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Ontex Eeklo is Belgische ‘Fabriek van de Toekomst’ 

 
 
Eeklo (België), 4 februari 2016 – Ontex Eeklo, productie-eenheid van ONTEX GROUP 

NV, een toonaangevende internationale producent van wegwerpoplossingen voor 

persoonlijke hygiëne voor vrouwen, kinderen en volwassenen, ontvangt na een 

uitvoerige beoordeling de award van ‘Fabriek van de Toekomst’, uitgereikt door 

technologiefederatie Agoria en het collectief onderzoekscentrum Sirris. De 

productievestiging in Eeklo investeerde het afgelopen jaar in geavanceerde 

productietechnologie, digitalisering, ecologie en sociale innovatie en behoort daarmee 

tot de wereldtop op het vlak van industriële productie. 

Met het initiatief van technologiefederatie Agoria en het collectief onderzoekscentrum Sirris, het 

collectief centrum van de technologische industrie, werd de ‘Fabriek van de Toekomst’ 

gelanceerd. Als ‘Fabriek van de Toekomst’ onderscheidt Ontex Eeklo zich als toekomstbestendig 

productiebedrijf dat vlot kan inspelen op wijzigende marktomstandigheden en ook in de toekomst 

een belangrijke rol zal vervullen in een wereldwijd productienetwerk. De Ontex-fabriek in Eeklo 

heeft daarmee een voortrekkersrol op het vlak van innovatie door zijn slimme, duurzame, 

gedigitaliseerde processen.  

 “In een markt waarin we onze productieprocessen voortdurend moeten aanpassen om 

competitief te blijven, is het essentieel dat we ons bedrijf flexibel en toekomstbestendig maken. 

Deze award is dan ook een bekroning voor onze jarenlange inzet en ons streven om een 

innoverend en grensverleggende producent te zijn in de hygiënesector”, zegt Jef Monballyu, 

Plant Manager Ontex Eeklo.  

Met meer dan 500 medewerkers is Ontex Eeklo één van de grootste werkgevers in de regio. Door 

middel van 23 hoogtechnologische productielijnen worden er dagelijks miljoenen luiers, 

maandverbanden en inlegkruisjes geproduceerd. 

 

Een toonaangevend productieproces met het accent op de consument 

Ontex Eeklo heeft de voorbije vijf jaar hard gewerkt om op technologisch vlak zijn prominente 

positie waar te maken. Zo heeft de fabriek in enkele nieuwe hoogtechnologische 

productiemachines geïnvesteerd voor de productie van babyluiers en ultradunne 

maandverbanden. Naast een hoge productiesnelheid staat innovatie vooral voor automatische 

cameracontrole bij de kwaliteitsbewaking en ultrasone technologie die een lager energieverbruik, 

minder onderhoud en een stabieler productieproces mogelijk maakt.  

Daarnaast heeft Ontex er bewust voor gekozen om de wereldwijde afdeling Onderzoek en 

Ontwikkeling van de dameshygiëne en verpakking voor alle productgroepen binnen de 

productievestiging in Eeklo in te richten, wat resulteert in een praktische verankering van de 

innovatie-inspanningen in het productieproces. Ontex beschikt ook over een eigen 

engineeringdepartement dat machines ontwikkelt voor eigen gebruik. Dit stimuleert de efficiëntie 

en de ontwikkeling van nieuwe producten, onder meer via 3D-printing van machineonderdelen. 

Belangrijk in dit alles is dat de consument daarbij volledig centraal staat in de 

productontwikkeling. Diepgaand consumentenonderzoek laat Ontex toe om de noden van de 

consument te begrijpen en te vertalen in vindingrijke en op de consument afgestemde producten. 
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Ontex Eeklo kleurt groen 

Een belangrijk aspect aan het Fabriek-van-de-Toekomst-project is om de impact van de productie 

op het milieu te verkleinen.  

Ontex Eeklo voerde een doorgedreven milieuaspectenanalyse uit om de milieu-impact van alle 

activiteiten en producten, zoals het gebruik van kunststoffen, energieverbruik en transport, in 

kaart te brengen. Daarbij werd gebruik gemaakt van digitale LCA-software (‘Life Cycle 

Assessment’ of analyse van de productlevenscycli) om de impact van productveranderingen op 

het milieu na te gaan. 

Op basis hiervan werden verschillende eco-efficiëntieprojecten ingevoerd met als doel minder 

afval en een lager grondstofverbruik te realiseren zonder verlies aan kwaliteit van het 

eindproduct. Bovendien wordt sterk de nadruk gelegd op ecodesign en milieuvriendelijk 

produceren. Daarnaast hecht Ontex Eeklo veel belang aan de inkoop van duurzame grondstoffen 

en gecertificeerde pulp.  

Ook op het vlak van energie-efficiëntie heeft Ontex Eeklo sterk geïnvesteerd. Dit jaar is Ontex 

Eeklo overgeschakeld op groene stroom, waardoor de ecologische voetafdruk aanzienlijk is 

gedaald. Verder wordt werk gemaakt van een efficiënte logistiek waarbij de transportefficiëntie 

werd verbeterd en geluidshinder en CO2-uitstoot werden teruggedrongen.  

“Duurzaamheid zit diep geworteld bij Ontex. We geloven dan ook sterk in het verminderen van 

onze ecologische voetafdruk. We willen tot de top behoren op vlak van duurzaamheid in de sector 

voor wegwerphygiëneproducten,” aldus Jef Monballyu, Plant Manager Ontex Eeklo. 

 
 
Investeren in mensen 

Ontex is gestart als familiebedrijf en heeft zich vandaag ontwikkeld tot een beursgenoteerd 

toonaangevend internationaal consumptiegoederenbedrijf. Voor Ontex Eeklo was het dan ook 

belangrijk om niet alleen in technologie te investeren, maar ook in menselijk kapitaal. 

De betrokkenheid van de medewerkers vergroten, was een van de speerpunten binnen het 

Fabriek-van-de-Toekomst-project. Participatie en initiatief nemen staat naast veiligheid en 

gezondheid van de medewerkers centraal. Zo wordt sterk de nadruk gelegd op mensgerichte 

processen die in een productieomgeving vaak over het hoofd gezien worden: van ergonomie, 

over aandacht voor opleiding en doorgroeimogelijkheden en een positief aanwezigheidsbeleid tot 

welzijnsgerichte acties en een rookstopcampagne. Bovendien kunnen medewerkers bij Ontex 

genieten van een internationaal uitwisselingsprogramma waarbij ervaring en kennis kan worden 

opgedaan bij andere Ontex-vestigingen over de hele wereld. 

“Het is voor ons belangrijk dat onze medewerkers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van 

de Ontex-familie. De voorbije jaren hebben we sterk ingezet om onze medewerkers een moderne 

werkomgeving te bieden, opleiding en trainingen te voorzien en diverse acties op touw te zetten 

die het welzijn op het werk en de balans tussen het werk- en privéleven bevorderen”, gaat Jef 

Monballyu, Plant Manager Ontex Eeklo verder. 

Op 4 februari 2016 mag Ontex Eeklo Plant Manager, Jef Monballyu, als vertegenwoordiger van 

het hele personeel, de erkenning in ontvangst nemen van Charles Beauduin, CEO van Van de 

Wiele en peetvader van het ‘Made Different’-programma. 
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Over Ontex 

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van 

babyluiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten 

van Ontex worden verdeeld in meer dan 100 landen onder eigen Ontex merken alsook onder 

toonaangevende retailer merken. 

De groep stelt meer dan 5.500 personeelsleden tewerk en is aanwezig in 23 landen. Ontex is 

genoteerd op Euronext Brussels. 

 
 


