Continental, Dentsply, Newtec en Provan zijn eerste fabrieken
van de toekomst
woensdag 4 februari 2015

Op dinsdag 3 februari jl. werden in Brussel de eerste Factory of the Future Awards
uitgereikt. Dit zijn de laureaten van deze wedstrijd, die door Agoria en Sirris werd georganiseerd in het kader van
Made Different:



Continental uit Mechelen (een fabrikant van ABS-systeemcomponenten en volledige remsystemen voor
personenwagens),



Dentsply Implants uit Hasselt (een producent van hulpmiddelen voor gebitsreparatie),



Newtec uit Erpe-Mere (een specialist op het gebied van technologie voor satellietcommunicatie),



Provan uit Genk (een metaalbewerkingsbedrijf).
Deze vier industriële bedrijven investeerden de voorbije jaren zodanig in o.a. de modernisering van hun
machines, digitalisering, sociale innovatie en ecologie dat ze vandaag op productievlak internationaal tot de
wereldtop behoren. Na een uitvoerig assessmentproces in het kader van Made Different hebben ze met deze
Awards nu als eerste ondernemingen in ons land de officiële erkenning als ‘fabriek van de toekomst’ op zak.

De vier gelukkige winnaars samen op de foto met Wilson De Pril (Agoria, uiterst links), minister Muyters (midden)
en Herman Derache (Sirris, uiterst rechts).
Made Different is een sectoroverschrijdend meerjarenprogramma waarmee Agoria en Sirris, met de steun
van de Vlaamse regering, onze industrie internationaal willen positioneren en klaarstomen voor de vierde
industriële revolutie.
Het programma, waarin 7 concrete transformatiethema’s werden vestgelegd, is essentieel voor de toekomst
van onze industrie en welvaart. “Direct en indirect verdienen meer dan een half miljoen Vlamingen hun
boterham in de industriële maaksectoren,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen: “De
totale industrie is goed voor meer dan 80 procent van de export van het Vlaams Gewest, noodzakelijk om onze

welvaart te onderhouden. Maar die sterke positie staat onder druk. Dat er iets moet gebeuren aan het slechte
ondernemingsklimaat, staat buiten kijf: hoge ondernemingskosten, tekort aan technisch geschoold personeel, …
maar ook de transformatie van de productieactiviteiten is absoluut noodzakelijk.”
Naast de vier laureaten van de eerste Factory of the Future Awards hebben meer dan 140 andere
bedrijvenmomenteel één of meerdere Made Different-transformaties lopen. Het gaat om bedrijven in een
brede waaier van sectoren (technologische industrie, voeding, textiel, papier, farma, transport, chemie, leder,
meubel, medisch, bouw, …).
Agoria en Sirris maken zich sterk dat er tegen 2018 niet minder dan 50 bedrijven het label ‘Factory of the future’
zullen binnenhalen. Tegen die tijd willen we 500 bedrijven hebben die zich op die manier aan het transformeren
zijn. De eerste Factory of the Future Awards werden overhandigd door Philippe Muyters, Vlaams minister van
Werk, Economie en Innovatie.

