
 

 

   
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Je wilt natuurlijk dat jouw bedrijf ook in de toekomst 
succesvol is. Daarvoor moet je inspelen op de continu 
veranderende vraag van de markt én producten van 
hoogwaardige kwaliteit blijven ontwikkelen. Dat doe 
je met een state-of-the-art productieapparaat en 
door initiatief en creativiteit bij je medewerkers te 
stimuleren. Als je dat combineert met duurzaam 
produceren dan is de basis voor jouw Fabriek van de 
Toekomst gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Waarom een Fabriek van de Toekomst-aanpak? 
Met de Fabriek van de Toekomst-aanpak: 

• Weet je hoe je je ook in de toekomst kunt 
onderscheiden als producent. 

• Ontdek je hoe je met behulp van nieuwe 
technologieën efficiënter kunt produceren. 

• Creëer je een goede match tussen mens en 
technologie (robot, cobot en kunstmatige 
intelligentie). 
  

Fabriek van de  
Toekomst-aanpak 

FACTSHEET FME ADVIES – SMART INDUSTRY 

De technologische industrie staat voor grote uitdagingen. Ontwikkelingen gaan 
steeds sneller en dat vraagt om flexibiliteit van je bedrijf. Tegelijkertijd moet de 
kwaliteit van je productie hoog blijven. FME helpt met het automatiseren en 
digitaliseren van jouw productieketen. 
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Wat ga je doen?  
Met de Fabriek van de Toekomst-aanpak stoom je 
jouw bedrijf klaar voor de toekomst. Start vandaag 
met de volgende stappen: 

1. Bedrijfsscan:  
De online scan geeft inzicht in de kansen en 
uitdagingen voor jouw bedrijf. Ook kun je jezelf 
vergelijken met andere bedrijven (benchmark): 
welke transformaties vormen voor jou de sleutel 
tot succes?  

2. Advies:  
Tijdens een adviesgesprek met FME identificeer je 
de kansen die voor het grijpen liggen (quick wins) 
en de uitdagingen die om een uitgebreide aanpak 
vragen. 

3. Innovatietraject:  
FME helpt jou met passende innovatiestappen en 
advies. Afhankelijk van je wensen brengt FME je in 
contact met andere ondernemers met soortgelijke 
uitdagen en innoveer je samen.   

4. Implementatie: 
FME helpt je ook bij het implementeren van een 
toepassing in jouw bedrijf als je dat wenst. FME 
schakelt daarbij kennispartners uit haar netwerk 
in.  

  
Het project Fabriek van de Toekomst (FOKUS) is 
een interregionaal (Interreg) project. Partners in 
Zuid-Nederland en Vlaanderen zijn o.a. FME, TNO, 
Brainport Industries, High Tech NL, Agoria, Sirris, 
Flanders Make, OMC, KU Leuven en Fieldlabs: 
Flexible Manufacturing, Smart & Digital Factory 
Application Lab, Lab ‘the ultimate factory’. Is jouw 
bedrijf gevestigd in regio Zuid-Nederland of 
Vlaanderen? Dan kun je een voucher aanvragen 
(waarde 10.000 Euro) voor advies op maat van 
een van deze kennis instellingen. 

 

 

 

 

 

 

FME is organisator van het innovatietraject, geeft 
advies, en is verbinder tussen jouw bedrijf en 
andere ondernemers , kennisinstellingen en 
fieldlabs.  
 
Resultaat 
Met de Fabriek van de Toekomst-aanpak doorloop je 
het hele traject: van de scan tot en met de 
implementatie. Jouw bedrijf genereert ideeën en 
oplossingen. Hierna weet je welke toepassingen je 
nodig hebt om de uitdagingen van de toekomst aan 
te gaan en hoe je die direct kunt implementeren. 

 

FME Advies 
Adviseurs van FME ondersteunen jou 
bij alle ondernemingsvraagstukken. 
Zij hebben brede kennis van de 
technologische sector en geven 
praktische adviezen. Dankzij hun 
ruime ervaring zijn de FME-adviseurs 
een vertrouwde partner voor onze 
lidbedrijven. 
 

Neem contact op met Marije Bakker van 
FME Advies 

079 353 11 98 
advies@fme.nl 

Klaar voor de toekomst? 

Het project Fabriek van de Toekomst is 
gefinancierd binnen het Interreg V programma 
Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma met financiële steun 
van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu 

https://www.grensregio.eu/

