Sustainable Polymers and
Applications Research Cluster

SPARC
Op de campus Diepenbeek is ontzettend veel expertise aanwezig
rond polymeren en kunststoffen. Kennis en ervaring die het verschil kan maken – ook in uw bedrijf. En toch is die drempel naar
academische, wetenschappelijke expertise voor veel bedrijven
vandaag nog te groot. Om die stap te verkleinen en efficiënter
te communiceren met het Limburgse bedrijfsleven, bundelen
imo-imomec (inclusief het VerpakkingsCentrum, Universiteit
Hasselt) en de Cel Kunststoffen (KU Leuven@KHLim) vanaf nu de
krachten in de cluster SPARC (Sustainable Polymers and Applications Research Cluster).
Vijftig ervaren en gespecialiseerde onderzoekers voeren elk jaar al honderden opdrachten uit voor het bedrijfsleven. En toch blijft de drempel
naar deze academische onderzoeksinstellingen voor veel bedrijven vandaag nog te groot. Door de krachten te bundelen en als één gezamenlijk
forum naar buiten te treden, wil SPARC de afstand tussen ondernemingen en onderzoekstinstellingen helpen verkleinen. Want kennis maakt
een verschil.
Vanaf nu kan u met al uw vragen en problemen rond kunststoffen en
polymeren terecht bij één aanspreekpunt. Van daaruit wordt u meteen
doorverwezen naar die concrete onderzoeker of onderzoeksgroep die u
het best kan helpen.

Vijf goede redenen om een beroep te doen op SPARC
1. Profiteer van een unieke knowhow & de meest moderne onderzoeksinfrastructuur en geef innovatie in uw bedrijf een flinke boost.
Wetenschappelijk onderzoek is immers een onmisbare schakel in het
innovatieproces.
2. SPARC levert wetenschappelijk accuraat en onafhankelijk advies. Van literatuuronderzoek, vergelijkend onderzoek en falingsonderzoek tot uitgebreid fysisch en chemisch testen van materialen. Onze
analyses zijn academisch onderbouwd, van het hoogste niveau en
100% betrouwbaar.
3. Kiezen voor SPARC is kiezen voor advies op maat! Van ons krijgt u
méér dan testresultaten: samen met u analyseren en interpreteren we
de cijfers en gaan we op zoek naar oplossingen die werken.
4. Time is money voor bedrijven. En bij SPARC weten we dat. Door
onze uitgebreide expertise en moderne, hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur kunnen we ontzettend snel schakelen.
5. SPARC en uw bedrijf? Dat zijn partners in innovatie. Geen eenrichtingsverkeer, maar een interactief traject dat tot een oplossing leidt.
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Eén adres voor al uw vragen rond kunststoffen en polymeren

Met al uw vragen en problemen rond kunststoffen en polymeren kan u voortaan bij SPARC terecht. De expertises van imo-imomec, het VerpakkingsCentrum en de Cel Kunststoffen zijn perfect complementair. Op die manier bestrijken we het hele onderzoeksspectrum.

IMO - IMOMEC
INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK

KARAKTERISATIE VAN HET MATERIAAL AN SICH:
imo-imomec onderzoekt elektronenmicroscopisch - via een chemische en fysische analyse en karakterisatie van kunststofmaterialen
in de meest brede zin - welke structuurverschillen ervoor zorgen dat
deze kunststof sterker en duurzamer is dan een andere. Hoe kunnen
we de structuur eigenschappen van het materiaal veranderen zodat
het nog kwaliteitsvoller en/of duurzameris?

CEL

KUNSTSTOFFEN

KARAKTERISATIE en VERWERKING VAN DE KUNSTSTOFFEN:
Hoe kunnen we kunststoffen op een kwaliteitsvolle manier in de
gewenste productvorm brengen? Welke zijn de eigenschappen
van het uitgangsmateriaal en het eindproduct?

IMO - IMOMEC
INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK

VerpakkingsCentrum

KARAKTERISATIE VAN DE FYSISCH - MECHANISCHE
EIGENSCHAPPEN:
Welke eigenschappen van deze verpakking zorgen ervoor dat de
verpakte voeding zo lang mogelijk haar versheid behoudt? Is deze
verpakking sterk genoeg of duiken er problemen op tijdens het transport? En hoe kunnen we de verpakking op zo’n manier ontwikkelen
dat we nog meer in één verpakking kunnen stapelen of om het kwaliteitsbehoud zo maximaal mogelijk na te streven met aandacht voor
het milieu?

Meer info op www.SPARCluster.eu.
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Een uitbreiding van onze eigen
R&D-afdeling
Mondomed, een kmo uit Hamont-Achel ontwikkelt en produceert sinds 1983 poreus PVA-schuim voor de internationale markt. Dit
hoogkwalitatief materiaal is vooral bekend om zijn vele toepassingen in de medische wereld zoals spalkmateriaal van Fractomed®,
Coldex® wondschuim, Retractorpad® (hulpmiddel bij abdominale chirurgie), Mondocel® (post-operatief gebruik neus-keel-oren),
Resomed® (heupchirurgie), Prodry® incontinentietampons. “Materiaalontwikkeling en –productie is onze core business,” vertelt
CEO Pasquale Cimmino. “Al meer dan 20 jaar werken wij hiervoor op regelmatige basis samen met de onderzoeksgroep Toegepaste
en Analytische Chemie van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van UHasselt. Zij hebben de kennis en de infrastructurele
omkadering om ons hierbij professioneel te ondersteunen. Het contractonderzoek dat zij voor ons uitvoeren, betekent een belangrijke
toegevoegde waarde voor ons bedrijf.”

ACADEMISCHE KENNIS OM VERDER TE INNOVEREN
“Afhankelijk van de vraag van de klant produceren we een poreus
PVA-schuim voor verschillende toepassingen. Dat wij dit product zelf
ontwikkelen, biedt heel wat mogelijkheden op het gebied van design
en ontwikkeling van nieuwe producten. We beschikken over heel wat
knowhow ter zake, maar af en toe is het handig dat we via kleinschalig
contractonderzoek een beroep kunnen doen op de academische kennis van de onderzoekers bij IMO om een nieuwe toepassing te kunnen
maken.”
RESEARCH OM TE BLIJVEN GROEIEN
“Intussen kent professor Carleer ons materiaal in al zijn aspecten, en
dat zijn er heel wat. Hij ondersteunt ons dan ook voortreffelijk bij onze
ontwikkelingsprocessen. Ook wanneer er bijvoorbeeld vreemde stoffen
aanwezig blijken te zijn in het materiaal, kan hij met zijn onderzoeksgroep nagaan waar de oorzaak van dit probleem ligt en hoe we dit adequaat kunnen oplossen. Onze samenwerking beperkt zich niet alleen
tot chemische onderzoeken. Ook wat betreft milieuaspecten kunnen
wij ons op professor Carleer beroepen, en in het verleden hebben wij
via het IMO van UHasselt bijvoorbeeld ook trektesten op ons spalkmateriaal Fractomed® laten uitvoeren om na te gaan bij welke kracht
ons materiaal breekt of scheurt. Wij zien deze samenwerking echt als
een uitbreiding van onze eigen R&D-afdeling. Een sterke research is
noodzakelijk om in onze sector te blijven innoveren, competitief te zijn
en te groeien.”
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Met de beste bouwstenen
kwaliteitsvolle producten maken

Profel is een Belgisch familiebedrijf met vestigingen in België, Nederland en Frankrijk. De fabrikant van ramen en deuren in aluminium,
pvc en hout behoort tot de allergrootste van het land. Dankzij haar gespecialiseerde productie-eenheden neemt Profel alle fasen in
de fabricatie voor haar rekening. “Van ruwe grondstof tot afgewerkt product: alle ramen en deuren maken we zelf,” vertelt Luc Jans.
“Ook de profielen, panelen, verluchtingsroosters, dubbelglas en de lakken worden hier geproduceerd. Op die manier kunnen we de
kwaliteit echt garanderen.” Voor de ontwikkeling van de bovenste eindlaag van de profielen deed Profel een beroep op de expertise
van de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van UHasselt.

HOGE EISEN AAN RAMEN EN DEUREN
“Ramen en deuren moeten duurzaam zijn, goed isoleren, lang meegaan en mooi blijven. Daar kan je alleen aan voldoen als je investeert in
kwaliteitsvolle grondstoffen”, vertelt Luc Jans. “Om dat te garanderen,
produceerden we altijd al veel onderdelen zelf. Het afgelopen jaar gingen we daar nog een stap verder in en namen we ook de eindlaag van
de profielen, de “schil” van het raam, in eigen handen. Die eindlaag
maakt echt de kwaliteit van het raam; zij zorgt ervoor dat een raam
er ook na vele jaren nog mooi uitziet. Om de kwaliteit te garanderen,
moesten we de lat veel hoger leggen dan wat er gebruikelijk is. De
onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie van professor
Robert Carleer van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) heeft
ons hier voortreffelijk mee geholpen.”
KOKEN VOOR GEVORDERDEN
“IMO voerde heel wat chemische analyses uit om ons product te
verbeteren. Ze analyseerden drie dingen: Wat hebben we op dit
moment? Waar willen we naartoe? En hoe kunnen we elke pijler, elk
bestanddeel, beter maken? Je moet dat een beetje vergelijken met

koken. Een kok in een sterrenrestaurant kan maar de meest verrukkelijke gerechten bereiden als hij de beste ingrediënten gebruikt. Met
gemiddelde voedingswaren zal hij nauwelijks indruk maken. Zo is ook
IMO samen met Profel op zoek gegaan naar de beste bestanddelen
die er op dit moment op de markt zijn, zonder rekening te houden met
de verhoogde kostprijs die dit met zich meebrengt. Op basis daarvan
hebben we een recept samengesteld om lakken en folies te ontwikkelen van een uitzonderlijk hoog niveau.”
PRODUCTVERBETERING ALS ONDERZOEKSRESULTAAT
“Een researchafdeling voor dit soort werk hebben we bij Profel niet.
En de apparatuur die daarvoor nodig is, is bijzonder duur. Zelf die
investering doen, zou niet renderen. Bij IMO is die infrastructurele
omkadering wel aanwezig. Die stellen zij, samen met hun kennis en
expertise ter beschikking. Dat betekent een belangrijke meerwaarde
voor onze productverbeteringen. Het resultaat van hun onderzoeken is
ook heel concreet: hun output is onze input. De recepten die we vorig
jaar samen ontwikkelden, zijn nu al volop in productie. En dit komt de
kwaliteit van ons eindproduct enkel ten goede!”
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COMPLEMENTAIRE
TOPEXPERTISE
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Datwyler Pharma Packaging is wereldwijd de nummer twee voor verpakkingscomponenten in rubber, kunststof of aluminium. Alle
grote farmaconcerns behoren tot haar klanten. “Datwyler investeert fors in onderzoek en ontwikkeling. Dat is nodig, want de kwaliteitseisen die de farmaceutische sector stelt, zijn bijzonder hoog”, vertelt dr. Anita Thijs, Senior Manager Material Development.
“En toch hebben we niet de infrastructuur en expertise in huis om alle onderzoeken intern uit te voeren. Voor transportsimulaties en
gasdoorlaatbaarheidsmetingen kloppen we dankbaar aan bij het VerpakkingsCentrum. En voor de chemische analyses en materiaalkarakterisaties doen we al sinds de jaren ‘80 een beroep op imo-imomec. Professor Carleer en Jan D’Haen kennen onze producten
intussen zo goed, dat we perfect op elkaar ingesteld zijn.”

Een duurzame vertrouwensrelatie
“Ik denk dat we bijna wekelijks een onderzoek door imo-imomec laten
uitvoeren. Intussen is die samenwerking zo vanzelfsprekend geworden,
dat we er de helft van de tijd niet eens meer bij stilstaan. Na al die
jaren voelt imo-imomec gewoon als een uitbreiding van ons eigen labo
maar dan in Diepenbeek”, lacht dr. Bram Jongen, Head of Material
Development. “Wij weten perfect met wat soort vragen we bij hen
terechtkunnen en zij kennen onze producten vanbinnen en vanbuiten.
Zo’n duurzame relatie is van onschatbare waarde. Het maakt dat ze
ontzettend snel kunnen schakelen en ons heel snel advies kunnen
geven van topniveau.”
In het verlengde van de eigen R&D-afdeling
“De kwaliteitscontrole van onze producten voeren we intern uit, maar
voor analyses die gespecialiseerde apparatuur vereisen, nemen we
contact op met imo-imomec”, gaat dr. Anita Thijs voort. “Een vervuiling
op een stop die we niet meteen kunnen verklaren, een probleemstelling van een klant gelinkt aan ons product,… Imo-imomec heeft de
onderzoeksinfrastructuur én de expertise om dat soort problemen te
analyseren. En ze zijn ontzettend snel en servicegericht. Stalen die we
vandaag met de post versturen, worden morgen meteen onderzocht.
In een mum van tijd krijgen we een onafhankelijk analyserapport van
hoge kwaliteit.”
Actief op zoek naar oplossingen
“En bij dat rapport houdt het niet op. De onderzoekers denken echt
met ons mee. Welke techniek is het best geschikt om een probleem te
analyseren? Welke onderzoeken kunnen we nog uitvoeren als blijkt dat
die eerste test niet het gewenste resultaat oplevert? En hoe hebben
we een gelijkaardig probleem in het verleden al aangepakt? Op zo’n
momenten is het een enorme troef dat ze onze producten, onze werkwijze en onze terminologie zo goed kennen”, zegt dr. Bram Jongen.
“We schakelen imo-imomec niet alleen in wanneer er een probleem in
de productie opduikt of wanneer een klant een vraag formuleert. Ook
wanneer we een nieuw materiaal willen testen op de barrière-eigenschappen of extraheerbare bestanddelen leveren zij de onafhankelijke
topexpertise die in de farma-industrie zo belangrijk is.

Open innovatie
“In bedrijven zoals Datwyler, waar R&D een belangrijke rol speelt, is
het belangrijk om op gebied van onderzoek goed de focus te houden.
Je eigen expertise moet je blijven aanscherpen en verdiepen, maar
tegelijkertijd moet je ook op zoek naar externe partners met complementaire knowhow. Alles helemaal onderzoeken en ontwikkelen: dat
kan vandaag niet meer. En dat hoeft ook niet. Voor onze chemische
analyses en materiaalkarakterisaties rekenen we op imo-imomec, om
de gaspermeabiliteit van onze rubberen producten te laten meten,
kloppen we bij het VerpakkingsCentrum aan. Zij hebben niet alleen de
infrastructuur en de expertise om de gasdoorlaatbaarheid van onze
rubbers te meten. Ook voor onze transportsimulaties doen we graag
een beroep op hun service.”
Ter land, ter zee en in de lucht
“Onze producten worden vervoerd naar klanten over de hele wereld.
En tijdens dat transport – ter land, ter zee of in de lucht – kan er heel
wat mislopen. Onze klanten vragen dan ook duidelijke rapporten die
aantonen dat onze verpakkingen aan de hoogste eisen voldoen. Het
VerpakkingsCentrum beschikt over alle onderzoeksinfrastructuur om
die genormeerde testen uit te voeren. Ze staan garant voor goede
kwaliteit en komen snel met resultaat. Bovendien ligt het VerpakkingsCentrum op een boogscheut van ons hoofdkwartier in Alken. En
die nabijheid ervaren we als een serieuze surplus.”
Transportsimulatie
“Toen we op een bepaald moment een kunststoffen doos aan ons
verpakkingsgamma wilden toevoegen, hebben we het hele onderzoeksproces met hen doorlopen. Ze brachten nauwgezet de fysieke
karakterisatie van onze kartonnen doos in kaart om te bepalen aan
welke kwaliteitseisen die kunststofvariant minimum moest voldoen.
En toen het prototype ontwikkeld was, gingen ze ook na of de nieuwe
doos analoge of betere eigenschappen had dan de verpakkingsdozen
die we voordien gebruikten. De resultaten vertaalden ze in een rapport
dat onze klanten waarborgen geeft over de kwaliteit. Voor dat soort
transportsimulatietesten zijn we zelf niet uitgerust. Hun expertise vult
de onze op dat terrein perfect aan.”
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BIOLOGISCH AFBREEKBARE
DRAAGTASSEN EXPORTEREN
NAAR AFRIKA: HOE DOE JE DAT?
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35 jaar geleden richtte André Vincke samen met zijn echtgenote Ilse Thys ALPAGRO Plastics op. De dochteronderneming van
het papierverwerkende ALPAGRO verlegde de focus van papier naar plastic en produceerde voornamelijk plastic draagtassen en
andere flexibele verpakkingen (voor bijvoorbeeld groenten en fruit) voor België en de buurlanden. Sinds 2006 trekt het Limburgse
familiebedrijf heel bewust de kaart van duurzame en hernieuwbare grondstoffen en brengt het – als enige Belgische fabrikant – ook
biologisch afbreekbare draagtassen op de markt. De laatste tijd is er vanuit Afrika ontzettend veel vraag naar dit product. En het
Afrikaanse klimaat - een combinatie van vocht en warmte – is ideaal om te composteren. Maar hoe kan ALPAGRO Plastics vermijden dat hun BioBag al begint te composteren tijdens het transport en de stockage? Met die vraag trokken ze naar het VerpakkingsCentrum.

Milieuvriendelijke BioBag
“Plastic draagtassen worden de laatste jaren bijzonder negatief
gepercipieerd”, vertelt André Vincke, eigenaar en zaakvoerder van
ALPAGRO Plastics. “Dat deed ons 8 jaar geleden de overstap maken
naar biologisch afbreekbare draagtassen. Een draagtas die gemaakt
wordt van hernieuwbare grondstoffen en die 100% composteerbaar
is. De expertise voor de productie zijn we destijds gaan halen in Noorwegen. Onze Noorse collega’s hebben ons bijzonder goed op weg
geholpen.”
Nieuwe afzetmarkten verkennen
“De vraag naar biologisch afbreekbare draagtassen klinkt de laatste jaren steeds luider. Zeker op het Afrikaanse continent, waar de afvalproblematiek dramatische vormen aanneemt, bestaat er ontzettend veel
interesse voor dit product. Plastic wordt er meer en meer verboden en
men is echt op zoek naar alternatieven. Hun warm en vochtig klimaat
creëert bovendien de ideale omstandigheden om te composteren”,
legt Vincke uit. “Goed nieuws voor ons, zou je denken. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze producten heelhuids in Afrika geraken? Hoe
kunnen we vermijden dat ze al tijdens het transport en de stockage
beginnen te composteren?”

Kwaliteit garanderen
“We willen heel graag die Afrikaanse markt gaan verkennen, maar
moeten natuurlijk wel kunnen garanderen dat onze producten hun
kwaliteit behouden. Daarom vroegen we aan het VerpakkingsCentrum
om te onderzoeken welke maatregelen we moeten nemen om de
levensduur van onze BioBag te verlengen en het product weerbaarder
te maken tegen deze bijzondere klimatologische invloeden. En op
welke manier moeten we het transport organiseren om te voorkomen
dat de BioBags niet beginnen te composteren onderweg? Het VerpakkingsCentrum heeft de expertise en de onderzoeksinfrastructuur
om ons hierin te begeleiden. We weten dat hun onderzoek van een
hoog niveau is en dat hun service bijzonder laagdrempelig is. Ook in
het verleden hebben ze ons immers al vaker geadviseerd bij dit soort
concrete vragen.”
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GOED GEFUNDEERD DE STAP
NAAR VERANDERING ZETTEN
DW Plastics NV is al meer dan 45 jaar een referentie in het ontwerpen, ontwikkelen en spuitgieten van logistieke oplossingen voor
bierbrouwerijen en frisdrankproducenten wereldwijd. Hun sleutel tot succes? Dat is flexibel inspelen op veranderingen in de markt,
een neus voor technische innovatie en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Vijf jaar geleden schakelden ze voor hun productiemethode van holle, ergonomische handvaten om naar waterinjectie. “We waren die nieuwe techniek al een paar jaar lang met
grote ogen aan het volgen bij de grote spelers, maar durfden de stap zelf niet te wagen zonder een goed – wetenschappelijk onderbouwd – advies op maat en een grondige testfase. Cel Kunststoffen heeft ons hier fantastisch in begeleid”, aldus Werner Brouwers,
mold manager van DW Plastics.

Hoge investeringskost
“We houden graag de vinger aan de pols als het gaat om innovatieve
productiemethoden en waterinjectie fascineerde ons al een hele tijd”,
vertelt Werner Brouwers. “Het is een bijzonder interessante techniek:
je bespaart heel wat materiaal, verkort de cyclustijd drastisch en de
techniek is beter geschikt voor ronde, holle profielen. Daar wilden we
maar wat graag ervaring mee opdoen. Maar de hoge investeringskost
deed ons toch lang twijfelen. Investeren in matrijzen en in de randapparatuur kost echt handenvol geld. En dan wil je natuurlijk wel goed – en
wetenschappelijk onderbouwd – geïnformeerd zijn voor je de sprong
waagt.”
Risicoloos ervaring sprokkelen
“We wilden een ergonomisch handvat ontwikkelen voor onze drankkratten: dik, volledig afgerond en toch licht in gewicht. En het moest
betaalbaar zijn, want grondstof is duur. De positieve ervaring van onze
matrijzenleverancier kon ons uiteindelijk toch overtuigen om de stap
te zetten. We wisten dat de Cel Kunststoffen een installatie had om
waterinjectie toe te passen en brachten alle partijen bij elkaar – onze
matrijzenleverancier, de Cel Kunststoffen en onze R&D-mensen – om
samen dat product te ontwikkelen. Doordat we voor de pilootproductie volledig bij Cel Kunststoffen terecht konden, hoefden we zelf
niet meteen de hele investering te doen. Enkel de matrijs moesten we
aankopen. We konden dus rustig ervaring opbouwen met deze nieuwe
techniek en nadien – veel gefundeerder – een beslissing nemen. En
tijdens dit hele proces konden we rekenen op knowhow die we zelf niet
in huis hadden. Een fantastische opportuniteit.”
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Getest en goedgekeurd
“Samen met de onderzoekers van Cel Kunststoffen en onze matrijzenmaker hebben we het productieproces ontwikkeld. In multidisciplinaire
teams werkten alle partners zij aan zij om dat proces nauwgezet op te
volgen en verder te finetunen. Daarna zijn we actief op zoek gegaan
naar de meest geschikte grondstoffen voor deze innovatieve techniek.
Met de financiële steun van EFRO en het Hermesfonds investeerde de
Cel Kunststoffen nog extra in een andere matrijs die speciaal ontwikkeld was om de grondstoffen beter te kunnen beoordelen. En dat heeft
ons geen windeieren gelegd. Alleen hadden we dit proces nooit zo
succesvol kunnen doorlopen.”
Een partnerschap dat werkt
“Ook vandaag nog werken we regelmatig met Cel Kunststoffen samen.
DW Plastics investeert veel in R&D. We hebben twee grafici in dienst,
drie technische tekenaars en een kwaliteitsdienst met een uitgebreid
machinepark om zelf allerlei testen uit te voeren. Toch doen we voor
een aantal studies, zoals onderzoek naar grondstofeigenschappen, een
beroep op de Cel Kunststoffen. De apparaten om die metingen uit te
voeren, zijn voor ons te duur in aanschaf. En bij Cel Kunststoffen zijn
we zeker van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk accurate resultaten.”

EERSTE HULP BIJ INNOVATIE
Group Nivelles is een Limburgs familiebedrijf dat sanitairartikelen produceert. Met de ontwikkeling van de I-drain, een nieuw soort
sifon, ontketenden ze een ware revolutie op de markt. In België werden ze al snel marktleider op vlak van douchegoten en ook in het
buitenland heeft dit innovatieve product hen geen windeieren gelegd. “Als je vandaag succesvol wil zijn, moet je voluit investeren in
innovatie”, zegt Geert Nivelles, R&D-directeur van de Group Nivelles, overtuigd. “Maar als kmo heb je niet alle infrastructuur, kennis
en ervaring in huis om dat hele proces alleen te doorlopen. Cel Kunststoffen heeft ons R&D-proces de voorbije jaren enorm goed
ondersteund. Ze testten verschillende opties voor ons uit en gingen – samen met ons - op zoek naar oplossingen voor heel concrete
problemen.”

Knowhow en snelheid
“Cel Kunststoffen is een bijzonder servicegericht onderzoeksinstituut.
Met hun modern machinepark en hun knowhow maken zij echt het
verschil in het innovatieproces van kmo’s zoals wij. Ze houden de vinger aan de pols en weten perfect welke bedrijven bepaalde expertise
in huis hebben. Zoek je extra input over een innovatieve productietechniek? Dan weten zij bij wie ze moeten aankloppen. Hun ervaring en hun
contacten betekenen voor ons een grote meerwaarde.”
“Ze begrijpen bovendien dat snelheid ontzettend belangrijk is. Als wij
intern een nieuwe methode ontwikkelen, willen we op heel korte termijn
gewoon weten: werkt dit of werkt het niet? En als het niet werkt: welke
alternatieven zijn er dan? Bij Cel Kunststoffen weten we dat we op eenvoudige testresultaten nooit langer dan twee weken moeten wachten.
Dat vinden wij een ontzettend groot voordeel.”
Van eenvoudige testen tot productinnovatie
“We hebben de voorbije jaren niet alleen bij Cel Kunststoffen aangeklopt voor eenvoudige testen om bijvoorbeeld de waterdichtheid van
onze lijmmethode of de sterkte van onze doucheplaten te meten.
We bundelden ook de krachten om – in interactie met hen – nieuwe
producten of productiemethoden te ontwikkelen of om de huidige te
verbeteren. Telkens gaan ze actief met ons mee op zoek naar oplossingen die – ook economisch – interessant zijn.”
“Kunnen we een doucheplaat ontwikkelen die even sterk is als de
huidige, maar die tien keer minder weegt? Met die vraag trokken we recent naar de Cel Kunststoffen. Toen bleek dat dit met het materiaal dat
we op dit moment gebruiken niet haalbaar is, ging het onderzoeksinstituut zelf actief op zoek naar alternatieve materialen en productiemethoden waarmee we onze ambities wel konden realiseren. En toen ze
die gevonden hadden, namen ze zelf contact op met fabrikanten die
ervaring ter zake hebben. Binnenkort mogen we - dankzij hun tussenkomst - bij een andere fabrikant een paar testen gaan uitvoeren om te
kijken of het resultaat inderdaad de investering waard is. Dat soort dingen zouden wij – als kleine speler op de markt – op eigen houtje nooit
voor elkaar gekregen hebben. Maar het is wel ontzettend belangrijk,
want als we straks effectief beslissen om onze productiemethode om
te gooien, dan heeft dat grote financiële implicaties en moeten we op
voorhand echt alle consequenties juist kunnen inschatten.”
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