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aar niet alleen diefstal is 
een probleem op werven. 
Twintig procent van het 
materiaal weet men niet 
liggen,  veertig procent is 
‘slapend’ materiaal dat 
niet gebruikt wordt. “Meer 

inzicht door het bedrijf geeft een duurzame 
besparing”, legt Tim Gestels, CEO van Viloc, 
uit.” De zendertjes op het materiaal sturen 
radiogolven uit. Het volgsysteem pikt die 
binnen een straal van 100 meter op. Door 
personeel een badge te geven, kan het ook 
werkuren en gereden kilometers registeren. 
En wie bij welke toestellen in de buurt is of  
is geweest.”
In 2008 behaalde Gestels een diploma Pro-
ductontwikkeling aan de Artesis Hogeschool 
Antwerpen. Hij maakte zijn scriptie over de 
problematiek van diefstal en materieelbe-
heer op werven en bedacht conceptuele 
oplossingen. Hij bleef er ook na zijn studie 
aan werken en deed de eerste ontwikke-
lingen op eigen kosten, met de hulp van de 
Nederlandse elektronicaspecialist Bart Hid-
dink. “Daarna hielp de Artesis Hogeschool 
met een dossier voor het Innovatiecentrum 
voor Technologie en Wetenschap (IWT). Ik 
kreeg ook fulltime een onderzoeker voor 
mijn project.” 
Na negen maanden voorbereiding haalde hij 
eind 2010 de subsidie van het IWT binnen. Op 
voorwaarde dat er nog extra investeerders 
kwamen. “De eerste zestien maanden was ik 
afhankelijk van mijn spaargeld, maar nu zit 
de spin-off in een stroomversnelling.” Viloc 

nevenwichtige goederenstro-
men zijn een probleem in de 
logistieke sector. Er komt bij-
voorbeeld veel uit China, maar 
er gaat niet evenveel terug. “Tri-
Vizor bundelt de stromen van 

bedrijven met een carpool-principe”, legt 
CEO Alex Van Breedam uit. “Zo besparen 
ze duurzaam kosten en vermindert de CO²-
uitstoot. Maar zoals bij het gewone carpoo-
len, zijn er ook hier mentale drempels: hoe 
verdelen we brandstofkosten? Als mijn col-
lega te laat vertrekt, ben ik ook te laat. Tri-
Vizor zoekt gelijke stromen, brengt bedrijven 
samen en bezegelt een huwelijk.”
In real-time ontvangt Tri-Vizor orders van 
zijn klanten en met eigen ontwikkelde soft-
ware legt het de ingewikkelde synchronisa-
tiepuzzel. “Moet een klant vrijdag naar Roe-
menië, een andere klant donderdag, zoeken 
we een gezamenlijke dag. Wij herverdelen de 
besparing tussen de leden van het samen-
werkingsverband en krijgen zelf ook een 
stukje van de winst.” 
Tri-Vizor is het eerste en enige bedrijf in zijn 
soort ter wereld. “Alleen wij werken met 
multilaterale contracten, waarbij meerdere 
bedrijven samen een contract afsluiten con-
form de anti-mededingingswet. De Universiteit 
Antwerpen steunde onze start met een studie 
naar het bestaan van software om carpoo-
ling van cargo te ondersteunen. Maar alle 
bestaande logistieke software bleek geba-
seerd op de klassieke 1-op-1-contracten 
(d.i. verlader-logistieke dienstverlener). Ons 
concept ging net over contracten met ver-

wil de standaard in de bouwsector worden 
en blijft innoveren. “We willen onderzoeken 
welke andere data we kunnen verzamelen. 
Een aangepaste chip op een boormachine 
kan bijvoorbeeld bijhouden wanneer een 
onderhoud nodig is, hoe sterk de trillingen 
zijn en hoe lang er gewerkt is met dat toe-
stel. Factoren die belangrijk zijn voor veilig-
heid en bedrijfsoptimalisatie.” n

schillende bedrijven. De analyse stelde ons 
in staat om een ‘proof-of-concept’ op te zet-
ten van onze huidige software.” 
Vier jaar na de start maakte Tri-Vizor in 2012 
voor het eerst winst. In het najaar brengt het 
bedrijf een nog belangrijkere innovatie op de 
markt, met consolidaties geïntegreerd in de 
sturing van een pan-Europees transport-
netwerk. “Er is ook al interesse vanuit Ame-
rika”, besluit Van Breedam. n

MO Viloc
• Sector: bouw- en ICT sector
• Oprichtingsjaar: 2010 
• Aantal personeelsleden: 6,5
• Vestigingsplaats: 

Antwerpen, Linkeroever & 
Utrecht, Doorn

• Prijzen:  
2008: tweede plaats bij 
‘Bizidee’ waardoor Viloc 
naar een speeddatingevent 
met investeerders mocht 
in Wenen; 2011: Battle of 
Talent Artesis Hogeschool 

• Website: www.viloc.eu 

Tri-Vizor
• Sector: logistiek
• Oprichtingsjaar: 2008
• Gesticht door Alex Van 

Breedam, Sven Verstrepen 
en Bart Vannieuwenhuyse 
als spin-off van de 
Universiteit Antwerpen

• Personeelsleden: 8 
• Vestigingsplaats: Waterfront 

researchpark Niel
• Prijzen: 2012 – spin-off van 

het jaar; 2011- Sustainability  
Award voor meest duurzame 
bedrijf; 2011 – European 
Supply Chain Innovation 
Award in Berlijn; 2010 - 
Air Chase Competition 
(Vereniging voor Inkoop- en 
bedrijfslogistiek).

• Website: www.trivizor.com

SPIN-OFFDOSSIER SPIN-OFF DOSSIER

Veilig en productief 
bouwmaterieel

Carpoolen voor cargo

Jaarlijks verliest de Europese bouwsector zo’n zeven  miljard euro door 
diefstal op bouwwerven. Viloc ontwikkelde een systeem met kleine zen-
dertjes die op apparaten bevestigd kunnen worden en gekoppeld zijn aan 
een volgsysteem. Het systeem registreert automatisch elke beweging en 
lokaliseert het materiaal.

Een op de vier vrachtwagens rijdt leeg rond. Door capaciteit beter te 
benutten kunnen bedrijven kosten besparen. Tri-Vizor zorgt er als neutrale 
partij voor dat bedrijven de verloren capaciteit kunnen omzetten in winst. 
Als eerste speler op de markt regelt Tri-Vizor de bundeling van stromen  
van verschillende bedrijven door ze te laten ‘carpoolen’.

“Viloc wil de norm in de bouwsector worden,” zo zegt Tim 
Gestels.

“Tri-Vizor is het eerste en enige bedrijf in zijn soort ter 
wereld”, aldus Van Breedam.


