
15

/   
   

  W
es

t-
V

la
an

de
re

n 
W

er
kt

 2
0

17
 #

3-
4

FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST \

Slimme samenwerking zorgt voor 
duurzame competitiviteit
Op 8 november 2017 vond het event 

Smart@West-Vlaanderen plaats in De 

Oude Melkerij in Gits. 

Gerenommeerde bedrijven als Picanol, 

Daikin, Quadrant, Thule, Anziplast en 

SAPA Profiles getuigden er over de 

meerwaarde van hun samenwerking met 

maatwerk bedrijven. Deze samenwerking 

gaat verder dan de klassieke manier van 

samenwerken. ‘Slimme samenwerkingen’ 

resulteren in co-engineering, hoogstaande 

kwaliteits borging, optimalisatie van digitale 

processen, ruime flexibiliteit voor kleine 

reeksen, inzet van cobots en digitale 

ondersteuning op de werkposten.

Enkele getuigenissen:

• "Door samen de productieflow en 

ergonomie te ontwerpen, kunnen we 

voldoen aan de noodzakelijke strenge 

kwaliteitsnormen binnen de medische 

sector en de automobielindustrie, 

namelijk Nul-fouten/Zero-defects", Ivan 

Meersman, CEO Quadrant uit Tielt

• "Cognitieve arbeidsondersteuning is een 

extra troef voor samenwerking", Bruno 

D’Hondt, Managing Director SAPA 

Profiles uit Lichtervelde

• "De inhuiswerking leidt tot een continue 

focus op supply chain optimalisatie en 

helpt zo mee de productie te verankeren 

in onze regio", Filip Van Der Linden, CEO 

THULE uit Menen

POM West-Vlaanderen organiseerde 

het event in samenwerking met 

Agoria, Essenscia, Fedustria en Fevia. 

Binnen de Fabrieken voor de Toekomst 

werken de partners intens samen om 

de technologische ondersteuning in 

West-Vlaanderen te versterken. Niet alleen 

maken ze de sprong naar industrie 4.0, 

ze willen er ook in uitblinken. Want snelle 

maatschappelijk-technologische (r)evoluties 

vragen doeltre�ende oplossingen.

www.fabriekenvoordetoekomst.be/

smartwestvlaanderen

Europese primeur voor Mariasteen
De slimme fabriek, internet of things 

en industrie 4.0 zijn in volle evolutie. 

Maatwerkbedrijf Mariasteen vzw uit 

Hooglede-Gits gaat nog een stap verder. 

De onderneming kiest ervoor om de 

productie met een menselijke dimensie 

te versterken door voluit te gaan voor 

‘industrie 5.0’ of anders gezegd: voor de 

collaboratieve industrie. 

5 jaar na de implementatie van 

collaboratieve robots op de werkvloer is 

Mariasteen er als eerste Europees bedrijf 

in geslaagd om Light Guide Systems® 

op diverse activiteiten en verschillende 

werkposten in te zetten op de werkvloer.

Bart Decloedt, eindverantwoordelijke 

R&D Mariasteen: “Dit slim projectiesysteem 

visualiseert werkinstructies ter plaatse op 

de werkpost. Bovendien gebeurt dit in 

interactie met de werknemer. Denk aan 

een interactieve PowerPoint, waarvan 

de presentatie toont welke stap de 

werknemer moet volgen om bijvoorbeeld 

een complex toestel te assembleren. En 

er zijn nog tal van opties mogelijk. Zo kan 

een camera registreren wanneer de stap 

foutief is uitgevoerd of kan de projectie 

samenwerken met een slimme schroeven-

draaier of een weegschaal.

Koen Staelens, directeur strategie: “De 

voorbije 10 jaar ontwikkelde Mariasteen 

een sterke visie over specialisering en 

automatisering. Wij omarmen een 

duidelijke investeringsstrategie op vlak van 

kennis en collaboratieve toepassingen op 

de werkvloer. Door deze bewuste keuze 

kunnen we als toeleverancier inzetten 

op internationalisering, specialisatie en 

complexere processen. Op die manier 

garanderen we de tewerkstelling van onze 

medewerkers in de toekomst.”

De implementatie van het Light Guide 

Systems® in Mariasteen kadert in het 

Europese D2 EFRO-project Toegepaste 

Technologische Innovatie (TTI), onderdeel 

van de Geïntegreerde Territoriale 

Investering (GTI) West-Vlaanderen.

www.technologiehelpteenhandje.be

www.mariasteen.be 
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