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Gent (Zwijnaarde) – In aanwezigheid van Minister van Werk Jo Brouns en gedeputeerde 

An Vervliet openden de POM Oost-Vlaanderen en VDAB Fabriek Logistiek, de eerste logistieke 

testruimte van België. Fabriek Logistiek brengt alle logistieke toepassingen en nieuwe techno-

logieën, kennis en ervaring, theorie en expertise samen en stelt die ter beschikking  van logistieke 

bedrijven. Het ultieme doel is bedrijven te helpen groeien. 

Voor wie is Fabriek Logistiek bedoeld?
 Met het ruime aanbod aan testmateriaal kunnen kmo’s, bedrijven, onderzoekers en instellingen 

hun logistieke processen en oplossingen testen in Fabriek Logistiek. Ze doen dat met hun eigen 

personeel en eigen goederen zodat ze de overschakeling naar een nieuwe technologie perfect 

kunnen voorbereiden en komaf maken met implementatiefouten.

Drie modules voor testen en samenwerken, e-commerce en training
 Fabriek Logistiek stelt drie modules ter beschikking.  

Module 1 focust op het testen en samenwerken op het gebied van palletwerking.  

Module 2 zorgt ervoor dat je de concrete effecten van e-commerce ervaart op de magazijn werking. 

Beide modules zijn voorzien van procestechnieken voor ontvangst, opslag en verzending.  

In module 3 bevindt zich het logistieke trainingsplatform van VDAB. Daar organiseert VDAB 

logistieke opleidingen voor zowel arbeiders- als bediendenprofielen. Werkgevers die op zoek zijn 

naar nieuwe medewerkers kunnen in gesprek met VDAB deze cursisten ontmoeten en via stages 

of vacaturegerichte opleidingen aannemen. 

Meer info?
 Danny Vanrijkel, key account manager 

E-mail: danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be - Mobiel: +32 498 177 743 

www.fabrieklogistiek.be 

Locatie: Tech Lane Ghent (kruising E40-E17) naast Mainfreight 

Cecile Vereeckenstraat - 9052 Gent

“Geïnteresseerden die hun innovatieve 

logistieke ideeën willen uittesten,  

kunnen bij ons terecht”, vertelt Dieter 

Geenens, algemeen directeur van de 

POM Oost- Vlaanderen. “In de realistische 

omgeving van Fabriek Logistiek simuleren 

ze hun logistieke processen, volledig 

afgeschermd en in alle vrijheid. De geteste 

oplossing kunnen ze vervolgens integreren 

in hun werkprocessen.”


