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1. INLEIDING 

In de wereld van de logistiek is een gestroomlijnd proces van A tot Z de sleutel tot succes. Een onderdeel dat 
vaak vergeten wordt is de ontvangst van bezoekers, chauffeurs, subcontractors, leveringen van pakjes, enz. De 
huidige manier van werken heeft vaak vele tekortkomingen en is inefficiënt. Tevens, met Covid-19 in gedachte 
zijn ontvangstruimtes meestal niet ongevaarlijk daar deze niet voorzien zijn op de social distancing regels.  

Door de nood aan snelheid in de logistieke sector en de vele fysieke handelingen in combinatie met het hanteren 
van diverse procedures is het vaak een uitdaging om een veilige en stressloze werkomgeving te creëren, receptie 
van personen en goederen zijn hier geen uitzondering op. Het ontvangen van externen is in de meeste gevallen 
nog een manueel en tijdsintensief proces dat door juist dat manueel karakter kan resulteren in vertragingen, 
fouten door miscommunicatie, schade, ongevallen … en uiteindelijk tot een aanzienlijke stijging van kosten, al 
dan niet verdoken. 

VIL start in februari 2021 (onder voorbehoud van formele goedkeuring door VLAIO) het  COOCK  project “Self-
service In Logistics”. Met dit project streeft VIL efficiëntere ontvangst na van mensen en goederen voor verladers 
via automatisering. De potentiële economische impact van dit project ligt in het inperken van fysieke inzet van 
mensen en het stroomlijnen van de processen doorheen de ganse logistieke flow dankzij doorgedreven 
automatisatie. 

 

2. CONTEXT EN SCOPE 

Binnen het project Self-service In Logistics zal bij de deelnemende bedrijven het ganse proces van receptie 
(inclusief de eraan gerelateerde processen zoals ingangscontrole, follow-up, yard management, enz.) in kaart 
gebracht worden. Parallel zal nagegaan worden welke vormen van automatisering vandaag reeds mogelijk zijn 
en welke state-of-the-art oplossingen in de pijplijn zitten. Vervolgens zullen vraag en aanbod met elkaar 
gematcht worden via de ontwikkeling van een tool die de voordelen en haalbaarheid (ROI) van bestaande 
oplossingen en cases becijfert. Een selectie van positieve business cases zal uitmonden in een praktijktest. 

De focus ligt op de technologische kant en niet de procesmatige kant van de receptie van mensen en goederen.  

project richt zich tot verladers en logistieke dienstverleners, actief in diverse sectoren en gaande van KMO’s tot 
grote bedrijven.  

De onderzoekspartner waar VIL naar op zoek is zal de bestaande  technologische oplossingen (automatisering) 

in kaart brengen samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, 

onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de  link te leggen  met de door VIL geïdentificeerde 

behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. De partner zal ook een tool te ontwikkelen in 

matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.   
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3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Inventarisatie en behoeftenanalyse 

VIL zal bij aanvang van het project het ganse (manuele) proces van receptioneren bij de projectdeelnemers in 
kaart brengen. De taak van de partner bestaat erin de huidige en toekomstige oplossingen (op vlak van 
automatisering) in kaart te brengen. Deze oefening zal de partner in staat stellen om vervolgens de link te leggen 
met de door VIL geïdentificeerde behoeften bij de projectdeelnemers (processen met potentieel voor 
automatisering)   
 
Zoals reeds aangegeven omvat de scope het ganse proces van ontvangst (inclusief de eraan gerelateerde 
processen zoals ingangscontrole, follow-up, yard management, enz.). De partner dient de mogelijkheden tot 
automatisering dus in ruime zin te bekijken en beschikt daartoe over een zeer grondige kennis en expertise op 
technisch vlak. 
 

3.2. Tool ter berekening ROI 

 
Een tweede taak is het ontwikkelen van een tool in matrixvorm (met daarin alle oplossingen en toepassingen, 
schatting van de kosten, technische vereisten, voor- en nadelen, enz.) om op een eenvoudige manier de ROI te 
berekenen van de verschillende oplossingen tot automatisatie. Deze tool moet de deelnemende bedrijven na  
input van een aantal gegevens inzicht geven in de haalbaarheid van de automatisering van hun (deel)processen 
bij ontvangst van goederen en personen. Belangrijk is de gekozen partner een eigen visie en beeld heeft van deze 
tool. Na afloop van het project zal VIL deze tool inzetten om bedrijven te informeren en sensibiliseren over de 
mogelijkheden. 
 

3.3. Selectie van beste onderaannemer en PoC 

Aan de hand van de behoeften en de beschikbare oplossingen uit vorige werkpakketen zal VIL, in samenspraak 
met de deelnemers 1 a 2 Proof of Concepts selecteren waarvoor VIL zal samenwerken met een onderaannemer. 
Het selecteren van deze onderaannemers zal door VIL via een aparte Request For Proposal procedure lopen. De 
onderzoekspartner zal mee assisteren bij het uitschrijven van deze RFP en het selecteren van de onderaannemer 
volgens de in de RFP bepaalde gunningcriteria. Begeleiding en opvolging van de onderaannemer en de 
deelnemende bedrijven tijdens de PoC zal voor VIL gebeuren. 
 
 

3.4. Algemene bepalingen 

VIL wenst voor de realisatie van dit project samen te werken met een onderzoekspartner die de kennis in huis 
heeft voor de uitvoering van de in punt 3.1, 3.2. en 3.3 vermelde taken. Onder kennis wordt verstaan 
aantoonbare technische knowhow op het vlak van automatisatie binnen het geschetste domein. Verder moet de 
partner ook ervaring hebben met het opmaken van een model ter berekening van de ROI. 

Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt 
worden na de gunning. 
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4. PLANNING EN MILESTONES 

De volledige (geschatte) planning en doorlooptijd van het Self-service in Logistics project ziet er als volgt uit: 

 

 

Het Safe Warehouse project is onderverdeeld in 4 werkpakketten.  

De taken van de te selecteren partner maken deel uit van werkpakketten 1 en 2 die lopen van 1 februari 2021 
t.e.m. januari 2022 (geschatte planning).  

Het verloop van het project zal in samenspraak met VIL 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, maar met een regelmatige frequentie). De partner wordt verder 
verwacht actief deel te nemen en bij te dragen aan alle vergaderingen met de aan het project deelnemende 
bedrijven (gebruikerscommissies – zie “GC” in bovenstaande planning) en aan de bezoeken/vergaderingen bij 
deelnemende bedrijven voor het maken van de analyse bij de verschillende deelnemers. 
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5. AANVRAAG KANDIDATUREN 

De opdrachtgever van deze Request for Partner is VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW 
BE 480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan de Vlaamse universiteiten, hogescholen en strategische onderzoekscentra en 
wordt ook gepubliceerd op de website van VIL: www.vil.be 

5.1. Inhoud kandidatuurstelling 

De kandidaat-partner bezorgt een beknopt voorstel dat minstens het volgende bevat: 

• Beschrijving van de onderzoeksgroep/afdeling en de expertise/ervaring m.b.t. dit onderwerp. 

• Voorstel van de projectaanpak (m.b.t. de door de partner uit te voeren taken). 

• Visie op de problematiek. 

• Budget met overzicht van de voorziene mensmaanden per projectstap en per type medewerker. 
Daarnaast dient de kandidaat-partner de VLAIO template (kostenmodel COOCK) in te vullen. Naargelang 
zijn afspraken met VLAIO vult de kandidaat-partner het tabblad “aanvraag-marktverloning” of het 
tabblad “aanvraag-barema of afspraken” in. Hierbij houdt hij rekening met het door VIL voorziene all-in 
max. budget. (Na selectie van de onderzoekspartner zal VIL het project samen met de 
onderzoekspartner indienen via het KRIS platform van VLAIO) 

• CV’s van de onderzoekers die aan het project zullen werken. 
 

5.2. Cofinanciering  

De onderzoekspartner in dit COOCK-project is een volwaardige partner, naast VIL, en geniet niet alleen van de 

voordelen, maar zal ook een deel van de risico’s dragen.  

VLAIO kent voor deel A van COOCK-projecten een subsidie toe van 50% tot 100% van het totaalbudget. 50% is 

het gegarandeerde minimumpercentage. Bijkomende steun voor deel A is afhankelijk van het aantal 

bedrijfscases dat opgestart wordt tijdens of tot maximum 1 jaar na het projecteinde en een aantoonbare link 

hebben met het project (i.e. deel B)1. Gezien de onzekerheidsfactor werd door de Raad van Bestuur van VIL 

beslist om het financieel risico te ondervangen door middel van een 30% cofinanciering voor deel A te hanteren 

voor alle COOCK-projecten. Bij aanvang van het project wordt bijgevolg gezorgd voor een cofinanciering van 30% 

op het totaalbudget van deel A.  

Indien de VLAIO subsidie meer bedraagt dan 70% (= 100% – 30% cofinanciering), wordt dit surplus aangewend 

om het globale risico van VIL te reduceren. Indien de VLAIO subsidie 50 tot 70% bedraagt en er dus onvoldoende 

middelen zijn ter financiering van deel A, wordt dit tekort van maximum 20% door VIL gedragen. De partner zal 

m.a.w. steeds 100% gefinancierd worden. 

Gezien de gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners, zullen zowel VIL als de andere partner(s) samen 

instaan voor voornoemde cofinanciering van 30% van deel A, waarbij het aandeel pro rata wordt bepaald volgens 

het aandeel van iedere partij in het totale projectbudget van deel A. Hiertoe hebben zij de mogelijkheid om hetzij 

zelf betalende bedrijven voor te dragen, hetzij zelf te betalen en het corresponderende aantal (niet-betalende) 

bedrijven voor te dragen. Indien voor de eerste optie gekozen wordt, is VIL verantwoordelijk voor het factureren 

van alle betalende bedrijven, ongeacht door welke partij de bedrijven werden voorgedragen. Indien voor de 

laatste optie gekozen wordt, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, geschiedt de facturatie door VIL aan partner in 

twee schijven: (i) de eerste helft van het pro rata aandeel van partner voor de aanvang van de kick off meeting, 

gepland in februari 2021, evenwel verminderd met de door partner aangebrachte betalende bedrijven, en (ii) de 

tweede helft van het pro rata aandeel van partner in 2022, evenwel verminderd met de door partner 

aangebrachte betalende bedrijven. 

 

1 Op deze projectaanvraag zijn de COOCK-regels anno 2019 van toepassing. 

http://www.vil.be/
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Het aantal bedrijven/organisaties dat iedere partner afvaardigt, wordt in onderling overleg vastgelegd. Daarnaast 

worden ook afspraken gemaakt omtrent wie welke doelgroep of regio benadert, om geen conflicten van werving 

van bedrijven te hebben. Indien het totale bedrag van de cofinanciering van 30% wordt bereikt door betalende 

bedrijven, vervalt de verbintenis om elk pro rata bij te dragen aan de cofinanciering. Indien meer bedrijven 

deelnemen dan oorspronkelijk voorzien, dan wordt hun bijdrage aangewend om het globale risico dat VIL draagt 

(nl. het verschil tussen de minimum steun van 50% en de 70% die VIL garandeert aan zijn partners) te reduceren. 

Aangezien de VIL COOCK-projecten in grote mate gefinancierd worden vanuit de gereserveerde clustermiddelen 

wordt ieder deelnemend bedrijf/organisatie geacht lid te zijn, dan wel bereid te zijn lid te worden van VIL. Dit 

geldt ook voor bedrijven die deelnemen via de partner(s). 

Ter illustratie hierbij een voorbeeld van de cofinanciering, op basis van een fictief projectbudget van 200.000 

euro: 

 Totaal 
projectbudget 

Waarvan 
cofinanciering 

(minimaal 30%) 

Aantal bedrijven 
@ 5.000 euro 

 

Totaal 200.000 euro 60.000 euro 12 100% 

Budget VIL 150.000 euro 45.000 euro 9 75% 

Budget Partner 50.000 euro 15.000 euro 3 25% 

 

5.3. Begroting 

Voor de partner wordt een maximumbudget van 45.000 Euro all-in (exclusief BTW) voorzien. Dit bedrag omvat 
de loonkosten, directe en indirecte kosten. 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema, waarbij ook de uitbetalingen die niet 
door VLAIO gebeuren (verzamelde cofinanciering), gelijk lopen met het schema dat VLAIO zal opnemen in de 
steunovereenkomst. Behoudens wijzigingen door VLAIO, komt dit neer op: 

• Bij opstart (na betaling van 1ste voorschot): 40% 

• Bij uitbetaling 2de voorschot  door VLAIO: 40% 

• Bij Eindafrekening VLAIO: 20% 

 

5.4. Timing 

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

Intentieverklaring 

Kandidaat-partners die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 24 augustus 2020 12u 
kenbaar te maken aan VIL via e-mail (steve.sel@vil.be). Aan deze intentieverklaring hangen geen verdere 
verplichtingen vast. 

Indienen kandidatuur 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 31 augustus 2020 12u via e-mail ingediend zijn ter attentie van Steve Sel 
(steve.sel@vil.be) . 

Bespreking kandidatuur 

Op 7 september 2020 is er de mogelijkheid om de kandidatuur telefonisch toe te lichten. Aan de kandidaten die 
indienen wordt gevraagd om deze datums te reserveren als VIL een verduidelijking wenst of indien de kandidaat 
uit eigen initiatief het voorstel wil toelichten. 

mailto:steve.sel@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
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Gunning 

Ten laatste 9 september 2020 12u zal VIL de gunning bekend maken. Deze gunning is onder voorbehoud van 
formele goedkeuring van het project door VLAIO in de loop van juni. Direct na de gunning moet er door de 
partner een officiële intentieverklaring opgemaakt worden welke nodig is voor de goedkeuring van het project 
door VLAIO. 

5.5. Deliverables 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4 bestaan de deliverables uit een aantal onderdelen.  

De resultaten van de verschillende taken worden neergeschreven in een rapport, waarvoor een template wordt 
aangeleverd door VIL zodat de huisstijl wordt gevolgd (Word).  

Van de partner wordt eveneens verwacht dat deze de resultaten toelicht tijdens de tussentijdse bijeenkomsten 
(gebruikerscommissies) met de deelnemende bedrijven aan de hand van een PowerPoint presentatie. 
Regelmatig overleg tussen VIL en partner maakt vanzelfsprekend ook deel uit van deze opdracht. 

5.6. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De kandidaat-partner verbindt zich ertoe de informatie die door VIL ter beschikking gesteld wordt door middel 
van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die VIL mondeling, schriftelijk of elektronisch kenbaar maakt aan 
de kandidaat-partner, gerelateerd aan deze RFP of het Safe Warehouse 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 kandidaat-partner stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• Strikt vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte en het uitvoeren van de 
opdracht. 

• 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 het voorstel van de kandidaat vertrouwelijk te 
behandelen. 

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

5.7. Intellectuele eigendom 

De intellectuele eigendom op de in de uitvoering van het project “Safe Warehouse” tot stand gebrachte kennis 
of informatie (hierna genoemd “de projectresultaten”) berust bij VIL en de partner, waarbij de partner aan VIL 
de nodige rechten toekent om de opgebouwde kennis ruim te verspreiden naar zijn doelgroep bedrijven en te 
gebruiken naar zijn leden toe. De projectresultaten zijn collectief en VIL zal niet belemmerd worden in het gebruik 
van deze projectresultaten. 

De intellectuele eigendomsrechten op de achtergrondkennis van de partner en alle verbeteringen hiervan 
worden niet overgedragen krachtens deze overeenkomst. 

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

6.1. Indiening offerte 

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Steve Sel en Filip Van Hulle, Project Leaders bij VIL, op het volgende 
e-mailadres: steve.sel@vil.be en filip.vanhulle@vil.be.  

Geïnteresseerden dienen hun offerte volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 5 van deze RFP. 

6.2. Evaluatie 

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

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) 
• Kwaliteit van het voorgestelde projectteam. 
• Inzet van mensmaanden en beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht. 
• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 
• Manier waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord. 

6.3. Toewijzing 

De partner wordt geselecteerd ten laatste op 9 september 2020 om 12u. 

Startdatum van het project is voorzien in februari 2021.  

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

6.4. 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. 

6.5. Contact 

VIL vzw  
Koninklijkelaan 76  
2600 Berchem  
 
Steve Sel 
Steve.Sel@vil.be 
+32 3 229 05 05 / +32 475 69 16 44

mailto:steve.sel@vil.be
mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:Steve.Sel@vil.be


 

 

 


