
Wat is VIL?
VIL is door de Vlaamse overheid erkend 
als speerpuntcluster logistiek. Innovatie 
is onze rode draad: bedrijven stimuleren 
en begeleiden om te innoveren en zo 
competitiever te worden. Hierbij zetten 
we in op vier innovatiethema’s: Digitale 
transformatie, Green Supply Chains, Last 
Mile en Hinterland connectie. Rond deze 
thema’s worden projecten met en voor 
bedrijven opgezet en uitgevoerd.
Daarnaast kunnen bedrijven bij VIL ook 
terecht voor individuele dienstverlening, 
multimodaal advies, trainingen en 
opleidingen, en inhouse workshops. En 
natuurlijk niet te missen, zijn de talrijke 
events en netwerkinggelegenheden. 
Als kers op de taart opende VIL 
vorig jaar ‘Log!Ville’, een open, state 
of the art, innovatief belevings- en 
demonstratiecentrum voor het logistieke 
ecosysteem. Je vindt Log!Ville in het 
Wetenschapspark in Niel.

Waarmee maakt VIL het verschil?
VIL beschikt over een team van 30 
medewerkers met jarenlange ervaring in 
een logistieke operationele omgeving. Wij 
spreken de taal van de werkvloer, kennen 
de noden van de bedrijven en hanteren 
een rechttoe rechtaan aanpak. Kortom, 
alle noodzakelijke ingrediënten voor een 
succesvolle samenwerking.

Investeren in automatisering en 
digitalisering in magazijnen is 
noodzakelijk, maar voor veel bedrijven 
is het moeilijk in te schatten welke 
investeringen hen daadwerkelijk het best 
vooruit kunnen helpen. Om bedrijven 
te helpen bij dit beslissingsproces, 
ontwikkelde VIL de Future Proof 
Warehousing-tool.  Het is een slimme 
en gebruiksvriendelijke tool waarmee 
elk bedrijf inzicht krijgt in bestaande en 
‘cutting edge’ technologieën die geschikt 
kunnen zijn voor het bedrijf en de 

bestaande situatie. Na een workshop met 
VIL kan je er onmiddellijk mee aan de slag.

Welke drempels zijn er nog in de 
logistiek op het vlak van digitale 
transformatie? 
De sector is in het algemeen een vrij 
conservatieve sector. Vaak zijn het noeste 
werkers die focussen op het dagelijkse 
operationele en (te) weinig tijd vrijmaken 
voor vernieuwing. Nochtans valt er zoveel 
vooruitgang te boeken door digitale 
toepassingen te integreren.

Welk ultiem advies heb je voor 
bedrijven die willen digitaliseren?
Zorg dat het volledige management 
achter de transformatie staat en hoed je 
voor silo- of hokjesdenken. Digitalisatie 
slaagt pas als ze gedragen wordt door de 
hele organisatie en over departementen 
heen wordt getrokken.

Meer info: www.vil.be

Meet the Digihub-partners: VIL
De kennis over digitalisering die we hebben, vertalen naar jouw onderneming. Dat is de insteek van de Digihub. 

In de Digihub helpen onze kennispartners je met advies op maat, experimenteren rond wat voor jouw bedrijf 
het beste werkt, en het implementeren van nieuwe digitale toepassingen. Wie die kennispartners zijn en wat ze 
kunnen betekenen, leggen ze in deze rubriek zelf uit. Deze maand aan het woord: Liesbeth Geysels, algemeen 

directeur bij VIL.

Voka Digihub Vlaams-Brabant
Digitale transformatie betekent investeren. Precies daarom heeft 
Voka Digihub in het leven geroepen, een begeleidingstraject voor 
datagedreven digitalisering waar ondernemers terechtkunnen voor 
advies, expertise, experimenteerruimte en financiële steun dankzij 
EFRO en Vlaio.
Scan de QR-code voor meer info en ga zelf aan de slag! 

Liesbeth Geysels, 
Algemeen Directeur VIL
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