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THEMATRENDS & INNOVATIES

De uitdagingen van de technologie-
sector in ons land 
De oppervlaktebehandelende in-

dustrie is sterk gealigneerd met de 

enkel metalen of kunststoffen voor-

ook nieuwsgierig naar de aanbevelin-

-

TER INTRODUCTIE

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 

2000 lid bedrijven en is er voor iedereen 

die door technologie geïnspireerd is. Zo’n 

70 procent van de leden van Agoria zijn 

kmo’s. De technologiesector is in ons land 

de sector met de hoogste toegevoegde 

waarde (39 miljard euro in 2019) en 

hoogste reële economische groei (11,5 

% sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet 

van de sector 132 miljard euro, de inves-

teringen meer dan 4 miljard euro. Meer 

dan 310.000 mensen werken in de tech-

nologiesector. Onze VOM-leden vertegen-

woordigen ongeveer 20.000 medewer-

kers. Samen met haar leden pakt Agoria 

zowel maatschappelijke als politieke vraag-

stukken op. 

Bart Steukers heeft als ambitie om met 

Agoria volop in te zetten op productivi-

teitsgroei bij onze Belgische ondernemers. 

Hij wil graag vier van zijn speerpunten de-

len met ons: digitalisering, duurzaamheid, 

Europa en talentontwikkeling.

DIGITAL IS A MINDSET

Bart ziet dat kmo’s over het algemeen 

hun processen wel gedigitaliseerd hebben, 

maar dat er op het vlak van digitale inno-

vatie en transformatie wel nog werk aan 

de winkel is. Iedere kmo heeft recht op 

het bedrijf moet digitale competenties 

verwerven maar ook de medewerkers. 

Het is belangrijk dat bedrijven in de maak- 

industrie in contact zijn met bedrijven uit 

de digitale industrie om de digitale versnel-

ling een duwtje in de rug te geven. -

-

 Bij een economisch herstel 

moet je als bedrijf vooraan staan. Red 

de bedrijven waar het goed gaat en geef 

dode paarden geen water.

DUURZAAMHEID EN CIR-
CULARITEIT

Natuurlijk gaat de aandacht van Agoria 

ook uit naar duurzaamheid en wil men 

daar de komende jaren nog meer op in-

zetten. Er ontstaan mooie initiatieven, zoals  

Watt4Ever bijvoorbeeld. Dat is een con-

sortium waarbij 5 bedrijven de koppen bij 

elkaar steken om groene circulaire oplos-

singen uit te werken. Zo wordt bijvoor-

beeld gekeken hoe de afgedankte batte-

rijen van elektrische en hybride wagens 

kunnen hergebruikt worden als reserve-

stroomcomponent voor supermarkten. 

Ook gemeenschappelijke lid-bedrijven 

zoals Etap en Reynaers zetten grote stap-

pen naar een CO
2
 neutrale wereld. Agoria 

en VOM kijken met veel vertrouwen naar 

initiatieven zoals Light as a Service respec-

tievelijk Circulair Bouwen.

Dit gedachtengoed overdragen op jong 

talent is volgens Bart noodzakelijk. Vandaar 

de sponsoring van het Agoria Solar Team, 

een team van Belgische ingenieursstuden-

ten dat streeft om de meest innovatieve 

is het eerste team dat zowel een WK- 

(2019) als EK-titel (2020) zonnewagenrij-

den in de wacht sleepte. 

AANDACHT VOOR  
EUROPA

Aandacht moet gaan naar Europese sa-

menwerking. Als je op Europees vlak de 

koppen bij elkaar steekt, kan je meer im-
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TENDANCES & INNOVATIONSTHÈME

pact hebben. Ondertussen is het in ons 

land wel belangrijk dat we niet verzanden 

in ‘wie is bevoegd voor wat’-discussies bij 

het opmaken van het Europese relance-

plan.

Europa is leidend voor nationaal en regi-

onaal beleid. Kijken we naar REACH-re-

gelgeving die ondanks de strenge en soms 

te vergaande maatregelen de zoektocht 

naar innovatie en naar veilig omgaan met 

chemische stoffen in een stroomversnel-

ling zet. Alleen moeten we waakzaam zijn 

houden en niet afstraffen.

 

Hoe scoren onze ondernemingen op het 

Europese toneel? De wereldwijde ex-

port van technologische producten zakte 

in met 15 procent tijdens de eerste zes 

maanden van 2020. Met name naar het 

Midden-Oosten (-25 procent), Zuid-Ame-

rika (-23 procent) en de rest van Europa 

(-17 procent) daalde de uitvoer. Ondanks 

die terugval, blijft het marktaandeel van de 

Belgische technologische industrie binnen 

TALENT TREKT TALENT 
AAN

Het belangrijkste punt in het werkgele-

genheidsbeleid is dat we moeten inzetten 

op een productiviteitswinst van minstens 

0.1%. Dit betekent concreet dat er drin-

competenties, dat de vraag naar gekwali-

werkgelegenheidsgraad van 20 tot 64 ja-

rigen moeten klimmen naar het Europese 

niveau. Kennis verankeren blijft troef. 

Dit geeft een toenemende druk op de ar-

beidsmarkt. Er zijn momenteel meer dan 

100.000 openstaande vacatures. Tussen 

nu en 2030 verwacht men een jaarlijkse 

toename van de arbeidsvraag van 0.54 % 

terwijl bij het arbeidsaanbod een jaarlijkse 

daling van 0.15%. Agoria en VOM hebben 

als missie om ervoor te zorgen dat er vol-

doende talent is. Waar gaat technologie 

jobs doen verdwijnen? Waar gaan er jobs 

bijkomen? Hoeveel jobs zijn er nodig en 

welke acties kunnen we nemen om men-

sen te activeren, om te scholen en bij te 

scholen.

We mogen concluderen dat deze aan-

dachtspunten ook actief aanwezig zijn in 

het beleid van VOM vzw en dat geeft ver-

trouwen dat we goed bezig zijn. Wij on-

derschrijven dan ook volmondig: mensen 

En 

hier moeten we iedere dag hard aan wer-

ken.
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THEMATRENDS & INNOVATIES

Wie zijn wij?
Scholt Energy is zakelijk energieleverancier in Nederland, België en 

Duitsland. Wij kopen elektriciteit en gas in voor onze klanten op zowel 

de termijn- als dagmarkt voor energie . Klanten, zoals de leden van het 

VOM, profi teren van een interessant prijsvoordeel door de toepassing 

van een onderscheidend inkoopconcept. Wij passen inkoopspreiding 

toe en treden op als energiepartner in de energietransitie.

Energieleverancier & -partner

Partnerschap

�

�

Actief in België, Nederland, Duitsland & Oostenrijk

> 5.000 klanten met een hoge klanttevredenheid

Risicospreiding door inkoop op twee markten

Proactieve service & peroonlijk aanspreekpunt

Besparing van gemiddeld 15% op uw energiekosten

�

�

�

POWERFUL PARTNERSHIP

Afspraak?

Dynamisch Realistisch

Wij danken Bart Steukers voor het delen 

van zijn visie met de oppervlaktebehande-

lende industrie. Wij kijken uit naar oppor-

tuniteiten om nog meer samen te werken 

ten voordele van de technologische indus-

trie.

Bart Steukers (58 jaar) kent Agoria en de technologiesector door en door. Sinds 2016 werkt hij als Agoria’s Context Director. 

Bart Steukers volgt de uitwerking van het EU-herstelprogramma op de voet. 

Hij zet de koers uit voor Agoria’s activiteiten in de digitale en maakindustrie, helpt het studiecentrum vormgeven en coördi-

neert de belangenbehartiging. Hij zette met succes ‘Be The Change’ op de kaart, een project over de toekomst van de arbeids-

markt. Ook de digitale transformatie neemt hij met veel passie op om een breder draagvlak te creëren en om een mindset te 

bewerkstellingen bij iedereen. Eerder werkte hij bij Unisys en IBM. 


