen
•
Meting afstand

•

Met welke hulpmiddelen
(transpallet, heftruck, mobiele
terminal,..) werd de activiteit
uitgevoerd?

•

Storing

•

Alarmen (geluid, trilling) en
optioneel LED

•

Autonomie batterij

•

Welk type en aard van producten
werden er behandeld?

•

Waren er obstakels tussen
de testpersonen?

•

In welke positie t.o.v. elkaar werd
deze test hoofdzakelijk uitgevoerd
door beide testpersonen?

•

Hoe werden de toestellen
gedragen door beide personen?

3. Gebruiksvriendelijkheid
en comfort
4. Tevredenheid/beoordeling
5. Extra functionaliteiten/vereisten

24 I
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Testresultaten

activiteiten social distancing belangrijk
is (Figuur 7).

Opstart
Bij de start van de testen dienden de
bedrijven aan te geven voor welke

Onderstaande grafiek geeft aan dat
voor heel wat logistieke operaties
deze social distancing devices van

belang zijn, waarbij, na administratieve
activiteiten, het laden voor verzending
en de orderpicking op respectievelijk
de tweede en derde plaats komen.

Figuur 7: overzicht van activiteiten waar social distancing belangrijk is

Figuur 8: overzicht van de testcondities van persoon A en persoon B
Locatie

Antwoorden

Ratio

Indoor

893

90,02 %

Outdoor

20

2,20 %

Beide

79

7,96 %

Antwoorden

Ratio

Standaard omgevingstemperatuur (15 - 25 °C)

941

94,86 %

Koel- en/of diepvriestemperatuur (< 8 °C)

29

2,92 %

Andere (> 25 °C, 10 - 18 °C,…)

22

2,22 %

Antwoorden

Ratio

Weinig of geen

589

59,38 %

Storend

180

18,15 %

Veel

161

16,23 %

Andere (heftrucks, reachtrucks, radio, sorteerband, …)

62

6,25 %

Antwoorden

Ratio

Normaal 70 % - 85 %

940

94,76 %

Heel droog

28

2,82 %

Heel vochtig (bv. in de regen)

6

0,60 %

Andere (30 - 60 %)

18

1,81 %

Antwoorden

Ratio

Receptie goederen (lossen vrachtwagen, container, ..)

230

9%

Sorteren en wegzetten van goederen

286

11 %

Behandelen van retour goederen

93

4%

Aanvullen van voorraad

127

5%

Opnemen inventaris

33

1%

Temperatuur

In welk logistiek proces is social distancing van belang?
Receptie goederen
(lossen vrachtwagen , container, ..)
Administratie (kantoor activiteit)

Omgevingslawaai

Sorteren en wegzetten van goederen
Laden voor verzending
Klaarzetten voor verzending
Orderpicking
Pauzeren (rook ruimte, cafetaria, ….)
Verplaatsen van goederen in het magazijn
Verpakken en herverpakken

Luchtvochtigheid

Aanvullen van de voorraad
Behandelen van retour goederen
Opnemen inventaris
VAL (kits samenstellen, assembleren,
testen, reparaties, ...)
Andere

Type activiteit
0%

Testcondities
De bedrijven werden gevraagd om ook
de testcondities te beschrijven.
Figuur 8 geeft een overzicht van de

10%

20%

30%

belangrijkste condities waarin de testen
zijn uitgevoerd.
Op basis van deze tabellen is het
duidelijk dat de testen in zeer veel

40%

50%

60%

70%

verschillende omstandigheden zijn
uitgevoerd, wat garant staat voor
representatieve resultaten voor de
ganse logistieke sector.
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Verplaatsen van goederen in het magazijn

235

9%

Producten behandeld

Antwoorden

Ratio

Orderpicking

237

9%

Stukgoed

264

26,75 %

Verpakken en herverpakken

187

7%

Dozen

399

40,43 %

Klaarzetten voor verzending

190

7%

Pallets

394

39,92 %

Laden voor verzending

137

5%

Langgoed (o.a. planken,...)

26

2,63 %

VAL (kits samenstellen, assembleren, testen, reparaties, ..)

81

3%

Andere

371

37,59 %

Administratie (kantoor activiteit)

373

15 %

Pauzeren (rookruimte, cafetaria, ….)

223

9%

Aard van product

Antwoorden

Ratio

Andere

123

5%

Vloeistoffen in niet metaalhoudende verpakking o.a. plastic drankflessen

114

11,49 %

Metaalhoudende producten of metaalhoudend verpakking o.a. drankblikken, vaten

255

25,71 %

Andere droge producten zonder vocht en metaal

807

81,35 %

Antwoorden

Ratio

Hoe werd deze activiteit uitgevoerd?

Antwoorden

Ratio

Binnen een team/groep van meer dan 10 personen

162

16,33 %

Binnen een team/groep van minder dan 10 personen

407

41,03 %

Object tussen testpersonen

Als duo voor deze specifieke activiteit

347

34,98 %

Neen

465

46,88 %

Twee personen niet van hetzelfde team

76

7,66 %

Ja, zoals: werktafel, rekken, heftruck, …

527

53,13 %

Antwoorden

Ratio

Positie van testpersonen

Antwoorden

Ratio

Geen

410

41,37 %

Face to face (met gezicht naar elkaar gericht)

150

15,12 %

Persoonlijke smartphone

103

10,39 %

Back to Back (met de rug naar elkaar gericht)

16

1,61 %

Mobiele terminal (barcode / QR-scanner/voice …)

204

20,59 %

Side by Side (naast elkaar)

160

16,13 %

Transpallet

275

27,75 %

Above and Below (boven / onder elkaar)

Heftruck

204

20,59 %

(Korte) ontmoeting, gesprek

59

5,95 %

Orderverzamelaar

84

8,48 %

Willekeurig, geen vaste positie

548

55,24 %

Andere (machines, PC, …)

145

14,63 %

Andere: achter elkaar lopen, over elkaar werken, …

59

5,95 %

Met welk hulpmiddel werd de activiteit uitgevoerd?

0%
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Manier van dragen van het toestel door beide testpersonen

Antwoorden

Ratio

Lanyard rond de nek

862

43,45 %

Aan broeksriem / riemlus

80

4,03 %

In broekzak / vestzak / heupzak

484

24,40 %

In borstzak

43

2,17 %

Aan de pols

430

21,67 %

Andere

85

4,28 %

De cruciale vraag in dit VIL-project is:
geven de toestellen een duidelijk alarm
wanneer operatoren dichter dan 1,5
meter in elkaars buurt komen?

Deze vraag behelst met andere
woorden twee elementen:
•

Is het alarm duidelijk?

•

Is het alarm nauwkeurig/correct?

Figuur 9 geeft de nauwkeurigheidsresultaten weer op 1,5 m (+/- 15cm)
van alle testen.

Op basis van de testresultaten blijkt
dat het Rombit-toestel het meest
nauwkeurig is. Bijna 90 % van de
bedrijven geeft aan dat dit toestel
op een correcte afstand een alarm
geeft. De resultaten van alle toestellen
variëren tussen 76,30 % tem 89,60 %.

•

Het toestel werkte niet,

•

Het toestel is niet goed opgeladen,

•

Het toestel is niet gebruikt wegens
grootte, te traag of geen reactie in
bepaalde posities,

•

Het alarm ging af op een kortere
of grotere afstand,

De belangrijkste redenen voor ‘nee’ of
‘opmerkingen’ zijn:

•

Het toestel is niet toegelaten in
bepaalde omgevingen (voeding,

geen CE-label, geen intrinsiek
veilig toestel voor de chemie).
De positie van de testpersonen t.o.v.
elkaar is de conditie die de grootste
invloed heeft op het resultaat.
Als de testpersonen zij aan zij werken
varieert het resultaat tussen 66,70 %
en 83,30 % (Figuur 10).

Figuur 10: overzicht resultaten of het SD-toestel een alarmsignaal geeft bij positie ‘side by side’

Alarm op 1,5 m in positie side by side
100%
90%

Figuur 9: overzicht resultaten correct alarmsignaal

80%
70%
60%

Alarm op 1,5 m

50%

-90%

40%

80%

30%

70%

20%

60%

10%

50%

Lopos

Pozyx

Rombit

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Neen

Ja

Option/Crescent

Opmerkingen

10%

Opmerkingen

20%

Neen

Opmerkingen

30%

Ja

0%

40%

Flanders Make

Lopos

Option/Crescent

Pozyx

Rombit

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

0%

Flanders Make

Uit de metingen van enkele beperkte
labotesten uitgevoerd door VIL bleek
duidelijk dat bij verschillende posities
o.a. ‘side by side’ en ‘face to back’ de
SD-toestellen een alarm geven bij een

kortere afstand. In de positie ‘back to
back’ geeft het toestel pas alarm op
zeer korte afstand of zelfs geen alarm
(Figuur 11). Het signaal wordt in deze
positie afgeblokt door het lichaam van

beide testpersonen. In deze positie
is bijgevolg geen enkel van de SDtoestellen inzetbaar.
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Figuur 12: alarm voldoende lang actief

Figuur 11: overzicht in welke positie en op welke afstand een alarmsignaal wordt gegeven
Afstand van het alarm in verschillende postities
Draagvorm

Face to Back

Face to Face

Back to Back

Side by Side

Side by Side

Alarm duurtijd voldoende lang

Side by Side

100%
90%

Lanyard

80%
-/+

+

-

-/+

70%

-/+

60%
50%
Broekzak of
polsband

40%
30%
-/+

Legende: - zwak/niet (0m - 0,4m)

+

-/+ matig/beperkt (0,7m - 1,35m)

+ prima (1,35m - 1,65m)

-/+

+

-

20%
10%

De belangrijkste redenen voor ‘nee’
of ‘opmerkingen’ zijn: ‘trilling en/of
geluid te zacht’, ‘trilling wordt te traag
opgebouwd’, ‘geen signaal of te laat
signaal door slechte werking’.

Option/Crescent

Over alle praktijktesten heen werden
in totaal een beperkt aantal valse
alarmen (alarm op grotere afstand
dan twee meter) geregistreerd. Het
betrof ongeveer 5 % van alle metingen,
waarvan 1,3 % vermoedelijk werd
veroorzaakt door andere elektronische

Pozyx

Rombit

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Neen

Ja

Opmerkingen

Ja
Lopos

Neen

Figuur 12 geeft de bevindingen
over de duurtijd van het alarm, in de
periode dat de social distancing niet
bewaard bleef.
Bij alle SD- toestellen was dit positief
(tussen de 85,60 en 90 %) en kon het
alarm voldoende opgemerkt worden.

Opmerkingen

0%

Flanders Make

apparaten zoals een smartphone met
bluetooth actief, motoren, microgolf,….

naar de gebruiksvriendelijkheid, draagcomfort en algemene tevredenheid.

Bevraging
Naast het uitvoeren van de praktijktesten werden de bedrijven ook bevraagd

Gebruiksvriendelijkheid & comfort
Figuur 13 toont de resultaten van de
bevraging op gebruiksvriendelijkheid en
comfort. (gemiddelde score op 10).
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Figuur 13: overzicht gebruiksvriendelijkheid en comfort

Figuur 14: positieve opmerkingen en aandachtspunten
Option/Crescent

Gebruiksvriendelijkheid en comfort

8
Het gewicht is prima

7

De afmetingen zijn prima
De instelbaarheid of
bevestigingsmiddel
is eenvoudig

6
5

Toestel is veilig om
mee te werken

4

Toestel geeft geen hinder

3

Toestel geeft geen wrijving
of druk op het lichaam

2

Toonhoogte van het
geluidssignaal is acceptabel

Positieve opmerkingen

9

•

Comfortabele
dunne badge

•

Licht en
gemakkelijk
in gebruik

•

Geluid en vibratie
frequentie
nemen toe bij
het naderen

Rombit
•

Veilig en
multifunctioneel
inzetbaar toestel.

•

Gemakkelijk
aan de pols
(comfortabel om
dragen)

•

Gebruiksvriendelijk om
in te stellen met
duidelijk visuele
indicaties en
voelbare trillingen

Flanders Make

Lopos

Pozyx

•

Het is een zeer
eenvoudig en
goed werkend
toestel

•

Het is een zeer
eenvoudig en
goed werkend
toestel

•

Bevestiging aan
broekriem is
gemakkelijk en
praktisch

•

Beste geluidssignaal voor
in lawaaierige
omgeving

•

Zeer duidelijk
geluid, goede
afmeting,
makkelijk te
bedienen

•

Toestel is
gemakkelijk
in gebruik,
alarmsignaal
is voldoende
hoorbaar in
kantooromgeving

•

Accuraat toestel
dat heel erg
praktisch is in
gebruik maar
gewicht is te hoog

Lanyards worden
voor sommige
activiteiten niet
toegelaten (te
gevaarlijk)

•

Te groot en
te zwaar

•

Geluidsniveau
mag hoger en
trilling is zwak

•

Meegeleverde
batterijen zijn niet
oplaadbaar

De vibraties zijn acceptabel

1

•

De voornaamste aandachtpunten zijn:
• De lanyards van Flanders Make,
Pozyx en Option/Crescent hebben
geen veiligheidssluiting wat wel
een minimumvereiste is om deze
te dragen.

ke

it

Ma

mb

Zowel lanyards als een polsband
worden voor sommige activiteiten
niet toegelaten wegens de
veiligheid (verstikkingsgevaar
(lanyard), gevaar om ergens
achter te blijven haken). In de
voedingsector mogen geen
loshangende zaken (zoals kettingen
en polsbandjes) gedragen worden
omwille van hygiëne.
•

Enkele bedrijven uit de
chemiesector hebben geen testen
uitgevoerd met toestellen van
Option/Crescent en Flanders Make
wegens ontstentenis van een
CE-markering op de toestellen.
De toestellen zijn ook niet geschikt
voor zones met explosiegevaar.
Ze zijn niet ATEX (explosieveilig)
gecertificeerd.

•

De toestellen voorzien van
lanyards geven vaak hinder bij het
uitvoeren van bepaalde taken en
worden daarom soms onder kledij
gedragen of weggestopt in broekof vestzak. Hierdoor is echter
het geluid minder hoorbaar. Het
Pozyx-toestel kan als alternatief
voor de lanyard ook met een
clip op de broekriem worden
gedragen, dit geeft geen reductie
in het geluidsignaal.

Figuur 14 geeft een overzicht van
enkele positieve opmerkingen en
aandachtspunten per leverancier.
Dit is geen limitatieve lijst maar
een overzicht van de meest
gemeenschappelijke en belangrijkste
elementen.

Aandachtspunten
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ers

•

Fla
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De belangrijkste resultaten zijn:
• De bedrijven beoordelen de
gebruiksvriendelijkheid en comfort
van alle geteste toestellen vrij
positief met uitzondering van het
toestel van Pozyx. Het mindere
resultaat van Pozyx is vooral te
wijten aan het gewicht en de
grootte van het toestel. De beste
scores op dit gebied gaan naar
het toestel van Option/Crescent,
wat te danken is aan de compacte
bouwvorm en het zeer lichte
gewicht.

Ro

x
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res
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•

Geluid en trilling
onvoldoende bij
toestel in broekof vestzak
Lanyards worden
voor sommige
activiteiten niet
toegelaten (te
gevaarlijk)
Lanyard hangt
in de weg bij
sommige taken

•

•

•

Sommige
bedrijfsactiviteiten
laten niet toe om
apparaten rond
de pols te dragen
(te gevaarlijk)

•

•
Redelijk groot
om aan de pols
te dragen, niet
geschikt voor
kleine pols waarbij •
sluiting loskomt.
Missen van een
geluidsignaal
•

Slechte batterijen
die niet goed
opladen en te
snel leeg zijn of
niet meer werken

•

Lanyards worden
voor sommige
activiteiten niet
toegelaten (te
gevaarlijk)

•

.Geen uitknop
en schakelt pas
uit al er lang
geen activiteit is
geweest

Geen uit-knop
waardoor batterij
leegloopt na
gebruik

•

Geluidvolume
kan niet worden
ingesteld

Te groot voor
sommige
activiteiten
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Ook de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de batterij werden
bevraagd. Concreet werd nagegaan
welke toestellen minstens één dagshift
kunnen blijven werken.
De autonomie van de huidige SDtoestellen van Lopos, Option/Crescent
en Rombit wordt positief (tussen 68 %
en 70 %) beoordeeld.

Het resultaat van Pozyx is slechter
(58,5 %), omdat er geen oplaadbare
batterijen aanwezig zijn. Ook Flanders
Make scoort op dit aspect bijzonder
zwak (kleiner dan 50 %). Meerdere
bedrijven signaleren dat de batterij
uitvalt na kortstondig gebruik
(Figuur 15).

De toestellen van Lopos, Option/
Crescent en Rombit zijn positief
onthaald over de snelheid en
gebruiksvriendelijkheid bij het opladen
van de batterij (tussen 65,5 % en
82 %). Het resultaat van Pozyx is
beduidend lager (40 %). Dit is opnieuw
te wijten aan het ontbreken van
oplaadbare batterijen (Figuur 16).

Figuur 16: snelheid en eenvoud van opladen

Snelheid en eenvoud van opladen
90%
80%
70%
60%

Figuur 15: autonomie SD-toestel voor een werkshift van 8u
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Opmerkingen

30%

Opmerkingen
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Neen
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Ja
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60%

Flanders Make
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Tevredenheid/beoordeling per type
De deelnemers moesten aangeven
of het toestel aan de verwachtingen
voldoet en inzetbaar is voor de geteste

activiteit of voor andere activiteiten.
Algemeen haalt Rombit hier de beste
score. Flanders Make, Lopos en
Option/Crescent krijgen een iets lagere

maar quasi dezelfde waardering.
Voor Pozyx wordt de laagste
waardering genoteerd (Figuur 17).

Figuur 17: tevredenheid (gemiddelde score op 10)

Tevredenheid
9

Tot slot werd in dit VIL-project ook gepolst naar verbeteringen/aanbevelingen van de SD-toestellen aan de hand van
volgende vier vragen:

Vraag 1

Moet het toestel een verwittiging geven op basis van een instelbare perimeter, alvorens alarm te slaan bv.
wanneer de twee personen elkaar benaderen tussen 2,5 meter en 1,5 meter)?

Vraag 2

Moet het toestel de mogelijkheid hebben om vertraagd alarm te slaan (wanneer de twee personen elkaar kort
passeren geeft het toestel dan geen alarm)?

Vraag 3

Is het noodzakelijk/wenselijk dat het toestel de mogelijkheid heeft om andere elektronische apparaten uit te
sluiten zodat er geen interferentie ontstaat (Bluetooth scanners, smartphone, terminals, ...)?

Vraag 4

Moet er, naast geluid en/of trilling, ook een LED-indicator zijn als alarm?

8
7

Figuur 18: overzicht van extra gewenste functionaliteiten

6
5

Het SD-toestel voldeed aan
onze verwachting tijdens
deze test

4

Het SD-toestel is inzetbaar
voor deze activiteit
Het SD-toestel is ook
inzetbaar voor andere
activiteiten

3
2
1

Extra functionalieiten gewenst?

Vraag 4
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Vraag 1

0%

10%

20%

30%
Opmerkingen

Het gros van de deelnemende
bedrijven geeft aan dat de
geselecteerde devices geschikt
zijn en geen nieuwe/aangepaste
functionaliteiten behoeven. Interferentie
met andere apparaten uitsluiten wordt

40%
Nee

50%

60%

70%

80%

Ja

wel aangeven als een pluspunt door
meer dan 30 % van de deelnemende
bedrijven. De details van deze noden
in functie van de toepassing en de
specifieke bedrijfscondities zullen op
een generieke en geanonimiseerde

manier worden gecommuniceerd
met de leveranciers zodat ze hiermee
rekening kunnen houden bij hun
nieuwe ontwikkelingen (Figuur 18).
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DongleApps
(Oudenaarde)

Basis specificaties

4. NIEUWE MARKTONTWIKKELINGEN
Na opstart van het VIL-project gingen ook andere leveranciers aan de slag met de ontwikkeling van
producten rond social distancing. Als neutrale en onafhankelijke partij geeft VIL een overzicht van
extra aanbieders die zich, na opstart van het VIL-project manifesteerden.
Onderstaand hoofdstuk geldt enkel ter informatie, waarbij VIL niet verantwoordelijk is voor de juistheid
van de gegevens aangezien deze devices niet getest werden.

•

Type:

wearable via lanyard of clip

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

8*6*2.5 cm

•

Gewicht:

•

Alarmfuncties:

geluid, vibratie

•

Batterij:

oplaadbaar 2000 mAh

•

Website product: www.prodongle.com/nl/oplossing/social-distancing

Goossaert
(Gentbrugge)

Basis specificaties
•

Type:

wearable met polsband

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Afmetingen:

toestel: 4.2*4.1*2 cm

•

Gewicht:

toestel: 26.4 g

•

Alarmfuncties:

vibratie

•

Batterij:

Lithium 600 mAh – micro USB-oplaadbaar

•

Website product: www.goossaert.be/armband-social-distance-tool.html
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Maggy
(Kontich)

PhiData
(Wemmel)

Basis specificaties

Basis specificaties

•

Type:

wearable via lanyard

•

Technologie:

Bluetooth BLE 5.2

•

Afmetingen:

5.4*3.8*1.5 cm

•

Gewicht:

58 g

•

Alarmfuncties:

Geluid, vibratie

•

Batterij:

micro USB-oplaadbaar

•

Website product:

www.maggylife.eu

Mergroup
(Asse)

•

Type:

badge / riem-tag / polsband

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Alarmfuncties:

Geluid, Vibratie, LED

•

Batterij:

oplaadbaar

•

Website product:

www.phidata.be/smartproximity

RTLOC/Callitrix
(Merksplas)
Basis specificaties

Basis specificaties
•

Type:

Badgehouder via lanyard

•

Technologie:

GSM

•

Afmetingen:

9.3*6.4*1 cm

•

Gewicht:

80 g

•

Alarmfuncties:

Geluid, LED

•

Batterij: Lithium

Ion 1050 mAH

•

Website product:

www.mergroup.be/oplossingen/
socialdistance

•

Type:

wearable via lanyard / clip / polsband

•

Technologie:

Ultrabreedband (UWB)

•

Alarmfuncties:

Geluid, vibratie, LED

•

Batterij:

oplaadbaar

•

Website product: www.rtloc.com/adhoc
www.getzumie.com
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De geformuleerde verbeteringsmogelijkheden komen niet als een
verrassing en waren ook, naast de
gedrevenheid om vanuit VIL iets
belangeloos te doen voor de sector,
de doelstelling van dit project.
Immers, de meeste geteste
SD-toestellen zijn nog geen
eindproducten.
De leveranciers zullen de feedback
van dit grootschalig experiment thans
verwerken in hun nieuwe versies
van SD-toestellen om nog beter

5. CONCLUSIES
Door de coronapandemie zijn verschillende Vlaamse technologie-bedrijven in een versneld tempo
aan de slag gegaan om social distancing-toestellen te ontwikkelen en op de markt te brengen.
Het doel van de SD-toestellen is om de social distancing van 1,5 meter te bewaken zodat
werknemers veilig aan de slag kunnen op de werkvloer.

De praktische testen in de logistiek
hebben aangetoond dat de
toestellen in staat zijn om de vereiste
veiligheidsafstand te bewaken, echter
wel onder bepaalde voorwaarden.
De belangrijkste invloed op de
werking van de toestellen is de
onderlinge positie van de werknemers.
Wanneer werknemers ‘face to face’
elkaar benaderen of samenwerken
functioneren deze toestellen correct.
De SD-toestellen zijn echter niet ideaal
om operatoren te laten samenwerken
‘side by side’ en niet geschikt voor het
‘back to back’ werken. In dergelijke
omstandigheden wordt de meting

deels of volledig geblokkeerd door het
lichaam van één of beide personen.
Door deze restrictie kunnen bepaalde
activiteiten niet op een correcte
manier worden bewaakt en is het
aan te raden om andere maatregelen
te nemen om de social distance te
garanderen.
Algemeen worden de SD-toestellen
positief beoordeeld en is er een vrij
hoge bereidheid om deze toestellen
ook in te zetten in de dagelijkse
activiteiten. De ervaringen zijn wel
uiteenlopend en sterk afhankelijk van
de bedrijfssituatie zoals o.a. omgeving

met veel of geen achtergrondlawaai,
restricties die verbieden lanyards
te dragen, enz. Hierdoor is er
niet één SD-toestel geschikt voor
alle activiteiten in alle logistieke
omgevingen. Het ‘one size fits all’
principe geldt bijgevolg niet in de
logistieke sector.
Vanzelfsprekend zijn er bij de testen
ook tal van verbeteringspunten
geopperd op het gebied van gewicht,
grootte, draagvorm, instelbaar geluid
en vibratiesterkte, uitschakelmodus en
batterij-autonomie (afhankelijk van het
geteste model).

te voldoen aan de marktbehoefte
zoals contact tracing mogelijkheden,
logging van data (aantal
overschrijdingen, aantal alarmen, ...)
met bijhorende dashboards,…. om
werknemers coronaproof aan de slag
te laten gaan.
Met dit project en uitvoerig rapport
wil VIL de sector ondersteunen om
corona-restricties in de logistieke
operaties efficiënt aan te pakken,
en de tweede en eventueel derde
golf de baas te blijven. Natuurlijk is

het bewaren van social distancing
maar een stukje van de puzzel om
werknemers coronaproof aan de
slag te laten gaan. Maar het is wel
een cruciaal stukje, waarvan de
appreciatie door de deelnemende
bedrijven getuigt van de toegevoegde
waarde van dit initiatief. De baseline
van de Logistics Resilience Task
Force ‘Stop COVID-19, niet de
logistiek’ heeft zijn effect bewezen.
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BIJLAGE:
SAMENSTELLING
LOGISTICS
RESILIENCE
TASK FORCE

Logistiek

De door de Vlaamse overheid
opgerichte Logistics Resilience
Task Force is samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle
vervoersmodi, de sectoren waarvan
de bevoorrading gegarandeerd moet
blijven tijdens een lockdown en de

Sectoren

Taskforce
Nautische
keten

Coördinator

overheid bij monde van VLAIO
en MOW.
VIL is aangesteld als coördinator.

Overheid

