FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST \

Barco centraliseert Belgische productie in Kortrijk
Bart Vancauwenberghe, freelance journalist

Op een nieuwe productiesite verder evolueren tot een ‘factory for the future’: met die ambitie voor ogen,
opende Barco ‘The Engine’. De producent van visualisatie- en samenwerkingsoplossingen verhuist daarvoor
250 medewerkers van Kuurne naar de nieuwe campus rond ‘The Circle’, het impressionante hoofdgebouw in
het Kortrijkse Beneluxpark.
De site aan het Beneluxpark wordt voor
Barco meer dan ooit het epicentrum
van de Belgische activiteiten. Naast het
markante hoofdgebouw (‘The Circle’)
met zijn voor West-Vlaanderen unieke
architecturale uitstraling, de onderzoeksen ontwikkelingsafdeling (‘The Lab’) en de
centrale diensten (‘The Pulse’) installeert
het bedrijf op deze site nu ook een flink
uit de kluiten gewassen productieafdeling
onder de naam ‘The Engine’.

Multifunctionele inrichting
In The Engine produceert Barco
projectoren, sub-assemblies, medische
schermen, lampen, cooling, led- en

Door de opening van productiegebouw The Engine werken op de Barco-site in Kortrijk nu circa 1.300 mensen.
(foto Barco)

netwerkingproducten op een ruimte van
15.000 m². Het project vertegenwoordigt

interface is het met één klik mogelijk om

Met de nieuwe aanpak verenigen we

een investering van 22 miljoen euro.

verschillende systemen met elkaar te laten

collega’s die elkaar vroeger eigenlijk niet

spreken, al is het een stevige uitdaging

kenden. Die kennismaking kan snel leiden

Filip Deruijck, VP Operations België bij

om het IT- en het productielandschap

tot een interessante en stimulerende

Barco: “In deze factory for the future willen

naadloos aan elkaar te linken.”

kruisbestuiving, waardoor we verder
progressie kunnen boeken.”

we aantonen dat productie zoveel meer is
dan het samenbouwen van onderdelen.

De kracht van mensen

Barco behoudt overigens zijn antenne in

Het is de bedoeling om hier, door de

Als producent van visualisatiesystemen is

Kuurne: de locatie blijft de logistieke hub

realisatie van innovatieve ideeën, op zoveel

een innovatief procesdesign een cruciale

voor België.

mogelijk manieren waarde voor het bedrijf

pijler voor het bedrijf.
Barco België telde eind april 1.329
Filip Deruijck: “In de productontwikkeling

medewerkers (zonder consultants en

te verbeteren. In dat kader hebben we

werken we met verschillende groepen, die

contractors, ook nog goed voor circa

werk gemaakt van een multifunctionele

onze producten nog beter moeten maken.

100 man per dag). Zowat 90 mensen zijn

en flexibele inrichting. Automatisatie

De kracht van mensen is dé drijvende

nog actief in Kuurne. De rest opereert in

en innovatie laten ons toe om meer te

kracht achter de vooruitgang van ons

Kortrijk, in The Circle, The Lab, The Pulse

produceren op dezelfde oppervlakte, op

bedrijf. Ons programma iGemba fungeert

of The Engine.

een kostenefficiënte manier.”

daarbij als katalysator van ‘employee driven

Barco is actief in drie kernmarkten:

improvement’, waarbij de mensen op de

oplossingen voor controlekamers,

Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in ‘smart

werkvloer voortdurend ideeën aanreiken

vergaderzalen en kantoorruimtes

automation’. Zo moet het automatische

om onze producten en processen te

(‘Enterprise’); systemen voor radiologie,

hoogbouwmagazijn voor ruwe materialen

optimaliseren. Het doet plezier dat we

operatiekwartieren en andere medische

een betere interne logistiek toelaten.

door Flanders Synergy (organisatie die

toestellen (‘Healthcare’); cinemazalen,

“Als fabriek voor de toekomst zijn we

innovaties op het vlak van arbeidsorga-

attracties en live evenementen

meer dan ooit ook een geconnecteerde

nisatie in Vlaamse bedrijven promoot en

(‘Entertainment’).

fabriek, waar zoveel mogelijk papierloos

bevordert, red.) werden erkend als een

gebeurt. Door gebruik te maken van één

pionier in innovatieve arbeidsorganisatie.

www.barco.com
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door de productiviteit op de werkvloer

/

te creëren. Dat doen we onder meer

