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Samenvatting 

Een sterke industrie in Vlaanderen is cruciaal voor de welvaart in de regio. De maakbedrijven staan 
echter voor grote uitdagingen als gevolg van digitalisering en moeten zich opnieuw positioneren in een 
sterk geconnecteerde wereld en tegelijk de verwachtingen qua duurzaamheid invullen.  

Met het actieprogramma ‘Vlaanderen Industrie 4.0’ onder leiding van VLAIO, willen we hen onder-
steunen in hun noodzakelijke transformaties op het vlak van technologie, businessmodellen en werk. 
Het doel is zoveel mogelijk bedrijven stappen te laten zetten naar een industrie 4.0 omgeving.  

Een van de grote gevolgen is dat bedrijven steeds meer onderling afhankelijk worden. We vullen het 
begrip maakindustrie dan ook breed in en betrekken ook activiteiten zoals bouw en logistiek. 

De afgelopen twee jaar hebben we ingezet op vijf actielijnen waar we in 2020 op verder bouwen, met 
bijkomende accenten in lijn van de nieuwe Vlaamse beleidsnota’s en in overleg met de stakeholders. 
Waar mogelijk betrekken we hier andere overheidsactoren bij. 

1. Platformwerking 

De communicatie en netwerking worden versterkt, met www.industrie40vlaanderen.be als speerpunt. 
We gebruiken een contentgedreven aanpak waarin ook de resultaten van onze acties getoond worden. 
In lijn met de geïntegreerde aanpak van digitalisering, komt industrie 4.0 in het nieuwe platform 
www.digitaletoekomst.be, samen met de beleidsplannen rond AI en cybersecurity. 

2. Onderzoek versterken 

We intensifiëren de samenwerking met de strategische onderzoekscentra en de speerpuntclusters en 
maken hun bijdragen aan het pad naar industrie 4.0 in Vlaanderen beter zichtbaar. 

3. Toepassing stimuleren 

De proeftuinen industrie 4.0 hebben een belangrijke plaats binnen het ruimere kennis- en innovatie-
netwerk in Vlaanderen. Het is onze ambitie om dit netwerk verder te dynamiseren ten dienste van een 
zo breed mogelijke groep van bedrijven. Een tweede hefboom is het VLAIO-instrumentarium, dat nog 
beter moet ingezet worden voor industrie 4.0-doeleinden, o.a. via een sterke communicatie. Een derde 
actiepunt is innovatieve leveranciers stimuleren die bedrijven in hun transformatie ondersteunen. 

4. Omgevingsvoorwaarden 

We zetten samen met partners in op ‘werkbaar werk’ in een industrie 4.0-omgeving. Dit betekent 
aandacht voor de organisatie van het werk, voor de acceptatie van industrie 4.0-concepten op de 
werkvloer en voor de competenties van medewerkers. Verder verkennen we hoe we kunnen bijdragen 
op specifieke domeinen die de overgang naar industrie 4.0 faciliteren, in het bijzonder 5G-
toepassingen in de industrie en industriële dataruimtes. 

5. Internationalisering 

Vlaanderen positioneren en verdedigen als een sterke regio, zowel binnen het Europese beleid als in 
bredere internationale contacten is cruciaal. Daarnaast exploreren we samen met Vlaamse actoren de 
nieuwe opportuniteiten voor steun binnen het Europese Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.  

http://www.industrie40vlaanderen.be/
http://www.digitaletoekomst.be/
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A. Context 

 

1.  Industrie 4.0, een van de transities in Visie 2050 

 
- De activiteiten rond industrie 4.0 zijn opgestart in de context van de Visie 2050, de aanpak voor de 

lange termijn van de Vlaamse Regering, opgesteld in 2016. Het daar opgenomen als een van de zeven 

prioritaire transities, die er toe moeten bijdragen dat “Vlaanderen in 2050 een regio is, die sociaal, 

open, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en 

duurzame manier en waarin iedereen meetelt.” 

 
- In februari 2017 werd een startnota voorgelegd aan de Vlaamse regering1. Ter begeleiding van de 

transitie werd een kerngroep2 opgericht, die momenteel 12 leden telt ten persoonlijke titel, maar 
verbonden aan Vlaamse actoren die de bedrijven in de transitie ondersteunen (geen rechtstreekse 
bedrijfsleden dus).  

 
- Als transitiemanager is Leo Van de Loock (VLAIO) aangeduid. VLAIO faciliteert de werking. Inclusief 

de transitiemanager is er een totale personeelsinzet van circa 1,6 VTE.  Naast de uitvoer van een 
specifiek actieprogramma (zie verder), zorgt de transitiecoördinatie voor het algemeen beheer, de 
interactie met de stakeholders en belangrijke communicatie-inspanningen. Op financieel vlak zijn er 
de werkingsmiddelen ter beschikking gesteld door VLAIO en beheert de transitiecoördinatie speci-
fieke subsidies voor de industrie 4.0-proeftuinen (8 Meuro toegekend in 2017 en 2018). Daarnaast 
dragen alle subsidieprogramma’s en activiteiten van VLAIO bij tot de industrie 4.0-gerelateerde 
doelstellingen. 

 
 
2. Wat omvat de transitie naar industrie 4.0? 

 
- In Visie 2050 wordt industrie 4.0 gedefinieerd als volgt:  

 
“Industrie 4.0 is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en 
maakeconomie. Het verwijst in het bijzonder ook naar de doorgedreven digitalisering van de industrie 
die momenteel plaatsvindt.” 

 
- Industrie 4.0 is een van oorsprong Duits concept. In essentie gaat het om de gevolgen in de industrie 

van digitalisering en de daarmee samenhangende technologieën, maar ook om hun dikwijls 

fundamentele impact op business- en organisatiemodellen. Dit is een wereldwijd fenomeen, dat 

ondertussen onder allerlei varianten, accenten en namen opduikt. Belangrijk is dat het begrip in de 

loop van de tijd evolueerde. In eerste instantie was het sterk gericht op de interne aspecten van het 

bedrijf (smart production), maar steeds meer komen andere aspecten op de voorgrond. In het 

bijzonder zijn dit: de impact op het product zelf (smart products) en de interactie met de klant of 

andere bedrijven in de waardeketen, en de impact op de skills en de organisatie van het bedrijf. Een 

 
1  https://www.vlaanderen.be/publicaties/transitieprioriteit-de-sprong-maken-naar-industrie-40-startnota 
2  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 (L-Sec/3if.be), Kris Van de Voorde 
(imec), Jan Van Havenbergh (Catalisti), Eric Verlinden (VIL), Johan Vyncke (WTCB). 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/transitieprioriteit-de-sprong-maken-naar-industrie-40-startnota
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ander aspect dat steeds sterker naar voor komt, is de integratie van digitalisering met de energie- en 

materiaaltransities. Op technologisch vlak worden data en artificiële intelligentie prominenter. 

 
In de recente Duitse visienota over Industrie 4.0 (Leitbild 2030 für Industrie 4.0 – Digitale Ökosysteme 
global gestalten) 3  wordt de toekomstige industrie beschreven als “bestaande uit flexibele, heel 
dynamische en wereldwijd verbonden waardenetwerken, waarbij data centraal staan. Kernbegrippen 
zijn autonomie, interoperabiliteit en duurzaamheid”. 

 
 
3. Activiteiten 2017 - 2019 

 
- De activiteiten binnen de transitiecoördinatie in de periode 2017-2019 zijn beschreven in jaarlijkse 

verslagen.  
 
- De belangrijkste lijnen in onze aanpak zijn de volgende: 
 

• Industrie 4.0 wordt vrij ruim gedefinieerd, waarbij alle ‘sectoren’ met een maakactiviteit (dus 

ook chemie, voeding, …) aangesproken worden. Vanaf begin 2019 is ook de bouw vertegen-

woordigd in de kerngroep en sinds september 2019 de logistieke cluster. 

• Er wordt in belangrijke mate gewerkt op de middellange termijn met concrete projecten. In een 

‘transitiearena’ (in samenwerking met departement Kanselarij & Bestuur, VITO en een 20-tal 

deelnemers) is daarnaast gewerkt aan een visie en transitiepaden op de (heel) lange termijn. 

Verder werd meegewerkt aan de bijdrage van de administratie aan het regeerakkoord. 

• De overheidsmiddelen voor het stimuleren van de transitie komen hoofdzakelijk  uit de 

instrumenten van VLAIO of vallen binnen de financiering van organisaties zoals Flanders Make 

en de clusters. Enkel voor de proeftuinen werden specifieke middelen ingezet. 

• De acties op het veld verlopen grotendeels via partners uit het VLAIO-netwerk die activiteiten 

ontwikkelen, gericht op de bedrijven. 

 
- In de startnota van februari 2017 werden vijf actielijnen gedefinieerd, volgens dewelke de 

activiteiten werden ontwikkeld: 
 

• Platformwerking voor het verspreiden van informatie, netwerken, ondersteunen van het beleid, 

enz. De website www.industrie40vlaanderen.be moet een verbinding vormen tussen de 

(onderzoeks-)partners onderling en de bedrijven en de onderlinge samenwerking verder 

versterken. 

• Versterking van de kennisbasis, waarbij kan verwezen worden naar de ondersteuning van de 

verdere uitbouw van Flanders Make, naar de explicitering van het thema binnen imec en naar 

de betrokkenheid van de clusters. Onder andere via (collaboratieve) bedrijfsprojecten en via de 

ICON-projecten van Flanders Make, imec en de clusters is hier ook een belangrijke directe 

betrokkenheid van bedrijven. 

• Het stimuleren van toepassingen heeft als doel om zo veel mogelijk bedrijven één of meerdere 

stappen vooruit te doen zetten in de richting van industrie 4.0/digitalisering, ook kleinere en/of 

minder technologisch georiënteerde bedrijven. Dit gebeurt via het volledige  instrumentarium 

van VLAIO, zowel de directe bedrijfssteun, de dienstverlening, de steun aan onderzoeks-

 
3  https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/Vision-2030-for-

Industrie-4.0.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
 

http://www.industrie40vlaanderen.be/
https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/Vision-2030-for-Industrie-4.0.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/Vision-2030-for-Industrie-4.0.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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instellingen en innovatie-ondersteuners, EFRO, clusterwerking, … De zeventien industrie 4.0-

proeftuinen geven hieraan een extra impuls (zie bijlage 2). 

• Met betrekking tot de omgevingsvoorwaarden is er vooral aandacht voor competenties, in 

aansluiting met de transitie rond werk. 

• Op het vlak van internationale samenwerking zijn er drie invalshoeken: positionering van 

Vlaanderen op verwante thema’s binnen het Europees beleid (digitalisering en industrie), 

ondersteunen van Vlaamse actoren bij het verwerven van Europese subsidies en internationale 

outreach van Vlaanderen (Hannover Messe, acties met andere regio’s, enz.). 

 
Er wordt intensief samengewerkt met de in 2019 gestarte beleidsinitiatieven rond artificiële 

intelligentie, cybersecurity en virtuele realiteit, technologieën die centraal staan in industrie 4.0. 
 

 
4. Inbreng vanuit het regeerakkoord en de beleidsnota’s 

 
- Het regeerakkoord 2019-2024 legt sterk de nadruk op het belang van digitalisering en innovatie. De 

ambitie wordt als volgt geformuleerd: “De Regering maakt van innovatie en digitale transformatie 

een speerpunt van haar beleid. Vlaanderen moet smaakmaker en voortrekker worden op het vlak van 

toepassingen binnen de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie”.  

 
- De Beleidsnota ‘Algemeen regeringsbeleid’ herneemt Visie 2050 en Vizier 2030 als kaders voor het 

langetermijnbeleid, onder ‘Strategische doelstelling 3: Een coherent en toekomstbestendig beleid 
voor complexe uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact’. Er wordt gesteld dat “verder zal 
gebouwd worden op de transitie-aanpak, met een geoptimaliseerde netwerkaanpak (transversaal, 
multilevel en multistakeholder).”  

 
- De Beleidsnota ‘Economie, Wetenschap en Innovatie’ verwijst expliciet naar industrie 4.0 binnen de 

transversale strategische doelstelling ‘Succesvol ondernemen in de digitale samenleving’.  Daarbij 
worden drie specifieke punten benoemd: 

 

• helpen omzetten van kennis in concrete producten, processen en businessmodellen; 

• samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisleveranciers; 

• ondersteuning van de integratie in het arbeidsleven van niet-actieven en meer werkbaar werk.  

 
- Naast deze transversale doelstelling, vermeldt de beleidsnota beleidsdoelen waaraan de transitie en 

digitalisering sterk kunnen bijdragen: 
 

• competitiviteit en productiviteit van de producerende nijverheid garanderen en een integraal 

industriebeleid voor de toekomst voeren (en het industrieforum); 

• bereiken van de doelstellingen op het vlak van energie en circulaire economie; 

• meer communicatie over resultaten van het beleid naar alle stakeholders; 

• proeftuinen;  

• de betere integratie in de Europese programma’s. 
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5. Waar staat Vlaanderen met industrie 4.0? 

 
- Er is geen internationaal gebruikte centrale indicator voor Industrie 4.0. Het heel relevante 

‘Readiness for the Future of Production Report’, is gepubliceerd door het World Economic Forum 
begin 20184. België krijgt een plaats tussen de leading countries. Daarnaast is er de Europese DESI-
index5 (Digital Economy and Society Index), die echter alle aspecten van digitalisering meeneemt en 
dus breder gaat dan de industrie alleen. België bekleedt daar in 2019 de negende plaats, maar verliest 
geleidelijk terrein.  

 
- De SERV heeft de voorbije jaren ruime consultaties gevoerd, die een neerslag hebben gevonden in 

enkele publicaties, inclusief een reeks suggesties voor het beleid6.   
 
-  Het thema’s rond Industrie 4.0 geraken steeds meer gekend bij de bedrijven. De termen worden 

overgenomen in de algemene pers en in de gespecialiseerde pers. Beurzen en conferenties in 
Vlaanderen en in het buitenland trekken vrij veel bezoekers.  

 
-  Het is moeilijk om de impact en concrete transformaties bij bedrijven in de breedte te kennen en in 

economische parameters te meten. Recente enquêtes uitgevoerd door ie-net, Flanders Make7 en 
Agoria8 wijzen op een positieve trend, maar geven tegelijk aan dat er nog een hele weg te gaan is. 
Dit blijkt ook uit directe contacten met bedrijven, wat wel in lijn ligt met andere landen en regio’s. 
Dit is bovendien een voortschrijdend doel. De technologie evolueert continu en steeds sneller en er 
komen betere en nog innovatievere oplossingen op de markt. Het is voor een bedrijf dan ook niet 
evident om het juiste moment en de juiste investeringen te kiezen. De projecten van VLAIO en zijn 
partners (i.h.b. de proeftuinen) geven daarom concrete handvaten en verspreiden extra inzichten. 
Een groot aantal bedrijven pikt in op deze informatie. 

 
 

 
4  https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-2018 
5  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
6  https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-

%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf  
7  https://www.flandersmake.be/nl/nieuws/industrie-40-enqu%C3%AAte-resultaten  
8  https://www.agoria.be/nl/Whitepaper-Digitaal-is-een-mindset 

https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
https://www.flandersmake.be/nl/nieuws/industrie-40-enqu%C3%AAte-resultaten
https://www.agoria.be/nl/Whitepaper-Digitaal-is-een-mindset
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B. Hoofdlijnen van de verdere ontwikkelingen 

 
In dit hoofdstuk wordt een ruim programma omschreven, dat zeer ambitieus is binnen de (huidige) 
beschikbare middelen. In functie van die beschikbaarheid en van ontwikkelingen in de loop van het 
jaar, zullen prioriteiten moeten gelegd worden en zullen niet alle aspecten met evenveel detail kunnen 
ingevuld worden. 

 
 
1. Organisatie 

 
- Het is nog niet duidelijk hoe de invulling van Visie 2050 en de transities in het algemeen verder 

vorm krijgt en welke bijvoorbeeld de rol kan zijn van  het Departement Kanselarij & Bestuur, 
dat tot midden 2019 voor centrale ondersteuning zorgde. We volgen deze evolutie en zullen, 
indien relevant, de organisatie en werking hierop afstemmen. Tot dan werken we verder 
volgens onze huidige aanpak. 

 
- De beleidskeuzes gebeuren door minister Crevits. 

 
- We behouden de kerngroep Industrie 4.0 voor inbreng en aftoetsing. De invulling kan 

eventueel herbekeken worden als er stappen worden genomen binnen het ruimere 
industriebeleid (bijv. industrieforum). 

 
- We behouden de aanpak om te werken via de niet-private (onderzoeks)dienstverleners van 

diverse aard als eerste aanspreekpunten, eerder dan opnieuw de bedrijven zelf te bevragen of 
in te schakelen in de governance. Hiermee vermijden we nog een directe bevraging van een 
niet noodzakelijk representatieve groep van bedrijven. We bekijken verder of de rol van de 
werknemers voldoende aan bod komt. 

 
- Binnen VLAIO wordt industrie 4.0 vanaf 2020 opgenomen in het thema ‘digitalisering’ van het 

nieuwe project ‘missies & transities’. De continuïteit van de praktische uitvoering is hierdoor 
verzekerd. De inbedding bij VLAIO behoudt mogelijkheden tot synergie, maar biedt 
momenteel geen ruimte tot een hogere inzet. 

 
2. Werkveld - doelgroep 

 
2.1   Doelstelling 

 

De centrale doelstelling van het programma blijft behouden, namelijk de maakactiviteit in 

Vlaanderen ondersteunen in haar digitale transitie met het oog op een duurzame toekomst. 

 
2.2 Thematiek 

Om dit doel te bereiken en in lijn met de internationale ontwikkelingen en de verknoping in 
waardenetwerken, stellen we voor om de invulling voldoende ruim te maken: 
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• Naast digitalisering als centraal uitgangspunt, nemen we de aspecten duurzaamheid, circu-

lariteit en energie expliciet mee, in het bijzonder in actielijn 3 gericht op het stimuleren van 

de toepassing. Bedoeling is om bedrijven een transformatie te laten ondergaan die hun een 

langeretermijnperspectief biedt, rekening houdend met al deze verschillende uitdagingen. 

• Technologie blijft een belangrijke component, maar in onze initiatieven schenken we ook 

aandacht aan het businessmodel in een industrie 4.0-omgeving, en de financiering van deze 

digitale transformatie. 

• Daarnaast zijn ook de bedrijfscultuur/acceptatie, het organisatiemodel en de competenties 

(met technologie als drijvende kracht) cruciaal. Integratie met de competentie-agenda en de 

impact op werk is noodzakelijk.  

• Dit gebeurt op verschillende manieren: in de algemene concepten, in de scans en andere 

hulpmiddelen die gebruikt worden, bij de selectie van de acties, bij de motivatie van de cases, 

… In de begeleiding van bedrijven nemen we zo maximaal de verschillende kern-

transformaties mee (digitalisering, werk, circulair en energie) zodat zij goed afgestemde en 

robuuste oplossingen implementeren. Dit vereist een goede afstemming met de andere 

transities en betrokken beleidsdomeinen (transversaal beleid). 

 
2.3 Doelgroep van bedrijven 

Zonder de focus te verliezen voor de industrie, willen we wel een zo breed mogelijke scope 
houden. Het is juist eigen aan de digitalisering dat de grenzen tussen sectoren en product/dienst 
verder vervagen (denk ook aan nieuwe businessmodellen zoals servitisatie) en dus nemen we de 
direct betrokken dienstenactiviteiten (bijvoorbeeld logistiek) mee, ook al omdat de daarin 
opererende bedrijven grotendeels dezelfde uitdagingen hebben. Sinds begin 2019 is ook de bouw 
(waar zich ook een sterke dynamiek ontwikkelt) aan boord. 

De stap naar digitalisering in bredere zin (digitalisering van de diensten die niet direct in de 
waardeketen van de industrie zitten, smart cities, …) zetten we niet binnen industrie 4.0, wel 
binnen het bredere digitaliseringsverhaal.  

 
3. Activiteiten 

 
We zetten de werking verder rond de vijf actielijnen, waarbinnen nieuwe doelstellingen en 
accenten gelegd worden in lijn met de beleidsdoelstellingen.  

 
3.1 Platform onderhouden 

  
Via communicatie en de acties op het veld informeren en sensibiliseren we de verschillende 
actoren die betrokken zijn bij de transitie naar industrie 4.0. Naast het beleid, onderscheiden we 
drie potentiële doelgroepen: het netwerk van ondersteunende initiatieven (vgl. VLAIO-netwerk), 
de bedrijven zelf en de burger (in het bijzonder als werknemer).  
 
We behouden de algemene aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt met de kernpartners 
en het ruimere netwerk, zowel op het vlak van kanalen als wat content betreft. De transitie-
coördinatie/VLAIO heeft hierbij een sterke ondersteunende rol. 

 
Community van ondersteunende initiatieven en bedrijven  
• We bouwen de community tussen de initiatieven (bijvoorbeeld het netwerk van proeftuinen) 

verder uit, ingebed in het VLAIO-netwerk, met als belangrijkste doel door onderlinge 
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interactie de efficiëntie van het netwerk versterken en informatie naar de bedrijven 

verspreiden. 

• We onderzoeken in welke mate het relevant is om bedrijven zelf direct in een community te 

betrekken. 

 
Wegwijzer industrie 4.0 
• Op de website is de informatie over de initiatieven die in brede zin gerelateerd zijn aan het 

publiek aanbod bijeengebracht in de wegwijzer en dynamisch in kaart gebracht. 

• We bekijken hoe we de verbindende rol hiervan kunnen versterken. 

 
Website www.industrie40vlaanderen.be 
• De website is in 2019 verder uitgebouwd en omvat nu naast de wegwijzer ook de algemene 

informatie en cases. We bekijken samen met onze partners hoe die informatie verder kan 

gevaloriseerd worden en of die invulling nog moet aangevuld worden, maar we willen de 

website beheersbaar houden. De focus blijft eerder op een professioneel publiek.  

• We koppelen de website aan de ruimere website rond digitalisering waar ook de 

beleidsprogramma’s rond AI en cybersecurity in ondergebracht worden, met als voorlopige 

URL www.digitaletoekomst.be (verwacht vanaf voorjaar 2020). 

 
Outreach/beurzen/evenementen 
• We stellen een programma op voor deelname aan externe evenementen. Criteria daarbij zijn 

de aansluiting bij ons verhaal, de kwaliteit van het event, de doelgroep en het potentieel 

bereik en de kost/voorwaarden voor de activiteiten. 

• Nieuwe toepassingsgerichte inzichten zullen we proberen te vertalen naar de bedrijven (via 

video’s, rapporten, events, enz.). In eerste instantie focussen we daarbij op de industrie 4.0-

proeftuinen, maar ook andere industrie 4.0-gerelateerde projecten zijn mogelijk. 

 
Bredere sensibilisering en publiek 
• De benadering van het ruimere publiek gebeurt nu indirect, bijvoorbeeld door participatie 

aan activiteiten van netwerkleden. We plannen geen brede acties naar het algemeen publiek. 

In lijn met de beleidsvraag om meer aandacht te geven aan de activiteiten van de overheid 

en de impact, werken we wel mee aan enkele goed gekozen activiteiten die maximaal 

aansluiten bij de bredere inspanningen van de Vlaamse overheid en/of specifieke acties rond 

de transities. Deelname aan de editie 2020 van SuperNova is een mogelijkheid. 

• We bekijken of we samen met de transities rond levenslang leren en circulaire economie een 

communicatieactie kunnen ontwikkelen rond de maakactiviteiten van de toekomst. 

 
Industrieforum 
• Aspecten m.b.t. industrie 4.0 kunnen zeker aan bod komen binnen het nog op te richten 

Vlaams Industrieforum. De evolutie van het forum zal opgevolgd worden en waar relevant 

zal er mee samengewerkt worden. 

 
Transitie-aanpak 
• De transitie-arena in 2018-2019 resulteerde o.a. in een concept voor communicatie rond de 

maakactiviteiten in de toekomst. Dit wordt verder bekeken met de transities rond werk en 

circulaire economie. 

 
  

http://www.industrie40vlaanderen.be/
http://www.digitaletoekomst.be/
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3.2 Kennisbasis versterken 

 
Binnen de transitiecoördinatie ontwikkelen we geen afzonderlijke aanpak naar (meer) onderzoek 
in alle materies rond industrie 4.0. Er zijn voldoende andere instrumenten in de Vlaamse overheid 
om de kennisbasis te versterken. Maar we willen wel de bestaande inspanningen maximaal laten 
renderen via interacties met enkele belangrijke actoren: 
 
• Met Flanders Make, een speerpunt in het onderzoek voor een toekomstgerichte maak-

industrie, behouden we de sterke interactie, zowel op beleidsniveau via een waarnemer in 

hun Raad van Bestuur als bij de besteding van middelen (selectie van ICON-projecten door 

VLAIO). 

• We blijven de activiteiten van imec op het vlak van digitalisering in de industrie opvolgen en 

ondersteunen. 

• Voor Sirris gebeurt de interactie via de Raad van Bestuur en het Strategisch Comité en via de 

toekenning van steun aan projecten en dienstverlening. 

• In de clusteraanpak is de transitie naar industrie 4.0 opgenomen in de plannen van de 

speerpuntclusters en aanwezig in de uitvoering van projecten van kennisopbouw, telkens op 

een niveau afhankelijk van de noden van de specifieke cluster. Ontwikkelingen rond de 

transities worden extra gestimuleerd. 

• Verder is er een directe interactie met de beleidsagenda’s AI en cybersecurity, die zelf een 

belangrijke onderzoekscomponent hebben. 

 
Deze aanpak wordt verdergezet. Enkele aanvullende initiatieven, in het bijzonder gericht op een 
bredere visibiliteit en ruimere valorisatie van de onderzoeksresultaten, zijn: 
 

o We werken samen met EWI in de context van wetenschapscommunicatie om ook 

een breder publiek te bereiken. 

o We ondersteunen initiatieven die de ontsluiting van onderzoeksresultaten voor 

toepassing stimuleren, in direct verband met de activiteiten onder actielijn 3: 

stimuleren van de toepassing door bedrijven. 

 
De financiële middelen voor het voorziene groeipad voor Flanders Make en voor de uitrol van de 
beleidsagenda’s AI en cybersecurity zijn instrumenteel voor deze onderzoekscomponent. 

 
3.3 Toepassing stimuleren 

 
Het doel van deze actielijn is zoveel mogelijk bedrijven stappen vooruit doen zetten in hun digitale 
transformatie. Daarnaast willen we bijdragen tot een sterker Vlaams ecosysteem door 
aanbiedende bedrijven te stimuleren (d.w.z. bedrijven die Industrie 4.0-oplossingen leveren). In 
het verlengde van de aanpak in 2017-2019 werken we aan: 
 
• Het inzetten van alle horizontale steuninstrumenten van VLAIO voor collectieve, coöpera-

tieve en individuele projecten voor bedrijven. We onderzoeken hoe de inzetbaarheid van dit 

instrumentarium voor de specifieke doelstellingen van de transitie nog kan versterkt worden 

en voeren eventueel aanpassingen door.  

 

• De verdere uitbouw van de industrie 4.0-proeftuinen. De zeventien proeftuinen worden 

reeds ondersteund en zijn in een netwerk geplaatst voor onderlinge samenwerking. Een 

analyse van dit netwerk en aanverwante initiatieven moet toelaten de ondersteuning en 
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werking nog effectiever te maken. Voor de eerste 7 proeftuinen die in 2017 zijn opgestart, 

wordt bekeken of en hoe ze kunnen doorstarten bij het einde van de gesubsidieerde periode 

(ten vroegste eind 2020). Idealiter worden de proeftuinen ingebed in ruime samenwerkings-

verbanden, met gedeelde apparatuur, kennisdiensten en opleidingen. In het algemeen 

stimuleren we de proeftuinen naar een betere inzet voor de ondersteuning van opleiding en 

de verspreiding naar het bredere publiek. De optie van het delen van 

(opleidings)infrastructuur en open campussen, met een sterke interactie tussen 

opleidingsverstrekkers, onderzoeksorganisaties en ondernemingen, blijft ook potentieel een 

piste om de impact te vergroten. 

 

• EFRO/Interreg-financiering in de volgende programmaperiode. In 2020 worden de principes 

vastgelegd voor de inzet van deze middelen in de periode 2021-2027. De positie van 

digitalisering als kernthema moet geborgd worden. 

 

• De Innovation boosting pilot bij Flanders Make. Dit pilootprogramma laat kleine 

haalbaarheidsstudies toe voor specifieke noden bij maakbedrijven. De werking wordt verder 

opgevolgd en geëvalueerd. 

 

• De invulling van de contracten ondernemerschap. Medio 2020 worden de nieuwe contracten 

gegund voor de ondersteuning van ondernemerschap. Ook hier is digitalisering een 

belangrijk punt, dat ruim aan bod komt in de ingediende voorstellen. Via de contracten 

kunnen sensibilisering, begeleiding van ondernemers en starters en ondersteuning van 

toepassingen ten dienste van de bedrijven in transformatie worden uitgevoerd. Als de 

dienstverleners geselecteerd zijn, zullen ze ingekoppeld worden in het netwerk. 

 

• Digital Experience Centers. We willen een verdere stroomlijning van het aanbod van allerlei 

vormen van ondersteuning naar bedrijven toe. Daarvoor werken we een model uit dat 

fysieke infrastructuur en dienstverlening koppelt en dicht bij de bedrijven aanbiedt, in een 

sterk netwerk. Idealiter worden de proefomgevingen rond AI en cybersecurity hiermee 

geïntegreerd en kunnen dergelijke Digital Experience Centers ook fungeren als Vlaamse 

Digital Innovation Hubs (DIH) in het Europese netwerk in opbouw. 

 

• Vlaamse commerciële aanbieders van digitale technologie (incl. jonge technologiebedrijven). 

Deze bedrijven zijn belangrijk voor de transitie van bestaande bedrijven, maar kunnen ook in 

zichzelf economische meerwaarde realiseren in binnen- of buitenland (duale aanpak). Hierbij 

komen verschillende pistes in aanmerking zoals ondersteunen van samenwerking in 

projecten, platformen voor contacten, informatieverspreiding, faciliteren van contacten, 

bijdragen tot standaarden en normen, enz. Hier zullen we goed afstemmen met de acties 

voor startende bedrijven van VLAIO.  

 
Een optie die ook zal bekeken worden (in de context van AI en cybersecurity), is het lanceren 
van gerichte oproepen voor zeer concrete projecten dicht bij de praktijk in samenwerking 
met verschillende actoren, naar de voorbeelden van gelijkaardige oproepen in circulaire 
economie (2018, 2019) of virtual reality (2019). 
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3.4 Omgevingsvoorwaarden verbeteren 

 
De transitie naar industrie 4.0 is sterk afhankelijk van belangrijke omgevingsvoorwaarden. De 
beschikbaarheid van mensen met de juiste competenties binnen een industrie 4.0-omgeving staat 
hierbij bovenaan.  
 
De inspanningen hier betroffen tot nu vooral opvolging van de activiteiten rond competenties en 
leren. Vanuit het departement WSE werden o.a. in samenwerking met de clusters studies 
uitgevoerd over de competentienoden in verschillende sectoren. Drie van de lopende industrie 
4.0-proeftuinen zijn reeds expliciet gericht op opleiding (Opleiden 4.0, T2 voor industrie 4.0, 
AR/MR in labo- en procesomgevingen), en andere proeftuinen zetten in op kennisverspreiding en 
opleiding, onder meer via diepgaande thematische workshops. In lijn met de beleidsnota, willen 
we de acties rond competenties en werk verder uitbouwen, met het verhogen van de 
werkzaamheidsgraad en meer werkbaar werk als doelen. Uitgangspunten hier zijn alvast: sterke 
afstemming met het Departement WSE, samenwerking met de activiteiten rond STEM, synergie 
met de opleidingsinspanningen in de beleidsprogramma’s AI en cybersecurity, breed inzetten op 
de thema’s competenties en werk in alle andere acties (bijvoorbeeld het gebruiken van de 
infrastructuur van proeftuinen voor opleiding). Verder is ook de acceptatie van industrie 4.0-
concepten op de werkvloer een aandachtspunt. 
 
De uitrol van 5G is een belangrijke opportuniteit. We bekijken hoe we het gebruik van 5G door 
bedrijven kunnen stimuleren via de industrie 4.0-werking. 
 
Andere belangrijke voorwaarden zijn een goede infrastructuur, veilige data-uitwisseling, 
standaarden en regels en een digitale overheid. We bekijken of we op die vlakken specifieke acties 
kunnen doen, maar zien dit vooral ontwikkeld worden in de bredere digitaliseringsagenda. 
 

3.5 Internationale samenwerking ondersteunen 

 
 De internationale aspecten ontwikkelen zich verder rond 3 doelstellingen: Vlaanderen mee op de 

kaart plaatsen als een digitale regio met een performante industrie, inbreng in de relevante 
beleidsinitiatieven van de Europese Commissie en zoveel mogelijk Vlaamse actoren ondersteunen 
in het verwerven van Europese middelen. In de aanloop naar het nieuwe Europese MFF (multi-
annual financial framework) 2021-2027 en als eerste werkjaar van een nieuwe Europese 
commissie met ambitieuze digitale en duurzaamheidsplannen, is 2020 een cruciaal jaar. 

 
 De acties die we plannen, telkens in samenwerking met trekkers zoals FIT en het departement 

EWI, zijn: 
 

• Het profiel van Vlaanderen als regio met een performante industrie verder versterken via 

een duidelijke profilering en de ondersteuning van buitenlandse acties. Pistes daar zijn het 

ondersteunen van acties zoals de deelname aan de Hannover Messe, beschikbaar stellen van 

relevante informatie en de ondersteuning van de interactie met andere landen en regio’s 

(Nederland, NordRhein-Westfalen). 

• Op de verschillende Europese fora de verdediging van Vlaamse belangen en actoren 

ondersteunen, in samenwerking met het departement EWI, de permanente vertegen-

woordiging en Vlaanderen Internationaal. 

• De uitrol van de Europese programma’s met een impact op digitalisering en/of industrie 

opvolgen, samen met de programmavertegenwoordigers en het National Contact Point, en 

relevante informatie naar Vlaamse bedrijven kanaliseren. In het bijzonder mikken we op de 

https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/opleiden-40
https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/t2-voor-industrie-40
https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen/armr-labo-en-procesomgevingen
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uitrol van het Digital Europe Programme en op de invoering van de Digital Innovation Hubs, 

een van de speerpunten van dit nieuwe programma. 

 

3.6 Ondersteunende activiteiten 

 
 Ter ondersteuning van deze vijf actielijnen voeren we ook volgende activiteiten uit: 
 

• monitoring van de subsidies toegekend door VLAIO aan projecten die de transitie naar 

industrie 4.0 ondersteunen; 

• (selectief) opvolgen van de trends rond industrie 4.0 in en buiten Vlaanderen; 

• uitwerken van een wervend en actueel rapport rond industrie 4.0 in Vlaanderen; 

• opvolgen van studie-activiteiten en dergelijke in het bredere domein van digitalisering; 

• ondersteunen van het beleid, inclusief het beantwoorden van beleidsvragen. 

 
Verder ondersteunen we waar mogelijk de bredere activiteiten van de Vlaamse Regering rond 
digitalisering, binnen de verschillende toepassingsdomeinen. Aan een geïntegreerd plan voor de 
verdere digitalisering in Vlaanderen zullen we vanzelfsprekend meewerken. 

 

4. Budgettaire impact en bezetting 

 
4.1  Werkingsmiddelen 

 
De voorbije jaren werd beroep gedaan op de werkingsmiddelen van VLAIO voor de gebruikelijke 
uitgaven en enkele studies. Daarnaast kunnen we beroep doen op een lopende uitbesteding voor 
communicatie en ondersteuning van de internationale acties. Deze contracten overbruggen zeker 
nog 2020. 
 
 

4.2  Subsidiemiddelen 

 
Zoals in de voorbije jaren, omvatten deze plannen geen grote bijkomende specifieke budgetten. 
Op de begroting 2020 zijn beperkte middelen beschikbaar op de lijn voor proeftuinen, waarvan 
de concrete inzet in de loop van het jaar zal bepaald worden. 

 
4.3 Personeel 

 
Personeel is waarschijnlijk de meest beperkende factor. In het project M&T zullen 3 mensen 
industrie 4.0 als hoofdtaak hebben: Bruno Krekels (50%), Leo Van de Loock (geschat max. 40%) en 
Tom Mondelaers (geschat 70%). 
 
Daarnaast wordt voor de uitvoering van projecten binnen dit programma beroep gedaan op 
personeel van de betrokken afdelingen binnen VLAIO. 
 
De activiteiten zullen in lijn moeten blijven met de beschikbare capaciteit. 
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Bijlage 1: uittreksels uit de beleidsnota’s 

Beleidsnota algemeen regeringsbeleid 

(Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 
Cultuur, ICT en Facilitair Management) 

 
p.11  
 
SD3 Een coherent en toekomstbestendig beleid voor complexe uitdagingen met een  

hoge maatschappelijke impact  

OD 3.1 Een langetermijnstrategie als kompas  
 
Visie 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, beschrijft de ambitie voor Vlaanderen tegen 
2050: ‘een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert 
op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt’. Deze ambitie sluit 
naadloos aan bij Vizier 2030, het doelstellingenkader waarin de duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties (VN) vertaald zijn naar het Vlaamse niveau.   
Visie 2050 introduceert met transitiemanagement ook een andere manier van denken en werken die 
als aanvulling op reguliere beleidsinstrumenten, meer fundamentele veranderingen in de 
maatschappij beoogt. In deze legislatuur bouw ik samen met de voltallige Vlaamse Regering verder op 
de resultaten van de transitietrajecten uit de vorige regeerperiode. Waar nodig wordt Visie 2050 en 
de bijhorende governance geactualiseerd.   
Om de noodzakelijke diepgaande veranderingen te realiseren, zal mijn administratie een 
geoptimaliseerde netwerkaanpak hanteren (transversaal, multi-level en multistakeholder). De 
transitieprioriteiten zullen ondersteund worden met onder meer onderzoek (toekomststudies), 
kennisdeling, faciliteren van de samenwerking tussen transities en een overkoepelende communicatie 
over zowel Visie 2050 als de transities.   
 
 
Beleidsnota EWI 

(Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, 
Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw) 

 
p.7  
 
III.  SAMENVATTING   
 
Bij de uitvoering van ons beleid willen we vertrekken vanuit een eerlijke omgevingsanalyse van de 
sterktes en de zwaktes van onze economie en ons innovatie‐ecosysteem.  Voor de uitrol van een 
missiegericht beleid plaatsen we zes brede projecten voorop.  Elk project is een stapsteen om onze 
doelstellingen versneld te realiseren.  
 

1. Lokaal ondernemerschap laten bloeien in bedrijvige kernen en handelaars dankzij digitale tools 

de concurrentie laten aangaan met e‐commercespelers.  
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2. De competitiviteit en productiviteit van onze producerende nijverheid garanderen met een 

integraal industriebeleid voor de toekomst.  

3. Via regionale specialisatie de ontwikkeling in provincies en streken ondersteunen en 

Vlaanderenbreed een kennisgedreven en CO2‐arm economisch weefsel tot stand brengen, 

waarin elk talent zich kan ontplooien.  

4. Door middel van een Vlaamse agenda voor digitaal ondernemen en innoveren, onze 

toponderzoekers en digitale economie helpen om internationaal voorsprong uit te bouwen. We 

willen onder meer artificiële intelligentie sneller en verantwoord implementeren in het 

bedrijfsleven en de brede maatschappij.  

5. Met een ambitieus plan voor klimaatinnovatie oplossingen zoeken en aanreiken richting een 

CO2‐arme industrie en samenleving.    

6. Dankzij een maximaal circulaire economie verspilling terugdringen en garanderen dat we ook 

in de toekomst in onze behoeften inzake grondstoffen en water kunnen voorzien. Daarvoor 

zetten we in op onderzoek en nieuwe bedrijfsmodellen.   

 
Om deze projecten op een doelmatige manier tot stand te brengen versterken en optimaliseren we 
de verschillende instrumenten en de werking van organisaties en instellingen binnen de vier 
beleidsvelden (Economie, Wetenschappelijk onderzoek, Innovatie en Wetenschapscommunicatie). 
Voor de implementatie van de quadruple helix besteden we bijzondere aandacht aan 
wetenschapscommunicatie en stimuleren we de innovatie‐ en ondernemerscultuur in Vlaanderen.   
Daartoe moeten we ons opstellen als een laagdrempelige en klantvriendelijke overheid die 
administratieve lasten afbouwt en de mogelijkheden van digitale toepassingen ook zelf maximaal 
benut.   
Tevens willen we ook optimaal gebruik maken van Europese programma’s en actief de Europese 
besluitvorming rond het onderzoeks‐ en industriebeleid mee beïnvloeden.  We inspireren ons op 
Europese beleidsagenda’s en versterken onze positie door allianties aan te gaan in het bijzonder met 
buurlanden en  sterke regio’s.   
De vooruitgang richting onze doelstellingen monitoren we nauwgezet en via systematische evaluaties 
verbeteren we continu de doelmatigheid van onze beleidsinstrumenten.  
 
 
p.23   
 
V. TRANSVERALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN   
4. Succesvol ondernemen in de digitale samenleving   
 

Industrie 4.0 

Nieuwe technologische evoluties, verregaande digitalisering, nieuwe vormen van arbeidsorganisatie 
en de wereldwijde verschuivingen in de industrie hebben een belangrijke impact op (productie)be-
drijven in Vlaanderen. Dit wordt dikwijls aangeduid als de transitie naar ‘Industrie 4.0’. 
We zetten sterk in op sensibilisering en op de begeleiding en ondersteuning van bedrijven. De nadruk 
ligt daarbij op het helpen omzetten van kennis in concrete producten, processen en businessmodellen 
en op samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisleveranciers. We willen ook nagaan hoe 
we de industrie 4.0-technologieën en organisatievernieuwingen een grotere rol kunnen laten spelen 
in het verhogen van de werkzaamheidsgraad door de ondersteuning van de integratie in het 
arbeidsleven van niet-actieven en meer werkbaar werk. We zullen het programma ook mede richten 
op deze doelstelling. 
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Bijlage 2: overzicht van de industrie 4.0-proeftuinen 

Voor de digitale versie verwijzen we naar www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen.  

http://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen


 

 

 
 

 


