
Logflow begeleidt ondernemingen door -
heen het volledige traject, van ontwerp tot
go-live. De kernactiviteit  bestaat uit het
uittekenen en nauwgezet opvolgen van het
hele traject van investeringen bij logistieke
en productiebedrijven in nieuwe maga -
zijnen of in de optimalisering van hun logi -
stieke pro cessen. Een essentieel criterium
is dat dit tot stand komt vanuit een duur -
zame, toe komstgerichte visie. We waken
erover dat iedere vierkante meter ruimte,
maar ook iedere schakel in het proces,
optimaal wordt benut. Dit resul teert in een
economische, maar ook ecologische op -
lossing. We doen dat com pleet onaf -
hankelijk van leve ran ciers en altijd vanuit
een eigenzinnige maar sterk onderbouwde
invalshoek. Een hel dere, externe analyse
opent de weg naar gefundeerde en toe -
komstgerichte keuzes. We koppelen daar -
toe een decennialange ervaring aan de
juiste tools en aan een team van ingenieurs
dat de logistieke wereld als geen ander
kent. Daar waar veel consultants ge spe -
cialiseerd zijn in deel domeinen hanteert
Logflow een helikopter view. Dat maakt ons
uniek in de sector. 

Logflow is in 2000 opgericht door Eric
Vandenbussche en de laatste jaren  uit   -
 gegroeid tot een unieke speler in het
logistieke landschap. De eerste 10 jaar
bouwde Eric op zijn eentje een stevige
referentielijst op. Kleine kmo’s maar ook
premium spelers als Ardo en Van de Velde
lingerie vroegen hem om masterplannen 
te ontwerpen voor een efficiëntere
logistieke uitbouw van het bedrijf. Onder -
tussen staat de teller op 26 personeels -
leden, waaronder handels ingenieurs,
burgerlijk ingenieurs en in dustrieel inge -

nieurs. Logflow schakelt geen freelancers
in, om zijn onafhankelijke kijk te ver -
zekeren. De referentielijst werd verder
uitgebouwd met klanten in binnen- en
buitenland. In 2016 opende Logflow een
filiaal in Zandhoven om ook de provincies
Antwerpen en Limburg te benaderen.
Objectief is op korte termijn te groeien tot
een team van 40 consultants en binnen de
twee jaar sterk internationaal actief te zijn. 

Een studietraject van Logflow is alles -
omvattend. We analyseren de volledige
logistieke keten. Onze creatieve mensen
gaan na waar verbetering mogelijk is op het
vlak van onder meer transport, bedrijfslay-
out, voorraadbeheer en logistieke soft -
ware. Dat alles resulteert in een master -
plan. Dit schetst de ideale logistieke keten.
Logflow stelt in een volgende fase een
functioneel lastenboek op. Dat omvat de
vereisten waaraan de meest aange wezen
partners moeten voldoen, om het master -

plan te realiseren. Eenmaal alle knopen zijn
doorgehakt ziet Logflow toe op de vol -
ledige implementatie. Een nieuw magazijn
is voor veel bedrijven een uniek gegeven.
Het loont dus om ervaren en onaf -
hankelijke experts aan je zijde te hebben.

Een externe kijk op uw logistieke flow door een consultant met een decennialange
ervaring en grote expertise op het vlak van IT, automatisatie en warehousing, kan
leiden tot een strategische meerwaarde. 
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Eric Vandenbussche - CEO: 
‘Gronden zijn te schaars geworden, hier efficiënt mee omspringen is de boodschap.’
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