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FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST \ 

Hoe FIT is de West-Vlaamse kenniseconomie?
Op 20 september 2017 ontving 

West-Vlaanderen een grote delegatie 

van buitenlandse economische verte-

genwoordigers van Flanders Investment 

and Trade (FIT). De Provincie en de POM 

West-Vlaanderen regelden een strak 

dag programma om het internationaal 

getinte gezelschap kennis te laten maken 

met de Fabrieken voor de Toekomst (FvT). 

De Vlaamse Economische 

Vertegenwoordigers (VLEV) van FIT 

werken vanuit het buitenland en 

ondersteunen Vlaamse bedrijven om 

hun internationaliseringsambities 

waar te maken. In het kader van de 

jaarvergadering van FIT en de uitreiking 

van de Leeuw van de Export waren ze 

gezamenlijk aanwezig. 

Eerste halte tijdens deze dag was het 

Smart & Digital Factory Application Lab 

van Sirris in Kortrijk (FvT Machinebouw & 

Mechatronica). Daar kregen de bezoekers 

een woordje uitleg over de beschikbare 

testinfrastructuur, waaronder meerdere 

cobots. Volgende halte was het Vlaams 

Kunststo�encentrum, de uitvalsbasis voor 

de FvT Nieuwe Materialen, eveneens in 

Kortrijk. Ook hier kregen de genodigden 

deskundige uitleg over de werking en 

een rondleiding langs de verschillende 

machines en het laboratorium.

’s Middags bezochten de vertegen-

woordigers het Huis van de Voeding 

in Roeselare, met onder meer het 

vernieuwde doe- en belevingscentrum 

Joblabo, het Sensorisch Lab en het 

VDAB-verpakkingsatelier. Daarna volgde 

een netwerklunch met West-Vlaamse 

ondernemers. Tachtig Vlaamse 

ondernemers konden vooraf aangeven 

in welke afzetmarkten ze geïnteresseerd 

zijn. Vervolgens werden de ondernemers 

gematcht met vertegenwoordigers van 

dat specifieke continent of land.

Laatste stop was GreenBridge in 

Oostende. In deze kennishub kregen de 

vertegenwoordigers heel wat informatie 

over de FvT Blue Energy, de faciliteiten 

van GreenBridge en het potentieel van 

o�shore energie.

www.fabriekenvoordetoekomst.be

De briesende leeuwen 
van Skyline Communications 

Skyline Communications uit Izegem 

haalt voor de tweede keer de 

felbegeerde Leeuw van de Export 

binnen, uitgereikt door FIT. Deze keer in 

de categorie middelgrote bedrijven. Het 

nichebedrijf rond de broers Ben, Frederik 

en Bert Vandenberghe installeerde haar 

netwerkbeheersoftware Dataminer al 

bij satelliet-, telecom- en broadcast-

operatoren in 100 landen. Goed voor 

een exportgehalte van 92%. Eén van die 

buitenlandse klanten is de Russische 

staatstelevisie. 

Dat internationale veldwerk leverde 

Skyline Communications vorig jaar bijna 

30 miljoen euro omzet op met 146 

medewerkers. Het gros van dit team 

heeft zijn uitvalsbasis in een opvallend 

kantoorcomplex, waarin het bedrijf 

10 miljoen euro investeerde. Skyline 

Communications nam het complex, pal 

naast de E403 en aan de overzijde van 

Accent Business Park, in de zomer van 

2014 in gebruik. 

Ondertussen staat op die site alweer 

een nieuwbouw met 12 bouwlagen 

en 50 meter hoogte in de steigers. Die 

zal dubbel zo groot zijn als module 1, 

vergt een inspanning van 20 miljoen 

euro en moet einde 2018 operationeel 

zijn. De nieuwbouw zal niet enkel 

ruimte bieden aan de grote instroom 

van nieuwe medewerkers (o.a. soft-

wareontwikkelaars, system engineers 

en telecomingenieurs), maar wordt 

meteen ook de wieg van een nieuw 

technologie-incubatiecentrum voor 

West-Vlaanderen. 

Frederik Vandenberghe: “We willen 

daar starters en jonge bedrijven uit de 

ICT-sector aantrekken en ondersteunen. 

We kijken ook uit naar eventuele 

partnerships die daaruit kunnen 

voortvloeien.”

Wordt Skyline een nieuw Barco?

www.skyline.be
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