
“Bedrijven, productontwikkelaars en onderzoeksin-
stellingen zullen in Fabriek Logistiek terechtkun-
nen om nieuwe logistieke technieken, concepten 
en processen te simuleren en uit te testen. Belang-
rijk is dat ze een heel goed zicht zullen hebben op 
hun slaagkansen en effectiviteit omdat ze met hun 
eigen producten en mensen aan de slag moeten”, 
aldus Danny Vanrijkel, key accountmanager van 
Fabriek Logistiek. “Dat testen en simuleren zien we 
overigens zo breed mogelijk: vanaf het moment 
dat de bedrijfspoort openzwaait en de goederen 
binnenkomen tot de vrachtwagens met de te leve-
ren producten weer vertrekken. Er komt ook een 
opleidings- en trainingsgedeelte in het gebouw, 
waar we competente mensen willen vormen die 
de nieuwe technologieën efficiënt kunnen toe-
passen zodat zij vlot in de arbeidsmarkt kunnen 
worden ingezet.”

Volledige logistieke keten opzetten
Maar wie zal er nu concreet terechtkunnen in Fa-
briek Logistiek?  Eerst en vooral kmo’s die logistie-
ke processen willen herbekijken of die iets volledig 
nieuw willen uitproberen. Daarnaast onderzoekers 
en ontwerpers die innovatieve warehousepro-
ducten maken. Zij kunnen er bepaalde elemen-
ten, zoals software, het uitlezen van barcodes, 
de verpakking, de stabiliteit, als proof of concept 
uittesten in een veilige en realistische magazijn-
omgeving waarin de volledige logistieke keten kan 
worden opgezet. Tenslotte kunnen opleidings- en 
onderwijsverstrekkers binnen Fabriek Logistiek 
de nodige logistieke praktijkervaring aan bieden, 
door de aanwezige technieken en processen in 

hun lespakketten te integreren. “Hiervoor richten 
we binnen Fabriek Logistiek een trainingsplatform 
op, waarvoor we samenwerken met de VDAB”, 
verduidelijkt Danny Vanrijkel.

Het project, waarin de POM Oost-Vlaanderen 
maar liefst 13 miljoen euro investeerde, duidt 
volgens Danny Vanrijkel op het groeiende besef bij 
het Provinciebestuur dat logistieke optimalisatie 
enorm veel voordelen biedt. “Logistiek is daarom 
een van de speerpunten waar de POM op inzet, 
door maatregelen te nemen die de concurrentiële 
slagkracht van onze bedrijven vergroot, die inno-
vatie alle ruimte geven en die het mogelijk maken 
beter in te spelen op de booming business die 
e-commerce vandaag meer dan ooit is. Daarom 
ook ligt de focus in een van onze twee testunits 
volledig op e-commerce. Fabriek Logistiek maakt 
een belangrijk onderdeel uit van de ambitie van 
de Provincie om zich verder als logistieke topregio 
te profileren. Nog ruimer bekeken kan ons project 
als een hefboom dienen om grote internationale 
logistieke congressen naar Gent te halen.”

Kostenefficiëntie van 20 tot 25 procent
“Maar Fabriek Logistiek is vooral nodig voor bedrij-
ven”, benadrukt Danny. “Er gaat in het bedrijfsle-
ven enorm veel geld verloren door gebrek aan lo-
gistieke efficiëntie. De verbeteringsmogelijkheden 
zijn enorm, want order pick- en fulfilment maakt 
bijvoorbeeld soms nog tot 70 procent van de ope-
rationele kosten uit. Wie daar optimaliseert door 
mensen beter met technologie te ondersteunen 
zodat die productiever gaan werken, kan merkbaar 

besparen op tijd en kosten. Zo moet je als bedrijf 
niet meer in de eerste plaats focussen op grotere 
verkoopmarge of scherpere inkoopprijzen. Een 
kostenbesparing van 20 tot 25 procent is absoluut 
niet onrealistisch. En Fabriek Logistiek kan hier 
als logistieke testruimte zeker bij helpen. We gaan 
overigens niet louter op zoek naar de nieuwste en 
meest innovatieve technologie: als wij een bedrijf 
kunnen overtuigen om over te schakelen van een 
papieren orderpick naar een scanner – die toch 
ook al meer dan twintig jaar bestaat – dan zal dat 
ook een succes zijn. Het is de stap naar meer effici-
entie die voor ons de grote innovatie uitmaakt.” 

Geen privéspeler
Fabriek Logistiek wil, kortom, laagdrempelig facili-
teren. “En met laagdrempelig bedoelen we ook dat 
we zullen werken met een lage dagelijkse fee, die 
bovendien met de kmo- portefeuille kan worden 
gecombineerd”, aldus Danny Vanrijkel. “Fabriek 
Logistiek is geen privéspeler die zoveel mogelijk 
winst wil draaien, maar een volstrekt neutrale 
partner die logistieke spelers de kans en infra-
structuur aanbiedt om in alle rust hun concepten 
en processen te (her)bekijken en te verbeteren. 
Daarom noem ik Fabriek Logistiek ook graag een 
black box: het is neutraal, volledig afgeschermd 
en laat bedrijven toe volstrekt discreet dingen uit 
te proberen. Lukt er iets niet, dan dragen ze daar 
niet de negatieve gevolgen van die ze zouden 
hebben wanneer ze in de bedrijfsomgeving zelf 
zouden testen. En lukt het wel, dan hebben ze 
een fantastische stap gezet in de richting van 
efficiënter werken!”

Fabriek Logistiek, het testcentrum waar 
bedrijven hun logistieke processen in alle 

vrijheid kunnen optimaliseren

Ben je geïnteresseerd om als partner mee te werken met Fabriek Logistiek – 

bijvoorbeeld door conceptuele knowhow en expertise te delen – dan kan je 

contact opnemen met Danny Vanrijkel via danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be.

In Zwijnaarde bij Gent bouwt de POM Oost-Vlaanderen Fabriek Logistiek, het allereerste logistieke test- en 
opleidingscentrum in België dat vanaf voorjaar 2021 gefaseerd de deuren opent. Je zal er in een realistische, bedrijfsveilige 
omgeving kunnen experimenteren met nieuwe logistieke processen en concepten. De voordelen? Zeer heldere simulaties, 

minder implementatiefouten, efficiëntere processen en een aanzienlijke besparing op kosten en tijd.


