
DIT  DOSSIER WORDT GEPUBL ICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT  NIET  ONDER DE VERANTWOORDEL I JKHEID VAN DE REDACTIE  VAN KNACK

Easy to use

Plug ‘n play

State of the art engine

Tackles high complexity

No hardware investment

Makkelijk

Plug ‘n play

Snelste algorithme

Kan hoge complexiteit aan

Geen hardware investering nodigOptiFlow
by Conundra

OptiFlow
by Conundra

ONLINE ROUTE OPTIMALISATIE TOOL 

MET ONMIDDELLIJKE MEERWAARDE.  

VOOR PROFESSIONALS

Mail ons: sales@conundra.eu 
www.conundra.eu

DAAN
SCHALCK

SUPPLY CHAIN

”Waar we als havenbedrijf vroeger vooral naar de zee keken,  
richten we onze blik nu op het binnenland.”

APRIL ‘19

Liesbeth Geysels
Physical Internet als ultieme innovatiedoel

De ‘last mile’  
Kostprijs, snelheid of service

Test Aankoop
Zet de consument centraal 

LEES MEER OP FOKUS-ONLINE.BE
#FOKUSSUPPLYCHAIN



02     EDITORIAL  LIESBETH GEYSELS

Physical Internet als 
ultieme innovatiedoel 

Physical Internet 
kan ervoor zorgen 

dat goederen op de 
meest economische 

en ecologische 
manier worden 

vervoerd.

De vierde industriële revolutie is als een digitale wervelstorm en heeft ook grote gevolgen voor de 
logistieke sector. De supply chain van morgen is vraaggedreven, transparant en geïntegreerd.  

Dat vraagt om vertrouwen, samenwerking en standaardisatie.
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D e verschillende stadia in de 
logistieke keten moeten beter op 
elkaar afgestemd worden. Physical 

Internet is het ultieme innovatiedoel voor de 
logistieke sector. 

Om de term ‘Physical Internet’ te duiden, 
wordt vaak de vergelijking gemaakt met e-mail. 
Bij het versturen van een e-mail worden de 
data in het bericht opgedeeld en in digitale 
pakketjes verpakt en gelabeld. Zo komt het via 
een reeks servers aan op bestemming, waar de 
pakketjes worden uitgepakt en de e-mail terug 
wordt samengesteld. De samenwerking tussen 
alle spelers loopt vlot, op basis van standaarden 
en protocollen die wereldwijd worden 
geaccepteerd en toegepast.

In de logistiek verloopt dat echter 
helemaal anders. De afzender kiest zelf een 
transportbedrijf dat ervoor zorgt dat het pakje 
op zijn bestemming geraakt, hetzij met inzet 
van eigen transportmiddelen, hetzij met die van 
een partner. Interactie met andere logistieke 
spelers is er niet.

Het Physical Internet-concept streeft ernaar 
dat het transport van goederen veel meer zal 
verlopen zoals het ‘transport’ van e-mails. De 
afzender hoeft niet te weten welke route de 
zending volgt. De zending zal verpakt worden 
in een standaardverpakking of container op 

basis van globaal afgesproken standaarden 
en protocollen, waarbij ook afmetingen zijn 
afgestemd op elkaar. Elke container past dus 
in een andere, of in een transportmiddel. 
De P.I.-containers zullen ook modulair zijn 
zodat verschillende containers samengevoegd 
kunnen worden tot een standaard maritieme 
containermaat.

Het ganse P.I. -concept is gebaseerd op 
geconnecteerde hubs, vergelijkbaar met de 
servers op het digitale internet. Het concept 
wordt ondersteund met big data, IoT, 
artificiële intelligentie… Op die manier kan 
het P.I. ervoor zorgen dat goederen op de 
meest economische en ecologische manier 
worden vervoerd. Het netwerk van hubs 
zal opslag dicht bij de eindklant mogelijk 
maken, waardoor de capaciteit van de 
transportmiddelen kan worden geoptimaliseerd.

Dat dit nog niet voor morgen is, spreekt voor 
zich. Er moeten nieuwe standaarden komen, 
maar ook nieuwe data-uitwisseling en analyse, 
nieuwe businessmodellen en systemen. Dat 
zal nog vele jaren werk vragen. VIL zet volop 
in op dit concept en is op Europees vlak actief 
betrokken bij het uittekenen van de roadmap 
naar dit Physical Internet. 
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LOGISTIEKE SECTOR HEROVERT DE BELGISCHE STEDEN 
Montea blikt als gamechanger vooruit op de toekomst

WWW.MONTEA.COM

De toekomst van de logistiek ligt meer dan ooit in 
de stad. En dat brengt heel wat uitdagingen voor 
de sector met zich mee. Kleinere én duurzame 

magazijnen, een slimmere belevering én meer 
afhaalpunten bijvoorbeeld. “Willen we de duurzame 
belevering in de stad naar een hoger niveau tillen, dan 
zullen we creatief uit de hoek moeten komen.” Dat zegt 
Jo De Wolf, CEO van Montea, dat zich met een aantal 
innovaties al een echte gamechanger heeft getoond in 
de logistieke vastgoedsector in België.

Montea - één van de grootste Belgische logistieke 
vastgoedspelers - maakt zich sterk dat de toekomst 
van de logistiek in de steden ligt. En dat hoeft niet 
te verbazen. Door de opkomende e-commerce én de 
groeiende bevolking in de steden wordt een slimme en 
duurzame belevering in de stad steeds belangrijker. 

“Dat betekent niet dat er grote magazijnen in de stad 
moeten komen, wél dat er meer kleinere magazijnen 
moeten komen én afhaalpunten in de stad. Die moeten 
een antwoord bieden op de grootste uitdaging van de 
e-commerce: de belevering van de laatste kilometer, 
de duurste en moeilijkste kilometer in de supply 
chain.” Jo De Wolf, CEO Montea

Naarmate de steden zich in de 20e eeuw ontwikkelden, 
werden industrie en logistiek de voorbije decennia 
verder buiten de stad geduwd. Zo verplaatste 
bijvoorbeeld de Brusselse industrie zich over de 
afgelopen 100 jaar van de Havenlaan en de bekende 
Tour & Taxis site naar de stadsrand in de regio 
van Puurs, Willebroek en Mechelen. Niet toevallig 
ligt deze logistieke hub tussen de twee grootste 
consumptiepolen van België: Brussel en Antwerpen. 
Met de gestage groei van de e-commerce en de steeds 
korter wordende levertermijnen, maakt dit fenomeen 
sinds een aantal jaar de omgekeerde beweging. De 
logistiek komt terug naar de stad en is één van de 
grootste uitdagingen voor de logistieke sector in ons 
land. 

Duurzame magazijnen

Al even opvallend: vandaag is het in België bijna 
onmogelijk geworden om magazijnen te bouwen. 
Anders gezegd: zowat alle beschikbare gronden voor 
bedrijven in ons land zijn bezet. Uit cijfers van het 
nationaal statistiekbureau Statbel blijkt dat de totale 
bezettingsgraad voor bedrijfsruimte in Vlaanderen 
alleen al maar liefst 83% bedraagt. Alleen heeft het 
volgens Montea weinig zin om nieuwe opslagcapaciteit 
te bouwen als er iets verderop een half magazijn leeg 
staat. 

“We staren ons met z’n allen nog te veel blind 
op dominantie in de markt in plaats van samen 
te werken om tot een duurzamere oplossing te 
komen. Kijk maar naar ons voorbeeld waar we 

met Montea als eerste Belgische vastgoedspeler 
onze schouders zetten onder de Nederlandse 
start-up Stockspots. Het doel ervan is om de 

bezetting van bestaande opslagruimtes in België te 
optimaliseren waardoor we de nood naar nieuwe 
magazijnen reduceren. Met andere woorden: het 
meest duurzame gebouw is hetgene dat niet je 

meer moet bouwen.” 

— Jo De Wolf, CEO Montea

Eén op drie vrachtwagens zonder vracht

De duurzaamheid van magazijnen is één zaak, mobiliteit 
speelt zo mogelijk nog een belangrijkere rol. Anno 2019 
rijdt namelijk maar liefst één op de drie trucks op de 
Europese wegen rond zonder vracht. Volgens Montea 
- één van de grote innovatoren in de sector - hoeft het 
mobiliteitsprobleem de sector niet tegen te houden. 
Integendeel: de groeiende fileproblematiek leidt 
indirect tot alternatieve én duurzamere oplossingen.

“Ons land kreunt onder de files. Daarom geloof ik 
heel hard in verschillende, duurzame vormen van 

transport waarbij individuele pakketten aan de 
rand van de stad verzameld worden en vervolgens 
gegroepeerd geleverd aan huis. Niet alleen beter 
voor het milieu maar bovendien ook rendabeler, 
ecologischer en maatschappelijk verantwoord. 
Bovendien liggen er ook in de binnenvaart nog 

gouden kansen voor onze sector. ”

— Jo De Wolf, CEO Montea

Tot slot moet ook de logistiek zichzelf net zoals de 
andere sectoren vandaag blijven uitdagen. Je kan er 
vandaag namelijk niet langer omheen: de consument 
in België is verwend en zowel de retail als de logistieke 
bedrijven moeten zich steeds flexibeler opstellen.

“De klant schikt zich niet meer naar de 
openingsuren van de winkels om een product aan 
te kopen. Het zijn de winkels die zich aanpassen 
aan de klant. Kijk naar de steile opmars van het 

online shoppen. Tegenwoordig kiest de klant eerst 
online zijn product wanneer hij tijd heeft. Om het 

dan te laten afleveren aan huis, of om het dan zelf 
te gaan kopen in de winkel. Het is duidelijk dat 

retail en etail de handen in elkaar moeten slaan 
om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.”

— Jo De Wolf, CEO Montea
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04     TOPIC  VERPAKKING

Verpakkingen:  
een elementaire schakel 

Verpakkingen spelen een belangrijke rol in de supply chain, zowel in een B2B- als B2C-context. Bedrijven zijn dan ook voortdurend op zoek naar 
nieuwe manieren om die verpakkingen te verbeteren en te optimaliseren. Zonder natuurlijk de ecologische aspecten uit het oog te verliezen. 

Dat verbeteren van die verpakking 
begint al op de ontwerptafel, zegt 
Maxence Wittebolle, CEO van 

het Belgisch Verpakkingsinstituut. “Een 
goed ontworpen verpakking kan gedurende 
de volledige transportketen gemakkelijk 
verhandeld worden en geeft het product 
de vereiste bescherming. Het gebruik van 
handgrepen, stapelbaarheid en de keuze van 
het gebruikte materiaal dragen zeker toe 
tot een degelijke functionaliteit. Ze maken 
het transport bovendien gemakkelijker en 
gebruiken op optimale wijze de beschikbare 
transportruimtes. Voor retailers is ‘lucht 
verpakken’ nog steeds een dure zaak, zeker als 
het aantal kubieke meters een variabele in de 
verzendkost is.”

Het optimaliseren van verpakkingen kan ook 
kosten reduceren en creëert hierdoor cashflow 
voor nieuwe ontwikkelingen. “Door elementen 
te gebruiken van lean thinking gaan bedrijven 
nadenken over de hoeveelheid gebruikt 
materiaal die ze kunnen reduceren”, zegt 
Wittebolle. “Bovendien maakt dat reduceren 
het product ook lichter en gemakkelijker te 
hanteren tijdens transport. Probeer overtollig 
materiaal te vermijden en voorkom verspilling, 
dat is het mantra.”

Dat beaamt ook accountmanager Niek 
Verberckmoes van Moens Verpakkingen 
uit Dendermonde. “Verpakking is een zeer 
belangrijke schakel in de gehele weg van 
fabrikant tot consument. De constante 
zoektocht naar optimalisatie van verpakkingen, 
een goedlopend just-in-time-principe en een 
correct voorraadbeheer zijn zaken die de klant 
zeker ten goede komen.” Maar ook het milieu 
kan ervan profiteren, gaat hij verder. “Denk 
bijvoorbeeld maar aan de positieve impact op 
het aantal vrachtwagenbewegingen.”

Vandaag wordt in de sector dan ook meer dan 
ooit aandacht besteed aan groene initiatieven. 
Duurzaamheid wordt een belangrijk 
statement in het gebruik van verpakkingen. 
Voedingsproducent Danone vervaardigt 
bijvoorbeeld al een paar jaar de verpakking 
van de yoghurtdrank Actimel op basis van 95 
procent hernieuwbaar, plantaardig materiaal - 
suikerriet - in plaats van petroleum. Concurrent 

Nestlé gaat bepaalde kunststoffen die moeilijk 
te recycleren zijn, vervangen in zijn bestaande 
verpakkingen en niet meer gebruiken in nieuwe 
verpakkingen. Er is ook een tendens naar 
bio-afbreekbare verpakkingen en zelfs eetbare 
verpakkingen. 

Maar ook in industriële verpakkingen is 
de trend duidelijk. “We merken binnen 

bepaalde sectoren een grotere vraag naar 
gerecycleerde of ‘groenere’ verpakkingen”, 
aldus Verberckmoes. “Dat is vooral het 
geval in de afval-, chemie- en verfsector. 
Zo worden gebruikte metalen vaten, 
HDPE-vaten (een plasticsoort, red.) en 
IBC-containers, of vloeistofcontainers, 
al jaren opnieuw opgehaald bij de klant, 
‘gereconditioneerd’ en weer op de markt 
gebracht. Die verpakkingen zijn, afhankelijk 
van de gebruikte methode, vaak evenwaardig 
aan nieuwe verpakkingen.”

Ook nieuwe technologieën en machines 
maken veel mogelijk. “Door nieuwe 
machines en methoden te ontwikkelen, 
kunnen de fabrikanten hun eigen productie 
optimaliseren en zo al ecologischer 
werken”, zegt Verberckmoes. “Maar ook de 
verpakkingen zelf worden steeds groener. 
Een voorbeeld: er worden momenteel ook 
HDPE-vaten in verschillende lagen HDPE 
geproduceerd. Hierdoor kunnen lagen nieuw 
materiaal afgewisseld worden met lagen 
gerecycleerd HDPE.”

Uiteindelijk draait het allemaal rond 
functionaliteit en optimalisatie. De resultaten 
daarvan monden uit in een win-winsituatie, 
zowel voor de fabrikant van verpakkingen, 
het milieu en de uiteindelijke gebruiker. 
Wittebolle: “Verpakking is niet zomaar afval, 
dat is een absoluut verkeerde perceptie. Het 
resulteert in het bevorderen van een langere 
levensduur van het product, een verhoogde 
bescherming van het product en, door alle 
ontwikkelingen binnen de verpakkingssector, 
voor een verlaagde milieu-impact doorheen 
de volledige supply chain.”

TEKST FREDERIC PETITJEAN 

Probeer overtollig materiaal te vermijden 
en voorkom verspilling: dat is het mantra.

— MAXENCE WITTEBOLLE, BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT
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Om de stijgende onlineverkoop zo efficiënt mogelijk aan te pakken, ontwikkelt Böwe Systec sorteersystemen 
die intralogistieke processen automatiseren en optimaliseren, en dit voor inkomend (inbound) en uitgaand 
(outbound) goederen.

De unieke sorteringstechnologie van de OptiSorter-sorteerder staat in om een breed scala aan artikelen tot 
31,5 kg te verwerken, inclusief catalogi, poly wrapped producten, goederen en pakketten. Zelfs ongebruikelijke 
items, zoals omvangrijke of ronde goederen en grensoverschrijdende producten uit China vormen geen 
probleem voor het systeem. 

De Optisorter heeft een doorvoersnelheid van maximaal 18.000 items per uur. Eenvoudige en intuïtieve 
bediening wordt gegarandeerd door de geïntegreerde sorteersoftware van BÖWE Sort, die de sorteerder 
bestuurt en dynamische gegevensrapportage genereert met een enkele interface. 

De OptiSorter is verkrijgbaar in een groot aantal configuraties. Zo is er de carrouselvorm, maar ook verticaal, 
horizontaal of op meer niveaus is mogelijk. De push-traytechnologie garandeert een vlotte handeling van de 
items in enkele of dubbele stortkokers, rolcontainers, dozen, bakken of postzakken. De Optisorter staat gekend 
voor zijn laag energieverbruik, alsook een eenvoudig onderhoud.

Wilt u meer weten? Ga dan naar: www.boewe-systec.com
Of stuur een e-mail naar sales@bowesystec.be | +32 2 456 06 70

Ruimtebesparend design

Soepel en efficiënt sorteerproces

Unieke push-traytechnologie

Verwerkt een breed scala aan artikelen

Gemakkelijke bediening

OPTISORTER
PACKET AND PARCEL SORTING SOLUTION

Strategisch gelegen tussen de A12 en de E19 en 
vlakbij de containerterminal Willebroek biedt ODTH 
First Class Logistics filevrije en kostenefficiënte 
import/exportoplossingen via de havens van Ant-
werpen en Rotterdam. De unieke locatie zorgt voor 
kostenbesparingen op zowel de last mile als op de-
tention en demurrage kosten in de zeehavens.

Het familiebedrijf ODTH First Class Logistics werd 
opgericht in 1978 door Jos De Wael. Via investe-
ringen in logistieke processsen en locaties en een 
asset-based filosofie op het vlak van magazijnen 
en IT-systemen, is het bedrijf uitgegroeid tot een 
toonaangevende logistieke dienstverlener in de re-
gio Rumst-Willebroek-Mechelen met 6 vestigingen, 
meer dan 150.000 m2² magazijnruimte en ruim 200 
vaste medewerkers. 

De ligging van het distributiecentrum in Willebroek 
vlakbij de containerterminal zorgt ervoor dat er 
geen wegvervoer nodig is voor de last mile. Dage-
lijkse bargediensten vervoeren de containers van 
en naar de havens van Antwerpen en Rotterdam 
voor import of export van en naar bestemmingen 
wereldwijd. Door gebruik te maken van een laad-
brief ‘Container Terminal Willebroek/Hutchison 
Ports Belgium’ worden kosten voor demurrage en 
dentention op de terminals in de havens vermeden. 
De containers worden in dat geval door de rederij 
tot op de terminal in Willebroek geleverd.

De terminal is depot voor de meeste container- 
rederijen zodat geen lege containers moeten ver-
voerd worden, wat voor een bijkomende kostenbe-
sparing zorgt.

Als familiaal bedrijf staat ODTH garant voor korte 
beslissingsprocessen. Daardoor kan het flexibel in-
spelen op veranderende klanteneisen, ondersteund 
door gemotiveerde werknemers.

DC Willebroek
De regio in Willebroek is de voorbije jaren uitge-
groeid tot een logistieke hotspot. ODTH beschikt 
aanpalend aan de terminal over een 85.000 m2² 

groot, state-of-the-art distributiecentrum met 
80.000 palletplaatsen, deels gekoeld en/of tempe-
ratuur gecontroleerd. Er kunnen zowel farmapro-
ducten, consumptiegoederen, gevaargoed als 
general cargo opgeslagen worden. De import- en 
exportstromen van verschillende grote klanten 
worden er geconsolideerd. Er wordt een uitgebreid 
gamma aan value added services aangeboden.

www.odth.be

ODTH Willebroek kostenefficiënte import/
exporthub op as Antwerpen-Brussel

“De ligging van het distributiecentrum  in 
Willebroek vlakbij de containerterminal 
zorgt ervoor dat er geen wegvervoer nodig 
is voor de last mile, uniek in de regio”

JOS DE WAEL  
GEDELEGEERD BESTUURDER

“De sterkte van ODTH ligt in het 
samengaan van mensen en technologie, 
in familiale waarden en innovatief 
management. Wij staan voor intelligente 
warehouses met focus op digitaliseren 
van administratieve processen en 
slimme, flexibele beslissingsprocessen 
op elk niveau. Dat geeft ons maximale 
wendbaarheid in functie van de klant”

VERONIEK DE MULDER
CEO

ADVERTORIAL
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06     TOPIC  TRANSPORT 

De transportsector staat onder 
druk door de concurrentie 
en het milieu, en is 

daarom op zoek naar alternatieve 
aandrijvingsvormen. “Maar de 
elektrische vrachtwagen is echt 
nog niet voor morgen”, zegt Lode 
Verkinderen van Transport en 
Logistiek Vlaanderen. “Daarvoor 
is de batterijtechnologie nog niet 
voldoende ontwikkeld. LNG (Liquid 
Natural Gas, red.) is misschien 
de oplossing, maar dan moet de 
infrastructuur wel volgen, natuurlijk.”

Er wordt geëxperimenteerd 
met ecocombi’s: extra lange 
vrachtwagencombinaties die meer 
vervoeren en minder CO2 uitstoten. 
Qua veiligheid en efficiëntie is hun 
nut aangetoond − heel wat landen 
laten ze toe − alleen vult Brussel 
het, op geheel eigen wijze, ‘typisch 
Belgisch’ in, door ze op een stuk 
van de Brusselse ring te verbieden. 
“De overheid moet mee”, meent 
Verkinderen, “maar ook wij moeten 
allemaal een andere mentaliteit 
ontwikkelen, want we zijn zogezegd 
allemaal voor groen, maar we willen 
er niet meer voor betalen.” 

We moeten het ‘anders’ aanpakken. 
“Het verkeer is geëvolueerd naar 

3 VRAGEN AAN...

SERGIO RYFFEL
MANAGER SALES & KEY ACCOUNT 
VAN SPOORWEGONDERNEMING 

CROSSRAIL

files van zeven, acht uur per dag. 
Waarom dan niet vaker ’s nachts 
werken? De transportsector is 
pro, alleen kunnen ze doorgaans 
enkel laden en lossen tijdens 
de traditionele kantooruren.” 
Gecombineerd transport dan? Een 
haalbare kaart voor leveringen 
die niet dringend of aan bederf 
onderhevig zijn, maar ongeschikt 
wanneer de tijdsdruk meespeelt, 
aldus Verkinderen. De binnenvaart? 
Die is fors toegenomen en biedt 
potentieel vlakbij ons, maar in de 
rest van Europa is het netwerk 
nagenoeg onbestaande. “Bovendien 
moet je rekening houden met het 
steeds opnieuw overladen van de 
vracht, wat tijd en geld kost.”

“Wat wegvervoer betreft, is de 
beladingsgraad de belangrijkste 
factor van efficiëntie”, weet 
Verkinderen. Idealiter vertrekt 
een vrachtwagen beladen en 
komt hij ook volgeladen terug, 
maar in de praktijk lukt dat niet 
altijd. Goederenstromen zijn niet 
identiek in beide richtingen. “Een 
beladingsgraad van 75 procent is al 
heel mooi.”  

BENEO-Remy in Wijgmaal, 
producent van rijstzetmeel, 

heeft twee belangrijke 
goederenstromen: rijst inbound, 
poeder outbound. “Ideaal voor 
het milieu is bulktransport, omdat 
het verpakkingen uitspaart. 
Alleen zijn afnemers niet altijd 
op bulkopslag voorzien”, legt 
transportverantwoordelijke Stefan 
Michiels uit. “Meest efficiënt 
zijn gecombineerde ladingen: het 
ene product gaat mee tijdens de 
heenreis, een ander product komt 
mee terug, zodat een vrachtwagen 
nooit leeg rondrijdt.” Voor 
voedingsproducten vraagt dat 
wel de nodige hygiënevereisten. 
Een reinigingscertificaat moet 
zelfs aangeven wat de drie 
laatste ladingen inhielden om 
contaminatie te voorkomen.

Rijst komt doorgaans uit 
Zuidoost-Azië en arriveert per 
schip in de havens van Zeebrugge 
of Antwerpen. De lading vertrekt 
dan bij voorkeur via binnenschip, 
of per vrachtwagen. “Eén 
binnenschip spaart een twintigtal 
vrachtwagens uit. Een no-brainer 
wat het milieu betreft, alleen 
duurt het laden en lossen wel een 
dag of zes”, aldus Michiels. “Met 
een nieuwe loskade kunnen we 
de lostijd binnenkort wellicht 

herleiden tot één dag of minder 
en zelfs twee schepen simultaan 
inzetten. Dat zou in totaal zo’n 
1.000 trucks per jaar van de 
weg halen.” En een aanzienlijke 
hoeveelheid CO2 uitsparen.

Wegvervoer is bij BENEO-
Remy de laatste optie. Al is 
er vaak geen alternatief voor 
de klant. “Vroeger lag er een 
spoorwegnet op de terreinen 
van de rijstzetmeelfabriek, maar 
dan zouden de klanten ook over 
een spoorwegverbinding moeten 
beschikken. Bovendien is transport 
per spoor ook per definitie het 
duurst. Bijkomend nadeel is dat 
goederentransport per spoor 
altijd voorrang moet geven aan 
personenvervoer.”

In de toekomst zullen we steeds 
vaker opteren voor locaties die 
ons toegang verschaffen tot 
waterwegen, meent Michiels. 
“We hebben nu een extern depot 
in Brugge maar veel komt toe via 
de haven van Antwerpen. En het 
is maar de vraag hoe transport in 
Antwerpen gaat evolueren als de 
Oosterweel-hel losbreekt.”

Met GPS-Buddy  
heeft u alles in één
beheeromgeving

Volledige controle over uw vervoerscondities

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com

Kim Lousberg 
Accountmanager België

Binnen de sector transport en logistiek vormt geconditioneerd 
transport een aparte discipline. Net als voor het transport van  
gevaarlijke goederen gelden er ook voor het vervoer van  
medicatie en levensmiddelen specifieke richtlijnen. Immers, 
zowel een te hoge als een te lage vervoerstemperatuur kan 
verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van grote 
groepen mensen. 

Bij het vervoer van voedingsmiddelen is het van belang om 
onderscheid te maken tussen de omgevingstemperatuur en de 
daadwerkelijke temperatuur van het te vervoeren product, de 
kerntemperatuur. 

GPS-Buddy biedt diverse oplossingen om zowel 
de vervoerstemperatuur als de kerntemperatuur 
te registreren, zodat ook het vervoer voldoet 
aan de internationale vervoersrichtlijnen voor 
levensmiddelen en medicatie.

Waar een wil is, is 
een… andere weg
Wegvervoer zal steeds meer onder druk komen te staan. Stijgende brandstofprijzen, 
tolheffingen, lage-emissiezones, dichtslibbend verkeer, een nijpend chauffeurstekort… 
Bedrijven moeten nagaan hoe ze hun transport zo efficiënt mogelijk – en eventueel 
multimodaal – kunnen organiseren.

TEKST HILDE VAN RAEMDONCK 

Wat staat de doorbraak van 
spoorvervoer in de weg?
“Een pijnpunt in Vlaanderen is 
bijvoorbeeld het beperkt aantal 
hubs waar kleine bedrijven − die 
enkele containers per week willen 
vervoeren − hun waren naartoe 
kunnen brengen, om ze op de trein 
te krijgen. Jammer, van samenwer-
king zou iedereen kunnen profiteren. 
Zo nemen wij momenteel, samen 
met andere ‘kleine’ private SO’s, het 
voortouw en realiseren we concrete 
samenwerkingen. Een win-win voor 
iedereen.”

Wat is het probleem met single 
truck loads? 
“De meeste SO’s kunnen geen single 
truck loads aanbieden. Bedrijven 
moeten meteen een volledige trein 
‘afhuren’, alleen of met partners. 
Dat maakt het lastig voor kleinere 
spelers. Zolang er geen oplossing 
is voor kleine volumes, zal er geen 
modalshift komen, zoals wij wensen 
en nodig hebben.” 

Hoe zit het met de kostprijs?
“Treinverkeer is quasi enkel voor 
lange afstanden rendabel. Een 
deel van de vaste kosten, zoals de 
locomotief, zijn immers gelijk voor 
pakweg Antwerpen-Genk als voor 
Antwerpen-Bazel. Ofwel moet je dus 
heel frequent vervoeren, of heel ver. 
De overheid kan hier eventueel iets 
aan doen, maar het is natuurlijk een 
werk van lange adem.” 

FOKUS-ONLINE.BE
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PALLET POOLING NEXT LEVEL
EENVOUDIG WERKT BETER

KIES JIJ VOOR DE DISPLAY VAN IPP? 
JE DOET ER TOT WEL 20% VOORDEEL MEE!

De 40 x 60 cm display biedt diverse mogelijkheden om uw producten te promoten 
op de winkelvloer. De displays zijn aan alle vier de zijden te benaderen, eenvoudig 
stapelbaar en sinds lange tijd de standaard bij veel retailers.

 +32(0)78 482 392
 bnl.ipp.sales@ipp-pooling.com

1-2 adv. display pallet.indd   1 9/04/2019   15:48:55
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Stream Software streamlines Customs 
and Logistics

Stream Software levert kwaliteitssoftware
en diensten voor de logistieke- en douanesector 
met de nadruk op verbetering van operationele 
en financiële efficiëntie van de bedrijfsprocessen. Stream Software 
streeft steeds naar doorgedreven automatisatie en efficiëntiewinsten 
door naadloos te integreren met de ERP-systemen van de klant. 

Met de Customs Streamliner® en Integrated Logistics Streamliner® 
(ILS) van Stream Software krijgen bedrijven meteen tools in huis 
waarmee ze vooral het rendement van hun activiteiten sterk kunnen 
verbeteren. Als marktleider binnen de BeNeLux is Stream Software 
dé partner om uw logistieke- en douaneflows in kaart te brengen, 
om vervolgens met de juiste applicaties deze processen zo veel als 
mogelijk te automatiseren. 

www.streamsoftware.be

TEKST HANNES DEDEURWAERDER     BEELD IAN HERMANS

“D e fusie was strategisch 
belangrijk om verschillende 
redenen, maar toch vooral 

om ons aantrekkelijker te profileren 
naar buitenlandse investeerders toe, 
werkgelegenheid te creëren en bedrijven hier 
te houden. Of samengevat: om slagkrachtiger 
te zijn. De conclusie uit verschillende 
studies was dat we dit beter samen konden 
realiseren dan apart. De fusie was bovendien 
een manier om slimmer te investeren: 
dat kon voortaan in één bedrijf, in plaats 
van op twee verschillende plaatsen. Voor 
Havenbedrijf Gent was het ook interessant 
naar uitbreiding toe: alle beschikbare zones 
waren hier immers al ingenomen, in Zeeland 
nog niet. Ook qua diepgang hebben we ons 
portfolio kunnen uitbreiden: in Vlissingen 
kunnen we tot 17 meter gaan, in de 
Kanaalzone waren we beperkt tot 12,5.”

Zou je de fusie een toonbeeld van 
internationale samenwerking durven 
noemen?
“Jazeker. Daarvoor was er slechts 
één voorbeeld bekend, namelijk de 
fusiehaven Kopenhagen-Malmö, die in 
2000 werd gerealiseerd. Maar wij zijn 
zes tot zeven keer groter, hebben acht 
overheidsaandeelhouders én worden 
sterk gesteund door de regeringen van 
beide landen. Ik beschouw trouwens de 
Nederlandse delta, onze Vlaamse havens 
en het Ruhrgebied als één aaneengesloten, 
internationaal havengebied – daarmee zijn 
we als industriegebied zelfs groter dan 
Shanghai. Samenwerking kan ons daarbij 
alleen maar ten goede komen, zonder dat 
je daarvoor per se moet fusioneren. Je 
kunt bijvoorbeeld ook met partners een 
dochteronderneming oprichten voor een 
bepaalde niche.”

Zelfvarende 
schepen maken deel 
uit van de haven van 
de toekomst.

08     INTERVIEW  DAAN SCHALCK FOKUS-ONLINE.BE

Het gaat hard voor fusiehaven North Sea Port: de doelstellingen voor 2020 zijn namelijk nu al gehaald. De ambitie 
was een omslag van 70 miljoen ton, maar dat cijfer is dus reeds binnen. Bovendien steeg het aantal jobs met 2500. 

De fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaport was met andere woorden een gouden zet.

‘Havens moet elkaar 
niet beconcurreren, 

maar versterken’

ADVERTORIAL



Warehouse van de toekomst vandaag al mogelijk
Intelligente, geautomatiseerde systemen winnen terrein. Met de juiste, modulaire, 
schaalbare oplossing zijn bedrijven immers in staat om flexibel zowel productiviteit en 
efficiency te verhogen als het foutpercentage te verminderen. Tegelijkertijd maken de 
systemen het mogelijk om operationele kosten te verlagen.

De combinatie van het AutoStore systeem en de ItemPiQ applicatie van Swisslog is een goed 
voorbeeld van de voordelen die software en robotica bieden. AutoStore is een compact, ruim-
tebesparend opslag en orderverzamelsysteem, dat gebruik maakt van robots en bakken om 
orders van kleinere items snel te verwerken. 
De intelligente ItemPiQ robot pickt een breed scala aan items, met een capaciteit tot 600 picks 
per uur.
Beide oplossingen zijn zelflerend en stellen bedrijven in staat om binnen de kortste keren 
orderverzamelcapaciteit en -betrouwbaarheid te verhogen. Door de combinatie van beide 
systemen worden medewerkers ontlast en neemt de performance aanzienlijk toe.

Als meest ervaren AutoStore integrator wereldwijd kan Swisslog bouwen op jarenlange kennis 
en ervaring. Gecombineerd met de robottechnologie van moederbedrijf KUKA staat de 
knowhow garant voor een toekomstbestendige logistieke automatisering in iedere sector. 

Swisslog biedt ook toekomstgerichte automatiseringsoplossingen voor palletmagazijnen.

Meer weten over deze, of andere zelflerende logistieke systemen? Kijk www.swisslog.com

Het wegennet in Vlaanderen is 
oververzadigd, mede door vrachtverkeer. 
Welke rol kan een haven spelen in het 
helpen ontlasten daarvan?
“Een heel belangrijke rol. Wat binnenvaart 
betreft, zijn we in vijf jaar tijd naar 
meer dan 50 procent gegroeid qua 
doortransport. Dat is veel én snel. Het 
spoor hinkt hier wat achterop, omdat daar 
nog heel wat investeringen nodig zijn. 
Ook hier pleit ik trouwens weer voor dat 
samenwerkingsmodel tussen havens: die 
hebben er namelijk alle belang bij om 
shuttlediensten uit te bouwen die ze met 

elkaar verbinden. Zo hoop ik oprecht dat 
onze klanten maximaal gebruik maken 
van binnenvaart om hun containers tot in 
de haven van Antwerpen te krijgen. Dat 
versterkt de positie van Antwerpen als 
containerhaven, terwijl wij aantrekkelijker 
worden als distributiecentrum. Bovendien 
profileert het ons als duurzame haven, 
omdat we zo helpen bij het tegengaan van 
het dichtslibben van het wegennet.”

Het klinkt als een sprookje: havens die 
samen aan een duurzaamheidsverhaal 
schrijven …
“Dat heeft alles te maken met de mindset 
die verandert: havens zagen elkaar vroeger 
puur als concurrenten en zichzelf als een 
autonome vlek in het landschap. Nu is 
het besef gekomen dat die vlek opdroogt 
als ze niet in verbinding staat met goede 
wegen en andere havens. In Vlaanderen 
en Nederland hébben we die goede 

In tegenstelling 
tot Antwerpen 
of Rotterdam 
beschouwen 
Gentenaars hun 
stad nog niet als een 
havenstad.

DAAN SCHALCK  INTERVIEW     09#FOKUSSUPPLYCHAIN

SMART FACT.

Als ik niet met de haven bezig ben, 
dan …
“… is het voor mij al cultuur wat de klok 
slaat. Ik heb weliswaar een druk bestaan 
als co-CEO van North Sea Port, maar ik 
lees toch zo’n 20 à 25 romans per jaar 
en bezoek jaarlijks minstens 30 klassieke 
concerten. Verder ben ik voorzitter van 
het internationaal vermaarde Gentse 
koorgezelschap Collegium Vocale, dat in 
het weekend mijn aandacht krijgt. Ik vind 
dat evenwicht belangrijk: mijn werk is heel 
rationeel en cijfermatig, terwijl cultuur net 
het tegenovergestelde is. Mijn vrije tijd 
gaat er dan ook fulltime aan op.”

Waarom geen fusie met een binnenlandse 
haven?
“Omdat onderzoek aantoonde dat we met 
andere havens vooral aanvullend werken, 
dus dat een fusie weinig zin had als we 
dat wilden behouden. Slechts 8 procent 
van onze trafieken zijn concurrentieel met 
Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam. Al 
de rest is dedicated, bijvoorbeeld omwille van 
gespecialiseerde terminals ter plaatse. Zo is 
Zeebrugge gespecialiseerd in gas en auto’s, 
Antwerpen in grote-containeromslag en 
wij in niches als offshore-wind, recyclage, 
en distributie van biobrandstoffen, 
vruchtensappen…”

Je sprak daarnet over automatisering en 
digitalisering. Hoe uit zich dat vooral in 
North Sea Port?
“Voornamelijk in het volgen van schepen 
en hun lading. Hoewel ik de eerste ben om 
toe te geven dat we op dat vlak nog heel wat 
kunnen leren van andere sectoren, zoals de 
luchtvaart. Slimmer en langer op voorhand 
plannen, het hele nautische systeem op 
elkaar afstemmen … En daar komt die 
samenwerking met andere havens weer 
kijken: waarom zouden we daar alleen op 
inzetten, en niet gezamenlijk? We delen nu 
eenmaal bepaalde loodsen en waterwegen 
– zoals de Westerschelde met de haven van 
Antwerpen.”

Wat met zelfvarende, autonome schepen?
“Dat is een trend die in de supply chain 
zeker zijn plaats moet krijgen, bijvoorbeeld 
met trailers die zelfstandig hun cargo in 
een centraal leverpunt in de haven afzetten 
en vervolgens automatisch naar hun 
terminal terugkeren. Op die manier kun je 
een soepel 24-urenbeleid uitwerken, met 
minder tijdverlies, niet meer gezamenlijk 
aanschuiven, minder menselijke fouten… 
Om nog te zwijgen van de ruimtewinst die 
we creëren door te centraliseren. Autonome 
schepen maken dus zeker deel uit van de 
haven van de toekomst, omdat we een 
grote efficiëntieslag kunnen maken. Maar 
de techniek zal ook hier wellicht weer 
de regelgeving vooroplopen: zelfvarende 
schepen zullen sneller mogelijk zijn, dan dat 
ze effectief ingezet mogen worden. Zoals je 
bijvoorbeeld ook met drones ziet.”

wegens en haven, dus moeten we daar 
als bondgenoten maximaal op inzetten 
om boven ons gewicht te blijven boksen. 
Havens en zeemensen hebben vroeger 
altijd naar de zee gekeken en zich de vraag 
gesteld: hoe lokken we zoveel mogelijk 
schepen naar onze haven? Nu kijken ze 
vooral naar het binnenland – en uiteraard 
af en toe nog eens over hun schouder naar 
de zee (lacht) – om te zien hoe ze al die 
producten zo efficiënt mogelijk doorheen 
Europa kunnen verdelen. Met focus op 
duurzaamheid, want vergeet niet dat de 
grote havens van Vlaanderen en Nederland 
verantwoordelijk zijn voor 50 procent 
van de CO2-uitstoot in de Benelux. Daar 
moeten we aan werken, uiteraard zonder 
aan onze groei en welvaart te raken – het 
moet realistisch blijven.”

Is de Gentenaar eigenlijk trots genoeg 
op zijn haven?
“In tegenstelling tot Antwerpen of 
Rotterdam beschouwen Gentenaars hun 
stad nog niet als een havenstad. Wat 
gelukkig in ons voordeel speelt, is dat 
zowel de vorige als huidige burgemeester 
havenschepen zijn geweest en dus echt als 
ambassadeur kunnen optreden. Want een 
haven staat pas écht sterk als ze gedragen 
wordt door haar bewoners. De haven mag 
geen ver-van-ons-bedshow zijn.” 

Wat is de topprioriteit van de 
transportsector?
“De transportsector kampt al jaren 
met een negatief imago: ongevallen, 
files, zwerfvuil… Steeds wijst de 
beschuldigende vinger in onze richting. 
Bovendien is er de bevolkingsvergrijzing 
en de toenemende vraag naar transport, 
factoren die maken dat het moeilijker 
wordt om mensen warm te krijgen voor 
het beroep van chauffeur. En dat terwijl 
de job net werkgelegenheid garandeert 
tot de pensioenleeftijd.”

De sociale onderhandelingen 
zitten in het slop. Waarom?
“De standpunten van 
werkgeversfederaties en vakbonden 
staan haaks op elkaar. Iedereen vindt 
dat chauffeurs meer moeten verdienen. 
Maar terwijl de werkgevers ijveren voor 
een hoger nettoloon, zodat degenen die 
werken meer overhouden, verkiezen de 
vakbonden een hoger brutoloon, m.a.w. 
onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en 
sociale bijdragen. Onzin, vinden wij.” 

Wat met de mobiliteit?
“Om het mobiliteitsprobleem te helpen 
oplossen, willen we meer begrip van 
klanten/opdrachtgevers. Als laden 
en lossen op hetzelfde moment moet, 
dan moeten we ook allemaal hetzelfde 
moment de weg op. Meer flexibiliteit en 
soepele werkuren kunnen veel fileleed 
uitsparen. Niet verbazend dat we geen 
mensen vinden: zelfs goed betaald heeft 
niemand zin om zijn dagen in de files 
door te brengen.”

3 VRAGEN AAN...

MICHAËL REUL 
SECRETARIS-GENERAAL BIJ UPTR
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010     BRAND REPORT  DACHSER

INTELLIGENT LICHT VOOR DC NEW LOGIC III

Een van de meest duurzame en -vinden wij zelf- een van de mooiste 
DC’s ooit gebouwd. New Logic III heeft zo’n uitzonderlijke architectuur 
dat hij niet te missen is langs de A58 bij Tilburg (Nederland).

DC New Logic III omvat 60.400 m2 vloeroppervlak, waarvan circa 
40.000 m2 warehouse, 3.400 m2 kantoor en 17.000 m2 Value Added 
Logistics. Bij de realisatie is, naast de verlichting van TRILUX, gebruik 
gemaakt van TRILUX LiveLink.

Met dit slimme lichtmanagement systeem levert TRILUX niet alleen 
armaturen, maar ook de functionaliteit van intelligent licht. Alle data en 
informatie van de intelligente armaturen wordt gepresenteerd in één 
building dashboard.

Dankzij TRILUX heeft alle verlichting in dit gebouw een ontzettend hoog 
lichtniveau wat uitzonderlijk veel comfort biedt aan iedereen die zich 
binnen bevindt. Daarbij levert de verlichting in combinatie met het 
lichtmanagementsysteem een sterke bijdrage aan de 
hoge BREEAM-score.

TRILUX Benelux • Generaal de Wittelaan 9/18 • 2800 Mechelen • 015 29 36 10 • info@trilux.be • www.trilux.com

► Voor meer informatie over onze 
verlichtingsoplossingen in de logistiek 
bezoek: www.trilux.com/industry óf 
neem direct contact met ons op.

ADVERTORIAL

Groupage logistiek:  
duurzaam transport waarbij iedereen wint

Mobiliteit is een grote uitdaging op onze Vlaamse, Belgische en bij uitbreiding Europese wegen. Slim georganiseerd transport is dan ook niet minder dan een 
must als we tot efficiënt verkeer willen komen. Groupage logistiek komt daar perfect aan tegemoet.

Met 30.600 medewerkers en 399 locaties wereldwijd behoort DACHSER tot de leidende logistiek dienstverleners in Europa. Het bedrijf 
is in 1930 opgericht in het Zuid-Duitse Kempten en is anno 2019 nog altijd een familiebedrijf. DACHSER is actief in wegtransport en lucht- 
en zeevracht en biedt daarbinnen een breed pakket aan diensten: van transport, warehousing tot klantspecifieke services. In België heeft 
DACHSER drie eigen vestigingen (Moeskroen, Manage, Willebroek) en telt 322 medewerkers.

“J e hebt verschillende 
transportdiensten op onze 
wegen”, begint Aat van der Meer, 

Managing Director van Dachser Benelux, 
gespecialiseerd in groupage logistiek. “Zo 
heb je de bekende parcel carriers: koeriers die 
individuele pakjes tot bij mensen of bedrijven 
brengen. Dat is echter niet het segment waarin 
wij ons bevinden. Wij werken voornamelijk 
B2B en hebben als core business het vervoer 
over de weg van palletzendingen, met name de 
zendingen van één tot en met acht pallets.”

Groupage logistiek draait om het samen 
laden van zendingen van verschillende 
opdrachtgevers. “De goederen van klanten 
worden door de afzender op pallets geplaatst 
en vervolgens lokaal door ons opgehaald met 
kleine transportwagens. Aangezien het hier om 

pallets van verschillende afzenders gaat, worden 
die in onze magazijnen gegroepeerd, zodat ze 
zo efficiënt mogelijk hun bestemming bereiken, 
ditmaal in grotere vrachtwagens geladen.” De 
bedoeling is dat de zendingen, door gebruik 
te maken van een efficiënt netwerk, zodanig 
worden verladen dat ze uiteindelijk bij een 
vestiging belanden die het dichtste bij de 
uiteindelijke ontvanger gelegen is. Korte en 
vaste verzendtijden zijn dus gegarandeerd. 
Zowel nationaal als internationaal.

Handig voor de eindontvanger uiteraard, 
ook in termen van last-mile, maar de goede 
verstaander merkt meteen dat er ook een 
ecologisch pluspunt aan dit verhaal verbonden 
is. “Klopt”, beaamt Aat van der Meer, “want 
bij groupage logistiek wordt erop gelet nooit 
met een halfvolle vrachtwagen te rijden. Heel 

wat transport op onze wegen rijdt leeg rond, 
bijvoorbeeld na het afleveren van de lading. 
Door onze manier van werken halen wij echter 
vrachtwagens uit het verkeer. Omdat het bij 
groupage logistiek om kleinere volumes gaat, 
maakt dat het net gemakkelijker om een 
vrachtwagen helemaal gevuld te krijgen.”

Consolidatie is dus het sleutelwoord bij 
groupage logistiek: het groeperen van zoveel 
mogelijk paletten die dezelfde richting uit 
moeten. “Zo vol mogelijke transportwagens 
op de weg, om zo weinig mogelijk ritten te 
moeten inzetten”, vat Aat van der Meer samen. 
“Niet alleen ecologisch voordelig, maar ook 
prijstechnisch voor de klant. Iedereen wint er 
met andere woorden bij. Als je dan ook nog 
eens, zoals wij doen, per regio chauffeurs inzet 
die de regio door en door kennen − en dus 

ook de knelpunten qua mobiliteit −, wordt het 
bovendien een mooi verhaal van tijdsefficiëntie. 
Je kunt onze chauffeurs dan zelfs zien als een 
soort postbodes (lacht).”

IN SAMENWERKING MET...

Aat van der Meer  
Managing Director van Dachser Benelux

TEKST HANNES DEDEURWAERDER 



Satenrozen 10, 2550 Kontich, Belgium
T +32 3 450 88 44  •  info@valueXstream.eu

ValueXstream nv • Satenrozen 10, 2550 Kontich • Belgium

www.valueXstream.eu

www.valueXstream.eu

valueXstream NV

Logistieke processen met een X-factor

.

OMNICHANNEL
MULTICHANNEL

DISTRIBUTION
TRANSPORT
WAREHOUSE

PRODUCTION
MAKE OR BUY?

SOFTWARE SELECTION

FORECAST AND DEMAND 
MANAGEMENT

PROCUREMENT
PURCHASING
REPLENISHMENT

KPI
REPORTING

BUSINESS PROCESS
REDESIGN

E-COMMERCE B2B/B2C

WE DESIGN

WE IMPLEMENT

WE OPTIMIZE

WE MEASURE

Fresh Flow bvba

Kruisbaan 98
2800 Mechelen
Tel: +32 15 71 55 14  
info@freshflow.be
www.freshflow.be

De logistieke dienstverlener, gespecialiseerd
in geconditioneerde voedingswaren.

Kom ons
team

versterken!

Ben jij ook
een expert in
supply chain?
Laat je horen!

Van strategisch advies tot operationele optimalisatie

Start u een nieuw logistiek centrum op?  Wilt u de goederen- 
stromen efficiënter doen verlopen? Overweegt u e-commerce en 
een omnichannelstrategie? Of wilt u processen automatiseren of 
weten welke nieuwe technologie zinvol kan worden ingezet binnen 
uw operatie?

Waarom valueXstream?
valueXstream is een een complementair team van senior 
supplychainarchitecten met een brede industriekennis. 
Gediversifieerde diensten combineren wij met een pragmatische, 
down-to-earth aanpak gebaseerd op expertise en werkend met de 
klant met focus op het behalen van resultaten.

Team van senior supplychain-architecten

Gespecialiseerde kennis in vele domeinen van
de supplychain

Pragmatisch en resultaatgericht

Wij spreken uw taal

Technologie-onafhankelijk

Wij gaan 100% voor wat wij beloven

Werving van vaste medewerkers en freelancers

Fresh Flow biedt naast de standaard activiteiten als transport, opslag 
en VAL (Value Added Logistics = etiketteren en THT spuiten) ook andere 
diensten zoals planning en voorraadbeheer. 
We zien dat meer en meer fabrikanten bereid zijn om hun logistiek uit te 
besteden aan professionals zolang die flexibel kunnen meegroeien met 
hun behoeften en zo uiteindelijk hùn klanten tevreden houden.
Fresh Flow ziet de toekomst positief door de verhuis (eind 2019) naar een 
groter pand vanwaaruit wij onze klanten nog beter zullen kunnen gaan 
bedienen. Contacteer ons, we maken voor jou een plan van aanpak.
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012     EXPERTPANEL  LAST MILE-SERVICE 

De laatste schakel van de logistieke keten
Door de toename van e-commerce wordt de ‘last mile’ steeds belangrijker als laatste eindje van de logistieke keten. De voorkeur gaat daarbij 

uiteraard naar een snelle en goedkope manier om die laatste kilometer te overbruggen. Tenzij er nog andere factoren spelen…?

BART TROOST.
Supply chain verantwoordelijke 
Bloomon

KARL BOSMANS.
E-commerce manager  
Schoenen Torfs

JAN DE KIMPE.
Partner valueXstream

“Kwaliteit is voor ons en ons product het allerbelangrijkste. 
Kwaliteit en versheid. Bloemen zijn erg kwetsbaar en daar 
moet je tijdens alle fasen rekening mee houden. We doen 
er dan ook alles aan om onze bloemen binnen de 36 uur 
van bij de teler tot de eindconsument te brengen. Er zijn 
geen tussenpersonen, precies om de keten zo kort mogelijk 
te houden, en we vervoeren onze bloemen op water. Waar 
mogelijk worden ze met bakfietsen bezorgd, dat is ook 
iets milieuvriendelijker. Op hete zomerdagen of in de 
vakantieperiode worden inderdaad minder bloemen besteld, 
maar daarom is het belangrijk om ze zo lang mogelijk 
koel op te slaan, in water te vervoeren en bovendien ook 
in de koele avonduren, zodat ze altijd mooi en fris op hun 
bestemming aankomen.”

“Wij geloven er beslist in dat we naar de toekomst toe nog 
stappen zullen zetten om beter aan te sluiten bij de wensen 
van de klant. En dan heb ik het niet alleen over nog sneller 
of nog verser, en in plaats van binnen het uur, binnen het half 
uur of 20 minuten iets ergens te krijgen. We zullen zeker ook 
nog verder uitkijken naar meer en andere bezorgmomenten 
of andere oplossingen zoals pick-up points. We hebben er 
altijd al naar gestreefd om zo flexibel mogelijk te zijn voor de 
klant. We willen er zijn waar en wanneer mensen ons nodig 
hebben. We denken daarom steeds verder na over hoe we nog 
beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van de klant.”

“The personal touch, zou ik zo zeggen. Het moment dat wij 
mensen hun boeket overhandigen, is voor ons het enige 
korte moment van fysiek contact met de klant. We denken 
hard na over hoe we dat unieke moment van happiness nog 
meer bijzonder kunnen maken. Bijvoorbeeld, door diegene 
die het boeket afgeeft nog snel een bijzonder verhaal te 
laten vertellen over de bloemen die erin verwerkt zitten. 
Door hen vragen van klanten te laten beantwoorden. 
Bloemen zijn een dankbaar product. Ze maken mensen blij. 
Het zou mijn ultieme droom zijn om dat korte moment 
dat we bij mensen aan de deur staan en hen blij maken, een 
persoonlijke toets mee te kunnen geven en het helemaal 
bijzonder kunnen maken.”

“Wij zitten in de positie van adviesverlener, die voor 
ondernemingen werkt op hun vraagstukken. We maken hierbij 
wel het verschil tussen de B2B- en de B2C-markt. In die laatste 
speelt vooral snelheid, omwille van gewenning door de klant 
en druk van de leverancier. Maar voor de leverancier is het 
toch veelal een prijsverhaal. Er zijn dan oplossingen nodig voor 
de ‘niet thuis’-problematiek zoals een tweede aanmelding of 
afhaalpunten. In B2B willen onze klanten vooral betrouwbaar 
en snel transport. Het vermijden van klachten, schade en 
leveren volgens afspraak staan hier met stip vooraan. Maar de 
prijsgevoeligheid speelt ook een rol, natuurlijk. In B2B wordt de 
prijs wel in verhouding tot de kwaliteit gesteld.”

“Wij zien via onze opdrachten vandaag veel omni-
channelprojecten. De klassieke flow van levering aan 
winkelpunten of groothandels wordt in dezelfde organisatie 
ook aangepakt voor e-commerceflows. Orders van winkels en 
groothandels beginnen immers qua profiel ook meer en meer op 
eindklantorders via e-commerce te lijken. Dat vraagt uiteraard 
om een specifieke benadering in zowel het distributiecentrum als 
in het transport. Kleine orders wil je in het distributiecentrum 
liefst in een batch picken en snel doosjestransport heeft zo ook 
zijn specifieke markt.”

“De belasting van e-commerceleveringen op het milieu en de 
congestie is door verschillende onderzoeken aangetoond, zeker 
door de hoge en groeiende volumes in het B2C-segment. Ook 
de druk op de snelheid heeft misschien wat te hoge proporties 
aangenomen. Het klinkt dan wel leuk om je nieuwe smartphone 
te laten picken op kerstavond, voor levering de volgende 
ochtend, maar zit de consument daar echt op te wachten? We 
moeten in de toekomst meer bundelen om grotere volumes 
per bestelwagen naar kleinere leveringsgebieden te brengen, 
en dat nog liefst elektrisch. Samenwerken in de distributie 
wordt de sleutel naar succes, zonder te dominante spelers of 
conglomeraten.” 

“Efficiëntie en duurzaamheid. Omdat we voornamelijk in België 
en Nederland leveren, werken we nauw samen met de nationale 
postdiensten. Leveringen ‘dag + 1’ zijn de gemiddelde standaard. 
We hebben onze cut-off vastgelegd op tien uur ’s avonds. Wie 
voor dat uur bestelt, krijgt zijn bestelling de volgende dag 
thuisgeleverd. Een latere cut-off zou de kostprijs de hoogte in 
jagen en een te zware belasting vormen voor onze mensen. Het 
familieleven van onze medewerkers willen we respecteren. Maar 
er zit nog steeds een tijdsverschil op leveringen uit onze centrale 
hub of uit een van onze winkels. Vandaar dat een gecombineerde 
bestelling soms apart geleverd wordt. Maar we werken eraan om 
ook dat tot één levering te beperken.”

“Dag + 1’ is nu de norm, maar we onderzoeken hoe het nog 
beter kan. De dag zelf bijvoorbeeld. Maar niet ten koste 
van alles, want duurzaamheid blijft een prioriteit. Transport 
organiseren voor een handvol pakjes gaan we niet doen. We 
kijken in diverse richtingen naar meer convenience, meer en 
betere afhaal- of afzetpunten, andere opties… Schoendozen 
kunnen jammer genoeg niet in een brievenbus. Klanten kunnen 
in de toekomst ook zelf aangeven of een levering dringend is, 
zodat we het transport op een efficiënte maar groene manier 
kunnen organiseren. Ook retourbeleid kan worden herbekeken, 
denk maar aan afzetpunten onderweg naar je werk in plaats van 
– zoals gewoonlijk – in de dorpskern.”

“We doen er alles aan om onze first stop in de toekomst 
nog succesvoller te maken, zodat we pakjes bij afwezigheid 
niet een tweede of derde keer moeten aanbieden. Grotere 
brievenbussen met een valschuif zouden een oplossing kunnen 
zijn. Het idee komt uit Zwitserland, waar mensen vaak nog 
een ‘melkbrievenbus’ hebben die tegenwoordig dienst doet voor 
pakjes. Wie bouwt, zou een soort sas kunnen voorzien, waar 
pakjes veilig binnengezet kunnen worden. Convenience moet 
nog soepeler worden zodat je ook andere locaties kunt opgeven 
waar je je bestelling eventueel kunt laten toekomen. Ten slotte 
moet ook retour makkelijker worden. Nu moet je vaak naar 
een postkantoor, en met een 9-to-5-job zijn de openingsuren 
daarvan knap lastig.”

Welke factor is doorslaggevend bij jullie? Kostprijs, snelheid, service… (andere)?

Hoe zien jullie de rol van e-commerce en jullie eigen inbreng eventueel verder evolueren?

Wat moet er in de toekomst nog beter in deze laatste schakel van de logistieke keten?

UPRT heeft al eerder aangehaald dat het slecht gesteld is met de mobiliteit 
in en rondom de Haven van Antwerpen. Een mogelijke oplossing bestaat 
uit het aanmoedigen van nachttransporten.
Op heden maken slechts twee terminaloperatoren nachttransporten mogelijk. 
Deze terminals zijn nu op weekdagen non-stop geopend. Op deze manier wordt de  
truckflow en de volumes meer gespreid. Deze operatoren wijzen op de noodzaak  
dat hele logistieke keten zich aanpast om van de 24/5 opening een succes te maken:  
ook verladers, andere terminals en warehouses moeten volgen.

Dat vrachtwagens voortaan ook tijdens de nacht geladen en gelost worden, biedt 
hen de mogelijkheid om de ochtend- en avondspits kunnen ontwijken waardoor de 
filedruk in en om Antwerpen afneemt.
Ter ondersteuning hiervan is beslist om tijdens de nacht de vrachtwagentarieven in 
de Liefkenshoektunnel drastisch te verlagen. 
Vandaar dat de transportondernemers, met de steun van UPTR, nogmaals een  
oproep doen tot alle betrokkenen om hun steentje bij te dragen tot solidaire  
oplossingen.

Mobiliteitsproblemen: transporteurs willen ’s nachts rijden

www.uptr.be
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TEKST HILDE VAN RAEMDONCK 
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Gelukkige en gemotiveerde medewerkers, 
daar doen we het voor
In de haven, in de transport- en de logistieke sector hebben bedrijven het 
moeilijk om goede, gemotiveerde medewerkers te vinden en behouden. Met 
een filosofie van happy@work en een persoonlijke aanpak helpt Xtra Interim 
& Select werkgevers bij die zoektocht. Oprichter en zaakvoerder Steven 
Ghesquière legt uit. 

Na een carrière van 15 jaar in de uitzendsector besliste Steven om zelf te ondernemen en 
een eigen uitzend- en selectiekantoor uit de grond te stampen. Ondertussen telt het bedrijf 
elf kantoren en twee inhouse vestigingen (bij Aviapartner en Events Catering Bevers). De 50 
enthousiaste en warme medewerkers van Xtra Interim zetten elke dag zowat 600 fulltime 
uitzendkrachten aan het werk in verschillende sectoren. 

Een van de niches waarop Xtra Interim zich al snel focuste was de logistieke en maritieme 
sector. Later volgde het specialisatietransport. Deze sectoren kennen voor Xtra Interim dan 
ook geen geheimen meer. “Er woedt een echte war for talent in die bedrijfstakken, dus 
geschikt personeel vinden is absoluut geen makkelijke opdracht”, steekt Steven van wal. “Als 
je dan jouw witte raaf vindt, is het natuurlijk ook belangrijk om hem of haar te houden. Dat 
kun je alleen maar bereiken als beide partijen, werkgever én werknemer, honderd procent 
tevreden zijn. Het is de taak van onze gespecialiseerde consulenten om dat mee helpen waar 
te maken. Zo screenen ze aan de hand van competentieprofielen, specifiek opgesteld voor 
onze niches. Hierna ontvangt de klant een op maat samengesteld competentierapport.” 

Aan de kant van de werknemers probeert Xtra dat te doen door zo goed mogelijk te begrijpen 
waar iemand naar op zoek is, zegt Steven. “We kijken verder dan de opleiding en ervaring. 
Bij Xtra hebben we oprecht interesse in de persoon achter het CV. Daarna proberen we de 
kandidaat te koppelen aan een bedrijf dat zo goed mogelijk bij hem past. Zijn de ideale 
kandidaten écht niet te vinden? Dan leiden we hen zelf op. We doen in samenwerking met 
verschillende instituten en instanties.” 

Happy@work

Zowel met werkzoekenden als met werkgevers, streeft Xtra Interim altijd naar een persoonlijke 
en langetermijnrelatie, vertelt Steven. “De tijd van een uitzendkracht aan zijn lot overlaten is 
voorbij. Medewerkers, ook tijdelijke medewerkers, zijn partners geworden van het bedrijf. 
Kandidaten die een fijne tijd hebben bij een bedrijf zullen dat ook delen met hun netwerk. En 
werkgevers zelf voelen maar al te goed aan wanneer medewerkers het naar hun zin hebben 
en tevreden zijn op de werkvloer.” 

Die happy@work is dan ook een van de belangrijkste doelen van Xtra. Niet toevallig is 
‘Vinden, Binden, Boeien’ de baseline. Steven: “Ik vind dat onze sector in het algemeen een 
veel te groot verloop kent. Zowel de bedrijven als de medewerkers zijn daar uiteindelijk de 
dupe van. Een medewerker die zich goed in zijn vel voelt bij zijn werkgever, die gewaardeerd 
wordt en zijn talenten kan ontplooien, dat is een ongelooflijke asset. Hij is efficiënter, 
gemotiveerder, meer betrokken bij zijn job en dus waardevoller voor een organisatie. Dat 
zijn toch zaken waar elke bedrijfsleider naar op zoek is?”

Oprecht geïnteresseerd in mensen

Bij Xtra Interim ligt het verloop alvast een stuk lager dan het gemiddelde in de sector. “Hoe 
dat komt? Omdat wij oprecht geïnteresseerd zijn in onze mensen”, vertelt Steven. “De passie 
om elke dag het verschil te maken, dat zit er bij ons allemaal in. Wij kennen onze kandidaten 
en klanten door en door. Wij spreken de taal van de sector. We hebben veel ervaring in 
onze niches en mogen trots zijn op ons professionalisme. Onze mensen maken dus écht het 
verschil.”

Wilt u graag weten wat Xtra Interim kan betekenen voor uw hr-beleid? Bent u op zoek naar 
geschikte, gemotiveerde werknemers? Neem snel contact op: steven.ghesquiere@xtra.works  
of bel 0492/830783. 

GROEICOACH VOOR ONDERNEMERS

Steven Ghesquière is niet enkel zaakvoerder van Xtra, sinds enkele jaren helpt hij andere ondernemers op zoek te gaan naar een betere versie van 
zichzelf én van hun bedrijf. Persoonlijke ontwikkeling is altijd een belangrijke constante geweest in het leven en de carrière van Steven. Als groeicoach 
is het dan ook zijn missie en passie om ondernemers bij te staan in de groei van hun onderneming. “Ondernemen is topsport en net zoals topsporters 
hebben ook ondernemers nood aan coach”, zegt hij.  Steven ontwikkelde groeitrajecten voor ondernemers waarbij ze werken aan hun bedrijf in plaats 
van in hun bedrijf. 

Meer informatie over de groeitrajecten die Steven aan ondernemers kan voorstellen, 
vindt u op www.stevenghesquiere.com
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014     CHRONICLE  SIMON NOVEMBER

Zet de consument centraal 
Op zaterdag eten inslaan voor de lange werkweek die volgt, dan naar een kledingzaak hossen voor een nieuwe broek voor zoonlief en nog 

snel dat cadeautje voor het verjaardagsfeestje van huppeldepup waar dochterlief om 14u moet geraken:  
het klinkt wat hectisch allemaal? Ja, dat is het ook. 

TEKST SIMON NOVEMBER, 
WOORDVOERDER  

TEST AANKOOP 

E en dergelijk hectische 
dag klinkt vooral ook als 
verleden tijd. Want de 

maatschappij van vandaag is op dat 
vlak veranderd. De consument is 
meer en meer gewend geraakt aan 
e-commerce, met een ultrasnelle 
levering en gratis retour inbegrepen. 

Toegegeven, het heeft wel een hele 
poos geduurd. Online shoppen 
was lang een verwaarloosbaar 
verschijnsel, iets voor mensen die 
graag een risico namen. Stel je maar 
eens voor dat je pakje niet wordt 
geleverd, maar je hebt wel betaald. 
Die trage digitale vraag van de 
consument in ons land heeft ervoor 
gezorgd dat ook onze bedrijven 
achterophinken en zich de kaas van 
tussen het brood lieten eten door 
onze noorderburen, die korter op 
de bal speelden. Denk maar aan een 
bol.com of Coolblue, maar evenzeer 
ook wereldspelers zoals Amazon 
en recent ook de Chinese gigant, 
Alibaba. 

In ieder geval, de trend is duidelijk: 
e-commerce is er om niet meer weg 
te gaan. De e-commerce in België 
zal naar alle waarschijnlijkheid 
uitkomen op een waarde van 11,84 
miljard euro, wat het vorige jaar 
betreft, en ook voor 2019 mogen 
we ons vermoedelijk aan dergelijke 
cijfers verwachten. De consument 
is verwend: online shops zijn er 7 
dagen op 7, 24u op 24u open en 
bieden een gamma aan producten 

die een gewone retailer in een fysieke 
winkel niet kan bieden. 

Voeg daar voor sommigen een 
levering − nog voor de dag zelf − én 
gratis retour aan toe, en het plaatje 
is compleet. Vanaf het moment 
dat de mens gewoon geraakte aan 
een bepaald verwachtingspatroon 
is het quasi onmogelijk geworden 
om de klok terug te draaien. 
Ondernemingen die willen slagen 
op vlak van e-commerce zullen 
de consument dus steeds centraal 
moeten zetten en op slimme 
technologie, het optimaliseren van 
processen en automatisering inzetten. 

Tegelijk hecht de consument meer 
belang aan mensenrechten, het 
milieu en zijn eigen privacy. Een 
en ander werd vooral ingegeven 
door de Rana Plaza-ramp in 
Bangladesh, de klimaatproblematiek 
die brandend actueel is en recente 
privacyschandalen zoals dat van 
Facebook. Transparantie over de 
hele toeleveringsketen zal dus 
cruciaal zijn: de consument wil 
weten vanwaar zijn product komt, 
waar en door wie het is gemaakt, 
waar het zich bevindt en waar het 
zal worden geleverd. Het wordt een 
grote uitdaging voor onze bedrijven 
om in deze snel evoluerende tijden 
bij te blijven.

Transparantie over de hele 
toeleveringsketen zal cruciaal zijn.
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YOUR LAST LINE OF DEFENCE

Boplan Belgium · Headquarter
Muizelstraat 12 - 8560 Moorsele

 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com
   W www.boplan.com

* Actie geldig t.e.m. 30/06/2019 • niet cumuleerbaar met dezelfde actie of enige andere actie • geldig zolang de voorraad strekt

CP HOEKBESCHERMER GRATIS  
bij aankoop vanaf 100 euro
met vermelding van code BOPLAN121*1 

WORKPLACE TRAFFIC  
& PEDESTRIANS  
DON’T MIX

“
”

Hertsens Transport is marktleider 
in afvaltransport met Walking Floor.
Wij zijn een Belgisch familiebedrijf
dat staat voor kwalitatief vervoer
van uw producten. 
Meer info: www.hertsens.eu

Hertsens Beheer verhuurt en verkoopt
zowel residentieel als bedrijfsvastgoed.
Bij ons kan u terecht als u een KMO-unit,
handelsruimte, magazijn, parkeerplaats,
reclamepaneel, appartement, studio,
studentenwoning of huis wil huren. 
Meer info: www.hertsens.eu
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De GO tankkaart is de makkelijkste oplossing om uw truck(s) effi  ciënt te beheren en kosten te 

besparen. U heeft  24/7 inzicht in al uw tankkaarten en transacti es en profi teert van stevige korti ngen. 

U geniet met de GO tankkaart van een uitgebreid en strategisch trucknetwerk van 150 stati ons in 

België en tot 1.450 in Europa. Zo is de GO tankkaart de slimste keuze!

Meer weten?
Wij denken graag mee over de beste oplossing voor uw organisati e. 
We zijn telefonisch bereikbaar op 03 304 85 26.

www.GoTankkaart.be

Strategisch trucknetwerk in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland

150 truckstations in België van o.a. Texaco, Q8, Esso, G&V en Octa+

1.450 truckstations in Europa

24/7 inzicht in al uw tankkaarten en transacties

NIEUW!  CO2 compensatie

Extra diensten: Tol, BTW- en accijnsterugvordering
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