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Jaarwerking

• Inspiratiesessie: een sessie van de themagroep met een of meerdere externe 
deskundigen die het jaarthema kunnen duiden en inleiden;

• Reflectiesessie: een sessie van de themagroep waarin zij vanuit de 
buisleidingensector reflecteren op wat er in de inspiratiesessie is vernomen;

• Dialoog workshop: een workshop tijdens de Gildedag (in juni), georganiseerd door 
de themagroep waarin zij het thema en de reflectie daarop presenteren en de 
dialoog aangaan met de leden van het BIG om hun reflectie te toetsen en verrijken;

• Synthesesessie: een sessie van de themagroep waarin zij alle opgehaalde reflecties 
bijeenbrengen en een slotpresentatie/synthesedocument maken;

• Een Next Step sessie: een slotbijeenkomst van het jaar van de themagroep met een 
formeel deel waarin het thema voor het volgend jaar wordt bepaald en een 
informeel deel om het jaar met elkaar af te sluiten.
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Agenda

- Terugblik op het voorbije werkjaar
- Feedback op visie paper – synthese van het 

huidige werkjaar met thema “The Physical 
Internet” (draft version)

- Gedachtewissel rond thema voor nieuwe werkjaar
- Afsluiter met diner en gezellige babbel
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Topic

The Physical Internet
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The Physical Internet

Quid tubes?
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Research agenda ALICE-ETP - EC

Ultimate goal:
Zero Emissions Logistics 2050
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ALICE-ETP - EC
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The Physical Internet

≡ Applying concepts from internet data transfer to real-world 
shipping processes.
≡ An open, global logistics system founded on physical, digital, and 

operational interconnectivity. 
≡ "Transforming the way physical objects are handled, moved, stored, 

realized, supplied and used, aiming towards global logistics efficiency 
and sustainability.“

≡ [The Physical Internet Initiative's manifesto, Benoit Montreuil, 2012]

≡ The Physical Internet is intended to replace current 
logistical models, because:
≡ Current capacity utilization is low & capacities are not unlimited
≡ Capacity needs to be shared in a better and a fair way

.
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≡ The ultimate goal: a fully integrated transport system
≡ Optimal use of available capacities

≡ Fundamental answer on the growing fragmentation in 
transport and logistics

.

The Physical Internet

Π-box
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The Physical Internet

Aspiring a ‘perfect’ transport system, in terms of
≡ Automation
≡ Standardization
≡ Integration
≡ Connectivity
≡ Open access – vrije toegang

≡ Towards a smart, hyperconnected era of efficient, 
effective ànd sustainable logistics, supply chains and 
transportation
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Integrated roadmap towards 
Zero Emissions Logistics 2050

5 solution areas

4 stakehoulder
groups

3 transition levels

4 geographical levels
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Integrated roadmap towards 
Zero Emissions Logistics 2050
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Integrated roadmap towards 
Zero Emissions Logistics 2050

Smart Freight Leadership 

to drive the transition towards zero logistics emissions
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Research agenda ALICE-ETP - EC

Ultimate goal:
Zero Emissions Logistics 2050

5 Working Groups - Chairs
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Wat nemen we mee?
Cfr. bevraging BIG leden dd. 19-06-19
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Wat nemen we mee?

Positie 
paper
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Jaarwerking

• Inspiratiesessie: een sessie van de themagroep met een of meerdere externe 
deskundigen die het jaarthema kunnen duiden en inleiden;

• Reflectiesessie: een sessie van de themagroep waarin zij vanuit de 
buisleidingensector reflecteren op wat er in de inspiratiesessie is vernomen;

• Dialoog workshop: een workshop tijdens de Gildedag (in juni), georganiseerd door 
de themagroep waarin zij het thema en de reflectie daarop presenteren en de 
dialoog aangaan met de leden van het BIG om hun reflectie te toetsen en verrijken;

• Synthesesessie: een sessie van de themagroep waarin zij alle opgehaalde reflecties 
bijeenbrengen en een slotpresentatie/synthesedocument maken;

• Een Next Step sessie: een slotbijeenkomst van het jaar van de themagroep met een 
formeel deel waarin het thema voor het volgend jaar wordt bepaald en een 
informeel deel om het jaar met elkaar af te sluiten.
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Next steps

• Finalisering paper
• Disseminatie
• Actiepunten
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Nieuw thema?
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Contact

Themagroep Mobiliteit

bavn@trivizor.com

Buisleiding Industrie Gilde 
www.bigleidingen.eu


