LOGISTIEK IN ALLE VRIJHEID TESTEN

WIJ VOLGEN VOOR JOU DE
RAZENDSNELLE LOGISTIEKE
EVOLUTIE OP DE VOET
Innovatie binnen de logistiek gaat ontzettend hard. Voor bedrijven is het bovendien vrijwel
onmogelijk om objectieve – niet-commerciële – informatie te krijgen over de verschillende logistieke
mogelijkheden die de markt biedt. Je blijft die o zo belangrijke logistieke innovaties maar uitstellen.
Stel je je ook wel eens de volgende vragen over innovatie
in logistiek en meer specifiek innovatie in magazijnwerking?

“Het is niet makkelijk de juiste
productkeuze te maken bij
de overschakeling naar een
nieuwe pickingtechnologie.
Welke technologie werkt voor
ons? En loont de investering
wel? Fabriek Logistiek is
een grote hulp bij het maken
van de juiste keuze.”
Frank Coppens, logistiek
manager Remitrans
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Is dit proces wel de beste oplossing voor mijn bedrijf?
Zal die investering wel opbrengen?
Kunnen we de nieuwe techniek uittesten met onze goederen?
Hoe kan ik innovatieve of verbeterde logistieke bedrijfsprocessen testen?
Hoe optimaliseer ik mijn bestaande logistieke bedrijfsprocessen?
Hoe vergelijk ik bestaande oplossingen?
Hoe verwerf ik meer inzicht in de brede supplychain?
Hoe train ik werknemers in logistieke concepten en methodieken?
In dat geval is Fabriek Logistiek voor jou dé perfecte oplossing.
Want in deze eerste logistieke testruimte in België krijg je
antwoorden die overtuigen. De eerste logistieke stap vooruit
zet je in Fabriek Logistiek!

IMPLEMENTATIE OP
DE WERKVLOER ZORGT
VAAK VOOR PROBLEMEN
Al meegemaakt? Na de implementatie van een nieuw logistiek proces word
je geconfronteerd met onvoorziene problemen. Problemen die niet zichtbaar
waren toen je het proces virtueel uittestte, met lege dozen experimenteerde
of een gelijkaardige installatie bekeek. Ze oplossen kost tijd, energie en geld.
Nu te vermijden dankzij Fabriek Logistiek!
Test nieuwe logistieke processen uit in Fabriek Logistiek.
Dit praktische testcentrum brengt alle logistieke toepassingen en technologieën,
kennis en ervaring, theorie en expertise samen. Je legt je logistieke vragen en
problemen voor én probeert de bestaande oplossingen zelf uit. Ongestoord en
volledig afgeschermd in een realistische en bedrijfsveilige omgeving.
Waarvoor kan je terecht in Fabriek Logistiek?
• Je test een technologie of productontwikkeling in je eigen procesopstelling,
met je eigen goederen en mensen, en realiseert oplossingen op maat.
• Je ervaart concreet de effecten van het toevoegen van diensten zoals
e-commerce op je magazijnwerking.
• Je voert je proof of concept uit in een realistische omgeving.
• Je bereidt de overschakeling naar een nieuwe technologie voor
en minimaliseert de implementatiefouten.
• Je leidt je personeel op in nieuwe technologieën.

HOE WERKT FABRIEK LOGISTIEK?
Het gebouw van Fabriek Logistiek bestaat uit drie modules.
Module

en

- Testen en samenwerken

De eerste module focust op palletwerking, de tweede is gericht op e-commerce.
Beide ruimtes kan je, individueel of samen, huren op dagbasis of langer,
en modulair inrichten. Ze zijn voorzien van procestechnieken voor alle onderdelen
van warehousing: ontvangst, opslag en verzending.
In deze ruimtes test je zelf uit of een nieuwe technologie of procesaanpassing
de verwachte meerwaarde genereert. Je configureert een tijdelijk testplatform
volledig naar eigen behoefte.
Je voert alle tests uit met je eigen goederen en eigen personeel. Op die manier
ervaar je zo realistisch mogelijk de bruikbaarheid van een nieuw concept.
Je kan ook samenwerken met partners en/of aanbieders om je idee, de gezochte
productoplossing of procesverandering uit te werken.

Module

- Trainingsplatform

In deze derde ruimte biedt VDAB een tijdelijk trainingsplatform aan.
Ideaal als je op zoek bent naar een logistieke opleiding of vervolmaking
voor nieuwe en bestaande logistieke processen. Verderop in deze brochure
vind je meer informatie over het aanbod van VDAB in Fabriek Logistiek.

“We geloven in het optimaal gebruik van de
innovatieve mogelijkheden die Fabriek Logistiek biedt.
Nu kunnen we onze praktijkopleidingen nog beter
laten aansluiten bij de dagelijkse realiteit.”
Pieter Van Zele, senior VP Zelco Logistics

WIE KAN TERECHT
BIJ FABRIEK LOGISTIEK?
Iedereen die logistieke processen wil testen, bijvoorbeeld
➊ Kmo’s, bedrijven en instellingen op zoek naar logistieke oplossingen.
➋ Onderzoekers die een nieuw product willen testen.
➌ Aanbieders van innovatieve warehousingproducten die hun logistieke
oplossingen, technologieën, hardware en software ter beschikking willen
stellen voor test, training en opleiding.

➍ Opleidings- en onderwijsverstrekkers die bij ons toegang krijgen tot de
huidige en modernste technologie.
“5G of Wi-Fi? Veel technische
gelijkenissen, maar grote
verschillen qua spectrum
management, uitrol en kost.
Testen van beloftes en
verwachtingen in realistische
omgevingen en gebruik
scenario’s zullen uitwijzen wat
de beste keuze is: 5G, Wi-Fi of
beide mooi naast elkaar.”
Prof. Ingrid Moerman, Program
manager Intelligent Wireless
Networking UGent

VEEL EFFICIËNTE EN
BRUIKBARE RUIMTE
IN FABRIEK LOGISTIEK
Locatie: Tech Lane Ghent (kruising E40-E17)

Specificaties van de modules:
◆ Module 1 voor standaard magazijnwerking:
• 2200 m² magazijnvloer
• 73 m lang
• 36,5 m grootste breedte
• 72 m² kantoor
• 3 gates
• 13 m nokhoogte

◆ Module 2 voor e-commerce magazijnwerking:
• 1950 m² magazijnvloer
• 60 m lang
• 36,5 m grootste breedte
• 72 m² kantoor
• 2 gates
• 13 m nokhoogte
◆ Module 3 voor de logistieke opleidingen van VDAB:

Fabriek Logistiek beschikt over de nodige
milieuvergunningen voor heel diverse sectoren.

• 1950 m² magazijnvloer
• 2500 m² BVO kantoor (over 4 verdiepingen)
• 2 gates
• magazijn 13 m nokhoogte

VDAB BIEDT DE VOLGENDE OPLEIDINGEN AAN
VDAB brengt al zijn logistieke opleidingen onder in
Fabriek Logistiek.
Als bedrijf kan je bij VDAB terecht voor werknemers
opleidingen. Werkzoekenden krijgen een competentie
versterkingstraject. Op die manier probeert VDAB de vele
vacatures in de logistieke sector in te vullen.
We leggen de nadruk op beroepen die magazijn
gerelateerd zijn en focussen op verschillende profielen.

➊ Op uitvoerend niveau
We focussen ons op profielen als heftruckbestuurder,
reachtruckbestuurder, en bestuurder kleine trans
portmiddelen zoals elektrotranspalet of stapelaar.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om opleidingen
als magazijnmedewerker, orderpicker en polyvalente
magazijnmedewerker te volgen. Alle relevante
competenties die in een magazijn vereist zijn,
worden op het gevraagde professionele niveau
getild door onze ervaren instructeurs.

➋ Logistieke bediendenfuncties
Ook logistieke bediendenfuncties, van logistiek
administratief medewerker tot logistiek coördinator,
krijgen in Fabriek Logistiek hun nieuwe stek.
Toekomstige werknemers krijgen er in het kader van
een leerbedrijf de nodige competentieversterking. In
combinatie met de ondersteuning van klassikale en
online leermodules, bouwen zij de nodige skills op
om de vacatures in de bedrijven in te vullen.

Opleiden is het nieuwe rekruteren
Samen met een of meerdere bedrijven wil
VDAB gepaste leertrajecten opstellen
waarin alle werkplekleervormen al dan niet
gecombineerd worden met de opleidingen
in Fabriek Logistiek.
Ook bedrijven die het testcentrum van
Fabriek Logistiek gebruiken om hun nieuwe
logistieke technologie of werkprocedures te
testen, kunnen terecht bij VDAB. Wij kunnen
een maatgerichte opleiding opzetten in
functie van de brede implementatie van die
technologie in het bedrijf.

Meer info?
Abdelouahab Kerrou accountmanager transport logistiek haven
abdelouahab.kerrou@vdab.be
T: 0485 38 23 43
Erika De Geest - teamleider transport
logistiek, erika.degeest@vdab.be
T: 0472 19 07 98
Het volledige opleidingsaanbod vind je
op www.vdab.be
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Fabriek Logistiek. Test innovatieve logistieke
technieken eerst bij ons uit, in alle vrijheid

Cecile Vereeckenstraat 2
9052 Zwijnaarde (Gent)

Meer info?
Neem vrijblijvend contact op met Danny Vanrijkel
key account manager Fabriek Logistiek
T. +32 9 267 86 48 - M +32 498 177 743
danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be
www.fabrieklogistiek.be
Een realisatie van POM Oost-Vlaanderen
www.pomov.be

concept en creatie: www.magelaan.be

E

IJK

END

Ri
ng
va
art

He

OST

<K
OR
TR

<O

