VISIE 2050
INDUSTRIE 4.0
Het is strategisch belangrijk om de
innovatieve industriële activiteit in
Vlaanderen te houden en te versterken.
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UITDAGING

Digitale evolutie
Doorgedreven digitale evolutie en
connectiviteit leiden tot nieuwe manieren
van produceren, nieuwe producten en
nieuwe businessmodels.

Impact
Een doorbraak van de principes van
Industrie 4.0 zal een grote impact
hebben op ons leven en werken.

Concurrentiepositie
Voor Vlaanderen is de transitie Industrie 4.0
strategisch belangrijk omdat de wereldwijde
overgang naar Industrie 4.0 potentieel een
aanzienlijke invloed heeft op de
concurrentiepositie van onze bedrijven.

WE WERKEN VOLGENS EEN DUBBEL SPOOR

OP KORTE TERMIJN
versterken we acties uit het veld met een plan dat focust op
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HOOFDLIJNEN

Info verspreiden
en sensibiliseren

Onderzoek
stimuleren

Internationale
samenwerking
versterken

Opleiding, weten regelgeving
en digitale
overheid
ondersteunen

Ondernemingen
gericht helpen,
BV. via
proeftuinen

INTERNATIONAAL

PLATFORM

Personeel

Technologie

KENNISBASIS

OMGEVING

Businessmodel

TOEPASSING

OP LANGERE TERMIJN
uitwerking van een visie
op langere termijn met een
verscheidenheid aan stakeholders

REALISATIES / IN UITVOERING

Proeftuinen
Opstart van 17 industrie 4.0-proeftuinen in 2018
en 2019, met een totaalbudget van 8 miljoen euro.
Specialisten van 27 organisaties over heel Vlaanderen
helpen bedrijven rond uiteenlopende thema’s, van
internet of things tot cobots en dronetechnologie.
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Versterking en ondersteuning
Versterking van de netwerken tussen de proeftuinen
en andere organisaties die bedrijven ondersteunen
in hun transformatie, via gezamenlijke events,
publicaties, website,… met het oog op een maximaal
bereik van de Vlaamse kmo’s.

Innovation Boosting
Versterking van Flanders Make en opstart van het
pilootproject ‘Innovation boosting’ dat de
verspreiding van de daar ontwikkelde kennis naar
bedrijven ondersteunt.

Internationale samenwerking
Intensieve interactie met het Europese beleidsniveau
(o.a. Digitising European Industry, Artificial
Intelligence), in voorbereiding van de activiteiten
binnen het nieuwe Meerjarig Financieel Kader
(2021-2027).

Maakactiviteit in 2050
Opzetten van de transitie arena ‘maakactiviteit in
2050’, met een 25-tal breed-geïnteresseerde/visionaire
mensen met uiteenlopende achtergronden

