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Inleiding
Dit jaarverslag 2019 behandelt de transitie naar industrie 4.0, één van de zeven transities die de
Vlaamse Regering heeft opgenomen in de Visie 2050, zoals goedgekeurd in maart 2016.
Industrie 4.0 is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en
maakeconomie. Het verwijst in het bijzonder naar de doorgedreven digitalisering van de industrie die
momenteel plaatsvindt.
De trekkende ministers voor deze transitie waren minister Philippe Muyters, minister-president
Geert Bourgeois, en minister Joke Schauvliege die op 6 februari 2019 werd opgevolgd door minister
Koen Van den Heuvel. Met de nieuwe Vlaamse Regering o.l.v. minister-president Jan Jambon vanaf 2
oktober 2019, vond overleg plaats met het kabinet van minister Hilde Crevits.
De conceptnota (startnota)1 werd op 24 februari 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen werd een klein kernteam uitgebouwd. Ter
begeleiding van de transitie werd een kerngroep opgericht.
De startnota voor industrie 4.0 benadrukt het langetermijnbelang van de transitie, maar vooral ook
de noodzaak om snel acties te starten. In de nota werden vijf actielijnen opgenomen, die samen
moeten bijdragen tot een duurzame industriële activiteit in Vlaanderen op langere termijn. Die acties
werden verder uitgewerkt in een operationeel plan dat werd gevalideerd door het politiek-ambtelijk
overleg en de kerngroep. Deze aanpak leidde in het opstartjaar 2017 tot het opzetten van een reeks
activiteiten binnen de verschillende actielijnen. In 2018 en 2019 werd hierop verder gebouwd. Meer
informatie over deze transitie is ook te vinden op de website www.industrie40vlaanderen.be.
De overgang naar industrie 4.0 is een belangrijk aspect van de algemene digitalisering van de
economie en de samenleving. Om die digitalisering op te volgen, publiceert de Europese Commissie
jaarlijks de Digital Economy and Society Index (DESI)2. In de DESI 2019 scoort België zeer goed (derde
plaats) op het vlak van integratie van digitale technologie in het bedrijfsleven, met als relatief
zwakste scores het gebruik van sociale media en de omzet van elektronische handel. Vlaamse
activiteiten (Made Different, clusters, IBN, proeftuinen) worden expliciet vermeld in de DESI 2019.
Dezelfde DESI wijst echter op het tekort aan menselijk kapitaal, waar we ons pas in de middenmoot
bevinden en waarbij vooral het laag aantal afstuderende ICT’ers opvalt. Het tekort aan geschoolde
arbeidskrachten wordt bestempeld als een rem op het vermogen van Belgische ondernemingen om
te innoveren. Dit ligt in de kern van de transitie naar levenslang leren en de dynamische
levensloopbaan, maar ook binnen de transitie naar industrie 4.0 besteden we hier aandacht aan.
De werking voor de transitieprioriteit industrie 4.0 is opgebouwd rond 3 centrale thema’s en 5
actielijnen die hierna worden besproken:

1
2

Startnota transitie ‘de sprong maken naar industrie 4.0’, februari 2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Onderhouden van een platform
Deze actielijn betreft het kenbaar maken van en sensibiliseren rond de ingrijpende transitie naar
industrie 4.0 die de Vlaamse maakbedrijven te wachten staat. De belangrijkste stakeholders werden
samengebracht en betrokken bij het uitwerken van concrete acties. Via de platformwerking
organiseren we een breed gedragen beheer.

Organisatie
Het transitieprogramma wordt besproken en afgetoetst met de externe ‘kerngroep industrie 4.0’.
Deze groep bestaat uit twaalf externe verantwoordelijken met expliciete competenties in deze
materie. Ze hebben een band met onderzoeks- en werkgeversorganisaties die de transitie
ondersteunen en hebben een belangrijke connectie met de Vlaamse industrie. Vanaf begin 2019 is
de bouw mede-vertegenwoordigd in de kerngroep en sinds september 2019 ook de logistieke
cluster. De kerngroep3 vergaderde in 2019 op 3 april en 23 september, en leverde daarnaast
schriftelijke en bilaterale input.
De transitiemanager werkt voor deze opdracht samen met twee collega’s die de transitie als
hoofdtaak hebben en met verschillende collega’s van VLAIO die specifieke bijdragen leveren.
Daarnaast is langdurige externe ondersteuning voorzien door de communicatiebureaus RCA en
Shortcut voor wat betreft de communicatie, en door consultancybureau IDEA voor het luik
internationalisering.
Het team fungeert als aanspreekpunt voor vragen rond industrie 4.0 vanuit diverse zijden (Vlaamse
ministers, parlement, pers, bedrijven, onderzoekscentra, …). Daartoe worden onder andere de
evoluties rond digitalisering in Vlaanderen opgevolgd, inclusief relevante studieactiviteiten.
Verder koppelden we terug naar het beleid, o.a. via toelichtingen, een infografiek over de transitie
op de website van de Vlaamse Regering, een mededeling over de evolutie van de transities aan de
Vlaamse Regering, de beleidsnota’s, enz.

Communicatie en website
Na het afstemmen van het communicatieplan in de communicatiewerkgroep hebben we in de eerste
helft van 2019 de communicatie-inspanningen rond de transitie opgedreven. We zijn via de
bestaande VLAIO-communicatiekanalen relevante content blijven publiceren en hebben de industrie
4.0-proeftuinen op tal van manieren ondersteund bij het uitdragen van hun boodschap. Verder
hebben we een infobrochure opgesteld met een overzicht van de zeventien huidige proeftuinen en
werd in april de nieuwe website www.industrie40vlaanderen.be gelanceerd, waarop we alle
initiatieven binnen deze transitie bundelen. In het kader van een presentatie over de industrie 4.0proeftuinen op de vakbeurs Advanced Engineering op 23 mei, werd een eerste reeks video’s
gemaakt, die ook gebruikt werden bij de promotie van de nieuwe website. Hieronder kort wat meer
info bij al deze acties.
► Communicatieplan: begin januari werd het communicatieplan afgerond en voorgelegd aan de
communicatiewerkgroep (met communicatiespecialisten van Flanders Make, Sirris, imec, 3IF.be
en VLAIO). Dit plan dient de komende jaren als uitganspunt voor diverse communicatieacties.
3

Gilbert Declerck (voorzitter), Inge Arents (Flanders’ FOOD), Robin Deman (Unizo), Herman Derache
(Sirris/Agoria), Johan Guldix (Voka), Jan Laperre (Centexbel), Dirk Torfs (Flanders Make), Ulrich Seldeslachts
(LSEC/3if.be), Kris Van de Voorde (imec), Jan Van Havenbergh (Catalisti), Eric Verlinden (VIL), Johan Vyncke
(WTCB).
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Belangrijke principes zijn het prioriteren van de doelgroepen (eerst focussen op bedrijven,
onderzoekers, beleid en intermediaire organisaties, pas daarna op het brede publiek) en het
afstemmen van de concrete communicatie-acties op de directe noden. Zo hebben we ervoor
gekozen om eerst te investeren in een online platform, informatiebrochures, videocontent en
banners.
► Samenwerking met VLAIO-communicatiedienst: we maken gebruik van de communicatiekracht
van VLAIO door op regelmatige basis content aan te leveren voor de VLAIO-nieuwsbrief en sociale
media-kanalen van VLAIO. De tien artikels die in afwachting van de nieuwe website tussen
november 2018 en maart 2019 op de VLAIO-website werden gepost, werden 8.316 keer gelezen
(cijfer van april 2019). Nieuwe content met betrekking tot de transitie delen we zowel via het
nieuwe online platform, als via de VLAIO-communicatiekanalen en die van onze partners om de
impact te maximaliseren. We zorgen ook voor de koppeling tussen industrie 4.0 en andere digitale
thema’s zoals de beleidsprogramma’s voor artificiële intelligentie en cybersecurity.
► Online platform: we investeren primair in een website die alle informatie rond de transitie
bundelt, www.industrie40vlaanderen.be, met bijzondere aandacht voor de industrie 4.0proeftuinen. De website ging eind maart online, met het oog op de Vlaamse aanwezigheid op
Hannover Messe. Vandaar ook de keuze om de overzichtskaart uit de Engelstalige brochure met
alle proeftuinen in Vlaanderen op te nemen op de website, inclusief links naar alle individuele
proeftuinen.
In november werd de Industrie 4.0 Wegwijzer toegevoegd aan de website. Deze online tool
brengt maakbedrijven met een specifieke technologische vraag op het vlak van industrie 4.0 in
contact met de Vlaamse strategische onderzoekscentra, een gespecialiseerde onderzoeksgroep
aan een hogeschool of universiteit, of één van de clusters. Omdat we op deze digitale kaart enkel
het niet-commerciële gesubsidieerde landschap gedetailleerd ontsluiten, werd ook een linkpagina
geïntegreerd waar we doorverwijzen naar overzichten van derden over mogelijke commerciële
partners. Ook dit aanbod wordt nog verder uitgebreid.
Tussen 1 april en 31 december werd de website bezocht door 10.729 unieke bezoekers, in totaal
goed voor 17.821 paginaweergaven.
► Videocontent: We maakten, samen met reclamebureau Shortcut, vijf inspirerende video’s die het
gevarieerde aanbod van de proeftuinen op een heldere, wervende manier uitleggen. Hieronder
de links naar de video’s, zie ook www.industrie40vlaanderen.be :
➢ Digitale servitisatie
➢ Collaboratieve werkcel 4.0
➢ Living Lab 4.0 Agrofood
➢ Conditioneel en predictief onderhoud
➢ Smart Connectivity
Deze vijf video’s werden aangevuld met een algemene intro-video over industrie 4.0 in
Vlaanderen.
► Voor smart maintenance en preventief/predictief onderhoud werd een bijzonder themadossier
aangemaakt:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/smartmaintenance/instappen-luisteren-rondkijken-smart-maintenance .
► Social media: half december werd een online campagne opgestart om ondernemers en andere
profielen uit de maakindustrie op de hoogte te brengen van de website en het aanbod aan
industrie 4.0-proeftuinen. Hiervoor werden de eerste video’s (zie bovenstaande punt) ingekort tot
korte overtuigende stukjes content voor sociale media. Deze werden halverwege de campagne
zo’n 550.000 keer volledig bekeken via Facebook. Verder zijn we aanwezig op LinkedIn, maar dan
alleen via het organische bereik via de leden van het industrie 4.0-kernteam en de LinkedInaccount van VLAIO.
► Perswerking: volgend op de communicatie-inspanningen werden vanaf de zomer van 2019 ook de
eerste stappen gezet op het vlak van perscommunicatie, o.a. ter ondersteuning van de proeftuin
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Smart Farming 4.0, de Open Bedrijvendag, een column in VOMinfo, bijdragen in industriële
vakbladen, enz.

Events en community
► Indumation: op 7 en 8 febuari waren we vanuit de industrie 4.0-werking aanwezig op Indumation
in Kortrijk. We hebben een stand gedeeld met 3IF.be waar ook brochures verspreid werden met
een overzicht van de industrie 4.0-proeftuinen. Sommige andere proeftuinen waren eveneens
aanwezig, o.a. cybersecurity en collaboratieve werkcel. Daarnaast hebben tal van sprekers tijdens
hun expert classes een woordje uitleg gegeven over het industrie 4.0-programma: Gregory Pinte
en Dirk Torfs (Flanders Make), Tijl Deneut (Howest), Ulrich Seldeslachts (3IF.be), Rik Vanhevel
(Sirris).
► Hannover Messe: na de succesvolle deelname aan de Hannover Messe in 2018, werd opnieuw
deelgenomen, samen met FIT (Flanders Investment & Trade), Flanders Make en Agoria/Sirris. FIT
en Flanders Make waren de hoofdverantwoordelijken voor de representatiestand, in oppervlakte
dubbel zo groot als in 2018 en dit jaar met deelname van vier bedrijven. Vanuit de industrie 4.0werking waren we op verschillende manieren aanwezig. De nieuwe website werd getoond op
interactieve displays, de brochures werden verdeeld, en er stond een demo uit één van de
industrie 4.0-proeftuinen van Flanders Make. Vanuit de transitiecoördinatie zetten we verder op 2
april een ééndagsmissie op voor minister Muyters, met een tiental Vlaamse stakeholders en een
bezoek aan verschillende Vlaamse en internationale stands.
► Advanced Engineering: op de tweede dag van de vakbeurs Advanced Engineering, op 23 mei,
werden alle industrie 4.0-proeftuinen aan de bedrijfswereld voorgesteld. Alle proeftuinvideo’s (uit
de call 2017) werden getoond en de projectleiders van de nieuwe proeftuinen (call 2018) kregen
de kans om hun project aan het publiek voor te stellen.
Aansluitend op de publieke infosessie, hebben we op Advanced Engineering ook een intern
netwerk- en informatiemoment georganiseerd met alle zeventien de proeftuinen samen.
► IoT Convention: op 19 juni hebben we in samenwerking met 3IF.be minister Philippe Muyters
ontvangen op de IoT Convention in Mechelen. De minister besteedde in zijn presentatie aandacht
aan de diverse inspanningen vanuit de overheid op het vlak van industrie 4.0. Achteraf nam de
minister de tijd om te luisteren naar de visie van enkele Vlaamse maakbedrijven.
► Digital Construction Brussels: we waren met ‘Vlaanderen Industrie 4.0’ partner van de vakbeurs
Digital Construction Brussels, op 23 en 24 oktober in Tour & Taxis. Tijdens dit event, rond de
digitalisering van de bouwsector, werd de nieuwe industrie 4.0-proeftuin ‘ConstructionSite Vision’
aan het publiek voorgesteld. Ter promotie van dit event hebben we onder meer een video laten
maken, in samenwerking met de communicatiedienst van de Confederatie Bouw. Deze video
werd inmiddels ook geïntegreerd binnen de industrie 4.0-website.
Op 24 oktober hebben we in de marge van deze vakbeurs met de zeventien industrie 4.0proeftuinen een tweede intern netwerkmoment georganiseerd. Het werd een geslaagde
bijeenkomst, waarbij de eerste acties van de nieuwe projecten werden voorgesteld aan de groep.
Nadien hebben we speed date-sessies georganiseerd om mogelijke samenwerkingen te
stimuleren. Dit initiatief heeft al geleid tot meerdere opvolgcontacten en samenwerkingen.
► Diverse events proeftuinen: vanuit de transitie ondersteunen we de industrie 4.0-proeftuinen bij
het organiseren van events en workshops. Onder andere met banners en wervende
communicatie.
Een overzicht van de events waarin we vanuit onze werking actief aan hebben bijgedragen staat in
bijlage 2.
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Ondersteuning van het beleid
Heel wat tijd werd besteed aan de bijdragen vanuit de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord
voor de nieuwe regering na de verkiezingen van mei 20194. Deze inbreng lag op drie vlakken:
► Voor de eigen bijdrage vanuit de zeven transities werd een nota opgesteld met bijhorende actiefiches. Hierin worden zes acties voorgesteld. Twee ervan hebben betrekking op een betere
coördinatie op Vlaams niveau met het uittekenen van een algemeen plan voor de
industrie/economie van de toekomst en een betere coördinatie van de digitalisering, zowel intern
in de Vlaamse overheid als binnen de verschillende beleidsvelden waar de Vlaamse overheid een
impact heeft. Twee voorstellen houden de versterking in van de lopende actielijnen rond
kennisopbouw en het ondersteunen van de toepassing van industrie 4.0-concepten door
bedrijven. De twee laatste voorstellen zijn meer specifiek en pleiten voor het opzetten van meer
geïntegreerde omgevingen voor leren, opleiden en innoveren voor industrie 4.0 en voor een
versterking van de internationale werking. De samenvattende nota is gepubliceerd op de website
van de Vlaamse overheid. De fiches zijn ter beschikking gesteld van de onderhandelaars.
► De voorbereiding bevatte ook teksten rond vier centrale uitdagingen. Er werd meegewerkt aan de
tekst rond innovatie en digitalisering, die eveneens gepubliceerd is.
► Het beleidsdomein EWI stelde ook een eigen nota op, waar het belang van verdere ondersteuning
van digitalisering is onderschreven.
Verder werd input geleverd in verschillende beleids(ondersteunende)trajecten. Te vermelden:
► Statistiek Vlaanderen ontwikkelt een set van indicatoren voor industrie 4.0 en heeft daarvoor een
werkgroep opgezet. Op hun website staat gedetailleerde informatie over 15 indicatoren rond de
digitale economie5.
► De Stichting Innovatie & Arbeid voerde een studie uit over industrie 4.0 in vijf sectoren. De
resultaten werden gepubliceerd in juni 20196.
► Verder werd meegewerkt aan acties van FIT (in de context van Vlaanderen Versnelt!) en de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (met de publicatie ‘Belgium Made Different – Industry
4.0’) van maart 20197.

Transitie-arena
In 2018 werd gestart met een ‘transitie-arena’ ter bespreking van mogelijke langetermijn-evoluties.
Dit intensief traject werd doorlopen met een 25-tal mensen met heel verschillende achtergrond,
onder begeleiding van experten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) en VITO, wat
leidde tot een systeemanalyse van het huidige industriële systeem, de verwoording van een
gewenste toestand in 2050 en voorstellen voor activiteiten binnen een viertal transitiepaden. In de
eerste helft van 2019 werd dit verder uitgewerkt, werd gezocht naar een mobiliserende manier om
de transitie te vertalen en naar een doorstart van de initiatieven die tractie kregen. Vervolgens werd
de visietekst verder uitgewerkt. Tijdens de tweede helft van 2019 werd met de transitie arena’s
“Circulaire Economie” en “Werk en Levenslang Leren” afgestemd over een gezamenlijke
verderzetting van deze visie-oefening in 2020 om nieuwe vormen van maakactiviteit en
samenwerken te ontwikkelen.

4

Voor de documenten verwijzen we naar de website https://www.vlaanderen.be/publicaties/bijdrage-van-devlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024-1
5
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/economie/digitale-economie
6
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20190617_Digitalisering_Industrie_4.0_RAP.pdf
7
https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Economic_studies/country_study/belgium_made_different__industry_4.0.pdf
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Artificiële intelligentie en cybersecurity
De Vlaamse Regering keurde in het voorjaar van 2019 de beleidsplannen voor artificiële intelligentie
en cybersecurity goed. Deze materies zitten natuurlijk in de kern van industrie 4.0. Bovendien is in
beide plannen een belangrijk deel rond implementatie opgenomen, dat gecoördineerd wordt door
VLAIO. Vanuit de transitiecoördinatie werd intensief meegewerkt aan het opstellen en uitrollen van
de plannen, in het bijzonder ook om de concrete activiteiten te laten sporen met de acties opgezet
vanuit de transitie. Dit zal verdergezet worden bij de uitrol van de concrete acties rond
implementatie binnen deze beleidsplannen.
Daarnaast werd meegewerkt aan de opzet en de evaluatie van een specifieke programma rond
augmented en virtual reality.
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Versterken van de kennisbasis
Industrie 4.0 is in belangrijke mate gebaseerd op de nieuwe technologische mogelijkheden.
Digitalisering is daarbij een centraal begrip, met geavanceerde dataverwerking, inclusief artificiële
intelligentie en communicatie (internet of things), naast robotica en automatisering, cyber physical
systems, 3D-printing, ... Dit geeft aanleiding tot nieuwe businessmodellen en sterkere interacties in
nieuwe waardenetwerken tussen gespecialiseerde partners.
Vlaanderen moet deze geavanceerde kennis verder uitbouwen, en zijn goede positie als gevolg van
eerdere inspanningen in veel van deze domeinen in stand houden. Het volledige instrumentarium
van de Vlaamse overheid (inclusief steunmaatregelen van VLAIO en FWO, academisch onderzoek,
strategische onderzoekscentra en clusters, …) kan hiervoor ingezet worden, naast de Europese
onderzoeksinstrumenten (via H2020, gespecialiseerde PPP’s, EFRO, …).
Belangrijke inspanningen op Vlaams niveau in 2019 zijn:
► Het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make bevindt zich in het hart van de kennisopbouw
rond industrie 4.0 in Vlaanderen. Hiermee worden nauw contacten onderhouden en de
activiteiten worden opgevolgd, onder meer via de deelname aan de raad van bestuur. In mei
2019 werd tevens vanuit de middelen voor de transitie een steun toegekend van 137.500 euro
voor de inkanteling van het IBN EUKA (drones) in Flanders Make vanaf 2020.
► Imec is eveneens een actor in de kennisversterking rond industrie 4.0, in het bijzonder na de
fusie met iMinds. Imec besteedt ook specifiek aandacht aan industrie 4.0, onder andere via het
jaarlijkse imec Technology Forum, in 2019 binnen de bredere Future Summit (op 14 en 15 mei in
de Koningin Elisabeth-zaal in Antwerpen). Industrie 4.0 is daar als één van de belangrijke
toepassingsdomeinen gepresenteerd, inclusief de demonstratie van enkele proeftuinen en een
‘industrie 4.0-tour’ op 15 mei.
► Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, vervult een belangrijke rol op het
vlak van kennisversterking en -verspreiding en blijft zeer sterk inzetten op digitalisering. Vanuit
het transitiemanagement wordt de agenda voor de komende jaren mee opgevolgd. Verder zijn
er veel contacten via de gesteunde projecten van Sirris, zowel in Vlaanderen als internationaal.
We nemen ook deel aan de meetings van het Advanced Management Comité van Agoria, dat een
band heeft met het Made Different-initiatief.
► Belangrijke bijdragen worden ook geleverd door de sectorale centra, de speerpuntclusters en
Innovatieve BedrijfsNetwerken en het bredere onderzoekslandschap. We onderhouden ad hoccontacten over de activiteiten bij onderzoeksactoren en centra die (deels) industrie 4.0-thema’s
behandelen. We stimuleren de onderlinge samenwerking via de platformwerking rond industrie
4.0. Verder worden, waar mogelijk, de horizontale steuninstrumenten van VLAIO ingezet. Deze
activiteiten hebben deels betrekking op de opbouw van kennis en deels op het stimuleren van de
toepassingen, behandeld in volgend deel.
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Toepassing versnellen
Het doel van deze actielijn is zo veel mogelijk bedrijven substantiële stappen te laten zetten in de
richting van industrie 4.0. Dit stimuleren we onder meer via de subsidies en de dienstverlening van
VLAIO, zowel via de ondersteuning van onderzoekscentra, bedrijfsorganisaties en clusters als
rechtstreeks aan grote en kleine ondernemingen. Aanvullend werden bijkomende initiatieven
genomen ten voordele van een grote groep maakbedrijven.

Industrie 4.0-proeftuinen
De belangrijkste actie voor het versnellen van de toepassing in bedrijven is het toekennen van steun
aan proeftuinen. In die omgevingen kunnen bedrijven (in het bijzonder kmo’s) die industrie 4.0concepten willen toepassen in een veilige omgeving ervaring opdoen. Anderzijds kunnen
technologieaanbieders hun oplossingen testen en verfijnen aan de hand van reële cases. Deze
aanpak ondersteunt de duale strategie waarbij zowel technologieaanbieders als -gebruikers
vooruitgang maken.
De proeftuinen werden goedgekeurd in twee golven: een reeks van zeven proeftuinen in december
2017 en een tweede reeks van tien proeftuinen eind 2018. In totaal zijn er zestien proeftuinen
opgestart medio 2019 (de start van de zeventiende is uitgesteld tot 2020) en zijn er 28 onderzoeksen diffusiepartners formeel betrokken in een industrie 4.0-proeftuin.
De proeftuinen bevinden zich op verscheidene locaties in Vlaanderen en behandelen diverse
thema’s, zoals operatorondersteuning, digitale servitisatie, preventief onderhoud, sensoren in de
voedings- en bouwindustrie, connectiviteit, AR/VR, cyberveiligheid, nieuwe opleidingsvormen, …
De inspanningen rond de coördinatie en onderlinge samenwerking van de proeftuinen en de
bekendmaking werden in 2019 sterk opgedreven, zie ook de informatie over communicatie en events
in deel “Onderhouden van een platform”. Te vermelden zijn:
► De ondersteuning en bekendmaking van de proeftuinen op communicatievlak, onder meer via de
bestaande VLAIO-kanalen en het nieuwe platform www.industrie40vlaanderen.be.
► De promotie van de proeftuinen op Indumation (6-8 februari), Hannover Messe (1-5 april) en in
het bijzonder op Advanced Engineering (22-23 mei).
► De netwerkbijeenkomsten van de proeftuinen onderling op 23 mei en op 24 oktober.
► De ondersteuning van diverse individuele initiatieven vanuit de proeftuinen, zie bijlage 2.

Andere acties rond toepassing
► De instrumenten van het agentschap werden ook ingezet voor projecten rond industrie 4.0.
Naast onderzoeksinstellingen en intermediairen kregen ook bedrijven rechtstreeks steun. Dit
betreft zowel projecten en bedrijven die zelf de transitie ondergaan als aanbieders van
oplossingen. Naast de opvolging van de portfolio, is er blijvend aandacht voor de
toegankelijkheid van die instrumenten voor bedrijven die een innovatieve transitie nastreven.
► Samen met de transitiethema’s ‘circulaire economie’ en ‘energie’ werd van de speerpuntclusters
expliciet aandacht gevraagd voor industrie 4.0. In het convenant van elke speerpuntcluster is de
verplichting om samen te werken met de transitiecoördinatie opgenomen. In het najaar van
2018 startte ook de opdracht van Idea Consult als ‘interclustermanager transitieprioriteiten’ met
als taak projecten op te zetten met meerdere clusters. Zo kunnen de door VLAIO gesteunde
clusters diepgaander samenwerken ter versterking van de verschillende transities.
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► Binnen VLAIO is een ruimere opdracht gedefinieerd: “Missies & Transities”. Industrie 4.0 wordt
opgenomen binnen een ruimer team dat zich vanaf 2020 zal richten op de horizontale thema’s
digitalisering, artificiële intelligentie, cyber security, industrie 4.0, duurzaamheid, klimaatevolutie
en energie.
► Verder zijn verschillende Innovatieve BedrijfNnetwerken actief in thema’s verwant aan industrie
4.0. We denken in het bijzonder aan de volgende IBN’s:
IBN

Einddatum
IBN-financiering
VLAIO

Uitvoerende organisatie

Digitizing Manufacturing

30/9/2019

Sirris, Agoria en Flanders Make

EUKA (drones)

31/12/2019

EUKA

BIM

30/9/2019

WTCB, VCB

Smart Digital Farming

31/12/2019

ILVO

Groen Licht Vlaanderen

31/03/2020

Groen
Licht
Angoma

Smart Building in Use

31/10/2021

WTCB

IoT Value Chain for Smart
Cities

01/10/2021

Agoria, The Beacon

► -
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EUKA is ingekanteld in Flanders Make op 1 januari 2020.
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Bijdragen tot goede omgevingsvoorwaarden
De transitie naar industrie 4.0 is in belangrijke mate afhankelijk van positieve evoluties van
verschillende omgevingsvoorwaarden. Het signaleren hiervan en waar mogelijk bijdragen tot
verbetering is het doel van deze actielijn. Industrie 4.0 heeft daarnaast ook een belangrijke impact op
de maatschappij, bijvoorbeeld wat werk betreft.
Conform het actieprogramma werd verder aandacht besteed aan de vraagstelling rond werk en
opleiding. Dit betrof de volgende activiteiten:
► In de bijdrage van de transitie aan de voorbereiding van het regeerakkoord wordt een pleidooi
gehouden voor het delen van infrastructuur voor innovatie, opleiding en vorming;
► er is blijvende aandacht voor spillover-effecten naar opleiding in andere activiteiten (onder
andere via de proeftuinen);
► de proeftuinen ‘T2 voor Industrie 4.0’8, ‘Opleiden 4.0’9, in verband met nieuwe technieken voor
opleiding en levenslang leren, vormen een belangrijke link met dit thema.

8
9

https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/t2-voor-industrie-40
https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/opleiden-40
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Internationale samenwerking ondersteunen
De activiteiten binnen de transitiecoördinatie richten zich in de eerste plaats op het versterken van
de aanwezigheid van Vlaanderen op het Europees beleidsniveau en op het verbeteren van de
toegang voor Vlaamse stakeholders tot de middelen die Europa beschikbaar stelt voor de
ondersteuning van de transitie naar industrie 4.0. Met de voorbereiding van het nieuwe Meerjarig
Financieel Framework 2021-2027 voor de Europese Commissie is dit een belangrijk item.
In het verlengde van de acties van de vorige jaren werd aandacht besteed aan verschillende punten:
► Digitising European Industry (DEI) is een coördinerende actie waarmee de Europese Commissie
via een samenwerking tussen de relevante directoraten-generaal en met de lidstaten de
modernisering van de industrie stimuleert. De transitiemanager is de Belgische
vertegenwoordiger op de high-level meetings, die fungeren als een ‘platform of platforms’.
In afwachting van de definitieve beslissing over het budget, bereidt DG CNECT van de Europese
Commissie de uitrol voor van het Digital Europe Programme (DEP), gericht op bredere
digitalisering. Een belangrijk aspect hiervan zijn de European Digital Innovation Hubs. De
voorbereiding hiervan, met reeds een belangrijk traject in 2018, werd verdergezet in 2019. Er
werd deelgenomen aan meerdere werkgroepmeetings met de Europese Commissie.
De transitiemanager is ook lid voor België in de Member States Group on AI and DEI. Deze groep
begeleidt het Europese plan rond artificiële intelligentie. Hiervoor werd deelgenomen aan highlevel bijeenkomsten o.a. op 22 januari 2019 en 27 juni 2019 en aan de voorbereidende trajecten.
Rond al deze materies en rond de Europese beleidsvorming met betrekking tot digitalisering (zie
onder andere het Digital Europe Programme in voorbereiding) werd deelgenomen aan overleg ter
bepaling van het Vlaams en Belgisch standpunt, in overleg met het Departement EWI. Daarnaast
worden de activiteiten opgevolgd van de SOIA-digitaal die op Vlaams niveau de
standpuntbepaling met betrekking tot de Europese dossiers rond digitalisering overziet.
Verder werd input geleverd voor diverse projecten op Europees niveau zoals de studie rond
Strategic Value Chains van DG Grow en de IPCEI’s, in het bijzonder de waardeketen voor Industrial
IoT (Stakeholder Workshop op 15 mei 2019).
Al deze activiteiten gebeurden in nauw overleg met het Departement EWI. Indien relevant werd
deelgenomen aan het Belgisch overleg hieromtrent. Op 7 maart werd een bezoek gebracht aan de
Waalse collega’s in Jambes.
► Een tweede belangrijke component is het bevorderen van de deelname aan Europese acties, in
het bijzonder het publiek-private partnerschap (PPP) ECSEL, de EUREKA-initiatieven ITEA en
PENTA rond digitale oplossingen en het EUREKA-initiatief SMART voor advanced manufacturing.
Hierdoor krijgen Vlaamse actoren de kans om deel te nemen aan internationale projecten, met
steun van VLAIO.
Een specifieke actie in 2019 in de context van EUROSTARS was het opzetten van een Smart
Industry partnermatching in Luik op 28 mei 2019 met als doel grensoverschrijdende kmoprojecten op te zetten.
Aan ECSEL werd specifieke aandacht besteed, vanwege de centrale rol die dit Public Private
Partnership kan spelen in de periode 2021-2027, met de verruiming naar Key Digital Technologies.
Dit werd besproken in vergaderingen van de Public Authorities Board en de Governing Board en in
bilaterale vergaderingen met de Commissie in Brussel.
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► De derde component zijn bilaterale contacten met buitenlandse collega’s in de marge van de
Europese en buitenlandse meetings. Een belangrijke driver daarbij was de deelname aan de
Hannover Messe op 2 april, waar onder andere contacten werden gelegd met Nederlandse,
Duitse en Zweedse partijen, en het bezoek aan het Industrie 4.0 Maturity Center in Aken op 27
februari 2019. Op 18 maart bezochten we ook het jaarevent van het Nederlandse Smart Industryinitiatief. Op 7 augustus werd met een bezoek een eerste contact gelegd met de administratie
van NordRhein Westfalen.
► Binnen de langlopende overeenkomst met Idea Consult om de internationale werking rond
industrie 4.0 te versterken en de deelname van Vlaamse partners aan internationale projecten te
stimuleren, werden twee basisactiviteiten uitgevoerd:
➢ input leveren voor het opzetten van een monitoring en benchmarking van industrie 4.0 in
Vlaanderen. De ondersteunende nota wordt regelmatig geüpdatet als er nieuwe relevante
ontwikkelingen/initiatieven zijn om industrie 4.0 in Europese regio’s te monitoren;
➢ ondersteuning geven aan Vlaamse actoren die internationaal actief zijn, in functie van hun
individuele behoeften. In de lopende periode werd onder andere gewerkt met Sirris, WTCB,
Centexbel, Catalisti, Flanders’ FOOD en Flanders Make.

IND 4.0
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Bijlage 2: overzicht van de presentaties op Vlaamse events
Event

Omschrijving bijdrage

Publiek

Overleg 7 Vlaamse transities 2050,
kabinet MP Bourgeois, Brussel, 4
februari 2019

toelichting en bespreking stand van
zaken

20 personen

Bezoek aan het Industrie 4.0 Maturity
Center, POM Limburg, Aken, 27 februari
2019

deelname en overleg

12 personen

Directieraad
maart 2019

toelichting en
Industrie 4.0

Agoria

Vlaanderen,

14

discussie

over

20 aanwezigen, leden van
de directieraad en staf van
Agoria

Informatiesessie over Digital Innovation
Hubs, 25 maart 2019

presentatie en discussie

30 aanwezigen van diverse
stakeholders
in
Vlaanderen

Workshop onderzoeksprogramma AIplan

moderator

100 personen

Digichem event, Antwerpen, 10 april
2019

toelichting en overleg

40 personen

Toelichting Industrie 4.0 en digitalisering
voor de bedrijfsadviseurs, 29 april 2019

presentatie

25
aanwezigen,
bedrijfsadviseurs

Advanced Engineering, Gent, 23 mei’19

presentatie van de 17 proeftuinen

180 personen tijdens
publieke presentatie

Smart Industry partner
Eurostars, Luik, 28 mei’19

deelname, speed dating

80 personen

presentatie

internationaal publiek, ca
150 aanwezigen

Bezoek aan NordRhein Westfalen, 7
augustus 2019

overleg en presentatie

8 personen

Toelichting industrie 4.0 voor VLHORA,
Brussel, 5 september 2019

presentatie

25 personen

Stakeholdersdebat Denkersprogramma
Digitale
Innovatie,
Brussel,
13
september 2019

debat

10 personen

Toelichting voor een delegatie uit Zuid
Afrika, Brussel, 23 september 2019

presentatie

Internationaal publiek, 15
aanwezigen

AECM seminar New
Antwerpen, 15 juni 2019
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TCI Conference, Antwerpen, 10 oktober
2019

presentatie

internationaal publiek, 50
aanwezigen

Digital Construction Brussels, Brussel, 23
oktober 2019

presentatie

30 aanwezigen

Industrial
Collaborative
Brussel, 23 oktober 2019

Robotics,

workshop

40 personen

Vlaanderen-Nederland
Brussel, 28 oktober 2019

W&I-dag,

presentatie

45 personen

debat voor publicatie

15 personen

Debat ie-net, Antwerpen, 22 november
2019

Raden van bestuur, comités en werkgroepen
Verder werd deelgenomen aan meetings van de raad van bestuur van Flanders Make, de raad van
bestuur en het strategisch comité van Sirris, het Advanced Manufacturing Comité van Agoria, de
VLOOT-werkgroep Industrie 4.0, de interne werkgroep Speerpuntclusters van VLAIO, de werkgroep
Clusterwerking van WSE en de werkgroep Circulaire Economie van VLAIO.

Workshops en infosessies vanuit de proeftuinen
Vanuit de proeftuinen werden ook heel wat events georganiseerd met een ruim bereik en een
voorstelling van industrie 4.0. Hieronder enkele voorbeelden. In onderstaande lijst zijn alvast de
opstartevents van de proeftuinen in 2019 opgenomen. Vanzelfsprekend worden heel wat events
georganiseerd binnen de normale werking van de proeftuinen.

Event

Omschrijving

Deelnemers

26 maart: Transformers event, Flanders’
FOOD (Beveren)

algemene infodag rond industrie
4.0,
met
bijdragen
van
verschillende
proeftuinpartners:
Flanders’ FOOD, 3IF.be, Sirris

60-tal deelnemers

2 april: kick-off proeftuin ‘Cybersecurity’,
Living Tomorrow (Vilvoorde)

officiële voorstelling van de nieuwe
proeftuin aan het grote publiek,
met
diverse
lezingen
en
presentaties

Meer
dan
120
professionals, vooral ITen
productieverantwoordelijken uit de
maakindustrie

infosessie getrokken door de
industrie
4.0-proeftuin
‘Operatorondersteuning’
met
communicatieve
ondersteuning
door VLAIO (banners, brochures)

60-tal deelnemers

Bekijk LinkedIn-post
Bekijk wervend nieuwsartikel
23 april: demo rond toegankelijke
automatisering met robots, Sirris (Leuven)
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14 mei: kick-off proeftuin
Upgrading 4.0’, UGent (Gent)

‘Machine

startvergadering
waarbij
technologieleveranciers
en
maakbedrijven mee nadachten
over de meest relevante demo’s
om binnen deze proeftuin te
ontwikkelen

40-tal deelnemers

11 juni: kick-off proeftuin ‘AR/MR voor
labo- en procesomgevingen’, Flanders Make
(Leuven)

officiële voorstelling van het
aanbod van deze proeftuin, in
combinatie met presentaties van
enkele professoren.

40-tal deelnemers

Lancering van het aanbod van deze
proeftuin, gekoppeld aan beurs
met diverse parallelle infosessies
en presentaties van cases. Tijdens
het plenaire gedeelte werd een
presentatie gegeven vanuit de
industrie 4.0-werking.

120 deelnemers

Bekijk LinkedIn-post
Bekijk nieuwsartikel

Bekijk LinkedIn-post
Bekijk nieuwsartikel
9 december: kick-off proeftuin ‘MES4SME’,
Renson (Waregem)
Bekijk LinkedIn-post
Bekijken nieuwsartikel
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Bijlage 3: brochure voor de proeftuinen Industrie 4.0 /20182020
Voor de digitale versie verwijzen we naar www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen.
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