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Kerncijfers 2018
Een jaar groei, evolutie en innovatie,
samengevat in 6 hoogtepunten.

40%
groei in medewerkers

13.700 m2
onderzoeksinfrastructuur

1.000
aanwezigen op
onze evenementen

20%
groei bij lidbedrijven

160
lopende onderzoeksprojecten

250
vermeldingen
in de media
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Hoe zag 2018 er uit voor de maakindustrie? Welke rol
speelde Flanders Make in de verdere digitalisering van
maakbedrijven? Welke uitdagingen brengt de toekomst?
Onze CEO en Voorzitter aan het woord.

“Flanders Make blikt terug op een succesvol 2018,
zowel voor onze eigen organisatie als voor de Vlaamse
maakindustrie. De bedrijven deden het goed, breidden
hun productie vaak uit, en er werden heel wat nieuwe
initiatieven opgestart. Toch is het belangrijk om blijvend
in te zetten op innovatie. Enkel zo creëren we een
duurzame (maak)industrie. Een ander aandachtspunt is
het feit dat de mogelijkheden van de digitalisering om
producten en het productieapparaat te verbeteren,
vandaag nog onderbenut zijn.
Dirk Torfs,
CEO

“

Flanders Make
is vandaag meer
dan ooit hét
aanspreekpunt
voor de Vlaamse
en Europese
industrie
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Opgebouwde kennis steeds breder inzetbaar
Onze organisatie sloot het afgelopen jaar een nieuw
convenant af met minister Muyters. Vlaanderen maakt
heel wat middelen vrij voor innovatie, en geeft hiermee
een duidelijk en zeer positief signaal aan de industrie.
Het is de taak van Flanders Make om bedrijven hierin
te ondersteunen met basis- en toegepast onderzoek
enerzijds, contractonderzoek en infrastructuur voor
validatie en testing anderzijds. Het doet ons plezier vast
te stellen dat er het afgelopen jaar opnieuw heel wat
innovatieversterkende projecten met grote én kleine
bedrijven werden opgestart binnen de sector. Bovendien
blijkt de technologie en kennis van Flanders Make steeds
vaker niet alleen inzetbaar in de maakindustrie, maar
ook in andere sectoren van de industrie, bijvoorbeeld
de voeding en de farmacie. De kennis die we opbouwen
- bijvoorbeeld op het vlak van autonome systemen,
augmented reality of voorspellend onderhoud - wordt
hierdoor breder inzetbaar. En zo vergroten we onze
impact op de industrie en creëren we extra meerwaarde.
Nog meer één sterk merk: Flanders Make
Intern hebben we onze organisatie in 2018 verder
gestroomlijnd. We maakten afspraken met universiteiten,
werkten clusters uit en versterkten ze met nieuwe
bedrijven, richtten core labo’s in en pasten onze branding
aan zodat we vandaag nog meer naar buiten treden
als één sterk merk: Flanders Make. Voor elke cluster
werden er roadmaps uitgewerkt en goedgekeurd door
de Raad van Bestuur. Omdat we lokale verankering hoog
in het vaandel voeren, sloten we verder een contract
af met de overheid om in 2019 een nieuw gebouw neer
te zetten in Kortrijk. Daar willen we versterkt inzetten
op productieonderzoek. In 2019 starten we met de
voorbereidende werken voor het gebouw en de productieinfrastructuur die er moet landen. In Leuven betrokken
we eind 2018 al een nieuw pand, met meer laboruimtes

innovatie voor
en door de
maakindustrie

voor onze onderzoekers. Een eerste bedrijf gebruikt de
ruimte nu al om onderzoek te versnellen via cocreatie.
Tot slot hebben we duidelijke stappen gezet om onze
organisatie op strategisch, commercieel en operationeel
niveau intern nog beter te aligneren en zo als één geheel
naar buiten te treden. Het resultaat is een sterk intern
samenwerkingsverband, waarmee we het concept van
een ecosysteem voor innovatie in de praktijk brengen.
Single point of contact voor de industrie
Door ons te verbinden met andere initiatieven in
Vlaanderen kan Flanders Make vandaag steeds vaker
optreden als een single point of contact ten aanzien van
de industrie. En ook op Europees vlak merken we dat we
dag na dag meer bekendheid krijgen: bewijs daarvan is
het toenemend aantal vragen vanuit Europa over onze
werkwijze, maar ook over onze kennis en de manier
waarop die inzetbaar kan zijn in een Europese context.
Ons ecosysteem is uniek in Europa: diverse kennisactoren
die met de industrie structureel actief samenwerken. De
eerste contacten met Europese bedrijven om onderzoek
te doen, zijn alvast gelegd. Op het jaarlijkse symposium
dat we in 2018 opnieuw organiseerden voor CEO’s,
R&D-managers en bedrijfsleiders van grote en kleine
ondernemingen wisten talrijke demo’s van ons onderzoek
de mogelijke toepassingen voor bedrijven bovendien erg
inzichtelijk te maken. Dat we ondertussen voor zo’n 144
miljoen euro projecten opgestart hebben, is dan ook een
realisatie waar we erg trots op zijn.
Flanders Make mag anno 2019 zonder twijfel een
belangrijke onderzoeksspeler genoemd worden in de
implementatie van Industrie 4.0, en de grootste partner
in Vlaanderen en binnen alle nieuwe proeftuinen die de
voorbije twee jaar opgestart werden. In 2018 slaagden
we er alvast in om ons personeelsbestand te laten
groeien tot ruim 500 enthousiaste medewerkers, en
ongeveer 52 miljoen euro omzet te genereren. Een en
ander hebben we te danken aan de sterke groei van de
hefboominkomsten (op industrieel en Europees vlak) die
we naast overheidsmiddelen genereren.
Groeiambities
In 2019 gaan we dan ook graag verder op hetzelfde
elan. We versterken niet alleen verder onze werking,
maar willen ook voldoende ambitieus blijven en op die
manier het verschil maken naar de toekomst toe. Aan
de hand van samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld

op het vlak van artificiële intelligentie, digital twins, …,
gaan we de komende tijd nog sterker inzetten op onze
rol binnen het Industrie 4.0-gegeven. Op die manier
willen we bedrijven in staat stellen om dankzij slimme
productiesystemen duurzaam lokaal te produceren
aan de kost van massaproductie, en zo dus ook slimme
producten te vervaardigen. De Innovation Boosting-actie,
een tweejarig project ondersteund door minister Muyters,
geeft ons extra slagkracht. Dankzij dit project hebben we
immers een coördinatiebudget ter beschikking waarmee
we de beschikbare kennis in een een-op-eenrelatie
kunnen inzetten ten bate van bedrijven, om hun producten
en productieprocessen verder te verbeteren.
Onze groeiambities situeren zich zowel op het vlak van
onze inkomsten, als op het vlak van samenwerkingen
met bedrijven, en ons personeelsbestand. Onze
inkomsten willen we doen groeien door de kennis die we
opgebouwd hebben op industrieel en Europees vlak en in
al onze samenwerkingsverbanden breder in te zetten bij
bestaande, en te introduceren bij nieuwe bedrijven. Dat
zal leiden tot een stijging van onze hefboominkomsten.
Met onder meer het Benelux-initiatief SmartFactory – dat
streeft naar een Europese alliantie rond smart factory
en smart production – en een ecosysteem innovatie dat
intern, extern en Europees uitgerold wordt, blijven we
daarnaast werken aan manieren om samenwerking
te bevorderen. In derde instantie willen we evolueren
van projectwerking naar het structureel opbouwen van
onderzoeksresultaten die herbruikbaar zijn, zodat het
ene project het begin is van een volgend en we verder
bouwen naar de toekomst toe.
Tot slot is er nog ons streven naar operationele
excellentie. Wat we doen, moeten we goed doen. Dat
vertaalt zich in kwalitatieve projecten, roadmaps in lijn
met de uitgetekende strategie, onderzoeksexcellentie
en een eenduidige uitstraling van Flanders Make in al
ons promotiemateriaal. Enkel zo kunnen we de industrie
versterken, en een antwoord bieden op de uitdagingen
die er vandaag zijn. Als we vandaag innovatieversterkend
werken, kunnen we de groei maximaal benutten als die
zich morgen opnieuw aandient, en onze producten
globaal in de markt zetten. De ‘war for talent’ blijft
natuurlijk ook voor ons een uitdaging, maar we zijn ervan
overtuigd dat kwalitatief werk en een uitstekend imago
interessante profielen de weg zullen wijzen naar Flanders
Make.”
Dirk Torfs,
CEO
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Urbain Vandeurzen,
voorzitter Raad van Bestuur
Flanders Make

“

Een economische
groeivertraging
counteren door
extra in te zetten
op de Industrie
4.0-strategie

“2018 was een goed jaar voor de Vlaamse maakindustrie.
Onze bedrijven wisten opnieuw groei neer te zetten.
Volgens Agoria was er bovendien een netto jobcreatie
van een paar duizend jobs. Toch zien we dat de algemene
economische groei begint te vertragen; een fenomeen
dat zich wellicht ook in 2019 verder zal doorzetten.
De groeivooruitzichten voor Europa werden door de
Europese Centrale Bank alvast naar beneden bijgesteld.
Voor heel Europa wordt er in 2019 ongeveer 1% groei
verwacht, en ook voor België is dat het cijfer dat de
Nationale Bank naar voren schuift. In de wereldwijde
economie zien we tegelijk een aantal risicofactoren
opduiken die instabiliteit aankondigen. Denk onder
meer aan de Brexit, maar ook de handelsoorlogen tussen
de Verenigde Staten en bijvoorbeeld China spelen een
rol. Daarnaast blijft de dreiging voor hoge Amerikaanse
importtaksen op Europese auto’s eminent.
Aangezien China en de Verenigde Staten belangrijke
exportmarkten zijn voor de Duitse en dus ook voor de
Vlaamse maakindustrie, blijft dit niet zonder gevolgen
voor onze regio. Elke vertraging in de wereldwijde
economie heeft zijn repercussie op Vlaanderen.

Kostencompetitiviteit, lagere loonkost en focus op
innovatie
Vanaf 2019 zullen we het dus met iets minder wind in
de rug moeten stellen. En dat betekent dat het goede
nieuws nog meer dan de voorbije jaren vooral van de
bedrijven zelf zal moeten komen. Zo moet er blijvend
gesleuteld worden aan hun kostencompetitiviteit. De
loonkost maar ook de energiekosten in Vlaanderen
spelen daarbij een cruciale rol. Tegelijk vinden bedrijven
steeds moeilijker de juiste mensen voor hun vacatures.
Verdere arbeidsmarkthervormingen dringen zich dan
ook op. Daarnaast moeten de Vlaamse bedrijven nog
sterker inzetten op innovatie. Want echte competitiviteit
heeft niet alleen te maken met kostencompetitiviteit,
maar ook met het vermogen om nieuwe producten te
creëren. En dat op een heel efficiënte manier via digitaal
geoptimaliseerde processen.
Industrie 4.0 stimuleert nieuwe producten en
productieprocessen waar Flanders Make heel erg op
inzet. Met succes, zo bewijst niet alleen ons stijgend aantal
leden en aantal projecten, maar ook onze talentpool die
uitgegroeid is tot zo’n 500 medewerkers. Bovendien wordt
het ecosysteem rond onze organisatie sterker en sterker.
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We werken samen met de vijf Vlaamse universiteiten, en er
is veel vertrouwen gecreëerd tussen Flanders Make en de
150 bedrijven die ons omringen. Dat geeft ons slagkracht
en vergroot onze impact. Het voorbije jaar hebben we
daarom uitbreidingsinvesteringen gerealiseerd in ons
co-creatie centrum voor de voertuigindustrie in Lommel
en het nieuwe co-creatie centrum voor machinebouw
in Leuven in gebruik genomen. In 2019 zullen de werken
starten aan het derde grote onderzoekscentrum in
Kortrijk waar een state-of-the-art onderzoekscentrum
voor Industrie 4.0 productie komt.
Onze bestaande, sterke bedrijven exporteren wereldwijd
en zijn competitief. Met diepe innovatie maken ze het
verschil. Uit een recente bevraging weten we dat ze
sterk begaan zijn met de strategische uitdagingen van
Industrie 4.0. Deze bedrijven weten dat de toekomst
niet kan veroverd worden met de producten en
productieprocessen van gisteren. En dat ze dus absoluut
moeten inzetten op nieuwe technologie. Artificiële
intelligentie, big data en digital twins zijn belangrijke
ondersteunende technologieën die onze productie
nog performanter maken, en leiden tot nog slimmere
producten.
Nieuwe Vlaamse wereldleiders in de maak
Tegelijk zien we bij ons vandaag een pak nieuwe
technologiebedrijven opstarten, en dat stemt ons hoopvol
voor de toekomst. Die vernieuwing in de vorm van
startende en scale-upbedrijven geeft ons vertrouwen dat
er ‘next gen’ wereldleiders in de maak zijn die bovendien
van meet af aan internationaal gaan zodat er in
Vlaanderen zo een bijkomende dynamiek ontstaat. Voor
Flanders Make is het een belangrijke uitdaging om deze
groeiende jonge bedrijven vandaag én morgen de hand
te reiken. Door hen te betrekken in onderzoeksprojecten,
ondersteunen we hen en brengen we hen bovendien in
contact met grote, bestaande spelers. De dynamiek die
ze meebrengen kan ook de vernieuwing in grote bedrijven
versnellen.

Daarnaast willen we directe dienstverlening blijven
bieden aan bedrijven, en via co-ontwikkeling samen met
hen nieuwe producten en productieprocessen maken. We
hebben enorm veel kennis en expertise in huis. Daarmee
kunnen we echt het verschil maken voor de industrie.
Hiervoor werken we intens samen met binnen- en
buitenlandse partners. ‘Partnering’ is niet zonder reden
een sleutelwoord voor ons: naar klanten en bedrijven
toe, maar ook ten aanzien van lokale en internationale
onderzoeksinstellingen.
Voor de periode van 2018 tot 2023 hebben we aan
zienlijke investeringsmiddelen ter beschikking gekregen
van de Vlaamse overheid. Die zetten we in om ons aantal
medewerkers, onze competenties en talenten verder uit
te breiden, maar ook om onze infrastructuur te verruimen
en vernieuwen.
Een belangrijk aandachtspunt dat we naar de toekomst
toe willen aankaarten, is de kwaliteit van ons onderwijs.
Een versterkte inzet hierop is nodig, gezien onze dalende
plaats op de internationale rankings. Met het oog op
de lange termijn hebben we in Vlaanderen behoefte
aan excellent onderwijs, dat talenten aflevert die inzet
tonen en interesse voor technologie hebben, die breed
en multidisciplinair opgeleid zijn, en in staat zijn tot
teamwerk.
Willen we onze industrie competitief houden, dan zijn
talentontwikkeling en excellent onderwijs waarschijnlijk
de belangrijkste factoren die daartoe moeten bijdragen.
Dat is in eerste instantie een opdracht voor het
onderwijs maar ook voor onze bedrijven, die door nog
meer samenwerking met het onderwijs, onder meer
via duaal leren, hier mede kunnen en moeten voor
zorgen.
Met ambitie om bij de internationale koplopers
te behoren, door in te zetten op diepe
innovatie, samenwerking, en een top
onderwijs kunnen we de toekomst van onze
industrie en de toekomst van Vlaanderen
verder vorm geven.”

De toekomst mee vormgeven
Flanders Make wil de toekomst van de Vlaamse
maakbedrijven – groot én klein - mee vormgeven aan
de hand van het brede activiteitenpalet dat we door de
jaren heen uitgewerkt hebben. We willen bedrijven blijven
betrekken bij Vlaamse en Europese onderzoeksprojecten.

Urbain Vandeurzen,
voorzitter Raad van Bestuur
Flanders Make
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mijlpalen 2018
Zo zag 2018 eruit.

Januari >

Start VLAIO Industrie 4.0-proeftuinprojecten
Hartveilig-label

februari >

Octrooi 3D-geprinte optische connector-eindvlak
Virtueel ontwerpplatform diepdrukken in plaatmateriaal

maart >

Eerste ‘publieke’ rit zelfrijdende bus
Octrooi slim klemmechanisme voor bewerken composietonderdelen

April >

MAKE LAB internationaal voorgesteld op Hannover Messe
Octrooi magnetische veer voor elektrische motoren

mei >

Aankondiging nieuwe vestiging in Kortrijk
Potentieel van lerende controlealgoritmes

juli >

Hoge vermogenspieken in aandrijvingen leveren en opvangen

Juni >

Optimale teststrategie voor controlealgoritmes

augustus >

We bereiden ons voor op het najaar

september >

Lancering ‘Innovation Boosting’ initiatief
Co-curator paviljoen op het SuperNova festival

november >

Flanders Make Symposium
Geïntegreerd platform kosten-efficiënte nabewerking
luchtvaartcomposieten

oktober >

Nieuwe labo’s in Lommel

december >

Nieuwe kantoren en onderzoekslabo’s in Leuven

MIJLPALEN 2018

Januari >

We stappen mee in de eerste VLAIO Industrie
4.0-proeftuinprojecten waarin bedrijven laagdrempelig
kunnen experimenteren met nieuwe technieken en
businessmodellen. Flanders Make werkt mee aan een
proeftuin over slimme connectiviteit (Smart Connectivity),
de werkvloer van de
toekomst (CollWork 4.0)
en slim onderhoud (Smart
Maintenance).
Flanders Make krijgt het
Hartveilig-label van het
Rode Kruis overhandigd.
Sinds enkele jaren hangt
er centraal een AEDtoestel. In najaar 2017
volgende een aantal
collega’s een reanimatieen AED-opleiding. Zo
zetten we verder in op
veiligheid.

Februari >

Optische communicatiesystemen gebruiken optische glasvezels die een kern hebben die kleiner is dan 10 micrometer. Glasvezelconnectoren moeten dus in staat zijn
om die optische vezels heel nauwkeurig
uit te lijnen om verliezen te minimaliseren.
FlandersMake@VUB patenteert het ontwerp en de 3D-productie van structuren
die de bundeldiameter vergroten op een
optische connector-eindvlak zodat de uitlijntoleranties verhoogd worden en de
gevoeligheid van de connectoren voor
omgevingsvervuiling zoals stof verminderd
wordt.
We ontwikkelen een virtueel ontwerpplat
form voor het diep
drukken in plaat
ma
teriaal. Daarmee bepalen we enerzijds het
effect van het druk
proces op product
parameters zoals de
dikte, en anderzijds
de
eigenschappen
van het eindproduct.

Maart >

Tijdens ons jaarlijkse netwerkevenement voor onze leden
kan je voor het eerst meerijden in onze zelfrijdende bus.
We spitsen ons onderzoek toe op de ontwikkeling van de
specifieke controle-algoritmes voor het vermijden van
obstakels. Die kennis zetten we vandaag verder in bij
andere toepassingen voor autonome systemen.
Bij het bewerken van grote onderdelen in composiet
materiaal is het belangrijk dat de panelen stabiel vast
geklemd worden. Flanders Make ontwikkelt hiervoor een
slim klemmechanisme, en dient een patentaanvraag in.

April >

Flanders Make neemt voor het eerst deel
aan de Hannover Messe. Het is meteen de
internationale vuurdoop voor het MAKE
LAB, het mobiele co-creatie labo waarmee
kennis en technologie naar bedrijven
gebracht wordt.
We ontwikkelden een magnetische veer die
elektromotoren duurzaam ondersteunt bij
hoge koppelimpulsen. Ook hiervoor dienen
we een patentaanvraag in.
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Mei >

De Raad van Bestuur van Flanders Make kondigt de beslissing
aan om zijn activiteiten in West-Vlaanderen uit te bouwen.
Vanuit Kortrijk ondersteunen we de maakbedrijven vooral bij
productie-onderzoek en -innovatie.
Lerende controllers verbeteren hun toekomstige werking aan
de hand van ervaring uit vorige uitvoeringen. We optimaliseren
lerende controlealgoritmes voor industriële toepassingen.
Deze helpen bedrijven om sneller geavanceerde controllers te
ontwikkelen en te ijken.

JUNI >

Experimentele testen voor de
validering van controllers zijn
tijdrovend en duur. We ontwikkelen
virtuele controllertests en door
gedreven teststrategieën die hiervoor
een oplossing bieden.

juli >

Snelle energieopslag is belangrijk voor
aandrijvingen van machines die heen-enweer gaande bewegingen maken. Anders
krijgen ze te grote snelheidsvariaties op
de aandrijfas, of ontstaan er energie
stromen tussen de machine en het net.
We ontwikkelen daarom een modelgebaseerde ontwerptool om de juiste energie
technologie te kiezen en de bijhorende
aandrijfcomponenten te selecteren.

augustus >

We werken aan de realisatie van
nieuwe topinfrastructuur

oktober >

september >

Om de innovatiedrempels voor Vlaamse
bedrijven te verlagen, lanceren we het
‘Innovation Boosting’ initiatief. We kijken
samen waar het technologisch en business innovatie
potentieel ligt, en gaan
van daaruit aan de slag via onder meer
haalbaarheidsstudies. Zo versnellen we
groei binnen de Vlaamse maakindustrie.
Flanders Make mocht niet ontbreken op de technologiebeurs
SuperNova. We demonstreren innovatieve technologische op
lossingen in onze eigen stand op de SuperNova Tech Fair. We
zijn ook co-curator van het paviljoen ‘De Toekomst van Werk’
op de SuperNova Expedition waarin Vlaamse bedrijven via
interactieve installaties het grote publiek laten kennismaken
met ‘het werken van morgen’.
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Flanders Make opent nieuwe top
infrastructuur in Lommel. Vertegen
woordigers van zowel grote bedrijven
als KMO’s ervaren hoe ze via 3 gloed
nieuwe living labs met de nieuwste
(robot)technologieën ondersteuning
krijgen om hun producten te testen
en perfectioneren. Ze ontdekken ook
de nieuwste productietechnologieën
die nodig zijn om mee te springen
op de trein van Industrie 4.0. Het
grote publiek kan de nieuwe labo’s
en andere onder
zoeksinfrastructuur
bezoeken tijdens Open Bedrijvendag.

MIJLPALEN 2018

november >

Met 450 ingeschreven bezoekers organiseren we op 27 november ons
jaarlijks Symposium. CEO’s, R&D Managers en ingenieurs van grote en kleine
ondernemingen leren aan de hand van inspirerende presentaties, concrete
succesverhalen en toegankelijke demo’s wat de toekomst voor de maakindustrie
in petto heeft.
De afwerking van grote onderdelen in composietmateriaal voor toepassingen
in de luchtvaart is moeilijk en duur. We bereiken in ons onderzoek
procesdoorbraak voor trillingsondersteunende bewerkingen. Zo verminderen
we productietijd en -kost, en verhogen we de kwaliteit van het eindproduct.

december >

Op 5 december openen wij onze gloednieuwe kantoren en onderzoeks
infrastructuur in het Wetenschapspark van Leuven, in aanwezigheid van
Vlaams Innovatieminister Philippe Muyters. Hiermee zullen we de industrie
in Vlaanderen nog beter ondersteunen bij de innovatie en de digitale
transformatie die nodig zijn om mee op de trein te springen van Industrie 4.0,
de vierde industriële revolutie die nu volop plaatsvindt.

JA ARVERS L AG 2018 • 11

onze ORGANISATIE
Flanders Make is het onderzoekscentrum voor de
maakindustrie. Ontdek onze organisatie.

3 co-creatie centra
en labo’s bij
de 5 Vlaamse
universiteiten
organigram
raad van bestuur

adviesraden

het innovatieecosysteem

organisatie

3 co-creatie centra en labo’s
bij de 5 Vlaamse universiteiten

Antwerpen
@

Lommel

Kortrijk
Hasselt
@

Gent
@

Brussel
@
Leuven
Leuven
@
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organisatie

Raad van Bestuur

Vooraan vlnr: Carine Smolders, Karin Coninx, Ann Aerts, Geert Ostyn, Urbain Vandeurzen, Inge Bruynooghe, Dirk Torfs,
Sonia Van Ballaert
Achteraan vlnr: Eric Sleeckx, Herman Derache, Paul Snauwaert, Erwin Dewallef, Jozef Ghijselen (vervanging Leo Van de
Loock), Patricia Ceysens, Koenraad Debackere
Ontbreken op de foto: Herman De Bode, Dominiek Verkammen, Rik Van de Walle, Hugo Thienpont, Fleur Maas, Philippe
Miclotte
CEO
DIRK TORFS

Organigram
COO
MARC ENGELS

CTO
LIEVEN DE MEYER

CEO
DIRK TORFS

CVO
JAN BOGAERT
COO
ACCOUNT
MANAGERS
MARC ENGELS

CTO
LIEVEN DE MEYER

CVO
JAN BOGAERT

BERT DEXTERS

ACCOUNT MANAGERS

MARC PITTEVILS

BERT DEXTERS

GER VAN DEN KERKHOF

MARC PITTEVILS

GER VAN DEN KERKHOF

CORE LAB MANAGERS

CLUSTER MANAGERS

DECISION & CONTROL
ANDREI BARTIC

DECISIONS
WOUTER DE NIJS

DESIGN & OPTIMISATION

PAOLA CAMPESTRINI

CODESIGNS
SUZANNE VAN POPPEL

MOTION PRODUCTS
MARC ENGELS a.i.

MOTIONS
WALTER DRIESSEN

EEDT-MP, UGENT
CAMPESTRINI
PETER PAOLA
SERGEANT

FLEXIBLE ASSEMBLY
SONIA VANDERLINDEN

PRODUCTIONS
MAARTEN WITTERS

EDM, MOTION
UHASSELT PRODUCTS
MARC ENGELS a.i.
KRIS LUYTEN

B-PHOT,
VUB MANAGERS DMMS-M, KULEUVEN
CLUSTER
JURGEN VAN ERPS
KONSTANTINOS GRYLLIAS
ANSYMO/COSYS,
DECISION & CONTROL DMMS-D, KULEUVEN
DECISIONS
UANTWERPEN
ANDREI BARTIC
WOUTER DE NIJS
STIJN JONCKHEERE
JOACHIM DENIL

DESIGN & OPTIMISATION

FLEXIBLE ASSEMBLY
SONIA VANDERLINDEN
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EEDT-DC, UGENT
GUILLAUME CREVECOEUR

CODESIGNS
MOBI, VUB
SUZANNE
OMAR
HEGAZY VAN POPPEL

B-PHOT, VUB
JURGEN VAN ERPS

DMMS-M, KULEUVEN
KONSTANTINOS GRYLLIAS

ANSYMO/COSYS,
UANTWERPEN
JOACHIM DENIL

DMMS-D, KULEUVEN
STIJN JONCKHEERE

MOTIONS
EEDT-MP, UGENT
ISYE, UGENT
R&MM, VUB
PETER SERGEANT
WALTER
JOHANNES
COTTYNDRIESSEN BRAM VANDERBORGHT
PRODUCTIONS
MAARTEN WITTERS

PMA-P,
KULEUVEN
CORE
LAB MANAGERS
JUN QIAN

EDM, UHASSELT
KRIS LUYTEN

EEDT-DC, UGENT
GUILLAUME CREVECOEUR

PMA

MOBI, VUB
ROB, KULEUVEN
OMAR HEGAZY
WILM DECRE

ISYE, UGENT
JOHANNES COTTYN

R&MM, VUB
BRAM VANDERBORGHT

RO
W

organisatie

Adviesraden

INDUSTRIELE ADVIESRAAD FLANDERS MAKE
Bart Vanderschueren

Materialise

Carl Eeckhout

Televic

Dominique Maes

Van de Wiele

Filip De Coninck

Bekaert

Goedele Heylen

Niko

Hans Vande Sande

Atlas Copco

Herman Van der Auweraer

Siemens Industry Software

Jos Pinte

Onafhankelijk expert

Koen Maertens

Maertec

Koen Reybrouck

Reycon

Marnix Lannoije

Schmitz Cargobull

Paul Snauwaert

CNH Industrial

Piet Wauters

Punch Powertrain

Geert Ostyn

Picanol

Dirk Torfs

Flanders Make

Erwin Dewallef

EWI

Leo Van de Loock

VLAIO

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD FLANDERS MAKE
Alain Bouscayrol

Université de Lille

Alex Bengoa

IK4 - TEKNIKER

Chris Merveille

IK4 - IKERLAN

Hugo Thienpont

Vrije Universiteit Brussel

Johan Stahre

Chalmers University

Johann Hoffelner

Linz Centre of Mechatronics

Martin Haegele

Fraunhofer IPA

Minna Lanz

Tampere University of Technology

Rik Dedoncker

RWTH Aachen

Russel Harris

Loughborough University

Thilo Bein

Fraunhofer LBF + TU Darmstadt

Urbain Vandeurzen

Flanders Make

Dirk Torfs

Flanders Make

Marc Engels

Flanders Make

Lieven De Meyer

Flanders Make

Erwin Dewallef

EWI

Leo Van de Loock

VLAIO
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organisatie

het innovatie-ecosysteem

BEDRIJVEN

And many others

lokale
onderzoekspartners

INTERNATIONALE
ONDERZOEKSPARTNERS

Ondersteunende
overheden

ons ledennetwerk
aantal leden

2014

#56
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2018

#150

organisatie

Onze lidbedrijven zijn verspreid over heel Vlaanderen. Als lid kan je kiezen om deel te nemen aan een of meerdere
clusterconsortia. Een cluster is een competentiedomein waarin wij technologische innovatie rond een onderwerp
waarmaken, kennis bundelen en partners samenbrengen. Binnen een clusterconsortium stuur je samen met andere
bedrijven en kennisinstellingen onderzoek aan van op de eerste rij.

Motion Products

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Assembly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atlas Copco
Cloostermans
CNH Industrial Belgium
Dana Belgium
Inverto
Leuven Air Bearings
Michel Van de Wiele
Picanol
Powerdale
Punch Powertrain
Siemens Industry Software
Tenneco Automotive Europe
Triphase
VDL Bus Roeselare

ABB
Achilles Design
Atlas Copco
Barco
Cloostermans
CNH Industrial Belgium
Daikin Europe
Dana Belgium
e-BO
Flexible Robotic Solutions
Janssen Pharmaceutica
Johnson & Johnson

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariasteen
Niko
Picanol
Procter & Gamble
Reynaers Aluminium
Sabca Limburg
SupportSquare
Tenneco
Terumo Europe
U-Sentric
Van Hoecke Automation
Vitalo Industries

Design & Optimisation

Decision & Control

• Atlas Copco Airpower
• Bekaert
(Bekaert Engineering)
• CNH Industrial Belgium
• DANA Belgium
• dotOcean
• Laser Cladding Venture
• 3D Systems
• Maintenance Partners
Belgium
• Materialise
• Michel Van de Wiele

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nikon Metrology Europe
Octinion
Picanol
Punch Powertrain
Siemens Industry
Software
Televic Rail
Tenneco Automotive
Europe
The Kobi Company
Triphase
VCST Industrial Products
ZF Wind Power
Antwerpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atlas Copco Airpower
Barco
Bosal Emission Control Systems
Cloostermans
CNH Industrial Belgium
DANA Belgium
Grammar Electronics
Michel Van de Wiele
Noesis
Picanol
Punch Powertrain
Recticel
Reynaers Aluminium
Siemens Industry Software
Tenneco Automotive Europe
Van Hoecke Automation
Voxdale
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ons onderzoek
Flanders Make voert hoogtechnologisch onderzoek voor toepassingen in de
maakindustrie. Kom te weten hoe wij de digitalisering van maakbedrijven stimuleren,
lees enkele mooie succesverhalen en volg mee hoe wij jongeren warm maken voor
wetenschap en technologie.

ROADMAPS
Van adaptieve systemen
naar digital twins.

stem
Science, Technology,
Engineering & Mathematics

INNOVATIESAMENWERKING
Vier bedrijven over de resultaten die
we samen behaalden

onderzoek

roADMAPS
Van adaptieve systemen naar digital twins. Nieuwe businessmodellen en operationele
verbeteringen. Wij stippelen de roadmap van de maakindustrie uit.

De toekomst van de Vlaamse maakindustrie:
anders ontwerpen, maken én denken.

Slimme, geconnecteerde producten en systemen, maatwerk aan de kostprijs van
serieproductie, en duurzame, mensondersteunde productie: het zijn drie duidelijke
tendensen die het toekomstbeeld van de maakindustrie kleuren. Vlaamse en Europese
bedrijven maken zich op voor een nieuwe manier van creëren, produceren én van
denken. En daarbij worden ze ondersteund door Flanders Make met innovatie op maat,
onderzoek en infrastructuur. Een gesprek met CEO Dirk Torfs, en CTO Lieven De Meyer.

Lieven De Meyer,
CTO

Dirk Torfs,
CEO

“We spreken over duurzame industriële productie als een
bedrijf kwaliteitsvolle producten ontwikkelt, gebaseerd op
onderzoek, deze maakt met een efficiënt productieproces,
en dit tegen een aanvaardbare kostprijs. Belangrijk is
bovendien dat het bedrijf zijn kennis gebruikt om waar
nodig het product of het productieproces bij te sturen”,
begint Dirk Torfs.
Het is net op die aspecten dat Flanders Make versterkend
wil werken. Onder meer door te investeren in onderzoek
en in infrastructuur die dicht bij de industriële context
staat, zodat de meerwaarde en het potentieel van ons
onderzoek voor bedrijven inzichtelijk wordt, wat een
boeiende wisselwerking oplevert. De afstemming op
de industriële noden zit diep verankerd in het DNA van
Flanders Make.

tendens naar slimme producten en productiesystemen,
daarnaast om het maken van gepersonaliseerde
producten aan de kost van serieproductie, en tot slot
om duurzame mensondersteunde productie”, zegt Dirk.
“Deze tendensen zijn zichtbaar op de langere termijn,
en onze roadmap spreidt zich dan ook niet uit over één
maar over tien jaar. We bekijken welke logische stappen
een onderneming kan zetten om binnen vijf of tien jaar
klaar te zijn voor geconnecteerde producten en volledige
digitalisatie. Binnen onze clusters bouwen we kennis
op waarmee we bedrijven kunnen helpen om betere,
slimmere en geconnecteerde producten te bedenken, én
te maken volgens een efficiënt en snel productieproces.”

Sinds een jaar is Flanders Make daartoe georganiseerd
in vier competentieclusters. Hun taak? Praktische
invulling geven aan onze strategie, die in lijn is met de
noden van de bedrijven en kadert binnen drie trends in
de maakindustrie. “In eerste instantie gaat het om de

Intelligente producten, slim geassembleerd
Geen enkele competentiecluster staat daarbij op zichzelf,
integendeel: ze werken erg nauw samen. Om te beginnen
is er de cluster Motion Products die zich buigt over het
luik ‘product’.
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onderzoek

Lieven De Meyer vertelt: “Onze focus gaat hier uit
naar het verbeteren van machines en voertuigen.
Aan de hand van intelligentie willen we ze zo slim en
geconnecteerd mogelijk maken. Daartoe definiëren we
gevalideerde architectuur om bijvoorbeeld machines en
voertuigen tegelijk efficiënter en adaptief te maken door
bewegingsenergie in een magnetische veer op te slaan
en deze slim terug te geven aan de toepassing. Daarbij
denken we ook aan functionaliteiten voor morgen, zodat
we die vandaag al kunnen voorzien. Machines zullen
binnenkort namelijk geconnecteerd zijn en zichzelf
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit alles
vergt een heel andere aanpak om de intelligentie van een
machine of voertuig te ontwerpen, testen en valideren.”
In het verlengde hiervan bevindt zich de cluster Flexible
Assembly, die zich bezighoudt met de manier waarop de
bedrijven deze producten morgen slim gaan produceren.
“Onze drijfveer is om gepersonaliseerde productie
mogelijk te maken aan de kostprijs van serieproductie”,
zegt Lieven. Hij verwijst daarmee naar het feit dat een
productieomgeving steeds vaker in staat moet zijn om
individuele varianten te creëren. “In de toekomst zal een
productlijn nauwelijks nog bestaan. Elk product zal op
maat opgevat zijn”, gaat Dirk verder. “Infrastructuur moet
niet alleen jouw product kunnen maken, maar ook het
mijne, en dat kan totaal verschillend zijn. Daarvoor zijn
er andere assemblageoplossingen nodig, die we binnen
deze cluster uitdenken en onderzoeken. Vanaf 2019
bouwt Flanders Make hiervoor nieuwe infrastructuur uit
in Kortrijk. Technologieën zoals robotica, automatisatie,
virtual en augmented reality worden daarbij
geïntegreerd. Ons doel is om flexibiliteit te creëren,
zodat de productieomgeving van een bedrijf van het ene
product naar het andere kan switchen zonder daarom
elke keer een omstelling te moeten doen, of die indien
nodig zeer snel te maken.”
Met de noden van de markt mee bewegen
Beide clusters zijn nauw met elkaar verweven. “Een bedrijf
dat al van bij het ontwerp van zijn product nadenkt over
toekomstige nieuwe functies - ook voor behoeftes die het
vandaag nog niet kent - én dat een productiesysteem
bedenkt dat in staat is om de vandaag nog onbekende
producten aan een economisch juiste kost en met de juiste
technologie te maken, kan morgen héél snel inspelen op
de noden van en veranderingen in de markt. En – als de
vraag zich voordoet - meteen een heel grote variëteit aan
producten produceren”, aldus Dirk.
Flanders Make houdt hierbij rekening met de volledige
levenscyclus van een product, en denkt dus niet
alleen aan assemblage maar ook aan disassemblage
(ontmanteling). “We zorgen ervoor dat een product niet
alleen produceerbaar is, maar ook onderhoudbaar én we
houden rekening met het circulaire aspect”, zegt Lieven.
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“Bovendien willen we bedrijven in staat stellen om met de
noden van hun klanten mee te bewegen, door dezelfde
assemblage- en disassemblagetechniek te gebruiken.
Zo kunnen ze gedurende de levensduur van het product
samen met de klant aanpassingen of updates doen,
digitaal of fysiek. Product- en productiekennis worden
dan samengebracht in service naar de klant toe.”
Het concept van de zogenaamde ‘digital twins’ komt
daarbij erg goed van pas: daarbij wordt er een
digitale kopie gemaakt van een fysiek product of een
productieproces. “Dankzij zo’n digital twin kunnen we
producten op voorhand valideren, testen en door de
productie sturen. Dat betekent dat een bedrijf een
ontwerpbeslissing al kan aanpassen nog voor het
product ontworpen is”, zegt Dirk. “Deze digitale versie
van de werkelijkheid is altijd gesynchroniseerd met het
fysieke product, en kan ook gemaakt worden voor een
productieproces. Het stelt bedrijven in staat om de tijd om
naar de markt te stappen met een innovatie aanzienlijk
te verkorten. Een van de technieken die hierbij gebruikt
worden, is augmented reality.”
Ontwerpcomplexiteit managen
Omdat het ontwerpproces er in deze context niet
eenvoudiger op wordt, is er verder ook de cluster Design
& Optimisation, die de toegenomen ontwerpcomplexiteit
voor bedrijven helpt managen. “In de toekomst gaan we
alle beschikbare data gebruiken om de digital twins te
verbeteren. Het gaat om een enorme hoeveelheid rijke
informatie over hoe klanten een product gebruiken,
wat er in de productie gebeurt, hoe het product
zich gedraagt, …”, zegt Lieven. “Die kennis willen we
gebruiken om alle oplossingen die het bedrijf genereert
in ontwerpmodellen te capteren.” Zo kunnen designers
de ontwerpcomplexiteit beheersen en zich focussen
op het genereren van die specifieke producten en
productieprocessen van de toekomst. Dat betekent dat
de kennis die binnen deze cluster opgebouwd wordt, in de
twee voorgaande clusters gebruikt kan worden, en dat ze
in die zin complementair aan elkaar zijn.
Binnen de cluster Decision & Control wil Flanders Make
bedrijven tot slot helpen om via systeemintelligentie te
komen tot slimmere systemen. “Als de intelligentie van
een machine groot genoeg is, kunnen de operatoren
maximaal ondersteund worden en zijn er minder
eenvoudige menselijke interventies nodig, en wordt het
systeem waardevoller”, besluit Dirk. “Dankzij artificiële
intelligentie zetten we hier vandaag veel sneller
stappen in dan vroeger. Op die manier kunnen systemen
anticiperen op eventuele gebeurtenissen. Als het gaat
om geconnecteerde systemen, kan dit bijvoorbeeld leiden
tot een systeeminterventie in de ene wagen nadat een
andere wagen onderweg een bepaald probleem heeft
gehad.”

onderzoek

INNOVATIESAMENWERKING
Hoe werken bedrijven samen met Flanders Make? Tot wat leidt die samenwerking en
hoe levert hen dat een competitief voordeel op? Vier partners getuigen.

> Decision & Control

“Voor iemand buiten onze business is staal allesbehalve
een sexy materiaal.
En toch ontdekken we elke dag
nieuwe mogelijkheden.” Aan het woord is Filip De Coninck,
senior engineering manager exploration projects bij
staaldraadproducent Bekaert. ”Nieuwe mogelijkheden brengen
heel wat uitdagingen met zich mee. Flanders Make ondersteunt
ons in een aantal van die uitdagingen.” bevestigt Filip.
“Onze producten worden steeds complexer. Wat betekent dat
ook de complexiteit van ons productieproces toeneemt. Het moet
steeds nauwkeuriger en kwaliteitsvoller. De nood aan controle
stijgt. En daarin spelen robuustere, snellere en goedkopere
sensoren een grote rol.”
“Voor een bepaalde toepassing was het bijvoorbeeld nodig dat
we een kwaliteitssensor robuuster konden maken. Flanders Make
helpt ons hierbij. Dit is maar één van de onderzoeksprojecten
waaraan we deelnemen. We werken al vrij lang en intens samen.
Het beste bewijs van onze fijne samenwerking? Telkens weer
stappen we mee in nieuwe projecten. Niet alleen rond sensoren,
maar even goed rond controlevaardigheden, bijvoorbeeld.”
“Onze roadmaps vertonen steeds meer raakvlakken. Wij reiken
onze collega’s van Flanders Make ideeën, vragen en uitdagingen
aan. Hier proberen zij dan synergieën rond op te zetten met
andere industriële spelers en academische partners. Tegen de tijd
dat een idee is uitgewerkt tot een volwaardig onderzoeksproject,
staat het ook op onze roadmap.”
“Dat hele proces verloopt steeds meer synchroon. De dialoog,
de interactie wordt beter. Om de zes maanden plannen wij van
Bekaert een intensief overleg met de collega’s van Flanders
Make. Niet alleen om de lopende projecten op te volgen, maar
ook om de vinger aan de pols te houden. Zijn er nog interessante
onderzoeksprojecten die een link bevatten met onze uitdagingen?”
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“

ONZE ROADMAPS
VERTONEN
STEEDS MEER
RAAKVLAKKEN.
Filip De Coninck
Senior engineering manager Bekaert

onderzoek

EEN METHODOLOGIE
VOOR DE
EENVOUDIGERE
TOEPASSING VAN
FUNCTIONELE
VEILIGHEIDSNORMEN
BIJ DANA
> Design & optimisation

Voertuigen en machines moeten aan steeds meer
en striktere veiligheidsvereisten voldoen. Ze worden
complexer en bevatten meer software. Wanneer
die software faalt, zorgt functionele veiligheid
ervoor dat de veiligheid gegarandeerd is. Dergelijke
functionele veiligheidsvereisten zijn niet beperkt tot
de landen waarin de voertuig- of machinebouwer
actief is. Zo is ook de Europese regelgeving rond
productaansprakelijkheid bijvoorbeeld van toe
passing. Bovendien verschillen de standaarden per
sector: in de mijnbouw gelden andere vereisten dan
in de logistiek.
Dat zegt ook machinebouwer Dana Belgium, een
belangrijke strategische leverancier in de automotive
industrie, met een productie-eenheid en engineering
afdeling in West-Vlaanderen.
“Dankzij FLAME is Dana Belgium uitgegroeid tot
het competentiecentrum rond functionele veiligheid
binnen de wereldwijde Dana groep”, zegt Bjorn
Aelvoet, Team Leader embedded systems & functional
safety. “FLAME zorgt ervoor dat onze verscheidenheid
van producten voor de verscheidenheid van markten
een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit halen.
Dana heeft FLAME volledig omarmd en omgezet in
bedrijfspecifieke processen (dFLAME) binnen het
functionele veiligheidsteam. Momenteel worden
deze processen uitgerold naar alle andere Dana
businessunits onder de naam ‘One Dana Mechatronic
Standard’.”
Flanders Make werkt reeds geruime tijd aan een
referentieproces voor functionele veiligheid voor
verschillende toepassingen zoals personenwagens,
machinebouw en agricultuur. Op die manier kunnen
bedrijven, bijvoorbeeld, verschillen tussen hun huidige
processen en de relevante ISO-standaarden in kaart
brengen en een grote stap zetten om hun processen
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conform aan die standaarden te definiëren en uit te
rollen. Deze ontwikkelingsmethodologie, FLAME, kan
onafhankelijk van het type voertuig of machine toe
gepast worden.
“Dankzij het online platform FLAME zijn we niet alleen
zeker dat we aan de heersende normen voldoen. We
zijn er ook zeker van dat wanneer we een ontwerp
wijziging doorvoeren, we meteen weten of dit impact
heeft op de functionele veiligheid.”
Hoe ziet dat er dan concreet uit? We gaan uit van
functionele vereisten en hoe, met welke architectuur
we daar aan tegemoet komen. FLAME is zowel
toepasbaar op een klassieke Powershift aandrijflijn
voor ‘off-highway’ voertuigen alsook op een ‘on-road’
voertuig met complete elektrische Dana-aandrijflijn.
FLAME vertelt ons dan aan welke veiligheidsvereisten
we moeten voldoen om het risico te beperken.
De toepassing van deze ontwerpmethodologie
voor veiligheidskritische systemen zal de Vlaamse
voertuig- en machinebouwers ondersteunen om op
een efficiënte wijze te beantwoorden aan de vereisten
van de functionele veiligheidsstandaarden. Bovendien
is de methodologie ook toepasbaar op product
families. Hierdoor kunnen de bedrijven hun totale
ontwikkelkosten en -inspanningen zo veel mogelijk
beperken.
Aangezien deze methodologie voor verschillende
internationale standaarden werkt, kunnen de bedrijven
dankzij het gebruik ervan eenvoudiger nagaan of ze
voldoen aan de standaarden voor andere markten en
de daarbij horende certificatievereisten.

onderzoek

“

Achilles Design
zet de mens
centraal in het
ontwerp van de
producten en
systemen van
morgen
Lukas Van Campenhout,
Projectleider Achilles Design

> flexible assembly

Al meer dan 20 jaar ondersteunt Achilles Design
bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve
en doordachte producten en systemen. Omdat
digitale technologie alomtegenwoordig is, heeft een
groot deel van de producten en systemen die ze
ontwerpen, vandaag een digitale dimensie.

Er werd een demonstrator ontwikkeld waarin een
cobot een meting voor kwaliteitscontrole uitvoert
op een object. De resultaten van de meting worden
in real-time gevisualiseerd en op het object zelf
geprojecteerd, wat de taak voor de operator
intuïtiever en makkelijker maakt.

Lukas Van Campenhout, projectleider bij Achilles
Design, legt uit hoe ze de gebruikservaring naar
een hoger niveau tillen: “De interface met nieuwe
producten en systemen die we ontwikkelen, de manier
waarop we ermee omgaan, is zowel fysiek als digitaal
van aard. De ontwerpdiscipline die zich toespitst
op hybride interfaces heet design voor interactie,
en Achilles Design wil hierin een unieke expertise
uitbouwen. Dankzij onze samenwerking met Flanders
Make kunnen we deze ambitie realiseren.”

De software die voor dit project ontwikkeld werd,
wordt nu verder geoptimaliseerd om de flexibiliteit
van robottechnologie te vergroten. Robots en cobots
kunnen zo sneller en eenvoudiger geherprogrammeerd
worden, waardoor ze breder ingang vinden in de
Vlaamse bedrijven.

Hoe werken mensen en robots in de toekomst
samen?
Samen met Flanders Make, Kuka en Audi bestudeerde
Achilles Design de interactie tussen operatoren en
cobots (collaboratieve robots) in een productieomgeving. Nieuwe, digitale technologieën zoals
augmented en virtual reality, werden daarbij
aangewend om die interface vorm te geven.

Resultaten
Naast een vruchtbare samenwerking met de con
sortium partners, leverde dit project voor Achilles
Design twee heel concrete resultaten op. Enerzijds
startten ze een nieuw competence center voor digital
design. Dit richt zich specifiek op hybride producten
en systemen, en is snel groeiend. Daarnaast werd
een eigen onderzoeksgroep in het leven geroepen,
Ground Eight. Bij Ground Eight doen professionele
ontwerpers exploratief onderzoek naar interactie met
hybride producten en systemen.
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> MOTION Products

De bewerking van onderdelen in composietmateriaal
vraagt om speciale aandacht. Niet alleen is het
materiaal heel specifiek, omdat het opgebouwd is
uit lagen en vezels, maar het gaat vaak ook om grote
en flexibele oppervlaktes, bedoeld voor onder meer
de luchtvaartsector. De machines moeten daarom
telkens aangepast worden voor de bewerking
van een enkel onderdeel of een kleine serie en dat
maakt het bewerken van onderdelen in composiet
moeilijk en duur. Daarnaast gebeurt het nog te
vaak dat de onderdelen bij bijvoorbeeld boren of
frezen delamineren of defragmenteren wanneer de
snijomstandigheden niet optimaal zijn.
Voor LAB Motion Systems, een Leuvens high-tech
bedrijf dat ontstond als spin-off van de KULeuven, was
dit een interessant vraagstuk. Ze zijn gespecialiseerd
in de ontwikkeling van hoge precisie luchtlagers. Om
speciale spillen te ontwikkelen voor het bewerken
van onderdelen in composiet via vibratietechnologie,
werkten ze samen met Flanders Make.
“Delaminatie van composietmateriaal is een
probleem”, zegt Wim Van de Vijver, CEO van LAB
Motion Systems. “Doordat de lagen waaruit het
materiaal opgebouwd is, van elkaar scheiden, verliest
het onderdeel in sterkte. Impact zoals boren of frezen
kan al voor minuscule interne defecten zorgen. Voor
kritische toepassingen zoals in de luchtvaart, gelden
strenge kwaliteitseisen en is zoiets onaanvaardbaar.”
Trillingen op de juiste frequentie
Er werd een procesontwikkeling gerealiseerd op
het gebied van trillingsondersteunende bewerking.
Vibraties op het juiste niveau kunnen er immers
voor zorgen dat het composiet gladder blijft en de
verspaning netjes gebeurt. Dat is niet alleen beter
voor het onderdeel en versnelt het bewerkingsproces,
maar verlengt ook aanzienlijk de levensduur van het
snijgereedschap. Op die manier kan de kost van de
bewerking dalen.
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FLANDERS MAKE EN
LAB MOTION SYSTEMS
BUNDELEN HUN KRACHTEN
IN HET BEWERKEN VAN
COMPOSIET
Het ontwikkelde testplatform kan de frequentie
en amplitude van de gebruikte trillingen in een
optimaal regime brengen. Zo worden optimale
omstandigheden gecreëerd voor het bewerken van
verschillende materialen, zoals boren in composiet op
titanium.
Flanders Make kan bogen op uitgebreide ervaring
in controletechnieken. Diens onderzoekers speelden
een belangrijke rol in het ontwikkelen van de
controlesoftware voor de modules van LAB Motion
Systems. Voor LAB Motion Systems opent de
technologie deuren richting verspaningscentra.
“We bundelden de kennis van Flanders Make
over trillingspatronen met onze eigen expertise in
precisiebewerking. Het ontwikkelde prototype kan
een veelbelovende oplossing zijn voor het gebruik
in bestaande CNC machines. De spil zou er dan als
een bijkomende module op geplaatst kunnen worden.
Hier zit de potentiële meerwaarde voor onze klanten.”

onderzoek

STEM
Het is belangrijk dat Vlaanderen op de kaart blijft staan op het gebied van
wetenschap en technologie. Door hoog in te zetten op kennis, kunnen bedrijven
immers innoveren. Als onderzoekscentrum vinden we het daarom belangrijk om
STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering & Mathematics) in de kijker
te zetten bij jongeren. Zo stimuleren we hen om voor wetenschap en technologie
te kiezen. Bovendien zorgt een brede aanpak ervoor dat we ook meisjes,
toptalenten en kansengroepen bereiken, die traditioneel niet zo snel aan die
studierichtingen denken. Flanders Make werkt hiervoor onder meer samen met
de Vlaamse FabLabs.
• We ondersteunen Ingegno Maker Space
(vzw De Creatieve Stem) bij de organisatie
van STEM-workshops voor de leerlingen
uit het zesde leerjaar van basisschool De
Speling in Lommel. Zo laten we ze van jongs
af aan kennismaken met wetenschap en
technologie.
De workshops vonden plaats op 14 en
15 juni 2018. Het resultaat mocht er
zijn. De kinderen maakten 3D-geprinte
koelkastmagneten en programmeerden een
Arduino-computer.
• Tijdens Open Bedrijvendag zetten bedrijven
in heel Vlaanderen hun deuren open
voor het grote publiek. Zo ook Flanders
Make. Wij waren extra trots op de 1400
geïnteresseerde bezoekers voor onze virtual
reality-ruimtes, klimaatkamer en robots,
want het was meteen de eerste keer dat we
onze drie nieuwe living labs toonden.
• De laatste zondag van november is Dag van
de Wetenschap. Flanders Make droeg zijn
steentje bij met een stand bij onze collega’s
van FlandersMake@UGent.
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ONZE DIENSTEN
Wij ondersteunen bedrijven in de maakindustrie bij het ontwikkelen en optimaliseren van producten en
productieprocessen. Dat doen we zowel met hoogtechnologische innovaties op maat voor individuele
bedrijven en het testen en valideren van technologische oplossingen, als met precompetitief
onderzoek samen met meerdere organisaties.

INNOVATIE
OP MAAT
TESTEN EN
VALIDATIE
ONDERZOEK

diensten

innovatie op maat
Wanneer de vraag naar producten op maat aan de kost van massaproductie stijgt, komen bedrijven voor heel
specifieke uitdagingen te staan. Maar het prijskaartje is niet alles. Om competitief te blijven, moeten ze nieuwe,
innovatieve producten op de markt blijven brengen en hun productiemethodes permanent optimaliseren. Wij
staan hen bij met raad en daad, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden.

> absolute cycling

Algoritmes leiden tot de ontwikkeling van een innovatieve
fietscomputer bij absolute cycling.
Sensoren in fietscomputers zijn erg gevoelig voor een
correcte plaatsing en kalibratie. De installatieprocedure
is dan ook complex. In de praktijk zijn ze daarom weinig
gebruiksvriendelijk. Om fietscomputers accurater te maken,
wilde Absolute Cycling in de eerste plaats het gebruik
van inertiële meeteenheid sensoren voor verbeterde GPS
positionering onderzoeken. In de tweede plaats wilden ze deze
reeds aanwezige sensoren gebruiken om de trapfrequentie
te bepalen. Tot slot zochten ze ook naar een oplossing om
accurater de afgelegde hoogte en hellingsgraad te meten. Het
Nederlandse productontwikkelingsbedrijf ging op zoek naar
een partner om deze uitdagingen aan te pakken in het ontwerp
van een innovatieve fietscomputer.
Flanders Make en Absolute Cycling ontwikkelden een accuraat GPS positioneringssysteem, aan de hand van
een algoritme voor sensorfusie met data van inertiële meeteenheidsensoren. Bovendien ontwikkelden ze een
algoritme dat het gebruik van een trapfrequentiesensor vermijdt, en bouwt op de reeds aanwezige inertiële meetunit. In een lopend vervolgproject wordt de robuustheid en betrouwbaarheid van dit algoritme verder geoptimaliseerd, zeker wanneer de weg er slecht bij ligt of er ongelijke kracht op de pedalen uitgeoefend wordt. Flanders
Make onderzoekt vandaag ook de haalbaarheid van een algoritme voor foutloze meting van de afgelegde hoogte en hellingsgraad. Dankzij de ontwikkelde functionaliteiten en uitgebreide testen met een speciaal ontwikkeld
prototype, moet de nieuwe fietscomputer van Absolute Cycling gebruiksvriendelijker en preciezer zijn dan het
huidige marktaanbod.

“

“In een artikel over GPS positionering kwam Flanders
Make naar voor als een betrouwbare partner met
uitgebreide expertise in sensorfusie, signaalverwerking
en de ontwikkeling van algoritmes”, zegt Harm Giesen,
Algemeen Directeur van Absolute Cycling. “Ze bouwden
hierop verder en we zitten ondertussen al aan ons tweede
samenwerkingsproject.”
Absolute Cycling start in juni 2019 met een crowdfunding
campagne via Indiegogo.
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> Tenneco

Management en werknemers van Tenneco testen
cobots en digitale werkinstructies in het MAKE LAB.
Schokdemperfabrikant Tenneco wilde de mogelijk
heden onderzoeken om cobots (collaboratieve robots
die kunnen samenwerken met mensen) en digitale
werkinstructies te integreren in hun productielijn.
Flanders Make beschikt daarvoor sinds enige
tijd over een mobiel labo, het MAKE LAB. Eerst
werden verschillende types van cobots getest om
hun functionaliteiten tegen de vereisten te toetsen.
Het geselecteerde model werd in het MAKE LAB
geïmplementeerd en aangevuld met een digitaal
instructiesysteem.
De werkende demo-opstelling kon letterlijk tot op
de werkvloer bij Tenneco gebracht worden, zodat
zowel het management als de werknemers de nieuwe
technologieën kunnen uitproberen.

“

“We waren op zoek naar een partner die
ons onafhankelijke expertise kon bieden en
de nodige infrastructuur in huis had om dit
project tot een goede einde te brengen”,
zeggen Stefan Peerenbooms, Sr. Advanced
Manufacturing Engineer en James Richard,
Sr. Avanced Manufacturing Technician van
Tenneco. “De grootste uitdaging bestond
er in om de hele organisatie mee te krijgen.
Doordat iedereen kon deelnemen aan de
demo’s waarbij men op een laagdrempelige
manier vertrouwd kon geraken met de cobots
en de nieuwe manier van werken, zijn we daar
zeker en vast in geslaagd.”

> vanhool

Ondersteuning voor Van Hool bij het implementeren van functionele veiligheidsnormen voor bus- en coach
bouwers.
Bus- en coachbouwer Van Hool start met de im
plementatie van functionele veiligheidsprocessen in
hun productontwerp. Daarvoor werken ze samen met
Flanders Make, dat over de nodige ervaring beschikt
in het toepassen van functionele veiligheidsnormen.
Aan de hand van een case study in het ISO26262proces voor bus- en coachbouwers doorlopen we
de verschillende fases in het traject om de correcte
functionele veiligheidsvereisten te implementeren.
Dankzij de samenwerking kan Van Hool kennis opdoen
en noodzakelijke methodes en tools opbouwen om
de ISO-norm transversaal in hun huidige product
ontwerpproces te integreren.

In de case study werden de risico’s gelinkt aan
passagiersdeurfunctionaliteiten in kaart gebracht.
We definieerden het betreffende ASIL-niveau
(Automotive Safety Integrety Level) van waaruit
bepaald kon worden aan welke veiligheidsvereisten
het systeem zeker moet voldoen voor dat niveau.
Bovendien hebben we het kader uitgezet om de
nodige hardware en software te ontwikkelen. Op deze
manier verkrijgt Van Hool een compleet overzicht
van de voornaamste functionele veiligheidsvereisten
voor een bus of coach, net als de bijhorende
HARA-analysemethodes (Hazard Analysis and Risk
Assessment), betrouwbaarheidsevaluatie van de
hardware en een aangepaste, consistente methode
voor softwareontwikkeling.
Bijkomend werd een ISO26262 gap-analyse
uitgevoerd om verdere verbeteracties te identificeren.
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> duco

Energie-efficiëntere systemen voor DUCO dankzij
de toepassing van machine learning en geavanceerde
controle
Sinds 1991 is Duco een toonaangevende Europese
producent van ventilatie- en zonweringssystemen.
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag
naar energie-efficiënte oplossingen, interactie met
hernieuwbare energiebronnen en milieu
vriendelijk
heid, kwam Duco op de proppen met DucoBox Eco.
Deze ventilatiewarmtepomp voorziet woningen op
een efficiënte manier van warm water, verwarming
en frisse, gezonde lucht. Duco nam contact op met
Flanders Make om te onderzoeken in welke mate
DucoBox Eco nog gerichter kan inspelen op de
comfortwensen van de bewoners en de variërende
klimaatcondities.
De expertise van Flanders Make werd voor de
implementatie van een geavanceerde controle
strategie ingezet. Om er zeker van te zijn dat de
capaciteiten van het concept ten volle benut zouden
worden, ontwikkelde het onderzoekscentrum een
optimalisatie-gebaseerde regelaar. Het nieuwe algo
ritme maakt gebruik van modellen van de Ducosystemen, de bewoners en het huis. Op die manier
kan het de impact van de verschillende regelacties
op comfort, kost en energieverbruik voorspellen. Ook
de expertise op het vlak van machine learning werd
toegepast om zo de impact van het gedrag van de
inwoners op het energieverbruik te analyseren.

“

Dankzij deze studie kan Duco beter bepalen
hoeveel energie en kosten een gezin kan
besparen door de ventilatiewarmtepomp
DucoBox Eco in huis te nemen, in
een all-electric of hybride opstelling.
Overeenkomstige analyses en de nieuwe
controletechnieken zullen ook op
toekomstige systemen van Duco toegepast
worden, aangezien het sterker inzetten van
hernieuwbare energiebronnen in combinatie
met het afbouwen van gasaansluitingen zorgt
voor een complex energievraagstuk.
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> goodyear

Een efficiënter ontwerpproces dankzij het gebruik van geavanceerde, efficiënte modellen voor het ontwerpen
van autobanden bij Goodyear.

Wanneer het ontwerp van een autoband
geoptimaliseerd wordt, moet er rekening gehouden
worden met meer dan 50 criteria waaraan de
band moet voldoen: rem- en rijgedrag, brandstof
verbruik, ... Al deze performantiecriteria kunnen
niet los van elkaar beschouwd worden maar
moeten tegelijk geoptimaliseerd worden. Bovendien
verwachten voertuigproducenten steeds snellere
ontwikkelingstijden. Betrouwbare, voorspellende
simulatietechnieken bieden daarom een duidelijk
voordeel ten opzichte van traditionele tijdrovende
fysieke
(experimentele)
testen.
Goodyear
Innovation Center Luxembourg (GICL) heeft
FlandersMake@KULeuven gecontacteerd om een
efficiënte, voorspellende numerieke simulatie
methode te ontwikkelen om de dynamische krachten
tussen de band en het wegdek te berekenen en zo
het ontwerpproces voor autobanden met betrekking
tot geluid en trillingen efficiënter te maken.
Het is een hele uitdaging om nieuwe bandontwerpen
te ontwikkelen en te valideren. Resultaten uit
simulaties kunnen gebruikt worden om de prestaties
van het ontwerp van een autoband te beoordelen.
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Door de complexiteit en enorme hoeveelheid
performantiecriteria, dienen naast het gebruik
van geavanceerde modellen ook wiskundige
technieken toegepast te worden om uiteindelijk tot
een efficiënt numeriek ontwerpproces te komen.
FlandersMake@KULeuven kan bogen op uitgebreide
ervaring in geavanceerde model-reductie en was
daarom de uitgelezen partner.
Een doctoraatsproject werd opgezet, met de
financiële steun van het Fonds National de la
Recherche (FNR) Luxembourg, om de beoogde tool
te ontwikkelen.

“

Dankzij de volledig predictieve, efficiënte
numerieke tool zou de doorlooptijd van het
autobandontwerp met betrekking tot geluid en
trillingen verkort kunnen worden van initieel
maanden tot vandaag uren of dagen, omdat geen
fysieke prototypes meer gebouwd en getest
moeten worden.

diensten

> siemens PLM Software

Siemens PLM Software haalt het onderste uit de dataset dankzij virtuele modellen.
Om nieuwe ophangingen voor voertuigen te
ontwikkelen of om de levensduur van bestaande
systemen te verbeteren, is het cruciaal om de
krachten op en spanningen in cruciale ophangings
componenten te kunnen meten. Hiervoor worden
traditioneel sensoren gebruikt die ofwel erg duur
zijn ofwel moeilijk aan te brengen zijn. Siemens PLM
Software, een gespecialiseerd softwarebedrijf, ging
daarom samen met Flanders Make op zoek naar
manieren om dit proces te verbeteren.

“

De doelstelling was om eenvoudigere, goedkopere
sensoren te gebruiken die ook makkelijker aan te
brengen zijn. Deze sensoren meten dan wel niet
rechtstreeks kracht of spanning, maar door de
meetgegevens te koppelen met virtuele modellen,
kunnen de gewenste grootheden wel geschat
worden via een zogenaamd ‘virtual sensing’ aanpak.
Het validatieproces gaat zo een stuk sneller, zodat
de marktintroductietijd van nieuwe ophangingen
aanzienlijk verkort wordt.

Siemens PLM Software bekijkt momenteel een commerciële uitrol van deze aanpak in haar
Simcenter Software Portfolio en dienstverlening.

testen en validatie
Wij beschikken over hoogtechnologische test- en validatie-infrastructuur. Die gebruiken wij
niet alleen voor onderzoek. Bedrijven kunnen een beroep doen op onze diensten om een nieuw
concept te ontwikkelen, hun eigen oplossingen te valideren of uitgebreide testen uit te voeren op
component- of systeemniveau. Daarnaast beschikken we over werkruimtes en materialen om in alle
confidentialiteit prototypes te bouwen en aan te passen. Ontdek al onze infrastructuur op onze
website en via de verhalen hieronder.

> DANA

Voertuigbouwer Dana uit Brugge gebruikt de
modulaire multi-load aandrijflijn bij Flanders Make
om een nieuwe achteraandrijving te valideren.
De modulaire multi-load aandrijflijn simuleert
tegelijkertijd een wijde range aan wielsnelheden
(> 2.000rpm), motorsnelheden (> 2.000rpm) en
belastingen (> 1.500Nm). Dit komt overeen met de
wijde range van performantievereisten waaraan de
achteraandrijvingen van Dana in de echte wereld
moeten voldoen.
In deze testen wordt de focus gelegd op de
accuraatheid van de richting van het koppel dat
geleverd wordt door de aandrijving enerzijds.
Anderzijds bekijken we de afstelling van de controller
om zo een maximale performantie voor alle
werkomstandigheden te garanderen.

FOTO: conceptontwerp van de actieve achteraandrijving.
BRON: brochure Dana.

Validatie van een nieuwe
achteraandrijving van
Dana
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> verwater tank & industrial services

Verwater Tank & Industrial Services wil op een van zijn tanks met explosief
materiaal een dubbel dakbordes lijmen. Flanders Make voert in het Joining
& Materials Lab validatietesten uit van het vooropgestelde lijmsysteem.
Verwater Tank & Industrial Services levert hiervoor stalen met en zonder
coating aan.
Het doel van die testen is het opmeten van de sterkte en stijfheid van de
verlijmde stalen, zodat de resultaten van deze proeven gebruikt kunnen
worden als validatie van het lijmsysteem voor dit ingezet wordt voor
deze uitdagende toepassing. De aangeleverde stalen voor zowel de
afschuifproeven als trekproeven worden getest op de trekbank in het
Joining & Materials Lab.
Uit die eerste testen blijkt een duidelijke noodzaak om het te verlijmen
oppervlak grondig op te ruwen. Verdere testen bestuderen de invloed van de
ruwheid op het gekozen lijmsysteem. Bij die testen worden ook oppervlakteeigenschappen gemeten om zoveel mogelijk procesparameters van het
lijmproces in kaart te brengen.
Validatietesten voor het lijmsysteem een tank van Verwater Tank &
Industrial Services

> saris

Aanhangwagens van SARIS staan voor kwaliteit. Het
Nederlands familiebedrijf blijft dan ook continu innoveren
voor een optimale inzetbaarheid.
Recent hebben zij het concept van verschillende modellen
aangepast met het oog op onder andere kwaliteitsverbetering.
Om dat gewijzigde concept te valideren, deden ze beroep op
de kennis en expertise van Flanders Make.
De aanhangwagens werden op de 4x2-poster geplaatst om via
deze weg een versnelde levensduurtest uit te voeren. Versnelde
levensduurtesten zijn een kostenefficiënte manier om op korte
tijd het product te valideren.
Versnelde levensduurtesten op een
aanhangwagen van SARIS

32 • JA ARVERS L AG 2018

diensten

onderzoek
Ons onderzoek staat ten dienste van de maakindustrie. Ontdek hieronder aan de hand van heel concrete toepassingen
van resultaten uit precompetitieve onderzoeksprojecten hoe wij bedrijven helpen innoveren.

> atlas copco en VCST

Productiebedrijven streven continu naar verhoogde
productiviteit, onder meer door het vermijden
van machinestilstanden. Een vroege foutdetectie
door het monitoren van het trillingspatroon van
onderdelen zoals lagers en tandwielen maakt een
serieuze tijdswinst en kostenbesparing mogelijk.
FlandersMake@UAntwerpen ontwikkelde daarom
een compact data-acquisitie- en verwerkingssysteem
dat low-cost conditiemonitoring ondersteunt. Door
een uitgekiende combinatie van low-cost hardware
en software-optimalisatie is dit systeem in staat
de dure data-acquisitiesystemen te vervangen die
traditioneel voor conditiemonitoring worden gebruikt.
Het tijdens het onderzoeksproject ontwikkelde
systeem heeft voor vergelijkbare prestaties een kost
prijs die ongeveer 10 keer lager ligt.
Het data-acquisitiesysteem voor trilling-gebaseerde
conditiebewaking werd succesvol getest op typische
toepassingen van de bedrijven die bij het project
betrokken waren, zoals de online monitoring van
productiemachines bij Atlas Copco en het slijpproces
van tandwielen bij VCST.

Een slim monitoringssysteem voor vroegtijdige
foutdetectie vermijdt machinestilstand bij
Atlas Copco en VCST

> connect group

Testen hebben aangetoond dat de levensduur van elektrolytische condensatoren erg variabel kan zijn.
Daarom implementeerde Connect Group, een
leverancier van technologie, samenbouw van
totale systemen, PCB en kabelassemblage voor de
professionele industrie, een nieuwe methodologie om
de kwaliteit van capaciteiten in voorraad te bepalen.
Condensatoren zijn erg schaars en hebben daarom
lange leveringstermijnen (4 tot 5 maanden). Snellere
levering is in sommige gevallen mogelijk wanneer
voorraadonderdelen gebruikt kunnen worden.
Daarvoor moet men wel zeker stellen dat deze nog
kwalitatief in orde zijn.

Connect Group ontwikkelde samen met Flanders
Make een relatieve meetmethode om de capaciteit
van condensatoren te meten met behulp van een
methode gebaseerd op twee specifieke frequenties.
Connect Group paste de methode toe op 2
moederborden voor industriële toepassingen (goed
voor 100 condensatoren) waardoor een levertermijn
van 20 weken vermeden kon worden.
Dankzij de meetmethode kan Connect Group
zijn competitiviteit vergroten door kwaliteitsvolle
producten met kortere leveringstermijnen aan te
bieden en boetes gelinkt aan late levering vermijden.

Connect Group vergroot zijn concurrentie
vermogen met nieuwe meetmethode voor
levensduurbepaling van condensatoren
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> jabil

Flanders Make ontwikkelde een methodologie om
op een accurate manier supercondensatoren te
testen en te kwalificeren.
Deze methodologie bestaat uit:
• een optimaal ontwerp voor versnelde
levensduurtesten
• technieken om de parameters van de
performantie van de supercondensatoren vast te
stellen
• technieken om betrouwbaarheidsanalyses uit te
voeren

Met die informatie ging Jabil, een onderneming die
elektronische apparatuur vervaardigt, zelf aan de
slag om een economische test set-up te bouwen
waarmee ze de levensduur van supercondensatoren
kunnen bepalen. Door vergelijking van de Flanders
Make- en Jabil-testresultaten, kregen ze vertrouwen
in de gebruikte testmethoden, en kon de nieuwe
testopstelling van Jabil in een relatief korte periode
uitgerold worden voor de kwalificatie van de supercondensator.
Hiermee voeren ze vandaag testen uit voor hun
klanten.

Jabil biedt nieuwe diensten aan voor het testen
en kwalificeren van supercondensatoren met
de ontwikkelde test-setup

> siemens PLM SOFTWARE

Geluidsafstraling en ongewenste trillingen zijn
belangrijke differentiërende kenmerken voor aan
drijflijnen in voertuigen en machines. Vaak liggen
fenomenen die optreden bij tandwielcontact aan de
basis van dit geluid en deze trillingen.

De methodiek laat toe om het dynamisch gedrag
van complexe systemen, in dit geval (componenten
van) aandrijflijnen, te simuleren. Hierdoor kan de
ontwerper efficiënter tot een gevalideerd ontwerp
komen.

Flanders Make@KULeuven en Siemens PLM Software
werkten de afgelopen jaren aan geavanceerde
simulatie
methodes
om
tandwielcontact
in
aandrijflijnen correct te voorspellen en zo het
dynamisch gedrag van de aandrijving in kaart te
brengen.

Siemens PLM Software integreerde de technologie
reeds in Simcenter 3D, zijn nieuwe-generatie
softwaretool voor het ontwerpen van aandrijflijnen.

Een van de ontwikkelde technologieën is een
parametrische mesh generator voor het opbouwen
van eindige-elementenmodellen. Deze parametrische
tool laat toe om heel snel en effectief geschikte
‘meshen’ (of elementennetten) op te bouwen van
componenten in aandrijflijnen, zoals tandwielen,
die dan in een volgende stap gebruikt worden in
toegepaste contactmodelleeralgoritmen.
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Siemens PLM Software helpt designers met
first-time-right oplossingen bij het ontwerpen
van aandrijflijnen

diensten

> Daikin

Machines en toestellen moeten steeds stiller en
performanter zijn. Zo ook voor warmtepompen.
Het is nog een vaak voorkomende misvatting
dat (de buitenunit van) een warmtepomp voor
geluids
overlast in de eigen tuin en bij de buren
kan zorgen. Deze huisvest immers, in het geval van
een buitenluchtwarmtepomp, de compressor en
ventilator.
Daikin, een multinational gespecialiseerd in air
conditioning, koelsystemen, chemicaliën en afweer
systemen, investeert continu om hun producten
nog stiller te maken. Ze werkten nauw samen met
Flanders Make aan de ontwikkeling van hun Low
Sound Cover. Dat is een compacte, veelzijdige en
eenvoudig te monteren dekking om de geluidsimpact
van (bestaande) systemen te beperken, zonder aan
de performantie ervan te raken.

FlandersMake@KULeuven stond Daikin bij in de
selectie van het materiaal, het optimaliseren van
het ontwerp en het evalueren van diens werking. Er
werd een methodologie en werkwijze opgesteld om
eenvoudig de akoestiek van de elementen in de Low
Sound Cover te bepalen en te verbeteren.
Stillere warmtepompen bieden Daikin
competitief voordeel

> bekaert

Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider
in staaldraadtransformatie en deklagen en was
op zoek naar een kosteneffectieve manier om de
productie accuraat te monitoren. In de markt zijn
daarvoor enkel dure sensorsystemen beschikbaar.

De doelstelling van het onderzoek was een kosten
effectieve oplossing ontwerpen die voldoet aan alle
kwaliteitsvereisten voor continue online product
kwaliteitsbewaking.
Flanders Make zette een methodologie op punt om
de juiste sensoren te selecteren. Daaropvolgend
werden adaptieve algoritmes ingesteld die om
kunnen gaan met variabelen in de productieomgeving
zoals omgevingsfactoren en verschillende product
types.
Het onderzoek werd gevalideerd op een demonstrator
bij Flanders Make. Het ontworpen systeem is tot
20 keer goedkoper dan de commerciële oplossingen,
met vergelijkbare resultaten. Bekaert valideerde
deze nieuwe generatie van online monitoringplatform
voor de kwaliteitsbewaking van staaldraadproducten
reeds in hun productiefaciliteiten.

Kosteneffectieve oplossing voor
kwaliteitsbewaking op maat voor Bekaert
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diensten

> marlinks

Stroomkabels voor de kust worden in de zeebodem
gegraven zodat ze niet beschadigd kunnen worden
door bijvoorbeeld ankers of visnetten. De zeebodem
is echter geen statisch landschap, maar voortdurend
in beweging.
Het is daarom cruciaal voor eigenaars van stroomkabels om te weten wat de actuele diepte is waarop
hun kabels ingegraven zijn. Marlinks wilde een nieuwe
methode ontwikkelen om de diepte te monitoren door
gebruik te maken van temperatuurmetingen. Door
een sensorsysteem dat een warmteprofiel van de
hele kabel geeft te combineren met historische data
en kennis van de zeebodem en de morfologie ervan,
werden algoritmes ontwikkeld.
Die algoritmes moeten een veelheid van data aan
kunnen. Tussen de kust en de windmolens ligt immers
zo’n 50 km kabel die gemonitord moet worden,

> magnax

Magnax ontwikkelt vanuit Kortrijk axiale flux elektrische machines. Twee jaar geleden ontwikkelde
het bedrijf een eerste prototype van een generator
voor de toepassing van windenergie. Ondertussen
schakelt Magnax een versnelling hoger en zet het
volop in op de elektrificatie van de automobiel
sector.
Daarvoor zal het compacte, efficiënte, snel draaiende
elektrische machines ontwerpen, produceren en
integreren in de aandrijving. Om deze ambities
waar te maken, complementeert Magnax haar eigen
kennis met kennis van FlandersMake@UGent.
In 2019 zal het eerste serieproductiemodel van de
commerciële motor van de band rollen. Dit is een
bijzonder compacte machine met een diameter
van slechts 275mm en een axiale lengte van
± 12cm voor een vermogen van 300kW peak aan
8.000rpm. De machine heeft een uitermate hoog
nominaal rendement van 95% en haalt de hoge
vermogensdensiteit (15kW/kg) onder meer dankzij
het geoctrooieerde koelingsprincipe. Flanders Make
zal de motor op haar testbank in Lommel testen.

Magnax zet in op elektrische motoren
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Het gaat Marlinks voor de wind met correcte
lokalisatiegegevens van off-shore stroomkabels

en dan nog eens 50 km tussen de windmolens in.
FlandersMake@UGent en Marlinks ontwikkelden en
implementeerden de volgende technologieën:
• een thermisch model van de stroomkabel
• een thermisch model van de zeebodem
• een procedure om parameters te identificeren in
beide modellen
• een virtuele sensor die de begraafdiepte van de
kabels inschat
• een methode om de dataverwerking te versnellen

diensten

> movilitas

Het is voor maakbedrijven belangrijk om elke
component van hun product te kunnen volgen – van
de leveranciers via de assemblage tot de levering
bij de eindklant. Track-and-trace software speelt
daarbij een belangrijke rol.
Deze wordt nog dominanter wanneer die informatie
gebruikt wordt om de operator te ondersteunen bij het
assemblageproces met digitale werkinstructies. De
klant vraagt immers steeds meer gepersonaliseerde
producten, waardoor de werkdruk voor de operator
toeneemt. Hij kan niet langer elk assemblageproces
kennen want de variatie is te groot.

FlandersMake@UGent ontwikkelde daarom een
algemeen systeem voor de uitwisseling van operator
informatie (Generic Semantic Model for Assembly
Information), dat geïntegreerd kan worden in
bestaande informatiesystemen, zoals Veri954MAKE
track-and-trace software van Movilitas. Die maximale
compatibiliteit is belangrijk om tot een economisch
interessante oplossing te komen. Movilitas, een
wereld
wijde speler op het gebied van MESoplossingen (Manufacturing Execution System) met
expertise in de maakindustrie, traceerbaarheid,
warehouse manage
ment en mobiliteit, commer
cialiseert de software vandaag.
Movilitas gaat voor first-time-right
oplossingen in assemblage dankzij
operatorondersteuning

Enkele mooie andere verwezenlijkingen…

EcoNation nam contact
op met Flanders Make
voor de optimalisering
van de LightCatcher, haar
signatuurlichtkoepel.

EcoNation

Flanders Make ontwikkelde samen met
onder meer Michel Van De Wiele en
Picanol Group een modelgebaseerd
ontwerptool om de juiste energie
technologie te kiezen voor snelle
energieopslag in machine-aandrijvingen.

Reynaers Aluminium
creëerde samen met
Flanders Make een
softwaretool om het ideale
machineportfolio samen te
stellen.

Televic Rail en Flanders Make ontwikkelden een goedkoop en nauwkeurig positieindicatiesysteem voor spoorwegvoertuigen. Dit systeem geeft een schatting van de
voertuigpositie met een foutenmarge van 5 meter wanneer het GPS-signaal wegvalt –
bijvoorbeeld bij het rijden door tunnels of valleien.
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ons team
Flanders Make, dat is de kennis, expertise én
enthousiasme van meer dan 500 medewerkers. Een groot
en multidisciplinair team, waarvan er enkelen hun passie
toelichten.

werken bij
flanders make
ons team
aan het woord

team

werken bij flanders make

“Het jaar 2018 stond voor Flanders Make ook op het vlak van HR in het
teken van groei. In eerste instantie omdat ons aantal medewerkers toenam,
maar ook omdat het aantal kandidaten dat bij ons kwam solliciteren, voor
het zoveelste jaar op rij in stijgende lijn ging. En opvallend: onder die
sollicitanten waren er vaker dan anders heel wat die in Vlaanderen wonen.
Daarom zijn ze nog niet allemaal Vlaams, toch is het voor ons een signaal
dat Flanders Make in Vlaanderen aan naambekendheid wint en een goede
reputatie heeft. En dat er heel wat mensen zijn die willen bijdragen aan
onze groei.
Greet Heylen
HR & Business Process Manager

Een andere opvallende tendens is het toenemende
aantal sollicitanten vanuit de industrie. Bij de opstart
van onze organisatie kwamen vooral mensen die net een
doctoraat op zak hadden ons opzoeken, maar in 2018
zette maar liefst 44% van al onze aanwervingen de stap
van de industrie naar Flanders Make. Dat zorgt voor een
mix van academische en industriële ervaring binnen onze
organisatie, die ons ondersteunt in onze ambitie om de
brug te slaan tussen beide werelden. En ik ben persoonlijk
erg trots op wat onze onderzoekers elke dag creëren, en
op de knappe dingen die ze bouwen. Hen zien genieten
wanneer een bedrijf met één van onze oplossingen aan
de slag gaat, maakt mij blij.
Op zoek naar bijkomende competenties
Ook in de toekomst willen we onze organisatie verder
uitbouwen. Omdat we onze onderzoeksinfrastructuur
en labo’s het afgelopen jaar uitgebreid hebben, werven
we vandaag ook andere profielen en bijkomende
competenties aan. Zo zijn application engineers erg
gegeerd: zij bedenken, ontwerpen en bouwen nieuwe
opstellingen en voeren er onderzoek op uit. Samen met
onze research engineers - die het creatieve denkwerk
aan de computer verrichten - vormen ze een sterk team.
En samen richten ze zich tot gedreven projectleaders die
knopen doorhakken en technologische richting geven.
Natuurlijk is ook ons de ‘war for talent’ niet vreemd. Maar
we geloven dat we alle troeven in handen hebben om interessante mensen aan te trekken. We beseffen dat we
veel vragen van onze medewerkers. Creativiteit, durf,
ambitie en de wil om samen te werken. Maar in ruil voor
hun inzet krijgen ze heel veel terug. Er is bijvoorbeeld de
voldoening om Flanders Make op alle terreinen te zien
groeien en bloeien: we groeien snel in Vlaanderen en Europa, op het vlak van basisonderzoek, infrastructuur en
contractonderzoek, en ook wat betreft demo’s en publicaties. En er zijn veel mogelijkheden om samen te werken
met topbedrijven in Vlaanderen, met nieuwe collega’s,
academische partners en industriële teamgenoten.

Teams verspreid in Vlaanderen
2018 stond verder in het teken van samenwerken over
onze sites heen. Onze organisatie is de voorbije jaren
geëvolueerd van een team in Leuven en een team in
Lommel naar teams in functie van competenties. Dat
vergt een andere manier van werken, maar een flinke
dosis enthousiasme, managers die zich verplaatsen en een
digitale ondersteuning maken de ommezwaai mogelijk.
Bovendien zijn we met de nieuwe site in Kortrijk voor het
grootste deel van Vlaanderen makkelijk bereikbaar.
Onze samenwerkingsverbanden blijven overigens niet
beperkt tot Flanders Make vzw, maar strekken zich uit
naar de vier competentieclusters met telkens drie tot
vijf teams. Het is voor de cluster managers best een
uitdaging om hiervan een hecht team te maken. Maar
tijdens de tweedaagse offsite meeting die we hieromtrent
organiseerden, voelden we duidelijk de wil om er werk
van te maken, om te bouwen aan de weg, aan wederzijds
respect en verbondenheid, en om zo – elk vanuit zijn eigen
sterkte en interesse - een bloeiend Flanders Make uit te
bouwen.”

“

We zoeken creatieve
topmedewerkers. Met
ambitie, initiatief, durf,
lef én de wil om samen te
werken. Veel gevraagd? Ja.
Maar topsport doe je niet
vanuit je luie zetel.
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ons team aan het woord
bert pluymers

“Door de jaren heen heb ik Flanders Make zien
ontstaan en evolueren. Ik werk namelijk al sinds
2000 voor KU Leuven binnen de onderzoeksgroep
rond dynamica van mechanische en mechatronische
systemen, die door collega Wim Desmet getrokken
wordt, en heb ook de tijden van voorgangers
Flanders Drive en FMTC van dichtbij meegemaakt.
Sinds 2008 is het mijn taak om als industrieel
onderzoeksmanager bruggen te bouwen naar
bedrijven, andere onderzoeksinstellingen, uni
versiteiten en overheden toe. Dat betekent dat ik
valorisatie
activiteiten opzet rond het onderzoek
van onze onderzoeksgroep, zoals dienstverleningsen onderzoeksprojecten, patenten, spin-offs en
dergelijke meer.
Sinds het ontstaan van Flanders Make in 2014 neem
ik de taak op van business development namens
ons core labo DMMS (Dynamics of Mechanical and
Mechatronic Systems). Ons team groeide in diezelfde
periode uit van zo’n 15 mensen toen ik begon, tot bijna
100 medewerkers vandaag.
Op organisatorisch vlak zijn er sinds het ontstaan
van Flanders Make heel wat stappen vooruit gezet.
De aanvankelijke structuur met diverse virtuele
departementen bleek zijn beperkingen te hebben, en
werd in 2017 vervangen door een nieuwe structuur
met core labo’s, die zijn vruchten afwerpt en vlotter
werkt. Flanders Make blijft een complexe organisatie
die mogelijk nog verder geoptimaliseerd kan worden,
maar ik ben ervan overtuigd dat die complexiteit net
een van onze sterktes is. De diversiteit die ons zo eigen
is, kunnen we namelijk uitspelen en differentieert ons
van andere spelers in het innovatielandschap.
Naar onze Vlaamse - en bij uitbreiding Europese stakeholders toe hebben we door de jaren heen steeds
meer visibiliteit en naambekendheid gekregen. Deze
vooruitgang zien en voelen is een sterke stimulans
en motivator. Een en ander is zeker te danken aan
het feit dat we ervoor gekozen hebben om ons
duidelijk te profileren op onze sterktes: we focussen
op dynamica (trillingen, geluid, beweging) van
mechanische en mechatronische systemen, waarbij
we experimentele analyse- en identificatietechnieken,
monitoring- en controletechnieken ontwikkelen en
toepassen, en deze in de schoot van ‘digital twins’
koppelen aan een ruim palet krachtige fysische
gedragsmodelleringstechnieken.
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In
deze
domeinen
nemen
we
samen
met kernpartners in
Vlaanderen en de rest van
de wereld het voortouw
in de internationale
wetenschappelijke state
of the art en industriële
state of the use. De keuze
voor en de investeringen
in deze duidelijke richting
lonen ook. We merken
meer en meer dat stakeholders van overal ter
wereld ons opzoeken, aangetrokken door de stevige
reputatie die we de afgelopen 20 jaar opgebouwd
hebben.
Het is fijn om te zien dat bedrijven overtuigd zijn van
onze meerwaarde en zélf bij ons komen aankloppen
voor de thema’s waar wij sterk in staan. Door daarin
samen te werken met andere core labo’s binnen
Flanders Make die over complementaire expertise
beschikken, bouwen we vandaag en morgen verder
aan een nog completer aanbod. En helpen we
er samen met onze stakeholders voor te zorgen
dat Vlaanderen de topregio blijft die ze met haar
aanwezige brains en werklust verdient te zijn.”

“

De diversiteit en
complexiteit, zo eigen
aan Flanders Make, is
een rijkdom die ons
differentieert van
andere spelers op de
markt.
Bert Pluymers
business developer FlandersMake@KULeuven

team

Geert malfait

“Ik leerde de werking van Flanders Make uitgebreid
kennen toen ik nog bij mijn vorige werkgever aan
de slag was. Tijdens mijn 25 jaar in de industrie
ondervond ik uit eerste hand dat Flanders Make
interessante projecten had voor onze sector én dat
het bovendien fijn samenwerken was.
Toch merkte ik als medewerker bij een West-Vlaamse
machinebouwer dat de afstand naar het kantoor
van Flanders Make in Leuven vaak een beperkende
factor was in de samenwerking. Dat er ook een
site zou komen in Kortrijk, vond ik dan ook meteen
fantastisch. Een locatie dichtbij de lidbedrijven in
West-Vlaanderen bood gouden kansen. Ook voor mij
persoonlijk, want niet veel later was ik projectleider
bij Flanders Make.
Mijn taak is tweeledig. Enerzijds begeleid ik vanuit
Kortrijk het proces dat ervoor moet zorgen dat het
nieuwe gebouw er komt binnen het wettelijk kader
en binnen de vooropgestelde termijn. Vanuit het core
labo ‘ProductionS’ wordt ook al volop werk gemaakt
van de technische invulling van de labo’s, en dit binnen
een multidisciplinair project team. Vandaag doen we
dat vanuit de lokalen van Howest, en hopelijk nemen
we in het najaar van 2020 onze intrek op de nieuwe
site.
De derde hub van Flanders Make wordt een
echt paradepaardje. We leggen er namelijk de
nadruk op alles wat met de zogenaamde flexible
assembly te maken heeft. Dat betekent dat er
infrastructuur beschikbaar zal zijn waarop wij en
onze leden projecten kunnen uitvoeren in het kader
van het flexibel assembleren van verschillende
mechatronische systemen en subsystemen.

“

In de nieuwe
vestiging in Kortrijk
leggen we de nadruk
op alles wat met
flexible assembly te
maken heeft.
Geert Malfait
projectleider

Anders gezegd: alles wat samen gebouwd, geschroefd
of gelijmd moet worden tot een mechanisch en
mechatronisch geheel, mits het niet groter wordt
dan 300 x 300 x 300 mm, en niet zwaarder dan 30
kg. Elk systeem dat binnen die criteria past, kan in
principe geassembleerd worden op onze toekomstige
infrastructuur, die in staat zal zijn om op een zeer
snelle en eenvoudige manier te schakelen tussen
verschillende producten. We werken voor dit project
nauw samen met de FlandersMake@UGent. De
afdeling van professor Johannes Cottyn maakt deel
uit van ons projectteam, en werkt samen met ons aan
het concretiseren van de plannen.
Dat ik op deze manier kan bijdragen aan wat we
de edge of technology noemen, is voor mij echt een
meerwaarde. Bij Flanders Make zijn we bezig met
nieuwe dingen, en proberen we die in de industrie te
introduceren. En we kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is om het industrieel weefsel in
Vlaanderen levend te houden. Want enkel door
innovatie kunnen we de maakindustrie in Vlaanderen
toekomst bieden.”
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coördinerende rol. Daarbij streef ik ernaar om het
werk en de ontwikkelingen binnen onze drie labo’s in
lijn te brengen, en ervoor te zorgen dat wat we doen
industrieel relevant is. Zodat we als eindresultaat erin
slagen om bedrijven te helpen met de uitdagingen
waar ze vandaag voor staan in de context van
Industrie 4.0 en de digitalisering. Mijn voldoening is
er op het moment dat een bedrijf zegt dat ze dankzij
Flanders Make en onze ontwikkelingen een stap
verder staan dan voorheen.

Paola Campestrini

“Sustainable manufacturing, mass customisation,
smart & interconnected products: producten
worden vandaag omwille van de tendenzen binnen
industrie 4.0 steeds complexer. We spreken
niet langer over louter mechanische, maar
over mechatronische en intelligente systemen.
Dat betekent dat productdesigners niet alleen
verschillende disciplines moeten combineren mechanica, elektronica, regeltechniek, software, …
- maar ook verschillende technologieën.
Bovendien moeten ze - omwille van de nood aan
massacustomisatie - in staat zijn om in plaats van
één product kostenefficiënte productfamilies te
ontwerpen, rekening houdend met alle fases van
de levensduur van het product. Van maken en
assembleren over gebruik tot recyclage. Het design
proces is er voor de Vlaamse industrie daardoor niet
makkelijker op geworden.
Met de cluster Design & Optimisation willen we
de maakindustrie in Vlaanderen ondersteunen op
het vlak van ontwerpprocessen. We ontwikkelen
methodieken en prototypetools die designers kunnen
ondersteunen in de keuzes die ze moeten maken.
Dat doen we door alternatieven te verkennen,
simulaties te maken en concepten te evalueren. We
bestaan uit één intern labo, twee universitaire labo’s,
en een consortium van een twintigtal bedrijven. Die
laatsten zijn afhankelijk van het soort onderzoek op
verschillende manieren betrokken.
Dat brengt natuurlijk heel wat uitdagingen met
zich mee, maar dat is net zo leuk aan werken voor
Flanders Make. Als cluster manager heb ik een
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Door de jaren heen heb ik Flanders Make op heel wat
verschillende manieren zien groeien als organisatie.
Enerzijds is er natuurlijk de enorme toename van
het aantal medewerkers, een tendens die zich ook
de komende tijd zal verderzetten. Maar daarnaast
valt op dat we van een onderzoeksinstelling met
eigen mensen uitgegroeid zijn tot een netwerk van
universitaire en interne core labo’s. Samenwerken
binnen zo’n netwerk is uiteraard soms een uitdaging,
maar ik geloof erin dat het ons versterkt. Na
een periode van elkaar en elkaars competenties
ontdekken en leren kennen, is er vertrouwen dat de
samenwerking erg ten goede komt.
Tot slot hebben we ons vizier vandaag veel meer
dan vroeger gericht op de langere termijn. Waar we
vroeger eerder projectmatig werkten en middelen
kregen voor enkele jaren, zijn onze werkingsperiodes
nu langer en gebruiken we een roadmap om de
definitie van onze onderzoeksprojecten te sturen.
Dat betekent dat we een langetermijnvisie hebben,
die samen met de bedrijven bepaald werd. Die
duidelijke focus en richting levert ons – én de Vlaamse
maakindustrie - alleen maar voordelen op.”

“

Voldoening? Die heb
ik als een bedrijf
zegt dat ze dankzij
ons verder staan dan
voorheen.
Paola Campestrini,
cluster manager Design & Optimisation

team

“

Bij Flanders Make
maken we de brug
tussen universitaire
onderzoeksgroepen
en de industrie. En dat
is nu net wat me zo
boeit aan mijn job.

Pieter De Clercq
associate research engineer

Pieter De Clercq

“Na mijn studies ingenieurswetenschappen elektro
techniek en mijn manama artificiële intelligentie
heb ik nog even getwijfeld of ik niet zou doctoreren.
Onderzoek naar nieuwe technologieën vind ik
namelijk ontzettend interessant. Maar ik besefte
ook dat academisch onderzoek vaak algemeen is, en
niet noodzakelijk toepasbaar voor de industrie.
Daarom heb ik ervoor gekozen om aan de slag te
gaan als associate research engineer binnen het core
labo ‘DecisionS’ bij Flanders Make. Hier krijg ik de
kans om onderzoek te doen dat specifiek gericht is
op industriële toepassingen. Te weten dat mijn werk
gebruikt kan worden in de praktijk, geeft me erg veel
voldoening.
Vandaag werk ik aan drie projecten tegelijk. Bij één
project gaat het over computervisie: daarbij zoeken
we naar een efficiënte manier om geautomatiseerd
camerabeelden te analyseren en begrijpen, en
selecteren we tegelijk de juiste hardware en testen we
die uit. In een ander project streef ik dan weer naar
optimalisatie: daar gaat het erom de meest optimale
positie te kiezen voor een sensor op een object.

Het derde project draait rond autonome landbouw
voertuigen. Hier analyseer ik de mogelijkheden van
verschillende types sensoren om het veld rondom
de tractor zo nauwkeurig mogelijk te detecteren. In
elk van mijn projecten is er zowel een luik onderzoek,
als een specifieke toepassing voor of vraag van de
industrie.
Naast onze industriële partners zijn er bij mijn projecten
ook telkens universitaire onderzoeksgroepen
betrokken. Flanders Make kan je zien als de lijm
tussen het academische onderzoek dat vaak goede
maar algemene oplossingen vindt, en de specifieke
toepassingen waar de industrie naar vraagt. Dat
betekent dat we vaak op kortere termijn een kanten-klare oplossing moeten vinden voor een klant.
Maar die dynamiek vind ik net fijn, en typeert
ons ook. Sinds mijn start enkele maanden
geleden hebben er nog heel wat nieuwe
collega’s het team vervoegd. Dynamisch
zijn we dus zeker, en dat zullen we in de
toekomst ook zeker blijven.”
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in cijfers

balans &
resultatenrekening
Flanders make
in de media
key performance
indicatoren

cijfers

BALANS & RESULTATENREKENING
ACTIVA

€ 76.448.802

OPBRENGSTEN

€

15.666.375

Vaste Activa

€

10.103.048

Omzet

€

14.386.882

Immateriële VA

€

274.631

FM Convenant

€

9.629.219

Materiële VA

€

9.817.673

FM niet-Convenant

€

4.530.182

Financiële VA

€

10.744

Lidgelden en overige

€

227.482

Andere opbrengsten

€

1.279.493

VLOTTENDE ACTIVA

€ 66.345.754

Voorraden en bestellingen

€

5.015.019

KOSTEN

€

15.828.495

Vorderingen op th 1 jaar

€

21.342.132

Liquide middelen

€

39.534.005

Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioen

€

11.114.965

Overlopende rekeningen

€

454.598

Werkingskosten

€

4.679.073

Andere bedrijfskosten

€

34.455

RESULTAAT UIT DE
GEWONE BEDRIJFS
OEFENING

€

-148.574

AANWENDING
RESERVES

€

159.643

RESULTAAT VAN
HET BOEKJAAR

€

11.069

PASSIVA

€ 76.448.802

EIGEN VERMOGEN

€

20.162.096

VOORZIENINGEN

€

167.698

SCHULDEN

€

56.119.008

Op th 1 jaar

€

20.938.483

Overlopende rekeningen

€

35.180.524

KEY PERFORMANCE INDICATOREN
Totaal Q4

Target 2018

154

150

KPI 1.1

Journals

KPI 1.2

Conferences

279

200

KPI 1.3

EU-deelname

8.788 k¤

3.200 k¤

KPI 2.1

Tech. benutting

16

7

KPI 2.2a

Bereik directe doelgroep

33

33

KPI 2.2b

Waarvan kmo’s

KPI 2.3
KPI 2.4a
KPI 2.4b
KPI 3.1

Industriële inkomsten
Industrieel bereik
Waarvan kmo’s
Hefboom
Hefboom inkomen
Hefboom
Industriële hefboom
Strategische samenwerking
Cross-initiative proj.
Dissiminatiebereik
Gemeenschap. publi.

14
8.013 k¤

11
4.000 k¤

324
115

76
25

35.008 k¤

16.750 k¤

KPI 3.2
KPI 3.3
KPI 4.1
KPI 4.2
KPI 4.3

4,0

1,8

6.380 k¤

2.000 k¤

1
13
180
30

1
1
28
20
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FLANDERS MAKE IN DE MEDIA
Spannende projecten, ambitieuze uitbreidingsplannen, nieuwe maatschappelijke uitdagingen waar technologie een
antwoord op kan bieden. Niet te verwonderen dat onze naamsbekendheid groeit! Hieronder een greep uit de 250+
verhalen die de pers haalden in 2018.
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www.flandersmake.be
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