
Leslokalen, vergaderruimtes, een 
opleidingsmagazijn en annex 
de distributie- en e-commerce-
magazijnen van POM: het 
logistieke vormings centrum van 
VDAB is er klaar voor.

Op het gelijkvloers staan we 
onmiddellijk oog in oog met 
het opleidingsmagazijn waar 
cursisten in de weer zijn met 
vorkliften en heftrucks, terwijl de mezzanine op 
de eerste verdieping voldoende ruimte biedt 
voor orderpickingsoefeningen.

Bart Bruneel, manager transport en logistiek bij 
VDAB Oost-Vlaanderen, is ook trots op het parade-
paardje van de tweede verdieping: “Hier komt het 
leerbedrijf voor de logistieke bedienden, waar we 
connecteren met alle andere logistieke oefen-
bedrijven van VDAB via een wereldwijd netwerk en 
de cursisten simulaties krijgen van alle mogelijke 
situaties waarmee een logistiek bediende kan 
geconfronteerd worden. Door dit al doende te 
leren, staan ze sterker op de bedrijfsmarkt.”

Een andere primeur voor Oost-Vlaanderen 
is een graduaat transport en logistiek: een 
tweejarige werkplekleergerichte opleiding in 
samenwerking met de hogescholen, die ervoor 
moet zorgen dat de logistieke profielen sneller 
worden ingevuld.

SAMEN STERK VOOR WERK
Fabriek Logistiek biedt ongekende opportuniteiten 
voor VDAB en POM.

ONTDEK FABRIEK LOGISTIEK,  
DE EERSTE PRAKTISCHE   
LOGISTIEKE TESTRUIMTE  IN BELGIË

INNOVEER  en maak het werk van je medewerkers lichter 

SIMULEER  je nieuwe logistieke processen in alle vrijheid

INTEGREER  de logistieke oplossing in je werkprocessen

Contacteer ons voor een afspraak

Danny Vanrijkel - 0498 177 743 - info@fabrieklogistiek.be

Locatie Fabriek Logistiek:  
Tech Lane Ghent (kruising E40-E17 en te bereiken via R4) 
Naast Mainfreight - Cecile Vereeckenstraat - 9052 Gent

www.fabrieklogistiek.be 

 In Fabriek Logistiek zet je een reuzenstap vooruit!

VDAB EN POM BUNDELEN OPLEIDING EN INNOVATIE IN FABRIEK LOGISTIEK

Samen opleiden voor logistieke 
knelpuntberoepen

Sinds eind vorig jaar zijn de samenwerkingsaspiraties van VDAB en POM (Oost-Vlaanderen) in beton 
gegoten: op het ‘Eiland Zwijnaarde’ verrees Fabriek Logistiek. Een logistiek testcentrum met een logistiek 
opleidingscentrum zullen van deze regio een Europese hotspot maken waar medewerkers vakkundig en 

toekomstgericht worden opgeleid om logistieke knelpuntberoepen in te vullen. 

Bart Bruneel: “De innovatieve technieken die in het 
testcentrum worden uitgetest, zullen wij kunnen 
implementeren in onze opleidingen en vice versa 
zullen wij onze opleidingsknowhow kunnen door-
geven aan bedrijven. Deze opleidingen kunnen 
hier of in de magazijnen van POM doorgaan, maar 
ook op de werkvloer van het bedrijf.”

Denk bij opleidingen ook aan de individuele 
beroepsopleiding (IBO), maar ook aan BIS 
(beroepsinlevingsstage), een opleidingsformat 

waarbij er vaardigheden en 
competenties worden aan-
geleerd op de werkvloer en dat 
eveneens toegankelijk is voor 
niet-werkzoekenden.

Bruneel: “Samenwerking wordt 
nog meer onze kracht voor de 
toekomst. Het heeft immers geen 
zin dat onderwijs, bedrijfsleven, 
sectororganisaties e.d. elk op 

zich een antwoord trachten te bieden op de 
grote vraag naar logistieke vacatures: samen 
kunnen we onze krachten bundelen en efficiënt 
inspelen op de onmiddellijke noden.”

OPLEIDEN IS HET NIEUWE 
REKRUTEREN
Bruneel: “Als je de jobprofielen die nodig zijn 
niet meer vindt, moeten we ze maken.

Via opleiding dus, maar dan wel op maat van de 
werkzoekende en op maat van het bedrijf. Of via 
een omweg van korte competentie versterkende 
modules die leiden naar doelgerichte invulling 
van de vele logistieke vacatures.

Samen met POM, met het bedrijfsleven, met 
andere opleidingsverstrekkers, met de sec-
toren … willen we Fabriek Logistiek clusteren 
in een toekomstige mastercampus waar alle 
opleidingen en expertise samen gebracht 
worden zodat een bredere doelgroep nog 
efficiënter kan begeleid worden met extra 
aandacht voor de technologische vaardig-
heden van de toekomst.”

“Als je de jobprofielen 
die nodig zijn  

niet meer vindt,  
moeten we ze maken. 

Via opleiding dus, maar 
dan wel op maat van de 

werkzoekende en op 
maat van het bedrijf.”

Meegedeeld
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