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Al honderd mensen
aan het werk bij OMC
Open Manufacturing Campus bij Philips al voor een derde gevuld

D

e Open Manufacturing Campus
(OMC) op de site van lampenfabriek
Philips Lighting in Turnhout
huisvest ruim een jaar na de
officiële opening al een negental bedrijven
met honderd werknemers. Daar komen dit
jaar nog zeker drie ondernemingen bij.
b Door de aanhoudende reorganisaties bij Philips
in Turnhout kwamen ook enkele productiehallen
leeg te staan. OMC wil deze vrijgekomen ruimten
opvullen met kantoor- en productieruimten voor
vooral hoogtechnologische bedrijven. Twee jaar
na de eerstesteenlegging en ruim een jaar na de
officiële opening van de campus is al een tiental
bedrijven neergestreken in Turnhout. “We hebben verspreid over de twee hallen tienduizend
vierkante meter beschikbare bedrijfsruimte.
Daarvan is ruwweg een derde verhuurd”, zegt
Marc Corthout, directeur van OMC. “Er zijn ongeveer honderd werknemers aan de slag bij die be-
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‘‘We willen hier graag
de meest productieve
vierkante kilometer
realiseren.’’
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drijven, gaande van 1 à 2 personen tot dertig personen per bedrijf. We zijn op dit moment een
overeenkomst met drie nieuwe bedrijven aan het
afronden en tegen het einde van dit jaar zouden
daar nog twee extra bedrijven uit de ruimte- en
luchtvaart moeten bijkomen. Op langere termijn,
als Philips nog verder zou afbouwen, is het de bedoeling om hier een volledige OMC-campus te

maken voor in totaal 850 werknemers maar dat is
nog toekomstmuziek.”
De innovatieve campus is een samenwerking
tussen Philips, de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK), de hogeschool Thomas More
en de Katholieke Universiteit Leuven. “Het is niet
onze bedoeling om de hele campus zo maar op te
vullen, maar we moeten eerst en vooral partijen
vinden die elkaar kunnen versterken. In het OMC
zijn vooral maakbedrijven die op hoogtechnologisch vlak bijdragen tot de ontwikkeling van de
Kempen welkom”, stelt Marc Corthout.
Nuttige kennis
Philips stelt voor OMC niet alleen de infrastructuur en oppervlakte, maar ook kennis en medewerkers op het vlak van automatisering ter beschikking. “Zo heeft een van de bedrijven op OMC
een voormalige kwaliteitsmanager voor de productie van beamerlampen mee overgenomen. Bij
de reductie van Philips willen we de nuttige kennis opnieuw inzetten in de nieuwe bedrijven”,
denkt Marc Corthout.
Vorige week gaf het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse nog het startschot
van een nieuwe incubator, waar opstartende researchbedrijven zich kunnen vestigen. “Het initiatief bij Janssen Pharmaceutica richt zich vooral
op het researchgedeelte terwijl OMC zich meer
focust op de productie. Hier kunnen vooral bedrijven terecht die een prototype hebben en dat
willen opschalen naar de productie. We willen
graag de meest productieve vierkante kilometer
realiseren”, vertelt de directeur.
Nieuwkomers
Het bedrijf Leclanché en het Nederlandse
Luxexcel namen enkele maanden geleden hun intrek in OMC in Turnhout. “Luxexcel is gespecialiseerd in het 3D-printen van brilglazen zonder nabewerking en heeft hier al een 3D-printer geïnstalleerd. Leclanché is een bedrijf dat actief is in
de lithium-ionbatterijensector”, weet Marc
Corthout. “Sinds februari huist hier ook het bedrijf Randstad Professionals met dertig medewerkers. Randstad Professionals handelt onder meer
de aankoop van materialen af.” Leclanché uit
Zwitserland nam eerder Trineuron uit Malle over
en vestigde een afdeling bij OMC in Turnhout.
“Wij zijn hier intussen met een vijftiental mensen
neergestreken”, vertelt Jeroen Herman van
Leclanché. “We bieden een uitgewerkte oplossing
voor Automatisch Geleide Voertuigen (AGV) aan.
Bij OMC zijn de mensen en de kennis aanwezig
om ons verder te ontwikkelen.”

Marc Corthout van OMC staat met Jeroen Herman van het bedrijf Leclanché in een ruimte die
momenteel wordt ingericht als magazijn voor het lithiumionbatterijbedrijf. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

Stakingspiket aan gevangenis van Wortel

Kempense cipiers
leggen werk neer
Wortel
In de vier Kempense
gevangenissen is de staking
tegen de geplande
besparingen dinsdag goed
opgevolgd. Er was nauwelijks
bewakingspersoneel
aanwezig. De politie nam de
taken over.

b Aan de ingang van de gevangenis in Wortel (Hoogstraten) stonden militanten van zowel het socialistische ACOD als het christelijke
ACV. “Bij elke actie gaan we op een
andere plaats staan”, zegt Dirk
Vansprengel van ACOD. “Deze
keer is het de beurt aan Wortel.
Werkwilligen houden we niet tegen, maar er is ’s ochtends amper
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komen opdagen.”
Volgens Dominique Swaenen van
ACV is de staking een van de gevolgen van het huren van de gevangenis in het Nederlandse Tilburg.
“Dat is een afdeling van de gevangenis in Wortel. Een transport tussen beide gevangenissen kost 500
euro. Een hoop van de geplande
besparingen is nodig door de buitensporige uitgaven van justitie
voor Tilburg. In december gaat die
gevangenis dicht. Dan moeten die
De Kempense ACODmilitanten vinden de plannen van de regering gedetineerden opnieuw ergens in
onaanvaardbaar. FOTO RAM
België ondergebracht worden. In
de gevangenis van Merksplas zijn
één bewaker binnengegaan in Merksplas zou het om tien per- dringend renovatiewerken nodig.
Wortel. In Hoogstraten zijn er dat sonen gaan. Werknemers van de Daar is ook nog veel geld voor nodrie en in Turnhout twee. In administratie zijn wel talrijker dig.” (ram)

