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1 INLEIDING 
Als Speerpuntcluster Logistiek is VIL hét aanspreekpunt voor de logistieke sector. VIL 
wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door innovatie 
te stimuleren en nieuwe en duurzame concepten en technologieën te implementeren. 
Om dit  te realiseren zet VIL projecten op  in samenwerking met bedrijven.  

VIL heeft bij de erkenning als speerpuntcluster (2017) in zijn strategie de ambitie  
opgenomen om van Vlaanderen “the European power house in global supply chain” 
te maken. Daartoe werden in 2016 vier innovatiethema’s gedefinieerd door middel 
van een bevraging bij de leden en een triple helix brainstormsessie. In juni 2019 
werd deze oefening herhaald en werden de huidige 4 innovatiethema’s vastgelegd: 

• Digitale Transformatie 
• Groene supply chains 
• Last Mile 
• Hinterland connectie 

Alle via VIL gesteunde projecten en initiatieven passen binnen deze thema’s. 

Anno 2022 zijn deze thema’s nog steeds actueel, maar een concretere uitdieping is 
noodzakelijk om het strategisch doel te helpen bereiken.  Daarom werd besloten om 
extra middelen in te zetten voor het uitwerken van de VIL onderzoeksagenda en 
projectgenese onder leiding van het research team. 

 Een plan van aanpak werd uitgewerkt voor de periode 2022 – 2026 en goedgekeurd 
door  de VIL Bestuursraad  op 31 januari 2022. 

2 CONTEXT EN SCOPE 
Voor de projectgenese past VIL een gediversifieerde aanpak toe waarvan de 
roadmaps een belangrijk onderdeel uitmaken. De roadmaps zijn een gestructureerde 
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manier om de 4 innovatiethema’s inhoudelijk uit te diepen en middels een triple helix 
denkoefening tot inzichten te komen over toekomstige uitdagingen, opportuniteiten 
en ontwikkelingen binnen het thema. 

Binnen het innovatiethema ‘Last Mile’ past de roadmap die het voorwerp uitmaakt 
van deze opdracht: de roadmap naar geoptimaliseerde stadslogistiek. 

3 OPDRACHT 

3.1 Aanpak 
Elke roadmap start met een brede consultatie in de vorm van een online bevraging 
bij 200 stakeholders (DESTEP-analyse: Demografisch, Economisch, Sociaal-
cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek), gevolgd door vier fysieke 
brainstrom sessies in triple helix verband met 15 tot 20 deelnemers. Vanuit die 
brainstorm wordt de roadmap opgesteld tot 2040. Deze roadmap wordt beschreven 
in een rapport (Word) en een presentatie (Powerpoint) conform de VIL-huisstijl. 
Voor de roadmapontwikkeling wordt door de opdrachthouder nauw samengewerkt 
met het VIL research team en een kerngroep van 3 academici, gespecialiseerd in 
urbanisme, transporteconomie, geografie, technologie en smart cities, die de 
roadmapontwikkeling inhoudelijk versterken. 

Processtappen roadmapontwikkeling (indicatief): 

1. Clustering ideeën (uitdagingen, problemen, opportuniteiten) 

2. Selectie ideeën 

3. Bepalen prioriteiten (hoog, medium, laag) 

4. Patronen herkennen, bepalen (bv. cyclisch, lineair, exponentieel) 

5. Waardering geven (zekerheid, waarschijnlijk, misschien) 

6. Tijdslijn: wanneer zullen deze topprioriteit zijn (nu, 5 jaar, 10 jaar, 
meer dan 10 jaar)? 

7. SDG-check 

8. Validatie resultaten voorgaande stappen door kerngroep en VIL 
Adviesraad 

9. Oplossingsrichtingen, mogelijke aanpak van uitdagingen, problemen, 
opportuniteiten bepalen in 4 brainstorm sessies 

10. Uitwerken, uitschrijven van de roadmap 

11. Finale validatie door kerngroep en VIL bestuursorganen 

De roadmap naar geoptimaliseerde stadslogistiek wordt ontwikkeld en voorgesteld 
als een ‘swimlane’ met 4 ‘banen’ zoals voorgesteld in onderstaande figuur, waarbij 
een uitgebreide toelichting wordt gegeven in het document en de presentatie. De 
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evoluties in de verschillende domeinen (‘banen’) worden gedetailleerd uitgewerkt; 
verbanden worden gedetecteerd en beschreven om aldus te komen tot een 
roadmap met ontwikkelingsnoden in het domein van de Vlaamse stadslogistiek 
richting 2040. De roadmap zal de ontwikkelingsnoden en opportuniteiten aangeven. 
Hoewel ze er wel onderdeel van mogen uitmaken (zeker op de korte termijn) 
beoogt de roadmapontwikkeling niet de ontwikkeling van concrete 
projectvoorstellen. Projectgenese wordt gezien als een vervolg op de 
roadmapontwikkeling. 

 

3.2 Taakomschrijving 
De opdracht omvat onderstaande taken: 

• Kick-off vergadering met het VIL research team en de kerngroep 
• Voorbereiden en organiseren van een online enquête bij 200 stakeholders: 

samenstelling van de doelgroep, opstellen van de vragen, uitsturen en 
verzamelen van de antwoorden, analyse van de antwoorden, opstellen van 
conclusies volgens de hierboven beschreven aanpak. 

• Voorbereiden en leiden van 4 fysieke brainstormsessies, opstellen van 
conclusies en bevindingen in een verslag. 

• Voorstellen van de tussentijdse conclusies aan de VIL adviesraad: een maal 
na de bevraging en een maal ter validatie van de roadmap. 

• Roadmap uitschrijven als ‘swimlane’ met uitgebreide toelichting in Word en 
Powerpoint formaat conform VIL-huisstijl. 

 

3.3 Profiel en voorwaarden 
Voor deze opdracht wordt gezocht naar een consultant met uitgebreide ervaring in 
het organiseren van stakeholderoverleg, bevragingen en roadmapontwikkeling. De 
kandidaat dient ook over een aantoonbare kennis en referenties van het 
roadmapthema te beschikken. 
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Verder gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die: 

• denkt op academisch niveau; 
• minstens  een 10-tal jaar logistieke ervaring heeft in een R&D-, 

consultancy of operationele omgeving; 
• zelfstandig kan werken en met deadlines weet om te gaan; 
• Nederlands als moedertaal heeft en het Engels zeer goed beheerst; 
• makkelijk opportuniteiten detecteert en verbanden legt; 
• vlot en effectief vergaderingen en brainstormsessies leidt; 
• beschikt over een vlotte pen voor het opstellen van verslagen, 

presentaties en documenten. 

De diensten worden in de regel uitgeoefend in de kantoren van VIL te Berchem. 
Verplaatsingen zijn mogelijk, voor meetings en dergelijke. 

Voor alle activiteiten is het Nederlands de voertaal. Informatie noodzakelijk voor de 
opdracht kan wel in het Engels zijn opgesteld. 

De kandidaat voorziet in een eigen laptop met recent Windows besturingssysteem 
en Office Professional software pakket. De kandidaat beschikt ook over een mobiele 
telefoon. 

4 PLANNING EN MILESTONES 
De opdracht dient uitgevoerd te worden op basis van volgende indicatieve planning. 
De definitieve planning wordt bij de gunning afgesproken. 

• Kick-off kerngroep: april 22 
• Enquête: april 22 
• Verwerken enquête: april/mei 22 
• Brainstormsessies: mei/juni 22 
• Uitschrijven roadmaps: juli/augustus 22 
• Validatie en communicatie: september 22 

5 OFFERTE AANVRAAG 
De opdrachtgever van deze vraag 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 tevens gepubliceerd op 
de website van VIL: www.vil.be 

5.1 Inhoud offerte 
De aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht en 
daarnaast minstens onderstaande elementen bevat: 

http://www.vil.be/


7  
 

• Korte beschrijving van de firma (inclusief omzet, winst en aantal 
werknemers tijdens het laatste boekjaar); 

• Het dagtarief; 
• Beschrijving van de dienstverlening zoals die in het algemeen door de 

voorgestelde medewerker wordt verleend; 
• Uitgebreid CV van de voorgestelde medewerker(s); 
• Referenties van de laatste drie jaar die relevante voorafgaande opdrachten 

bevatten. 

5.2 Begroting 
De uitvoering van deze opdracht is onderworpen aan art. 92 WOO. 

Het maximumbudget voor de opdracht bedraagt 15000,- Euro, exclusief 21%BTW.  

Geleverde prestaties zullen worden gefactureerd op het einde van de opdracht. 
Betaling door VIL geschiedt 30 dagen na factuurdatum. 

 

5.3 Timing 
Het toekennen van deze opdracht zal volgens onderstaande stappen verlopen. 
Aanbieders dienen deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen 
voor gunning. 

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 31 maart 2022 om 17 u via e-mail 
(eric.verlinden@vil.be) ingediend worden.  

Offerte bespreking 

Op 6 april 2022 is er de mogelijkheid om de offerte telefonisch of op de kantoren 
van VIL toe te lichten. Aan de aanbieders wordt gevraagd om deze datums te 
reserveren indien VIL een verduidelijking wenst of indien het bedrijf uit eigen initiatief 
de offerte wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste op 8 april 2022 zal VIL de gunning bekend maken. 

5.4 Vertrouwelijkheid van gegevens 
De aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter 
beschikking gesteld wordt binnen het kader 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 het 
‘Digital Gateway2Government’ 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. 

mailto:eric.verlinden@vil.be
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• 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. 

5.5 Intellectuele eigendom 
De aanbieder behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, 
informatie, kennis, software,… die in het bezit van de Dienstverlener 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 erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) 
software, documenten, rapporten, grafische weergaven,…dewelke door de 
Dienstverlener ontwikkeld werden binnen deze overeenkomst, exclusief eigendom 
zijn van de Opdrachtgever, na betaling van de overeengekomen prijs.  

De aanbieder kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. 
publicaties, het geven van presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., 
tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  

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

6 SELECTIEPROCEDURE 

6.1 Indiening offerte 
Eventuele  vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Eric 
Verlinden, Manager Research bij VIL, op het volgende e-mail adres: 
eric.verlinden@vil.be. 

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 5 
van deze RFP. 
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6.2 Evaluatie 
De offertes worden geëvalueerd door VIL. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in 
willekeurige volgorde): 

• Kwaliteit van het voorgestelde projectmedewerker 
o Bewezen kennis/ervaring 
o Goed analytisch en synthetisch vermogen 

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) 
• Budget 
• Manier waarop eventuele bijkomende vragen van de opdrachtgever worden 

beantwoord 
• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 
• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht 

6.3 Toewijzing 
De opdracht wordt toegewezen op 8 april 2022. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in 
voor VIL. VIL behoudt zich het recht voor 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  
Eric Verlinden, Manager Research 
eric.verlinden@vil.be  
+32 3 229 05 33 / +32 477 33 67 68 
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