
BekaertDeslee,  
future proof  
dankzij slimme 
fabrieken en slimme 
medewerkers

Iedereen heeft het vandaag over Industry 4.0.   
Alles wordt digitaler, alles verandert steeds snel-
ler en alles wordt continu complexer. Bedrijven die 
wereldwijd werken zitten dan nog met bijkomende 
uitdagingen: hoe krijg je deze kennis uitgewisseld 
over lands- en taalgrenzen heen? Dat zijn ook de 
uitdagingen waar BekaertDeslee voor stond. Samen 
met de techniek, moest ook de training van de ope-
ratoren mee evolueren: digitaler, flexibeler en toe-
gankelijker. 

In één jaar tijd ontwikkelden ze samen met Manual.to  
hét ideale leer- en instructieplatform voor én door 
technische operatoren: zij maken de instructies en 
trainingsmiddelen, delen, vertalen en verbeteren die. 

Op het einde van “Continuous Improvement” tra-
jecten schrijven zij zelf de instructies voor de door 
hun verbeterde werkmethodes. Experten verenigen 
zich daarbij in “Communities of Practice” en delen, 
toetsen, standaardiseren en valideren instructies. 
Doordat deze digitale instructies veel toegankelijker, 
gebruiksvriendelijker en visueler zijn - en bovendien 

door collega’s worden gemaakt - worden ze ook 
veel meer gebruikt. 

Het eindresultaat? Aan de hand van gestructureer-
de training, en met behulp van het nieuwe digita-
le leerplatform, slaagt BekaertDeslee er in om  de  
onboardingstijd drastisch te verminderen, de creatie 
en vertaling van trainingsmateriaal te versnellen en 
de gebruiksgraad van instructies te verhogen

Zo maakt BekaertDeslee niet alleen zijn fabrieken, 
maar ook zijn medewerkers helemaal future proof.

Over BekaertDeslee
BekaertDeslee is wereldwijd de toonaangevende 
specialist in de ontwikkeling en productie van ma-
trastextiel, matrashoezen en trendy slaapoplossin-
gen. Onze passie is het ontwikkelen en produceren 
van stijlvolle en slimme matrastextielproducten die u 
inspireren, het u comfortabel maken en u bescher-
men tijdens de nacht. We hebben meer dan 3.500 
mensen in dienst op 27 locaties op 6 continenten. 
BekaertDeslee, Close to you!

spreker: Stefan Polfliet 
coach: Roel Vancaenegem | the house of change

www.bekaertdeslee.com
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