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Deze bedrijven schreven reeds
een succesverhaal met Flanders Make.

“Wij zetten performante innovatie-ecosystemen op van
bedrijven, universitaire onderzoeksteams en medewerkers van Flanders Make. Zo helpen we bedrijven om de
kansen die Industrie 4.0 biedt te grijpen en versterken
we de internationale concurrentiepositie van onze industrie.”
Urbain Vandeurzen
Voorzitter van de raad van bestuur

PAGINA 17.
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“Samen creëren we meerwaarde voor
de brede industrie met ondersteuning voor
o.a. Industrie 4.0- of artificiële-intelligentieoplossingen en digitale transformatietrajecten.”
Nog niet zo lang geleden waren sensoren zoals we ze vandaag kennen een zeldzaamheid.
Vandaag zijn ze overal. Het is maar een voorbeeld van hoe snel technologie en industriële
sectoren evolueren. We leven in opwindende tijden. Wedden dat we later op deze periode
zullen terugkijken als een van de meest innovatieve ooit?
Met Flanders Make zitten we er middenin. Meer zelfs: we geven deze nieuwe en boeiende
toekomst mee vorm. Met meer dan 500 gespecialiseerde onderzoekers werken we aan
concrete industriële toepassingen voor grote en kleine bedrijven uit de industrie.
Onze diensten gaan veel verder dan onderzoek alleen. We helpen de industrie om een
digitale transformatie te realiseren en cruciale technologieën zoals artificiële intelligentie
te incorporeren. Dat laat hen toe nieuwe producten te ontwikkelen, bestaande producten
te verbeteren en productiesystemen te optimaliseren. Door samen te werken, maken we
het verschil. Onze activiteiten zijn nuttig voor de brede industrie en maken alle
sectoren meer competitief. Mede dankzij deze Industrie 4.0-innovaties kunnen
bedrijven in Vlaanderen blijven en groeien. Zo dragen we ons steentje bij om deze regio
concurrentieel te houden op wereldschaal en blijft hij aantrekkelijk voor ambitieus toptalent
uit binnen- en buitenland.
Lees de verhalen in deze brochure en u ziet: de aanpak van Flanders Make werkt.
Meer en meer bedrijven vinden de weg naar ons. Elk jaar schrijven we nieuwe
succesverhalen met projecten die iedereen vooruit helpen: bedrijven, medewerkers
en de samenleving in het algemeen.
Ook met u schrijven we graag een succesverhaal. Hebt u concrete plannen of een idee
dat u met ons wil aftoetsen? Spreek er gerust over met onze specialisten. Ze gaan graag
samen met u aan de slag om uw uitdaging te realiseren.
Dirk Torfs
CEO Flanders Make
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GEDREVEN
DOOR DRIE GROTE
MARKTTRENDS.
Flanders Make identificeert drie markttrends waarop we met ons onderzoek
inspelen via vier concrete competentiedomeinen.
Zo versterken we de internationale competitiviteit
van de Vlaamse industrie op lange termijn.

1. SLIMME, INTERGECONNECTEERDE
PRODUCTEN EN PRODUCTIESYSTEMEN
2. MAATPRODUCTIE TEGEN DE KOSTPRIJS
VAN SERIEPRODUCTIE
3. DUURZAME PRODUCTIE DIE DE MENS
CENTRAAL STELT

6.

7.

VIER COMPETENTIEDOMEINEN VOOR
EEN SUCCESVOLLE
DIGITALE TRANSFORMATIE.
Onze industrie doet enerzijds aan productie-, en anderzijds aan productontwikkeling.
Om tot de beste oplossingen te komen, is het belangrijk dat bedrijven beide versterken.
Enkel door op beide vlakken permanent te innoveren, is het mogelijk om concurrentieel
te blijven.
Flanders Make focust op vier domeinen waarin we onze competenties clusteren.

DECISION & CONTROL
Massaproductie ruimt plaats voor productie op maat.
Productieomgevingen moeten sterk moduleerbaar kunnen produceren,
aan de laagst mogelijke operationele kost en zonder machine-uitval.
Klanten verwachten zerodefectproducten en absolute flexibiliteit.
Daarnaast worden systemen steeds autonomer. Denk maar aan
fruitplukrobotten, zelfrijdende voertuigen in de logistiek, onbemande
patrouilleboten, enzovoort.
Sensoren spelen hier een belangrijke rol. Maar het stopt niet bij meten.
De data moeten geïnterpreteerd en ingezet worden in robuuste, zelflerende
meet- en kennisinstrumenten om mechatronische systemen te verbeteren.
Artificiële intelligentie is daarbij niet weg te denken. Alleen zo komen we tot
slimme producten en performante productieomgevingen (de zogenaamde smart
products en smart factories die typerend zijn voor Industrie 4.0), die nodig zijn
om competitief te blijven in Vlaanderen.

8.

DESIGN & OPTIMISATION
Via modelgebaseerde ontwerpmethodes en ondersteunende software helpen
we ontwikkelaars in hun designproces. De vraag naar productie op maat stijgt
immers sterk. Eén product op de markt brengen, volstaat niet meer. Er wordt
meteen een hele productfamilie verwacht. Dat kan, op voorwaarde dat het
designproces hierop afgestemd is – vanaf de beginfase. Want hoe verder je in het
designproces bent, hoe duurder het wordt om nog veranderingen door te voeren.
Specifieke tools geven designers snel inzicht in de verschillende mogelijke
concepten en betere designkeuzes. Ook bieden we ondersteuning voor
productieomgevingen, waarbij we rekening houden met de impact van
productie op het ontwerp.

MOTION PRODUCTS
Vele bedrijven in Vlaanderen werken rond producten met een bewegingscomponent zoals voertuigen en machines. Via deze competentie helpen we hen om
succesvol nieuwe futureproofproducten te realiseren; ze zijn slim, ze passen
zich automatisch aan hun omgeving aan om optimaal te presteren en maken
hiervoor gebruik van digitale, Industrie 4.0-technologieën.
De focus ligt op de architectuur en de validatie van systemen, alsook op de
combinatie van autonomie en automatisatie (‘autonomation’) voor professionele
toepassingen. Voor bedrijven leidt dit tot betere, meer performante producten
die langer meegaan en betere kwaliteit afleveren.

FLEXIBLE ASSEMBLY
We begeleiden bedrijven bij hun digitale transformatie tot een ‘fabriek voor de
toekomst’. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar kwalitatieve,
gepersonaliseerde producten tegen de kostprijs van serieproductie en rekening
houdend met zowel de hoge loonkost als de vergrijzing in West-Europa, laten
we slimme machines en mensen samenwerken. Daarvoor doen we onderzoek
naar flexibele assemblagecellen die een veelheid aan productvariaties
aankunnen.
Mensen behouden een centrale rol in de moderne productieomgeving, maar
worden bijgestaan door robots voor specifieke taken. De interactie is een must
voor elke fabriek die morgen wil overleven en houdt werk werkbaar.
9.

DE SNELSTE WEG NAAR
MEER INNOVATIE
EN COMPETITIEF
VOORDEEL VOOR GROTE
EN KLEINE BEDRIJVEN.

Stimuleren van product- en productie-innovaties
en -verbeteringen bij bedrijven in Vlaanderen.

INNOVATIE
OP MAAT

GROTE
EN KLEINE
BEDRIJVEN

OPLOSSINGSGERICHT EN
INDUSTRIEGEDREVEN ONDERZOEK
Op basis van de noden van de industrie en langetermijntrends helpt Flanders Make bedrijven met
het ontwikkelen van technologieën om leidend te zijn en te blijven in hun markt. Dat doen we via
industriegedreven onderzoek, dat vervolgens ook uitgebreid getest en gevalideerd kan worden in onze
eigen, hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur. Zo maken we de vertaalslag van onderzoek naar
concrete toepassing. Dat doen we voor grote en kleine bedrijven met een hart voor innovatie.

10.

ONDERZOEK

TESTEN EN
VALIDATIE

Het samenbrengen van bedrijven
in een ecosysteem om aan een oplossing
te werken voor een gedeelde technologische uitdaging.
Dit precompetitief onderzoek resulteert in
een nieuwe technologie of toepassing.

Alles is aanwezig voor simulaties,
het bouwen van prototypes,
duurzaamheidstesten met verschillende types
klimaatkamers en het valideren van bedrijfseigen
oplossingen in een industrierelevante context.

11.

1. INNOVATIE
OP MAAT
We helpen bedrijven met de ontwikkeling van technologische oplossingen,
vanaf het moment dat een idee vorm krijgt totdat het zich ontwikkelt tot een
volledig functioneel product of productieproces. We bieden ook ondersteuning
bij het verbeteren van bestaande producten en productieprocessen.

Haalbaarheidsstudies
We bepalen de voor- en nadelen van de toepassing van een bepaalde
innovatieve technologie in het bedrijf. Daarbij kijken we waar de eventuele
lacunes zijn, welke ondersteunende technologie of kennis binnen het bedrijf
nog ontbreekt en hoe we daarop een antwoord kunnen bieden.

Ondersteuning bij productontwerp
We reiken productontwikkelaars methodes en ondersteunende software aan
om hun ontwerpproces te vereenvoudigen op het vlak van functionaliteit,
efficiëntie, prijs, produceerbaarheid, enzovoort.

Verbeteringen van productieprocessen
Om bedrijven te helpen met hun antwoord op de vraag naar meer producten
op maat, staan we hen bij om bijvoorbeeld hiervoor een assemblageruimte in te
richten op de meest economische manier. Ook bieden we hulp bij de keuze,
plaatsing en toepassing van sensoren om de productie te optimaliseren.

Advies over en implementatie van nieuwe technologie
in productieomgevingen
We ondersteunen productiebedrijven om hun concurrentiepositie te versterken
door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie,
digitale werkinstructies, robots, cobots en/of virtual en augmented reality.
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2. ONDERZOEK

3. TESTEN EN VALIDATIE

Steeds sneller komen nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie of augmented en virtual reality op ons
af. Daarom brengen wij bedrijven samen in een ecosysteem om aan een oplossing te werken voor een gedeelde
technologische uitdaging. Het gaat om precompetitief onderzoek dat resulteert in een nieuwe technologie of
toepassing. Na afloop kan elk bedrijf met de resultaten aan de slag om ze te vertalen naar een concrete
product- of productie-innovatie.

Onze Vlaamse industrie is in volle transitie. Flanders Make wil bedrijven hierin zo goed mogelijk
begeleiden. Daarom zetten we volop in op hoogtechnologische infrastructuur. We helpen bedrijven om
hun productieprocessen en hun (componenten van) voertuigen of machines te testen en te valideren via
een selectie van test- en validatiediensten. Enkele voorbeelden:

De drie voornaamste types onderzoek die Flanders Make opzet:
Contractonderzoek op vraag en op maat van bedrijven om hun producten en productieprocessen
te verbeteren.

Strategisch Basisonderzoek (SBO) is uitdagend en vernieuwend onderzoek met een duidelijke visie

op productontwikkeling of vernieuwing van het productieproces. Bedrijven kunnen via de gebruikersgroep het
project gedurende vier jaar mee opvolgen en cases aanleveren om de resultaten te valideren. Zo staan ze mee
aan de wieg van de technologie van morgen.

Industrieel toegepast onderzoek (ICON of Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek)

waarbij we kennis dichter bij de markt brengen en vertalen naar concrete producten of productie bij bedrijven.
Het gaat om tweejarige projecten die werken op toepassingen voor middellange termijn. Bedrijven werken
actief mee met het toepassen van de resultaten in hun eigen applicatie(s).

Ander onderzoek:
Collectief onderzoek en kennisverspreiding, proeftuinen en ontwikkelingsprojecten

Productie
• Testen en validatie van cobot- en robottechnologie, augmented reality, virtual reality, enzovoort
• Testen en validatie van verbindingstechnieken

Machines
• Mechanische levensduurtesten van componenten en systemen
• Testen en valideren van aandrijfsystemen
• Hardware-in-the-Loop-testen voor aandrijvingen
• Energie-efficiëntietesten van lagers

Voertuigen
• Mechanische levensduurtesten van componenten en systemen
• Hardware-in-the-Loop-testen voor aandrijvingen
• Testen en valideren van aandrijvingen
• Batterijtesten elektrische voertuigen
• Levensduurtesten

www.flandersmake.be/nl/onze-diensten/testen-en-validatie

Met deze projecten willen we de introductie van technologie en van kennis bij bedrijven versnellen.

Internationaal onderzoek
Flanders Make is partner in verschillende interregionale en Europese onderzoeksprojecten. Op die manier
bouwen we mee aan een sterk, welvarend en competitief Europees innovatielandschap waarin bedrijven kunnen groeien. In de meeste van deze projecten kunnen ook bedrijven participeren.

Digital Innovation Hubs (DIH)
Flanders Make maakt deel uit van een netwerk van digitale innovatiehubs in Europa. Ze worden ondersteund
door regionale, nationale of Europese initiatieven en willen de digitale transformatie van de industrie – en kmo’s
in het bijzonder – versnellen. Bedrijven krijgen via Flanders Make bijgevolg toegang tot een Europees netwerk.
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MAAK KENNIS MET
DE SUCCESVERHALEN
VAN FLANDERS MAKE.
De ambitieuze aanpak van Flanders Make vertaalt zich in vele succesverhalen.
Zowel grote bedrijven als kmo’s voerden de afgelopen jaren samen met ons
onderzoek. Het leverde hen nieuwe inzichten en kennis op die hen helpt in de
digitale transformatie van hun bedrijf. Zo kunnen ze zich nog beter positioneren
in een steeds competitiever wordende industrie.

www.flandersmake.be/nl/cases

Scan deze code en ontdek een verscheidenheid aan
concrete cases in diverse sectoren die Flanders Make
recent samen met haar partners gerealiseerd heeft.

SCAN DE
QR-CODE

Stuk voor stuk zijn het succesverhalen die hun waarde
ontlenen aan de praktische toepasbaarheid van
het gevoerde onderzoek.
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“WE BUNDELEN DE
KRACHTEN OM HET
VERSCHIL TE KUNNEN
MAKEN OP HET VLAK
VAN INNOVATIE.”
- Tom Coen, CEO, Octinion Octinion is sinds 2009 als commercieel R&D-bedrijf hoofdzakelijk actief in de landbouw- en
voedingssector en helpt bedrijven om zo kostenefficiënt mogelijk te innoveren. CEO Tom Coen:
“De samenwerking met Flanders Make is ontzettend belangrijk in de proof-of-concept-fase
van onze projecten.”
Octinion werkte samen met Flanders Make aan de ontwikkeling van een aardbeiplukrobot. Daarvoor
moest er een kaart van de omgeving opgebouwd worden, van de (3D-)wereld rondom de robot, zodat de robot
onder meer kan bijhouden waar er rijpe aardbeien hangen.
“Dit onderzoek bouwt verder op een eerder project rond alternatieve positioneringssystemen. We zochten
nu naar even nauwkeurige, maar goedkopere positioneringssystemen die ook binnen kunnen werken.”
“De samenwerking met Flanders Make was van groot belang in dat proces om verschillende mogelijke
concepten hiervoor te onderzoeken. In de toekomst zullen wij zwaar blijven inzetten op het creëren van
innovatieve producten, voor zowel derden als voor eigen ontwikkeling. Er zitten dus nog een aantal projecten
in de pijplijn. Hoe dan ook zullen we voor een heel aantal projecten de krachten bundelen met Flanders Make
om het verschil te kunnen maken op het vlak van innovatie door meerdere technologieën te overwegen en ze
te vergelijken om een bepaald probleem op te lossen.”

www.flandersmake.be/nl/cases/octinion-aardbeiplukrobot
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“De samenwerking met Flanders Make
was van groot belang om verschillende
concepten te onderzoeken en meerdere
technologieën te overwegen.”

SCAN DE
QR-CODE

Bekijk de volledige reportage over Octinion
via de QR-link:
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“DE SOFTWARETOOL
IS EEN VOLGENDE STAP
IN DE DIGITALE
TRANSFORMATIE VAN
REYNAERS ALUMINIUM.”
- Paul Vanneste, Product Manager Automation & Industry 4.0, Reynaers Aluminium -

Voor Reynaers Aluminium, Europees marktleider in de ontwikkeling en verkoop van innovatieve en
duurzame aluminiumoplossingen, is het niet alleen belangrijk om kwalitatieve systemen in de markt te
zetten maar ook dat ze eenvoudig te maken zijn.
Aan de hand van historische data ontwikkelde Flanders Make een softwaretool waarmee fabrikanten voor
een concrete klantenvraag het ideale machineportfolio kunnen samenstellen. Doorlooptijd en productiekost
worden afgewogen tegen machine-investering en manuren om objectief de investering te evalueren.

“De meerwaarde in de nauwe
samenwerking met Flanders Make
zorgde voor de juiste onderzoekspartners en kennisdeling.”

SCAN DE
QR-CODE

“Met de tool kunnen we niet alleen een hele nieuwe werkvloer ontwerpen, maar ook de bottlenecks in een
bestaand productieproces identificeren”, zegt Paul Vanneste van Reynaers Aluminium. “Als één machine
bijvoorbeeld systematisch overbezet is, ontstaan er wachtrijen waardoor de hele productie vertraging oploopt.
Omgekeerd is een nieuw toestel een hele investering. Met de tool helpen we onze fabrikanten om een
weldoordachte keuze te maken.”

Lees het volledige artikel over de softwaretool
van Reynaers Aluminium via de QR-link:

www.flandersmake.be/nl/cases/reynaers-aluminium-modelgebaseerd-ontwerp
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“VANDAAG WORDEN
STEEDS MEER PRODUCTEN
OP MAAT VERWACHT,
TERWIJL DE LEVERINGSTIJD
STEEDS KORTER MOET.”
- Tom Lambrecht, Vehicle Assembly & Workanalysis Specialist, CNHi “Door operatorspecifieke instructies kunnen we onze montageomgeving beter afstemmen op de vraag naar
snellere, meer complexe en gevarieerde productie.” Daarom onderzochten CNHi en Flanders Make hoe er
makkelijker gepersonaliseerde informatie aan de operator kan aangeboden worden.
CNHi Zedelgem legt zich toe op ontwerp, productie en verkoop van gespecialiseerde landbouwmachines.
Tom Lambrecht, Vehicle Assembly & Workanalysis Specialist bij het bedrijf, vertelt hoe de samenwerking met
Flanders Make ontstond. “Bij CNHi moeten we snel inspelen op marktvragen en klanteneisen die steeds
specifieker worden. Om een voorbeeld te geven: door het groot aantal varianten, de brede waaier aan opties en
landafhankelijke wetgevingen, zijn het grootste deel van onze machines uniek.”
Samen met Flanders Make onderzocht CNHi hoe ze de machinespecifieke informatie op het juiste moment
bij de juiste operator kon krijgen. Daarom loopt nu een proefproject in de voormontagelijn van de motor met
operatorspecifieke instructies via tablets en smart wearables zoals Google Glasses. “Na de testfase zal
het systeem verder uitgerold worden in onze andere montagezones.”
“Digitale instructies zijn beschikbaar op het ogenblik dat de operator die werkelijk nodig heeft. Dit stelt ons in
staat om de operator beter te ondersteunen in zijn werk om zo het aantal menselijke fouten te doen dalen en
sneller ontwerpwijzigingen te implementeren. Dit moet enerzijds leiden tot hogere productkwaliteit met lagere
kosten, en anderzijds tot een flexibelere montage. De betere ondersteuning van de operator moet zo diens werk
werkbaar houden, ondanks de steeds hogere complexiteit en variabiliteit van de machines.”

“Samen met Flanders Make hebben we
informatiedeling geoptimaliseerd waardoor de juiste informatie op het juiste
moment bij de operator terechtkomt.”

SCAN DE
QR-CODE

Bekijk de volledige reportage over CNHi
via de QR-link:

www.flandersmake.be/nl/cases/CNHi-operator-ondersteuning
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“VIA ONDERZOEK KWAMEN
WE TOT EEN MODEL DAT 		
ONS TOELAAT OOK IN DE
TOEKOMST COMPETITIEF
TE BLIJVEN.”
- Miguel Dhaens, Engineering Manager Global Research, Tenneco Automotive Tenneco Automotive ontwikkelt en produceert schokdempers voor zo goed als alle automerken.
Voor hun semiactieve schokdemper waren ze op zoek naar een manier om een deel van de energie
die de schokdemper normaal verkwist om te zetten in bruikbare energie.
“Wanneer een wagen over het wegdek rijdt, zorgt de schokdemper ervoor dat de werking van de veren
gedempt wordt. Zo ervaren we zacht rijgedrag”, zegt Miguel Dhaens, Engineering Manager Global Research
bij Tenneco. “Onze semiactieve ophanging gaat daarin nog een stapje verder door tegen de trillingen in te
bewegen. Tegengewicht leveren als het ware. Dat vraagt echter energie. Er komt veel kinetische energie vrij uit
de opgevangen schokken. We gingen daarom samen met Flanders Make op zoek naar een manier om die
vrijgekomen energie op te slaan.”

“Samen met Flanders Make werd
een ontwerptool ontwikkeld die een
efficiëntie van 48% kon aantonen.”
Bekijk de volledige reportage over Tenneco
via de QR-link:

24.

Van model tot werkend prototype

SCAN DE
QR-CODE

“Om verschillende concepten snel tegenover mekaar te evalueren ontwikkelde Tenneco samen met
Flanders Make een modelgebaseerde ontwerptool om de energieomzetting en -opslag in de schokdemper
optimaal te dimensioneren. We vertrokken hierbij van onze eigen specifieke mechanische en elektrische vereisten,
zoals bijvoorbeeld enkele typische wegprofielen en de comfortvereisten. De oplossingen met energieopslag
werden geïmplementeerd en getest in een prototype. Zo werd een efficiëntie van 48% bij het omzetten van
de energie door de beweging van de schokdemper aangetoond.”

www.flandersmake.be/nl/cases/tenneco-energie-opslag
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MENSEN MAKEN
FLANDERS MAKE.
Groeien, systemen en processen optimaliseren of nieuwe producten ontwikkelen
… doe je nooit alleen. De grote sterkte van Flanders Make ligt in de samenwerking
en communicatie met de vijfhonderd specialisten in onze organisatie. Dat merkt u
al van bij een eerste gesprek met onze projectleiders en onderzoekers. We luisteren
goed en komen snel met concrete voorstellen die u zicht geven op de mogelijkheden
voor uw bedrijf.
Groot of klein bedrijf,
kort of lang traject
Bij Flanders Make bouwen we een team en competenties specifiek voor uw
project. De communicatielijnen zijn open en kort, zodat u steeds perfect up-to-date
bent over de voortgang. Over resultaten wordt altijd transparant gerapporteerd.

TOONAANGEVEND
BINNEN EUROPA.

Interesse voor een samenwerking?

Flanders Make is partner in een tiental Europese onderzoeksprojecten.
Zo bouwen we mee aan een sterk, welvarend en competitief Europees
innovatielandschap waarin bedrijven kunnen groeien.

Contacteer ons gerust. We luisteren graag naar uw verhaal en uw ambities.

info@flandersmake.be | + 32 11 790 590
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Flanders Make bestaat uit drie co-creatie centra
en labo’s bij de vijf Vlaamse universiteiten:
Co-creatie centrum voor machinebouw
Gaston Geenslaan 8
3001 Heverlee
Co-creatie centrum voor voertuigontwikkeling
Oude Diestersebaan 133
3920 Lommel
Co-creatie centrum voor
Industrie 4.0-productie
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk

info@flandersmake.be
+ 32 11 790 590
www.flandersmake.be

