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Uitgangspunt

 ‘Industrie blijft onmisbaar voor de creatie 
van welvaart in een land’

 ‘Transformatie naar Fabrieken 
van de Toekomst’



Industrie =

 85 % des exportations totales

 80 % du total de la R&D (privé)

 1 emploi dans l’industrie

 +1 emploi dans les services



Vlaams beleid t.a.v. industrie: 3 pijlers

1. Exportpromotie FIT

2. R&D/Ecologie  VLAIO

3. NIB  VLAREG(Nieuw Industrieel 
Beleid in Vlaanderen)



“Op een bepaald moment 
stopt de technologische innovatie. 

Wat in de plaats komt, is een 
vernieuwing van het hele ecosysteem eromheen”

Peter Vyncke
CEO Vyncke Energie



NIB-projecten van Fedustria

 Roadmap naar de textiel-, hout- en meubelfabriek 
van de toekomst

 Netwerk vermarkting van innovatieve producten

 Texchem: duurzame chemie in textiel

 SUSTECH: van productietechnologie naar 
kringlooptechnologie



Industrie textile : évolution de l’emploi
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Après une baisse considérable 
des emplois dans le secteur, 
l’emploi a pu être stabilisé 

à partir de 2014.



A quoi ressemble la transformation ?
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Textiles techniques Textile d'intérieur

Textile d'habillement Production de fils et ennoblissement

Part de la valeur ajoutée des groupes de produits



Take aways

Wat we geleerd hebben van het industrieel beleid in 
Vlaanderen:
 ‘back the winner’: het zijn de bedrijven die zichzelf moeten 

transformeren
 het is niet aan de overheid om ‘goede’ sectoren of bedrijven 

te kiezen
 de overheid moet zorgen voor een ‘flankerend’ beleid dat de 

bedrijven in een bepaalde richting ‘duwt’
 niet-technologische innovatie is minstens even belangrijk als 

technologische innovatie
 cross-sectorale samenwerking en partnerships zijn essentieel


