
 

    

PROGRAMMA - KICK-OFF F³ : FOOD FACTORY OF THE FUTURE 

13u30 Ontvangst met beursomkadering 

 

Aanleiding / Kader 

14u00 Transformeren via een Nieuw Industrieel Beleid 

Ann Peeters, Agentschap Ondernemen  

14u10 De Voedingsindustrie in kerncijfers 

Claire Bosch, Fevia Vlaanderen 

14u20 Hoe kan het anders? Made here – Made different 

Hans Vercammen, Sirris 

 

World Class Production 

14u30 Verbeteren van kwaliteit en houdbaarheid via World Class Production. 

Stefan Coghe, Flanders’ FOOD 

14u50 2 flash presentaties - Getuigenissen en voorbeelden van innovaties uit de industrie 

 

Rondleiding bij beursstanden en koffiepauze 

15u10 In kleine groepen worden de beursstanden bezocht 

 

Digital Factory 

16u00 De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats in de digitale fabriek 

Johan Jacobs, Sirris 

16u20 4 flash presentaties - Getuigenissen en voorbeelden van innovaties uit de industrie 

 

Smart Production 

17u00 Slimme automatisatie voor hogere productiviteitsgroei 

Jeroen Vits, Agoria 

17u20 4 flash presentaties - Getuigenissen en voorbeelden van innovaties uit de industrie 

 

Wat heeft F³ te bieden voor bedrijven 

18u00 Nut en toegevoegde waarde voor bedrijven 

Stefan Coghe, Flanders’ FOOD 

18u20 Netwerkreceptie met beursomkadering 

 

 

 

 



 

    

 

F³ - OP WEG NAAR DE FOOD FACTORY OF THE FUTURE 

In samenwerking met Agentschap Ondernemen werken Flanders’ FOOD, Agoria en Sirris aan een 

traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar ‘Food Factories of the Future’. Het 

Made Different kader wordt gebruikt met een focus op 3 technologische transformaties:  

1. de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production 

2. de ontwikkeling van Digital Factories  

3. het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production). 

 

Neem op 5 juni zeker deel aan de kick-off van dit project binnen het Nieuw Industrieel Beleid 

 u krijgt een overzicht van de mogelijkheden van de geselecteerde sleuteltransformaties.  

 u verneemt hoe F³ voedingsbedrijven zal ondersteunen en begeleiden bij hun technologische 

transformatie naar fabriek van de toekomst 

 u krijgt duiding bij de oprichting van de klankbordgroep: samenstelling en werking van dit 

technologie-platform met én voor bedrijven van de voedingsindustrie en de technologiesector.  

 u maakt er kennis met de Vlaamse voedingsindustrie en met de projectpartners 

 u krijgt getuigenissen uit de voedings- en technologische industrie van bedrijven die actief 

bezig zijn met de transformaties naar voedingsbedrijf van de toekomst 

 

Deelname is zonder kost. U hoeft zich enkel te registreren via het inschrijvingsformulier 

 

 

We hopen u op 5 juni te kunnen verwelkomen in het Archipel Business Center te Zwijnaarde,   

Stefan Coghe – stefan.coghe@flandersfood.com – 0475/549228 

Jeroen Vits – jeroen.vits@agoria.be – 02/7067974 

Johan Jacobs – johan.jacobs@sirris.be - 0473/947251 

 

http://www.flandersfood.com/content/FoodFactoryoftheFuture

