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Edito: innoveren om te groeien 
en te bloeien in Vlaanderen.

Vier competenties, gedreven
door vier grote markttrends.

Oplossingsgerichte diensten 
voor grote en kleine bedrijven. 

Deze bedrijven schreven reeds 
een succesverhaal met Flanders Make.  
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Urbain Vandeurzen 
Voorzitter van de raad van bestuur

“Wij zetten performante, intensief samenwerkende innovatie- 
ecosystemen op van bedrijven, universitaire onderzoeksteams 
en medewerkers van Flanders Make. Zo helpen we 
bedrijven als katalysator om de kansen die Industrie 4.0 
biedt te grijpen voor een versnelde digitalisatie en 
businesstransformatie. Hiermee versterken we de 
internationale concurrentiepositie van onze industrie.”
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“ Samen creëren we meerwaarde voor de brede 
industrie met ondersteuning voor digitale en 
business-transformatietrajecten met aandacht voor 
duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus.”

Nog niet zo lang geleden waren sensoren, zoals we ze vandaag kennen, een zeldzaamheid. 
Vandaag zijn ze overal. Hetzelfde kunnen we zeggen over het gebruik van modellen 
en artificiële intelligentie algoritmes. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe snel 
technologie, kennis en industriële sectoren evolueren. We leven in opwindende en 
veranderende 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 750 gespecialiseerde onderzoekers werken 
we aan concrete industriële toepassingen voor grote en kleine bedrijven, start-ups uit 
alle industriële sectoren.

Onze diensten gaan ondertussen veel verder dan onderzoek alleen. We helpen de industrie 
om een digitale én een volledige business transformatie te realiseren met cruciale technolo-
gieën zoals artificiële intelligentie en digital twins. Dat laat hen toe op een duurzame manier 
nieuwe producten te ontwikkelen, bestaande producten te verbeteren en productiesystemen 
te optimaliseren. Door samen te werken, maken we het verschil. We ondersteunen bedrijven 
ook om werkbaar werk te bieden, waarbij de mens centraal staat en dankzij ondersteunende 
technologieën en vaardigheidstrainingen zijn job optimaal kan doen in gezonde en aan-
gename omstandigheden. 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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Flanders Make identificeert vier markttrends waarop we met ons onderzoek 
inspelen via vier concrete competentiedomeinen.

Zo versterken we de internationale competitiviteit 
van de Vlaamse industrie op lange termijn.

GEDREVEN
DOOR VIER GROTE
MARKTTRENDS.

1. SLIMME, INTERGECONNECTEERDE 
PRODUCTEN EN PRODUCTIESYSTEMEN

2. MAATPRODUCTIE TEGEN DE KOSTPRIJS 
VAN SERIEPRODUCTIE

3. WENDBARE, VEERKRACHTIGE 
PRODUCTIEBEDRIJVEN WAARIN 
DE MENS CENTRAAL STAAT

4. DUURZAME PRODUCTEN EN 
PRODUCTIESYSTEMEN
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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 bundelen. 

 DECISION & CONTROL 

Massaproductie ruimt plaats voor duurzame 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. 

VIER TECHNOLOGISCHE 
COMPETENTIEDOMEINEN 
VOOR EEN SUCCESVOLLE
DIGITALE TRANSFORMATIE.
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 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 bewegingscom-
ponent zoals voertuigen en machines. Via deze competentie helpen we hen om 
succesvol nieuwe future proof producten 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 duurzame, 
competitieve ‘fabriek voor de toekomst’. Om te beantwoorden aan de vraag 
naar kwalitatieve, gepersonaliseerde producten tegen de kostprijs van 
serieproductie, laten we slimme machines en mensen samenwerken. 
We evolueren naar flexibele productiesystemen o.a. assemblagecellen die een 
veelheid aan productvariaties aankunnen. Digital twins spelen hierbij een 
belangrijke rol waarbij de planning aangepast worden rekening houdend 
met de vragen van de klanten.

Mensen staan centraal in de moderne productieomgeving. Ze krijgen technolo-
gische ondersteuning om complexere taken uit te voeren en robots nemen zwaar 
en repetitief werk van hun over. Dit is een must voor elke fabriek die morgen wil 
overleven en houdt werk werkbaar.
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DE SNELSTE WEG NAAR
MEER INNOVATIE EN 
COMPETITIEF VOORDEEL 
VOOR GROTE EN KLEINE 
BEDRIJVEN.
OPLOSSINGSGERICHT EN 
INDUSTRIEGEDREVEN ONDERZOEK

Op basis van de noden van de industrie en langetermijntrends helpt Flanders Make zowel grote als 
kleine bedrijven met een hart voor innovatie bij het ontwikkelen van technologieën en bij hun digitale 
businesstransformatie om leidend te zijn en te blijven in hun markt. Dat doen we via de uitvoering van 
een industriegedreven onderzoekstrategie en dito agenda, dat we vervolgens ook uitgebreid testen en 
valideren in onze eigen, toptechnologische onderzoeksinfrastructuur. We helpen bedrijven ook om 
werkbaar werk te realiseren en om hun medewerkers de nodige vaardigheden bij te brengen en hun 
langer aan de slag te houden.
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Technology Readiness
Level 1

Technology Readiness
Level 9 

Hoogtechnologische test- en validatie-infrastructuur

Fundamenteel
onderzoek

Labo &
Industrieel
onderzoek

Industrieel
onderzoek

MARKTTRENDS BEDRIJFSNODEN VALORISATIE

ONDERZOEK  TESTEN EN 
 VALIDATIE 

Stimuleren van product- en
productie-innovaties

en -verbeteringen
bij bedrijven in Vlaanderen.

 INNOVATIE 
 OP MAAT 

Alles is aanwezig voor simulaties,
het bouwen van prototypes,

duurzaamheidstesten met verschillende
types klimaatkamers en het valideren
van bedrijfseigen oplossingen in een

industrierelevante context.

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.

HET CIRCULAIR
INNOVATIE-ECOSYSTEEM
UITGELICHT

De werking van Flanders Make resulteert in een circulair innovatie-ecosysteem waarin we
systematisch kennis en technologie opbouwen op alle TRL (Technology Readiness Level) niveaus.
Dit ecosysteem draagt direct of indirect bij aan product- en productieprocesinnovatie enerzijds en
competentieverhoging van betrokken werknemers bij de participerende bedrijven en de
onderzoekers anderzijds.
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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 gaan uit van een 
collaboratieve, innovatieve ecosysteem benadering en houden rekening met 
de volledige levensduur van een product. We bieden ook ondersteuning 
bij het verbeteren van bestaande producten en productieprocessen. 

Haalbaarheidsstudies
Via ons Innovation Boosting traject bepalen we de voor- en nadelen 
van de toepassing van een bepaalde innovatieve technologie in het bedrijf. 
Daarbij onderzoeken we potentiële valkuilen, identificeren we welke 
ondersteunende technologie of kennis er binnen je bedrijf nog ontbreekt, 
bieden we een oplossing op maat van je noden.

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. Digital twins spelen hierbij een 
belangrijke rol.

Verbeteringen van productieprocessen
Om bedrijven te helpen met hun antwoord op de vraag naar meer producten 
op maat, staan we hen bij om hun productieomgeving efficiënt, wendbaar en 
duurzaam in te richten.

Advies over en implementatie van nieuwe technologie 
in productieomgevingen
We ondersteunen productiebedrijven om hun concurrentiepositie op een duur-
zame manier te versterken door gebruik te maken van nieuwe technologieën, 
zoals artificiële intelligentie, digital twins, digitale werkinstructies, robots, cobots 
en/of virtual en augmented reality.

1. INNOVATIE
OP MAAT
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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.

2. ONDERZOEK 

SCAN DE 
QR-CODE

14



De voornaamste types onderzoek die Flanders Make opzet:

Ontwikkelingsproject
Het ontwikkelingsproject omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend 
vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept, en het resultaat heeft een 
belangrijke impact op de prestaties van je bedrijf. Die impact situeert zich op korte termijn.

Onderzoeksproject
Het accent in onderzoeksprojecten ligt op het opbouwen van nieuwe kennis. Deze vormt op 
termijn de basis voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. De basis van 
het onderzoeksproject is een innovatief idee waarvoor je echter nog nieuwe kennis nodig 
hebt en dus onderzoek (en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten) moet uitvoeren.

Interdisciplinair coöperatief onderzoek (ICON)
Flanders Make ICON onderzoek is een projecttype waarin een evenwichtig samengesteld 
consortium van Flanders Make en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse 
ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen. Het doel is deze kennis in de praktijk toe te 
passen zodat deze bijdraagt tot economische en eventueel ruimere maatschappelijke 
toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Strategisch Basisonderzoek (SBO)
Het Strategisch Basis Onderzoek (SBO) is 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 creëer je, met je bedrijf, een verzamelplaats voor de 
technologie van morgen.

Innovation boosting
Een kortlopend projecttype waarin Flanders Make in opdracht van jouw bedrijf de 
haalbaarheid onderzoekt van je innovatief idee.

Door op deze manier beroep te doen op de expertise en de infrastructuur van ons 
uitgebreide netwerk kan je als bedrijf op een heel eenvoudige en laagdrempelige manier 
de nodige technologische kennis verwerven.
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Ander onderzoek:

Europese projecten
Flanders Make is partner in verschillende interregionale en Europese onderzoeksprojecten. 
Zowel grote bedrijven als KMOs, onderzoeksinstellingen en ook overheden, steden en andere publieke 
instellingen worden aangemoedigd om te participeren in projecten en zodoende gebruik te maken van 
Europese financiering voor hun onderzoek en innovaties. Flanders Make screent proactief de relevante 
openstaande oproepen en tracht Vlaamse bedrijven aan te sporen om samen deel te nemen.

Proeftuinen voor industrie 4.0
In een proeftuinproject tonen onderzoeksinstellingen een aantal mogelijkheden, gericht op specifieke 
sectoren en oplossingen. De proeftuin Industrie 4.0 is een collectief project gericht op de demonstratie van 
geavanceerde technieken in Industrie 4.0. Flanders make sensibiliseert en informeert een grote groep van 
bedrijven over nieuwe technieken die uit het onderzoek voortkomen.

Technology transfer (TETRA)
TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen 
aan de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties en hebben tot doel om recent beschikbare 
kennis te vertalen in concrete, nuttige informatie zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren.

Collectief O&O en 
collectieve kennisverspreiding (COOCK)
Ondernemingen worden meer en meer uitgedaagd om flexibel in te spelen op economische en 
maatschappelijke uitdagingen. Helaas merken we dat veel ondernemingen niet beschikken over voldoende 
eigen middelen of onderzoekscapaciteit. Voor hen is collectieve kennisverwerving en -transfer een belangrijk 
instrument voor innovatie. Het aanbieden van nieuwe technologie en kennis helpt Vlaamse ondernemingen 
die zelf niet actief aan onderzoek doen, om te innoveren en onderzoeksresultaten te implementeren.

COOCK-projecten hebben tot doel om onderzoeksresultaten te valoriseren door het versnellen van de 
introductie van technologie en kennis bij een ruime groep van ondernemingen.
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Onze Vlaamse industrie is in volle digitale 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:

Productie
• Testen en validatie van cobot- en robottechnologie, augmented reality, virtual reality, enzovoort
• Testen van de nieuwste productietechnologieën -processen voor machinebouw in reële omstandigheden
• 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

3. TESTEN EN VALIDATIE

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

MAAK KENNIS MET 
DE SUCCESVERHALEN 
VAN FLANDERS MAKE.

Scan deze code en ontdek een verscheidenheid aan 
concrete cases in diverse sectoren die Flanders Make 

recent samen met haar partners gerealiseerd heeft.

Stuk voor stuk zijn het succesverhalen die hun waarde 
ontlenen aan de praktische toepasbaarheid van 

het gevoerde onderzoek.

www.flandersmake.be/nl/cases

SCAN DE 
QR-CODE
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Onderzoek en 
algoritmes op maat
Punch Powertrain is een ona� ankelijk ont-
wikkelaar en producent van transmissies en 
aandrijfl ijnen voor (slimme) voertuigen. Hun 
energie- effi  ciënte systemen houden rekening 
met variabele omstandigheden zoals rijstijl en 
wegdek. Vanuit die optiek deed het bedrijf 
onderzoek naar driver style adaptation en 
road type recognition. Flanders Make werkt 
ook rond deze contextuele data via machine 
 learning en ondersteunde Punch Powertrain 
door parallel mee te zoeken naar welk type 
machine learning de beste resultaten gee� . 
Hierbij deelde Flanders Make meteen de 
resultaten met de ontwikkelaars bij Punch 
 Powertrain. Deze wisselwerking had een syn-
ergetisch eff ect voor het onderzoek, waarbij de 
partijen elkaars kennis gebruikten om sneller tot 
een effi  ciëntere oplossing te komen. 
Flanders Make ontwikkelde zo een goede set 
tools, waardoor Punch Powertrain metingen 
en parameters sneller en betrouwbaarder kan 
analyseren.

Flanders Make was een 
betrouwbare partner voor de 
specifi eke ondersteuning die 
we vereisten.”
—  Ruben Dekeyser, Advanced Technology Engineer

Punch Powertrain

PUNCH POWERTRAIN
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Prototype- & 
validatiepartner
Kledij bevat vaak verschillende materialen, 
waardoor het moeilijk in één geheel te 
recycleren is. Bovendien zijn gebruikte kleding-
stukken lastig uit elkaar te halen: de meeste 
hechtingen en rive� en zijn moeilijk te verwijde-
ren.  Resortecs specialiseert zich daarom in de 
productie van smeltbare hechtingen.
Zonder productie processen te wijzigen, kun-
nen gebruikte kleding stukken zo gemakkelijk 
worden losgemaakt in speciale ovens.
Omdat Flanders Make zijn onderzoek richt 
op industriële toepassingen, is het de ideale 
partner voor Resortecs. 

Het hielp hen om alle concepten te ontwikke-
len en te testen, door zowel ervaren ingenieurs 
als prototype- en testfaciliteiten aan te bieden. 
Beide teams werkten samen rond testsche-
ma’s, de bouw van prototypes en de validatie 
van de verworven data. Op deze manier kreeg 
Resortecs  duidelijke testresultaten, waardoor 
ze momenteel op het punt staan om de meest 
effi  ciënte oven voor kledijrecyclage te bouwen.

Dankzij Flanders Make hebben 
we nu de kennis om deze 
specifi eke oven te bouwen.”
—  William Allouche, Technical Lead Resortecs

RESORTECS

Als start-up leer je ook 
beter zaken doen door 
samen te werken met 
Flanders Make.”
— William Allouche – Technical Lead 

Resortecs
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Flanders Make faciliteert nieuw onderzoeksnetwerk

AMS�ROBOTICS

Dit schi� erend initiatief werd 
perfect geleid door Flanders Make. 
Een samenwerking die we zeker 
verderze� en.”
—  Johan Potargent, CEO AMS Robotics

Een groep van internationale bedrijven, universi-
teiten en onderzoekscentra in de Maas-Rijn regio 
bundelen hun kennis in ‘Light Vehicle 2025’: een 
Europees project dat lichtere materialen voor 
de auto-industrie onderzoekt. Flanders Make 
fungeert als projectleider en verenigt de verschil-
lende bedrijven, waaronder ook AMS Robotics: 
een Belgische wereldleider in automatisering 
en robotisering. Beide werken nauw samen aan 
de optimalisatie van een watersto� ank voor de 
wagens van de toekomst. 

Om de lichtheid te garanderen wordt de tank 
vervaardigd uit polymeren en versterkt met 
 koolstofvezel. AMS Robotics ontwikkelde hier-
voor een unieke  variant van het rotatiegieten 
via een robot: een techniek die ook buiten de 
auto-industrie voor een impact zorgt.
Dankzij de verbindende factor van Flanders 
Make combineren de deelnemende partners in 
Light Vehicle 2025 hun kennis; zo komen ze tot 
een virtueel technologiecentrum voor de auto-
mobieltechniek van de toekomst.

Dit schi� erend initiatief werd 
perfect geleid door Flanders Make. 
Een samenwerking die we zeker 
verderze� en.”
—  Johan Potargent, CEO AMS Robotics
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Dankzij de samenwerking met Flanders Make
versterkt de farmaproductie in Beerse haar 
voortrekkerspositie binnen het globale 
Johnson & Johnson netwerk op het vlak van 
automatisatie en innovatie.”
— Isabel Vanlinthout, Senior Manager Supply Chain Strategy 

& Support Janssen Pharmaceutica

De weg naar een digitale 
farma-industrie
De farmabedrijven in Vlaanderen ze� en volop in 
op  digitalisering en opkomende technologieën 
zoals artifi ciële intelligentie, Industrial Internet of 
Things, slimme sensoren en digital twins. Hierdoor 
kunnen ze de uit dagingen rond veiligheid, kwaliteit 
en kostprijs met innova tieve productieproces-
sen oplossen. Flanders Make ondersteunt deze 
biotechnische en farmaceutische topbedrijven 
via zowel kennis en studies als validatie- en 
testinfrastructuur. Met Janssen Pharma ceutica 
realiseerden we zo een haalbaarheidsstudie voor 
 c ollaboratieve robots. Hierdoor wil het bedrijf 
 repetitieve handelingen op een fl exibele manier 
overnemen van laboranten, die zich bijgevolg 
kunnen richten op meer cruciale taken. Bovendien 
voorkomen we op deze manier ook mentale en
fysieke overbelasting. Daarnaast werken we sa-
men rond augmented reality, waarbij we operato-
ren bijstaan met digitale, handenvrije instructies. 

Pfi zer vroeg op zijn beurt ook onze hulp bij de 
auto matisatie van hun verpakkingslijn met cobots. 
Tot slot lieten we de werknemers bij Sanofi  via
ons Make Lab kennismaken met digitale werkin-
structies, virtual en augmented reality, 3D-projec-
ties en het  programmeren van en samenwerken 
met cobots.

FARMA
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Via haalbaarheidsstudie 
naar cobots
Aminolabs uit Hasselt produceert voedings-
supplementen in poedervorm, capsules en 
table� en. Hun klanten hebben elk een eigen 
merkidentiteit, waardoor het productieproces 
een variëteit aan po� en, deksels en labels 
moet verwerken. De bijgevoegde maatlepels 
voor de poedersupplementen verschillen zo 
per merk. Dit maakt de productie zeer arbeids-
intensief: een operator moet deze lepels 
manueel toevoegen voordat hij de pot dicht 
schroe� . Aminolabs wilde dit diverse proces 
automatiseren en kwam via Voka in contact 
met Flanders Make. 

De uitdaging? Dit complex proces stroom lijnen 
en starten met een haalbaarheidsstudie voor 
cobots. In dit proces onderzochten we de 
fysieke systemen, terwijl Aminolabs de installa-
tie-opties analyseerde. Het was essentieel dat 
er door dit automatisatieproces geen contami-
natierisico ontstond tussen de voedingssupple-
menten van dezelfde afvullijn. 

Flanders Make bewees de haalbaarheid aan 
de hand van een praktijktest met verschillende 
vormen van maatlepels. Bovendien  werkten we 
een conceptvoorstel van de installatie aan de 
afvullijn uit, inclusief kostenraming. Aminolabs 
kan nu met het volste vertrouwen het meest 
fl exibele systeem kiezen.

Dankzij deze studie kregen 
we het vertrouwen om te 
investeren in cobots.”
—  Bert Aerts, Productiemanager Aminolabs

AMINOLABS
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OCTINION

Autonome aardbeiplukrobot
Octinion ontwikkelt onder meer autonome voer-
tuigen en lokalisatiesystemen voor de
landbouw- en voedselindustrie en bouwde een 
robot die zelf standig aardbeien kan plukken.
In een  industriële omgeving staat de omgeving 
vaak vast, wat auto  ma tisatie vergemakkelijkt.
De werko mgeving bij  bio logische producten
varieert daarentegen constant door de aanwezig-
heid van takken, bladeren en fruit. In het kader 
van het  SIT-control-project werkten Flanders 
Make en Octinion samen bij de ontwikkeling van 
controletechnieken zodat een robot deze 

variabelen kan verwerken en zelf standig 
aardbeien plukken. Deze samenwerking wordt 
 verder gezet in een ander project waarbij er 
gewerkt wordt rond verbeteringen van de 
lokalisatie en het verhogen van de productiviteit 
en intelligentie van de robot. In 2020 werd voor 
de autonome voertuigen een volgende stap 
gezet naar meer  digitalisatie en ontwikkelden 
we samen een digital twin. Deze kopie zorgt 
voor intelligentere verbeteringen en  effi  ciënter 
onderhoud van deze voertuigen.

Dankzij de visualisatie van de 
elektromagnetische golven door 
Flanders Make gingen onze andere 
ontwikkelingen pijlsnel.”
—  Jan Anthonis, CTO Octinion

25



Flanders Make encourages us to 
defi ne an international standard.”
— Ben Mahy, Managing Director SupportSquare

SUPPORTSQUARE

Algoritme analyseert (de)montage

De maakindustrie staat voor heel wat uitdagingen, 
als gevolg van de constante stroom aan updates 
van productieprocessen en producten. Het 
Gentse SupportSquare begeleidt operatoren om 
het potentieel van technisch personeel volledig te 
benu� en. Het doet dit via een mix van augmented 
en virtual reality, digitale werkinstructies, visuele 
begeleiding op afstand en virtuele bijscholingen. 
SupportSquare past deze digitale werkinstructies 
toe in een eigen platform: Passerelle Author.
Flanders Make werkt al van bij zijn opstart samen 
met SupportSquare. 

We ontwikkelden een sluitend algoritme dat 
auto matisch analyseert hoe je een product moet 
demonteren en tegelijk ook de montage onder 
de loep neemt. Dankzij het CAD2DWI-algoritme 
zijn de werkinstructies sneller en accurater: het 
staat SupportSquare toe om te focussen op onder 
meer uniformisering via een ISA-standaard.
De ontwikkeling loopt nu verder: SupportSquare 
wil via 3D- representaties van de werkcel ook 
data-driven  instructies creëren, zodat het platform 
uit zichzelf virtuele bijscholingen voor operatoren 
genereert.
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LOG!VILLE

De logistieke sector staat voor enorme uitdagin-
gen op het vlak van effi  ciëntie en duurzaamheid. 
Verschillende spelers in Vlaanderen en wereldwijd 
werken aan innovatieve technologische oplossin-
gen die een grote impact kunnen hebben op het 
logistieke ecosysteem.
Zo ook Flanders Make, dat een dronetoepassing 
hee�  ontwikkeld om automatisch een magazijn te 
inventariseren. Deze inventarisatie gebeurt aan 
de hand van een drone die autonoom tussen de 
rekken vliegt. Niet alleen kan de drone de positie 
van een pallet op het rek bepalen, ook telt hij 
het aantal dozen op een pallet zodanig dat de 
voorraad op elk moment up to date is. De drone 
wordt gestart en gemonitord via een scherm waar 
ook de real-time status van de inventarisatie wordt 
weergegeven. 

Deze opgenomen inventaris kan gekoppeld 
worden met een warehouse management systeem 
zodat deze automatisch up to date gehouden 
wordt. Op die manier wordt het aantal fouten in 
de inventaris gereduceerd en kan de beschikbare 
plaats in het magazijn gemakkelijker opgevolgd 
worden.
Deze dronetoepassing werd verwezenlijkt in 
de context van het COOCK-project Artifi cieel 
intelligente autonome drones en wordt gedemon-
streerd in het innovatiecentrum voor de logistiek 
“Log!Ville”, waarvoor Flanders Make ondersteu-
nende partner is. COOCK-projecten van Flanders 
Make hebben tot doel om onderzoeksresultaten 
te valoriseren door het versnellen van de intro-
ductie van technologie en kennis bij een ruime 
groep van ondernemingen.

“Met dit COOCK project willen we de haalbaarheid 
onderzoeken van cases aangebracht door bedrijven 
op het gebied van een betrouwbare positionering
van de drone, een automatische vluchtuitvoering
en het post-processen of de real-time verwerking
van data verzameld met drones.”
—  Wouter Lammens, Flanders Make
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Groeien, systemen, processen en de bedrijfsvoering optimaliseren of nieuwe 
producten en productiewijzen ontwikkelen … doe je nooit alleen. 
De grote sterkte van Flanders Make ligt in de samenwerking en communicatie met 
de zevenhonderdvijftig 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.

MENSEN MAKEN
FLANDERS MAKE.

Interesse voor een samenwerking? 
Contacteer ons gerust. We luisteren graag naar uw verhaal en uw ambities.

 info@flandersmake.be   |   + 32 11 790 590
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 TOONAANGEVEND 
 BINNEN EUROPA. 

Flanders Make is partner in een groot aantal Europese onderzoeksprojecten.
Zo bouwen we mee aan een sterk, welvarend en competitief Europees
innovatielandschap waarin bedrijven kunnen groeien.
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Flanders Make bestaat uit drie co-creatie centra, 
dronecluster EUKA 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 
Graaf Karel de Goedelaan 5 
8500 Kortrijk

Dronecluster EUKA - Droneport Campus 
Lichtenberglaan 1090 bus 102 
3800 Sint-Truiden

info@flandersmake.be 
+ 32 11 790 590

www.flandersmake.be


