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Guidelines Audit Factory OF the Future

Gebaseerd op de methodologie



Voor wie?

• Productiebedrijven die :

• Hun efficiëntie, hun kwaliteit en  de 
betrokkenheid van hun werknemers willen 
benadrukken

• Presteren met een score van ten minste 
8/10 (volgens een vastgestelde benchmark) 
op de 7 assen (51 Indicatoren) van de 
ontwikkeling van de methodologie van de 
Factory of the Future

Label toegekend voor een periode van 3 jaar aan 
de gecontroleerde productiesite (1 award/jaar)



Waarom gaan voor het label Factory of the Future

Tools

Profiteer van een bezoek ter 

plaatse door experts en 

ontvang feedback over de 

sterke punten en de 

verbeterpuntenin uw aanpas

Een bedrijfsvideo als 

onderdeel van uw eigen 

communicatiecampagne

Erkende speler in 

uw ecosysteem

De erkenning van uw bedrijf in 

de hele sector als een van de 

Factories of the Future, en de 

niet te vergeten media-

aandacht die met deze status

gepaard gaat

Leren en uitwisselen van goede 

praktijken en feedback tijdens 

ons activiteitenprogramma

Wordt erkend, op regionaal, 

nationaal en Europees niveau 

als inspirerende organisatie

Waardering voor het werk van 

degenen die de aanpak leiden

en  toepassen in het dagelijkse

bedrijfsleven

Visibiliteit

Verhoogde zichtbaarheid in 

de pers, op sociale 

netwerken...

Gebruik van het Factory of the 

Future logo  in al uw

communicaties (evenementen

inern en extern, publicaties…) 
gedurende 3 jaar



Voordat u uw kanditatuur indient

Bent u klaar

om:

De scan FOF 

online in te 

vullen

Vergadering

met de FOF 

sectorale

contactpersoon

• Betrek het managementteam bij het evaluatieproces

• De fabrieksdirecteur aanwezig te laten zijn bij de uitreiking van de Factory of the Future 

awards

• Te autoriseren om te filmen en het uitzenden van een video waarin de fabriek en haar 

sterke punten worden gepresenteerd

• Andere Belgische bedrijven te inspireren op hun weg naar de “Factories of the Future”: 
bijvoorbeeld: andere bedrijven ontvangen voor een rondleiding 

• Zelfevaluatie

https://portal.agoria.be/nl_BE/survey/start/factory-of-the-future-scan-14?_ga=2.147470007.1817338310.1647354694-440632923.1647354694


Stappen voor het label

Call for candidates

mei

Indiening van 

voornemens tot 

kandidatuurstelling

20 juni

Indiening van de 

aanvraag via Scan 

Online, inclusief 
motivering van de 

citaten

15 sept.

Ontvangst van de 

vragenlijst van de 

experten en
voorbereiding van het 

bezoek

15 okt.

Bedrijfsbezoeken

met de xperten

1 nov. – 9 dec.

Vergadering voor de 

deliberatie door de 

Jury

16 dec.

Voorbereiding van 

de Awardceremonie

en de Roadshows

Jan. 2023

Uitreiking van de 

Awards

Feb. 2023

Maart-Juni

Roadshows 

AWARD2023



Prijs

• Bedrijven tot 250 werknemers: Gratis 

(dankzij het Interreg Project Fokus)

• Bedrijven met meer dan 250 werknemers: 6.000€
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In België, 48 Factory of the Future Awards in 8 jaar



CONTACTEN

• Technologische industrie: Agoria – Valérie Debois

• Chemische industrie: essenscia – Tine Schaerlaekens

• Voedingsindustrie: Wagralim ou Fevia

• Bouwindustrie: 


