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Op dinsdag 15 november heeft het 2e VEA congres plaatsgevonden in de Ark
Antwerpen. De 120 aanwezigen werden getrakteerd op een boeiende en leerrijke
namiddag waarin het thema digitalisering centraal stond.
De onheilspellende berichten de vorige maanden over jobverlies in de banken- en
verzekeringssector ten gevolge van een veranderende wereld en de toenemende
digitalisering moeten ook voor ons een signaal zijn om te durven nadenken over hoe ons
beroep er in de nabije toekomst moet uitzien.
De verschillende VEA commissies stelden hun werkzaamheden voor en lichtten hun visie op
de toekomst toe. Daarbij werd steeds bekeken welke toegevoegde waarde de expediteur
kan bieden op verschillende domeinen.
E-commerce, centralised clearance, compliance, boekingsplatformen, Lean & Green, Cubix,
innovatie, opleiding, digitalisering, dienstverlenend intellectueel beroep, … het zijn maar
enkele thema’s die werden aangekaart.
Tijdens de verschillende panelgesprekken en presentaties werd snel duidelijk dat de
expediteur zal moeten evolueren naar een logistiek consultant die proactief meedenkt met
zijn klant.
Niettegenstaande we voor een digitaal tijdperk staan, is iedereen er van overtuigd dat
kennis en expertise moeilijk te digitaliseren is en dat ‘levenslang leren’ dan ook de
boodschap is binnen onze sector.
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Digitaal platform: NxtPort
Binnen onze havengemeenschap beschikken de verschillende bedrijven over een gigantische
hoeveelheid aan data. Het is echter zo goed als onmogelijk voor een individuele havenspeler
om deze gegevens te centraliseren, uit te wisselen, te voorspellen, te combineren of te
analyseren.
Het niet benutten van die schatkamer aan data is op korte en middellange termijn de
belangrijkste strategische bedreiging voor de Antwerpse Haven. Daarom hebben alle actoren
uit de Antwerpse Havengemeenschap NxtPort opgericht.
Het betreft een grote
verzamelplaats van gegevens, waar nuttige toepassingen kunnen worden rond gebouwd.
Dit wordt overgelaten aan de markt van start- ups, app- ontwikkelaars en IT- providers.
Samenwerking zal hierbij van essentieel belang zijn. De komende weken zal hierover meer
gecommuniceerd worden.

Panelgesprek: Reinventing Logistics in a Digital Era!
We lezen allemaal de berichten over de ambities van grote wereldwijde spelers zoals
Amazon op logistiek vlak, over het concept van deeleconomie dat door UBER ook in onze
wereld wordt geïntroduceerd maar eveneens zien we de laatste maanden bijna elke dag
initiatieven opduiken van kleinere spelers, startups die online expeditie- platformen
oprichten, vrachtbeurzen in het wegvervoer, voor LCL containers, control towers, tinder voor
lege vrachtwagens, Air BNB voor magazijnen, app’s die toelaten om in real time alle tarieven
van alle ocean carriers te vergelijken en direct te boeken,…
Het zijn telkens initiatieven die het traditionele businessmodel van de expediteur onderuit
halen en zijn huidige toegevoegde waarde onder druk zetten.
Tijdens het panelgesprek werden deze thema’s door enkele specialisten verder uitgediept.
Het panel bestond uit Geert De Wilde (Voorzitter VEA commissie logistiek/IT), Sven
Verstrepen (Ahlers Belgium), Frank Knoors (Logit One), Barry Van Leuven (Pionira) en Alex
Lisitzky (SLiCKss).
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Het werd een pittig debat waaruit duidelijk bleek dat er werk op de plank ligt voor de
meeste bedrijven en dat moet nagedacht worden over een digitale strategie. Partnerships
met start- ups en IT- providers kunnen hierbij zeker nuttig zijn en zijn mogelijk voor alle
soorten bedrijven.

Na het panelgesprek werd het woord gegeven aan afscheidnemend CEO van onze haven,
Eddy Bruyninckx, die zijn toekomstvisie op de haven van Antwerpen gaf.

Hierna bedankt Johan Proost, als voorzitter van VEA, Eddy Bruyninckx voor zijn enorme
verdienste voor onze haven de afgelopen 25 jaar en overhandigde hem het ereteken van
VEA in de vorm van een gouden erepenning.

Tijdens het slotwoord gaf de voorzitter nogmaals de boodschap mee dat er duidelijk werk
aan de winkel is en dat het digitale tijdperk nu meer dan ooit is aangebroken. Innoveren is
de boodschap!
Hij benadrukte tot slot dat VEA de nodige initiatieven zal nemen om haar leden bij te staan
in deze uitdagende periode.

Om het congres af te ronden, werd aan de aanwezigen een netwerkreceptie aangeboden.
Klik hier voor enkele sfeerbeelden van het VEA congres.
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