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Ook als we door de supermarkt 
wandelen, staan we er niet 
vaak bij stil dat alle goederen 
een volledig traject hebben 
afgelegd. De logistieke keten 
is indrukwekkend. De sector 
telt in België 3.500 bedrijven 
die ongeveer 42.000 bedien-
den tewerkstellen. De haven 
van Antwerpen is de grootste 
speler in het land. Maar ook in 
Wallonië zijn er grote logistieke 
partijen, zoals het distributie-
centrum van H&M bij Bergen 

of de luchthaven van Charleroi.

CENTRAAL
“België heeft een hoop sterke 
troeven”, zegt Didier Lobelle, 
secretaris-generaal van de 
werkgeversfederatie voor de 
internationale handel, het ver-
voer en de logistiek. “Dan heb-
ben we het natuurlijk over de 
centrale ligging van ons land, 
de aanwezigheid van lucht- 
en zeehavens, het uitgebreide 
wegennet,... noem maar op. 

Als we de ranking bekijken die 
de Wereldbank gemaakt heeft 
over de logistieke troeven van 
elk land, dan staan we op de 
derde plaats, we moeten enkel 
Duitsland en Nederland laten 
voorgaan. Dat is zeker niet 
slecht maar als we competi-
tief willen blijven, dan moeten 
we inspanningen blijven leve-
ren want de troeven kunnen 
gemakkelijk valkuilen worden.
Denk maar aan de problemen 
van de mobiliteit met de wegen 
die dichtslibben. Ook de ruim-
telijke capaciteit is een heikel 
punt. In Wallonië is er nog 
ruimte, in Vlaanderen is dat 
minder.” Lobelle kijkt even-
eens uit naar de effecten van 
de taxshift en de voorstellen 

van de minister van Werk rond 
de modernisering van werk.

STRATEGISCH
De logistieke dienstverlener 
evolueert volgens Lobelle meer
en meer naar een strategische
business partner die van bij de 
start meedenkt met het pro-
ductiebedrijf, daar waar vroe-
ger de opdracht pas begon op 
het moment van transport van
de goederen. Ook de snelle
digitale evolutie zorgt voor
uitdagingen: “Veel gegevens 
worden uitgewisseld en moe-
ten continu en vanop eender
welke plaats te raadplegen zijn.
Medewerkers zullen in een snel 
veranderende omgeving deze 
gegevensstroom moeten behe-
ren.”

WE BESEFFEN HET NIET ALTIJD, MAAR NA DE 
LAATSTE MUISKLIK BIJ HET ONLINE SHOPPEN 
KOMT ER EEN HELE LOGISTIEKE KETEN OP GANG.

DE CARRIÈREGIDS VAN METRO

START JE NIEUWE WERKWEEK MET AMBITIE 
METROTIME.BE/START

WELKOM IN DE WERELD  
VAN DE LOGISTIEK

Didier Lobelle,  
werkgeversfederatie voor de 
internationale handel


