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Dalmec tilt 
uw werk naar
een hoger 
niveau

Dalmec: 
sterk in tilwerk

www.dalmec.nl
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WILT U DAT ALLES OP 
ROLLETJES VERLOOPT VOOR 
UW INTERNE TRANSPORT?
KIES DAN VOOR ZWENK- 
EN BOKWIELEN VAN 
COLSON EUROPE B.V.

VOOR VEEL TOEPASSINGEN 
HEBBEN WIJ EEN IDEALE 
OPLOSSING. NEEM CONTACT 
MET ONS OP VIA 
INFO@COLSON-EUROPE.NL 
OF BEL ONS OP 0318-536611

• Forceren 

• Dieptrekken 

• Flenswalsen 

• Lassen

Bundelen, labelen én 
variabele info printen 
in 1 stap.

bandall.com

Frees- / Draaidelen uit India !
Kijk op pagina 5 voor wat wij voor u kunnen betekenen.

sales@roosenmachining.com • +31(0)40 207 46 00
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TROTS! Modul-AIR en GreenComfort 
winnen GIO Award
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zie artikel op pagina 2

Van lekkage tot milieuramp: 
voorkom het met de Leak Stop Gun

KUNSTSTOFTECHNOLOGIE
zie artikel pagina 6 Kunststof-Tech-thema

Kabinet erkent belang industrie
FME is blij dat het kabinet het enorme belang van 
de industrie voor het Nederlandse verdienvermogen 
inziet. Onlangs publiceerde het kabinet de ‘Visie op 
de toekomst van de industrie’.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: 
“Het is goed dat het kabinet inziet hoe belangrijk de 
industrie is voor het toekomstig verdienvermogen van 
Nederland. Maar van een visie kan je niet eten. Wat we 
nu nodig hebben zijn concrete plannen om de industrie 
verder te versterken, niet alleen tijdens deze crisis maar 
ook richting de toekomst. De industrie biedt Nederland 
perspectief. Nederland moet met Europa tegenwicht 
tegen bijvoorbeeld China bieden, waar doorbraken op 
cruciale technologieën van het land een innovatieve 
wereldspeler zullen maken.”

Doorpakken
In de kabinetsbrief over de toekomst van de industrie 
die staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken 
en Klimaat onlangs publiceerde, wordt benadrukt dat 
bijna één op de vijf Nederlanders het inkomen verdient 
dankzij de industrie en dat de arbeidsproductiviteit in 
de industriële sector het hoogst is. Bovendien ziet het 
kabinet dat de industrie bijdraagt aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen. Dat is 
in lijn met de missie en visie van FME, 
maar er moet nu wel snel doorgepakt 
worden om deze gezamenlijke missie 
waar te maken. “Ik wil dat er zo snel 
mogelijk een Technologieberaad komt. 
Op elk ministerie moeten ambtenaren 
en bedrijfsleven regelmatig samenkomen 
om te bespreken voor welke grote maat-
schappelijke uitdagingen de overheid 
een oplossing zoekt en welke innovatieve 
oplossingen de technologische industrie 
daarvoor kan bieden”, zegt Dezentjé.

Experts
Ook moet er een Nationale Groeicom-
missie onder leiding van de minister-
president in het leven geroepen worden, 
die de Groeistrategie van het kabinet 
gaat uitwerken. FME wil dat daar vooral 

experts uit het veld inzitten, omdat 
technologieën als Artificial Intelligence, 
quantumcomputing en photonica ver 
afstaan van de politieke en ambtelijke 
wereld in Den Haag. “Met deze visie 
bewijst het kabinet dat Nederland kijkt 
naar de industrie voor duurzame voor-
uitgang en als groeimotor van de Neder-
landse economie. In de Groeicommissie 
moeten dus, naast wetenschappers en 
beleidsmakers, ook experts uit de indu-
strie zitten die dagelijks bezig zijn met 
innovatie. Alleen dan kunnen we ons 
toekomstig verdienvermogen verster-
ken, zorgen dat iedereen in de toekomst 
mee kan blijven doen en dat we onze 
maatschappelijke voorzieningen op peil 
houden. Welvaart en welzijn gaan hand 
in hand en beginnen bij een sterke indu-
strie.”

Lees artikel op pagina 4.

VETERS VEILIG VAST op het werk, ALTIJD!
www.safelaceindustrial.eu
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KOPER
KOPER LAAGGELEGEERD
KOPER BERYLLIUM
KOPER CHROOM ZIRKOON
KOPER COBALT BERYLLIUM
KOPERNIKKEL
KOPER NIKKEL SILICIUM

www.hemimex.nl
T. (073) - 521 91 25
E. info@hemimex.nl

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

45 jaar ervaring in ultrasoon reinigen • Machines van 100 - 7.000 liter

• hoog ultrasoon vermogen
• laag stroomverbruik
• met laad/los platform
• zeer laag geluidsniveau < 78dB
• PLC sturing met energie monitor

•  digitale en synchrone sinus 
generatoren 

•  single stage en multistage 
oplossingen

• geheel van RVS

0168 46 44 61  -  info@ftf.nl  -  www.ftfmachines.com

ULTRASOONREINIGERS VOOR DE INDUSTRIE

VOOR HET BETERE ROESTVRIJSTAAL HANG- EN SLUITWERK
PIMEX B.V.

Coenecoop 131 - 2741 PJ WADDINXVEEN
Tel. 0182 611166 - info@pimex.nl - www.pimex.nl

TROTS! Modul-AIR en 
GreenComfort winnen GIO Award

Reden voor een (coronaproof) feestje! 
De Inventum Modul-AIR ventila-
tiewarmtepomp en GreenComfort 
module hebben een award gewonnen. 
En wat voor een award: de Goed Indu-
strieel Ontwerp Award 2020. Maar 
daar blijft het niet bij, ook de Special 
Award hebben wij gewonnen!
 
Dutch Design Week 2020
Tijdens de Dutch Design Week, het 
grootste design event van Noord 
Europa, is de 35ste editie van de Erken-
ning Goed Industrieel Ontwerp (GIO) 
uitgereikt. Dit jaar anders dan normaal, 
vanwege het coronavirus: de jurering 
vond geheel virtueel plaats. Desalniet-
temin zonden bijna dertig bedrijven 
en ontwerpbureaus een product in 
voor de Erkenningen Goed Industrieel 
Ontwerp 2020.
 
GIO Award
Een Goed Industrieel Ontwerp Award 
is niet zomaar een prijs, maar een 
kwaliteitskeurmerk voor goed vakman-
schap. Producten die een onderschei-
ding krijgen, voldoen aan professionele 
ontwerpnormen:
•  het product doet waarvoor het 

bedoeld is (technische functionaliteit)
•  is gemakkelijk in gebruik en veilig 

(ergonomie)
•  het is anders dan andere producten 

(originaliteit)
•  het ziet er goed uit (design)
•  voldoet aan de milieueisen (respect)
•  hergebruik van grondstoffen (mate-

riaal)

De  Modul-AIR  en GreenComfort 
voldoen dus aan deze eisen en mogen 
met trots dit keurmerk voeren.

Special Awards
Naast de GIO Award zijn er ook Special 

Awards toegekend aan producten die 
eruit springen op een van de zes beoor-
delingscriteria en daarmee de ‘de goed 
industrieel ontwerp’ boodschap uitdra-
gen.
We mogen verheugd meedelen dat 
de Modul-AIR en  GreenComfort  een 
Special Award voor Respect heeft 
ontvangen. Dit vanwege de fraaie, 
geïntegreerde oplossing. Jurylid Hans 
Robertus waardeert de ongewoon 
stijlvolle behuizing van zowel venti-
latiewarmtepomp als GreenComfort 
module.
 
Modul-AIR en GreenComfort
De Modul-AIR ventilatiewarmtepomp 
hergebruikt de warme ventilatier-
etourlucht voor het verwarmen van de 
woning, voor het opwarmen van tapwa-
ter tot het volledig elektrisch verwar-
men zonder gas aansluiting. Daarnaast 
zorgt deze duurzame oplossing voor 
een goed geventileerde woning. Een 
gezond en comfortabel binnenklimaat 
gegarandeerd!
Bij woningen met ventilatietype D 
combineer je de Modul-AIR met de 
GreenComfort module. Deze module 
filtert de verse buitenlucht en blaast 
deze op de gewenste temperatuur de 
woning binnen. Kortom: verse, warme 
lucht in je woning zonder dat het voelt 
alsof het tocht.
 
Wil jij meer weten over de duur-
zame oplossingen van Inventum? 
Neem contact met ons op:
Telefoon: 030 – 274 84 84
E-mail: helpdesk@inventum.com
www.inventum.com

Van lekkage tot milieuramp: voorkom het met de 
Leak Stop Gun
Stel je voor, een aanvaring met 
een chemietanker. Het schip 
raakt lek en tonnen chemicaliën 
stromen de zee of rivier in. Of 
een lekkage in een olieraffinade-
rij, waarbij honderdduizenden 
liters olie zo maar in de natuur 
terechtkomen. Vanaf nu is mach-
teloos toekijken niet meer nodig. 
Want de gloednieuwe Leak Stop 
Gun is elke lekkage de baas. Zo 
kun je heel eenvoudig, effectief 
en betaalbaar milieurampen en 
miljoenenschades voorkomen. 

De Leak Stop Gun is een gepa-
tenteerde Duits-Nederlandse 
innovatie. Of het nu gaat om een 
ongeluk, botsing of materiaalmoe-
heid, de Leak Stop Gun dicht elke 
lekkage in slechts een paar secon-
den. De Leak Stop Gun is er in drie 
uitvoeringen: de 150 en 400 voor 
de professionele markt en de 150C 
voor de consumentenmarkt. 

Hoe werkt de 
Leak Stop Gun?
Zoals zo veel succesvolle vindin-
gen is het principe van de Leak 
Stop Gun heel eenvoudig. Is er 
een lekkage, dan schiet je met de 
gun een oersterke ballon in het gat 
waardoor de vloeistof naar buiten 
stroomt. Door de tegendruk wordt 
de ballon aan de binnenzijde van 
het lekkende voorwerp platge-
drukt, zodat deze het complete 
gat hermetisch afsluit. En is er 
sprake van een lange scheur, dan 
kunnen er meerdere ballonnen 
naast elkaar worden geschoten. 
“Daarvoor heb je slechts één Leak 
Stop Gun nodig want de ballon is 
na het afschieten eenvoudig los te 
koppelen van de gun, waarbij deze 
gegarandeerd op spanning blijft”, 
vertelt Sales & Marketing Mana-
ger van Leak Stop Gun Yorick 
Wessels. 

Oersterk materiaal
Het gepatenteerde materiaal waar-

van de ballonnen zijn gemaakt, is 
oersterk. Zo is het ook toepasbaar 
in gaten met scherpe randen en 
punten. Het materiaal is boven-
dien langdurig bestand tegen meer 
dan negentig soorten chemica-
liën, logen, zuren en oliën. “De 
eerste gebruikers van ons product 
zijn bijzonder enthousiast over 
de eenvoud, compactheid en 
gebruiksvriendelijkheid van de 
Leak Stop Gun”, vertelt Wessels.

Leak Stop Gun voor 
professionals
De Leak Stop Gun is een uitkomst 
voor alle branches die te maken 
kunnen krijgen met milieuschade 
door lekkages. Denk bijvoorbeeld 
aan de olie-industrie, scheepvaart, 
transport en landbouw. Ook de 
brandweer, havenbedrijven en 
de biogassector kunnen hier veel 
baat bij hebben. Want met een 

geringe investering zijn enorme 
milieurampen en kostenposten te 
voorkomen. Voor professionele 
gebruikers zijn er de Leak Stop 
Gun 150 - voor lekken met een 
diameter tot 12 cm - en Leak Stop 
Gun 400 - voor lekken met een 
diameter tot ongeveer 35 cm. 

Leak Stop Gun voor 
particulieren
Speciaal voor particulieren komt 
er binnenkort de Leak Stop Gun 
150C op de markt. Deze is een 
betaalbaardere oplossing voor 
mensen die te maken krijgen met 
schade door lekkage.

Kijk voor meer informatie op de 
website van Leak Stop Gun. 
www.leakstopgun.nl
Hier zijn onder meer filmbeelden 
over de Leak Stop Gun te vinden.
Of bel 0851 305 411.

De Leak Stop Gun dicht elke lekkage in slechts een paar seconden (foto’s 
Leak Stop Gun) 
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Wij zijn op zoek naar gebruikte 
metaalbewerkingsmachines

Heeft u machines
te koop ?
Bied ze ons aan !

Keetels Machines BV   marcel@keetels.nl   06-22504385

Of zoekt u een machine ? Kijk dan eens op KEETELS.NL 
voor ons groot aanbod metaalbewerkingsmachines

 

 

PLAAT BUIGEN 
 

tot 18 meter lang 
en tot 80 mm. dik 

 

STAPHORST            www.dulasta.nl 

Vergrendelmagneten
Als dicht ook echt dicht moet zijn!

 Extreem hoge houdkrachten mogelijk, laag stroomverbruik
 Ruim assortiment vergrendelmagneten (ook IP-67) en ankerplaten

 Ook geschikt voor toepassing achteraf in
   bestaande situaties

 Ook in dubbeluitvoeringen leverbaar voor
   voor toepassing op dubbelvleugelige deuren

DICTATOR Productie B.V.                  Emmeloord                     +31 (0)527 613456
 info@dictator.nl                                                                 www.dictator.nl

Balg- en veerkoppelingen van U.V. 
In staal en aluminium uitvoering

Koppels tot 1700 Nm (balg) en 900 Nm (veer).
Diverse montage mogelijkheden met klem, klembus, 
inbus en deelbare fl enzen. Uitvoering met pasfl ens, 
verlengt of aangepast binnenwerk.

 tem egatnom egiduovneE 
de nieuwste Plug-in koppelingen 
uit de serie 900 en 960.

Balg- en veerkoppelingen van U.V. 
In staal en aluminium uitvoering

BESTURINGSTECHNIEK   AANDRIJVEN   LINEAIRE TECHNIEK   COMPONENTEN

TECHNOLOGY IN MOTION

Tel. +31 (0)72-5717821 
info@mctechnology.nl
www.mctechnology.nl

serie 900 en 960

          HOPMAN    MACHINEFABRIEK    BV 
                DE SPECIALIST IN DIEPGATBOREN EN ALLROUND VERSPANEN 

               MACHINEBOUW  |  ONTWIKKELING 
METAALWEG 7  3751LS  BUNSCHOTEN | TEL +31 (0)33 2997940   

INFO@HOPMANMACHINEFABRIEK.NL | WWW.DIEPGATBOREN.NL  

 
 
 

 

DE VEELZIJDIGE PIONIER 
ONDER DE         -VERLICHTING       

EXPLOSIEVEILIGHEID LED VERLICHTING SERIE 6036
www.r-stahl.com

• Extreem laag gewicht 0.96 kg/2.7 kg en trillingsbestendig
• IP66 / 68 beschermd en slagvastheid van IK10+
• Groot temperatuurbereik van -55ºC tot +70ºC
• Extreem lage inschakelstroom

PERFORMANCE3.  ARE YOU READY FOR A NEW LEVEL 
OF EFFICIENCY IN PROCESS AIR?

www.aerzen.nl

www.knf-verder.nl   +31 (0)30 677 92 40  /  www.knf.be   +32 (0) 3 871 96 24

PULSARME MEMBRAAN 
VLOEISTOFPOMPEN 
VAN KNF

Deze pomptypen behoren tot de nieuwe generatie 
membraanpompen van KNF met een zeer lage 
pulsatie maar met de traditionele voordelen van de 
membraanpomp zoals;  zelf-aanzuigend, mag droog 
lopen, chemisch bestendig en lange levensduur.

Max. capaciteit: 12 l/min
Max. druk: 6 bar

030-KN-20_Adv_FK1100_FP400_125x60mm.indd   1 28-09-2020   14:39

Kabinet zet in op structurele groei Nederlandse 
(maak)industrie
Samen met het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen gaat het kabi-
net gericht inzetten op groei van 
de Nederlandse (maak)indu-
strie. Door extra te investeren 
in sleuteltechnologieën en in  
groeimarkten als Life Sciences 
& Health (inclusief medische 
technologie), High Tech/ICT 
(halfgeleiders, fotonica, quan-
tum, AI) en defensie & ruimte-
vaart-gerelateerde technologie 
en industrie. 

Maar ook door het verder stimu-
leren van digitalisering binnen 
de industrie (Smart Industry), 
het opleiden en ontwikkelen 
van personeel, verduurzaming, 
hergebruik van grondstoffen 
(circulaire maakindustrie), het 
verbeteren van vestigingsvoor-
waarden, regionale én Europese 
samenwerking.
Dat staat in de Visie op de 

toekomst van de industrie in 
Nederland die staatssecretaris 
Mona Keijzer (Economische 
Zaken en Klimaat) op vrijdag 
30 oktober 2020 mede namens 
minister Eric Wiebes (EZK) aan 
de Tweede Kamer heeft aange-
boden. 

Staatssecretaris Mona Keijzer 
(EZK): “Publieke en private 
partijen moeten deze groeiopgave 
samen aangaan. Groei van het 
aandeel industrie in onze econo-
mie is geen doel op zich, maar een 
middel om ervoor te zorgen dat 
Nederland ook in de toekomst 
mondiaal kan blijven concurre-
ren en minder afhankelijk is van 
andere landen. Het is bovendien 
een reële ambitie, omdat we al 
een innovatieve industrie hebben 
die bereid is om nóg slimmer te 
worden en omdat we beschik-
ken over een goed opgeleide 

beroepsbevolking.” De Neder-
landse industrie is nu goed voor 
bijna 10 procent van de werkge-
legenheid. Zo’n 12% van het bbp 
wordt nu direct in de industrie 
verdiend. Nederland is nadruk-
kelijk aanwezig in verschillende 
internationale markten. 

Dit gaat om industriële bedrijven 
in sectoren als voedingsmiddelen, 
chemie, machinebouw en halfge-
leiders. Maar dat geldt ook voor 
het snijvlak van de industrie en 
de agrarische sector en boven-
dien heeft Nederland nog altijd 
een vooraanstaande positie in de 
maritieme sector.

De industrie is verspreid over het 
hele land aanwezig. Het aandeel 
van de industrie is in verschil-
lende regio’s hoger dan 30%, 
oplopend tot ca. 45% in Zeeuws-
Vlaanderen. 

INDUSTRIESTOFZUIGERS-VEEGMACHINES-SCHROBMACHINESINDUSTRIESTOFZUIGERS-VEEGMACHINES-SCHROBMACHINES
STOOMREINIGERS-KOELVLOEISTOFZUIGERS-ELEKTROTREKKERS

www.verhagenleiden.nl

Bent u het 
stofhappen zat?
De Comzu van Verhagen 
helpt u er voorgoed vanaf!

TEL 071  581  30  30
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VOOR HET BETERE ROESTVRIJSTAAL HANG- EN SLUITWERK
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Coenecoop 131 - 2741 PJ WADDINXVEEN
Tel. 0182 611166 - info@pimex.nl - www.pimex.nl

Herstel producentenvertrouwen stabiel
Na vijf maanden op rij minder negatief 
te zijn geweest, waren industriële onder-
nemers in oktober wat negatiever dan 
een maand eerder. Het producentenver-
trouwen ging van -4,8 in september naar 
-5,6 in oktober, aldus het CBS.

Producenten waren in oktober voor de 
derde maand op rij somberder over de 
verwachte bedrijvigheid. Ze waren echter 
minder negatief over de orderportefeuille 
en positiever over hun voorraden gereed 
product. Het oordeel over de voorraad 
eindproduct is positief. Het aantal onder-
nemers dat de voorraad eindproduct als te 
groot beschouwt is kleiner dan het aantal 
dat de voorraden te klein vindt.
De andere twee deelindicatoren van het 
producentenvertrouwen zijn negatief. Er 
zijn meer ondernemers die verwachten 
dat hun productie de komende drie maan-
den zal afnemen dan ondernemers die een 
toename van de productie voorzien. Uit de 
Economische Barometer van het MKB-

metaal blijkt dat de sector voor het vierde 
kwartaal geen verdere daling, maar een 
stabilisatie van de omzet verwacht. Het 
aantal ondernemers dat de orderpositie 
klein vindt heeft de overhand op het aantal 
ondernemers dat de orderportefeuille 
groot acht, gelet op de tijd van het jaar.
•  De benutting van machines en instal-

laties in de industrie lag bij aanvang van 
het vierde kwartaal van 2020 op 79,2 
procent. Dat was hoger dan de 76,9 
procent in het derde kwartaal. Gemid-
deld was de bezettingsgraad in de afge-
lopen 20 jaar 81,3 procent.

•  De gemiddelde dagproductie van de 
Nederlandse industrie was in augustus 
4,0 procent lager dan in augustus 2019. 
De daling is kleiner dan in de voor-
gaande vier maanden.

•  Duitsland is een belangrijke afzetmarkt 
voor de Nederlandse industrie. Het 
vertrouwen van de Duitse industriële 
producenten (Ifo-index) verbeterde in 
oktober voor de zesde maand op rij.

Nationaal Groeifonds belangrijke impuls voor 
vernieuwen en versterken economie
Het onlangs gepresenteerde 
Nationaal Groeifonds is 
een belangrijke impuls om 
verdienvermogen en werkge-
legenheid op de lange termijn 
veilig te stellen, zeggen Zuid-
Hollandse topbestuurders. De 
plannen van het kabinet om 
lange termijn investeringen te 
doen in de Nederlandse econo-
mie sluiten aan op de regionale 
inspanningen in Zuid-Holland. 
Bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheden in Zuid-
Holland investeren samen fors 
in nieuwe verdienmodellen en 
werkgelegenheid op basis van 
een gezamenlijke Groeiagenda. 
Dit concrete pakket met inves-
teringen en acties uit Zuid-
Holland biedt het Nationaal 
Groeifonds concrete handvat-
ten en proposities.

Sleutelspelers uit Zuid-Holland 
hebben de afgelopen maan-
den intensief gelobbyd voor 
de komst van dit fonds en zijn 
verheugd met deze plannen. 
“Bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden in Zuid-Holland 
hebben de handen ineenge-
slagen,” licht Jaap Smit, voor-
zitter van de Economic Board 
Zuid-Holland en commissaris 
van de Koning toe. “Samen 
kunnen we in 10 jaar tijd, 10% 
extra economische groei voor 
Nederland realiseren. Daarvoor 
heeft de regio Zuid-Holland 
een concrete Groeiagenda, die 
we samen met het Rijk willen 
realiseren”.
Zuid-Holland heeft alles in huis 
om een grotere bijdrage te leve-

ren aan de Nederlandse econo-
mie en samenleving. Dit komt 
door de combinatie van toon-
aangevende kennisinstellingen, 
grote bedrijven en innovators. 
“Door onze innovatieve bedrij-
ven en sterke bedrijven beter te 
verbinden, kunnen we nieuwe 
verdienmodellen en banen voor 
Nederland creëren,” geeft Jaap 
Smit aan. “Maar dat vraagt om 
samenhangende investeringen 
in kennis- en innovatie, scho-
ling, metropolitaan OV, ener-
gie-infrastructuur en de maak-
industrie.”

Allard Castelein, CEO Havenbe-
drijf Rotterdam:  “De komende 
jaren moeten we als samenle-
ving onze energievoorziening 
en industrie verduurzamen. 
Dat is nodig voor het klimaat 
én voor de economie en werk-
gelegenheid. Het is belangrijk 
dat de overheid niet alleen 
zegt dat systeemveranderingen 
nodig zijn, maar ook geld vrij-
maakt om te zorgen dat Neder-
land over 20-30 jaar nog steeds 
een welvarend land is. Het 
investeringsfonds staat met dit 
kabinetsbesluit in de steigers. 
Nu is het zaak te investeren 
in de projecten met de meeste 
impact.”
Tim van der Hagen, Rector 
magnificus en voorzitter College 
van Bestuur TU Delft: “Met deze 
aangekondigde investeringen in 
innovatie kan de Nederlandse 
economie een kick-start krij-
gen. Op de campus van de TU 
Delft werken we bijvoorbeeld 
samen met bedrijfsleven, over-

heden en andere kennisinstel-
lingen aan het versterken van 
onze ecosystemen rond Quan-
tum technologie, AI, Health 
en Energie, waarmee ook het 
enorme potentieel dat op deze 
gebieden in Zuid-Holland ligt, 
uitgebouwd wordt naar een 
duurzame toekomst”.

Bart van Zijll Langhout, Hoofd 
Janssen Campus Nederland: 
“Binnen een  innovatief ecosy-
steem, zoals het Leiden BioS-
cience Park, ontstaan nieuwe 
oplossingen door het samen-
brengen van kennis, kunde 
en ondernemerschap in de 
medische biotechnologie. De 
komende jaren moeten we 
publiek-private ecosystemen 
rond campussen verder uitbou-
wen, zodat academische kennis 
en bedrijvigheid elkaar nog 
meer versterken.

Marja van Bijsterveldt, Burge-
meester gemeente Delft: “Het 
is belangrijk dat het Nationaal 
Groeifonds voldoende aandacht 
heeft voor verbindingen. Ener-
zijds de fysieke verbinding 
tussen plaatsen waar innovatie 
tot stand komt met woon- en 
werkplaatsen, door een schaal-
sprong van het OV mogelijk 
te maken. Bijvoorbeeld door 
het verder ontwikkelen van 
de Oude Lijn die Leiden, Den 
Haag, Delft, Rotterdam en 
Dordrecht verbindt. Anderzijds 
door mensen in de bijstand te 
verbinden met nieuwe banen. 
Door een scholingsfonds op te 
richten.”

Technologische innovaties essentieel voor 
oplossen maatschappelijke problemen
Op 1 oktober werd door vier 
studenten van de Technische 
Universiteiten de Techrede 
uitgesproken: een oproep tot 
innovatie, actie en samenwer-
king. Aan de hand van maat-
schappelijke uitdagingen en 
crisissituaties werd in de rede 
de essentiële rol van technolo-
gische innovaties en het belang 
van multidisciplinaire samen-
werking geduid.

Technologisch deltaplan
Tijdens de Techrede pleitten de 
studenten van TU’s voor een 
technologisch deltaplan waar-
mee de huidige maatschap-
pelijke uitdagingen in de zorg, 
energie en agri & food kunnen 
worden aangepakt. Zij vroegen 
Nederland daarbij lef te tonen 
en hoogwaardige innovaties en 
tech te omarmen. 

Investeren in kennis en 
vaardigheden
FME-voorzitter Ineke Dezen-
tjé-Hamming nam plaats in het 

panel van de talkshow en bena-
drukte dat naast een deltaplan 
voor de maatschappelijke uitda-
gingen, er ook een deltaplan 
nodig is voor het onderwijs. 
“Een goed opgeleide beroeps-
bevolking is van groot belang, 
daarom is het nodig nu echt 
werk te maken van leven lang 
ontwikkelen.” Door digitalise-
ring, technologische- en sociale 
innovaties zijn organisaties en 
de inhoud van werk sterk aan 
het veranderen. Het is daarom 
van cruciaal belang dat huidige 
en nieuwe werknemers continu 
investeren in hun kennis en 
vaardigheden. 

Afschaffen van numeri fixi 
noodzakelijk
Dezentjé benadrukte dat Neder-
land een magneet moet  zijn voor 
talent, daarbij moeten numeri 
fixi op technische studies zo 
snel mogelijk worden afge-
schaft. FME wil dat elke leerling 
die dat wil, toegang heeft tot 
technisch onderwijs. Er is een 

structureel tekort aan technici, 
het is daarom de wereld op zijn 
kop dat het aantal numeri fixi 
voor technische opleidingen in 
het hoger onderwijs stijgt.

Uit de crisis innoveren
Nederland moet inzetten op een 
innovatie cultuur waar onder-
nemers, universiteiten en over-
heid samenwerken aan tech-
nologie die de mens dient. Een 
deltaplan is essentieel om hier 
richting aan te geven. Dezentjé 
pleitte hierbij voor een techno-
logieberaad op alle ministeries, 
zodat bedrijven hen kunnen 
voorzien van kennis over de 
nieuwste innovaties. Ten slotte 
onderstreepte Dezentjé dat we 
ons als land de crisis uit moeten 
innoveren en daarbij de eerste 
plaats op de Global Innovation 
Index moeten veroveren. FME-
leden zetten zich hier zelf hard 
voor in, zo ook ten tijde van 
corona. Maar ook een investe-
ringsoffensief vanuit de over-
heid is nodig.

Nieuw veiligheidsproduct maakt 
eind aan gevaarlijke situaties door 
losse veters

Safe Lace Europe heeft onlangs een 
innovatief product op het gebied 
van veiligheid gelanceerd in Europa, 
genaamd Safe Lace Industrial. Op 
een simpele manier zorgt het product 
ervoor dat losse veters en loshangende 
veterlussen op de werkvloer voorgoed 
verleden tijd zijn. En dat is hard nodig, 
want uit onderzoek blijkt dat struike-
len- en vallen op de werkvloer al jaren 
op de eerste plaats staat in de top 5 van 
bedrijfsongevallen.

Veters vormen risico op 
bedrijfsongevallen en 
ziekteverzuim
Het voorkomen van losse veters en 
loshangende veterlussen op de werk-
vloer blijkt in de praktijk lastig voor 
zowel werkgevers als werknemers. Het 
is een alledaags probleem en zorgt voor 
onveilige situaties. 
Naast het gevaar van struikelen en vallen 
liggen zwikken, ontwrichten en verstui-
ken van voet en enkel ook op de loer. 
Daarmee is het risico op bedrijfsonge-
vallen en langdurig verzuim groot. Bij 
werken op grote hoogtes en in de buurt 
van machines, zijn gevaarlijke situaties en 
daarbij horende gevolgen nog groter.

Pareltje op het gebied van 
veiligheid, eerlijke handel en 
productie
Safe Lace Industrial is een nieuw veilig-
heidsproduct en maakt voorgoed een 
einde aan losse veters en loshangende 
veterlussen. Gert Jan van Spanje, cate-
gorymanager bij Intersafe B.V. zegt 
hierover: “Als leverancier van veilig-
heidsproducten ben je altijd op zoek 
naar ‘pareltjes’. Safe Lace Industrial is 
er wat ons betreft zo een. Het verhaal 
van dit product klopt van begin tot 
eind, een welkome aanvulling in ons 
assortiment”. 

Hiermee doelt hij mede op het feit 
dat de eigenaren van de Houtense 
start-up bewuste keuzes hebben 
gemaakt in het ontwikkelproces. Zo 
wordt Safe Lace Industrial in Europa 
geproduceerd en verpakt in Neder-
land door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, werkzaam bij Biga 
Groep in Zeist en Concern voor Werk 
in Lelystad.

www.safelaceindustrial.eu
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Gegarandeerde kwaliteit en Nederlands 
management
Roosen India, gevestigd in Kanpur 
(Noord India), is gespecialiseerd in 
het vervaardigen van producten voor 
derden. Met behulp van een modern 
en uitgebreid machinepark kunnen 
alle metaal- en kunststofsoorten 
verspanend worden bewerkt.

Roosen India wordt vanuit onze Neder-
landse verspaningslocatie ondersteund. 
Dit betekend voor u dat u een Neder-
landse contactpersoon heeft, gevestigd 
in Valkenswaard (Nederlandse taal en 
-tijdzone) voor uw zaken in India.
De insteek is  “Europese kwaliteit tegen 
een Indiase prijs”, waarbij we ons rich-
ten op hoogwaardig CNC draai- en 
freeswerk in repeatopdrachten vanaf 
100 stuks per batch.
•  Hoge kwaliteit precisie CNC draaien 

en frezen
•  Aluminium gietwerk, engineering en 

assemblage
•  Aanzienlijke prijsverschillen en totale 

ontzorging
•  Een zeer gedreven in Europa opgeleid 

team aangestuurd vanuit Nederland
•  Modern hoogwaardig machinepark
Roosen India kan ook aluminium 
gietstukken (bewerkt of onbewerkt) 
aanbieden en we hebben een nauwe 
samenwerking met een Indiaas engi-
neeringsbureau, waar we al geruime tijd 
naar grote tevredenheid mee samen-
werken, waarbij Roosen Engineering 
het 3D-model ontwikkelt en de werk- 
en productietekeningen bij grotere 
projecten in India uitgewerkt kunnen 
worden. Uiteraard geeft dit een interes-
sante totaalprijs voor uw engineerings-
vraagstukken.
De kwaliteit is gewaarborgd door een 
gecertificeerd managementsysteem ISO 
9001:2015.

sales@roosenmachining.com
+31(0)40 207 46 00

Gevalideerd en kostenefficiënt reinigen 
met OptiCIP
Een gevalideerd reinigingsproces 
is een must voor de borging van 
microbiologische hygiëne en het 
vermijden van cross-contamina-
tie binnen voedings- en fijnche-
mische processen. “CIP-syste-
men zijn het kloppend hart van 
elke Food & Beverage-fabriek”, 
vertelt Danny Smets, Busi-
ness development Manager bij 
Agidens. “Maar CIP-processen 
zijn ook verantwoordelijk voor 
bijna 30% van het totale verbruik 
aan utilities in de fabriek.” 

OptiCIP, ontwikkeld door Schnei-
der Electric en door Agidens geïn-
tegreerd in de Benelux, monitort 
en optimaliseert de reële reini-

gingsprestaties. Smets: “De Opti-
CIP software is toepasbaar op 
elk automatiseringssysteem en 
verzamelt relevante data over het 
verloop van het reinigingsproces. 

Na een audit van de bestaande 
CIP unit en eventuele bijhorende 
objecten en na implementatie en 
configuratie van de software, gaan 
we samen met de klant aan de slag 
om de meest efficiënte reiniging 
per installatie op te zetten.”

Golden CIP
“Voor elk CIP-object kunnen we 
aan de hand van de resultaten uit 
de testperiode een optimaal CIP 
scenario per te reinigen object, 
of Golden CIP opstellen. Hier-
bij stellen we per object en per 
receptstap alle parameters zoals 
temperaturen, reinigingstijden en 
chemiedoseringen in. De Golden 
CIP biedt een geautomatiseerde, 

gedetailleerde en digitale contro-
lemethode die de gebruiker zeker-
heid geeft over de kwaliteit van de 
reiniging. De resultaten worden 
overzichtelijk op een dashboard 

weergegeven waarna het mogelijk 
is de installatie te finetunen en de 
meest optimale en kostenbespa-
rende reiniging in te regelen.”

Johan Cools, EcoStruxure Plant 
leader van Schneider Electric vult 
aan: “De operationele reinigings-
kosten kunnen we met OptiCIP 
reduceren, net zoals de cleaning- 
en down time, de productverliezen 
en de impact op het milieu. Dat 
leidt in de meeste gevallen tot een 
spectaculaire ROI.” 

CIP: Van audit tot realisatie
Het optimaliseren van CIP en alles 
wat erbij komt kijken is de afge-
lopen jaren uitgegroeid tot één 
van de specialisaties van Agidens. 
Danny Smets legt uit: “We bouwen 
niet alleen nieuwe CIP installa-
ties, we analyseren ook bestaande 
CIP systemen én de bijhorende te 
reinigen objecten. Met OptiCIP 
vervolledigen we onze bestaande 
dienstverlening aan de klant. We 
bieden hierbij het totaalplaatje 
voor een efficiënt en inzichtelijk 
CIP-proces!”

www.agidens.com/opticip

FME wil uitstel Europese meldplicht 
gevaarlijke stoffen
Bedrijven moeten na 5 januari 2021 
gevaarlijke stoffen in hun producten 
laten opnemen in de Europese SCIP-
database (Substances of Concern in 
Products). FME waarschuwt al sinds 
2018 dat dit onuitvoerbaar en onbe-
taalbaar is. Daarom doet FME, samen 
met 40 Europese brancheorganisaties, 
een oproep aan de voorzitter van de 
Europese Commissie, Ursula von 
der Leyen: stel de meldplicht met 12 
maanden uit en start een onderzoek 
naar nut en noodzaak hiervan.

Uit onderzoek bij technologische 
bedrijven door de Europese koepel van 
FME, Orgalim, blijkt dat de kosten van 
de SCIP database voor het mki in het 
eerste jaar tussen de 80.000 en 480.000 
euro bedragen. Voor grote bedrij-
ven gaat het om een bedrag tussen de 
800.000 en 3,2 miljoen euro. Daar komt 
nog bij dat de afval- en recyclingbedrij-
ven, voor wie de database bedoeld is, 
zeggen niets met de SCIP database te 
kunnen. FME wil voorkomen dat er 
zonder enig milieudoel miljarden over 
de balk worden gegooid.

Zorgen
De Nederlandse industrie maakt zich 
ernstig zorgen over de werkbaarheid, 
proportionaliteit en waarde van de 
SCIP-database. De meldplicht geldt 
voor de zogeheten ‘Candidate list of 
Substances of Very High Concern’ met 
209 gevaarlijke stoffen. Alle produc-
ten die in Europa op de markt worden 

gebracht, inclusief alle import uit niet 
Europese landen, moeten aan de lijst 
getoetst worden. De 40 ondertekenaars 
van de oproep vragen aan EC-president 
Von der Leyen onmiddellijk actie te 
ondernemen:
1.  Stel de SCIP-notificatiedeadline van 

5 januari 2021 uit met ten minste 
12 maanden nadat de database is 
voltooid;

2.  Voer een onderzoek uit naar het nut, 
de haalbaarheid, de proportionaliteit 
en de impact van de database en;

3.  Geef het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA) de 
opdracht om de SCIP-database aan 
te passen aan de uitkomst van een 
dergelijk onderzoek.

Toenemende trend
Dat de meldplicht voor stoffen er nu 
ligt, is vooral te danken aan het feit dat 
de Europese Commissie, in tegenstel-
ling tot de EU-beginselen voor betere 
regelgeving, zonder vooraf belangheb-
benden te hebben geraadpleegd of een 
effectbeoordeling te hebben uitgevoerd, 
dit besluit heeft genomen. Een derge-
lijke impactstudie had moet voorko-
men dat Europa onuitvoerbare wetten 
en regels publiceert. Dit is een trend die 
helaas toeneemt. FME roept de politiek 
op om hun eigen procedures serieus te 
nemen.
FME publiceert binnenkort een facts-
heet over hoe bedrijven met deze 
verplichting om kunnen gaan, zolang 
de meldplicht er nog is.

TELERADIO.NL

VEILIGE DRAADLOZE BESTURING
universeel bruikbaar voor industriële toepassingen.

Gratis testen?
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Samen ruim baan maken voor meisjes en hun 
talent voor techniek
Vanaf 2020 is wetenschap- en 
techniekles verplicht op basisscho-
len in Nederland. Hét moment 
om voor eens en altijd te zorgen 
dat alle kinderen opgroeien met 
de overtuiging dat techniek niet 
alleen iets is voor jongens.

Sterker nog: dat meisjes en tech-
niek geweldig samengaan. Daarom 
introduceert de nieuwe sociale 
onderneming Let the Sunshine een 
techniek-lespakket met meisjes in 
de hoofdrol, in combinatie met 
positieve voorbeelden van vrou-
welijke rolmodellen voor de klas, 
voor individuele begeleiding en in 
de media. Want het technologische, 
slimme Nederland kan niet zonder 
meisjes.

Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat meisjes al rond zes jarige 
leeftijd een achterstand ontwikkelen 
in ruimtelijk inzicht. Niet vanwege 
onvoldoende talent, maar omdat 

wij als samenleving hen niet genoeg 
stimuleren dit talent in te zetten. 
Erger nog: we voorzien jonge meis-
jes nog altijd van speelgoed en beel-
den die oude rolpa-
tronen bevestigen 
en aanmoedigen 
om andere keuzes 
te maken dan tech-
niek en wetenschap. 
Daar wil Let the Sun 
Shine verandering 
in brengen.

Onze overtuiging is 
dat wanneer meisjes 
vanaf de basis posi-
tieve associaties met 
techniek opbouwen, versterkt met 
positieve beeldvorming, veel meer 
meisjes hun natuurlijke talent voor 
technische skills zullen ontwikkelen. 
Wij werken gedurende 2021-2022 
samen met het Wetenschapsknoop-
punt van de TU Delft aan een onder-
zoek gericht op de ontwikkeling van 

ruimtelijk inzicht van meisjes tot 12 
jaar, om het effect van onze initia-
tieven te toetsen. Wij geloven in een 
duidelijke win-win-win: meisjes (en 

jongens) die de beste basis leggen 
voor hun toekomst vol technolo-
gie, basisscholen die een zorgeloze 
kickstart krijgen voor wetenschap 
& techniek-onderwijs en bedrijven 
die succesvol kunnen groeien door 
meer vrouwelijk technisch talent in 
de nabije toekomst.
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Onderzoeker Tommie Stobbe 
bij de MesoCruiser

Het lectoraat Kunststoftechnologie 
van Hogeschool Windesheim is in 
2008 opgericht om praktijkgericht 
onderzoek dichterbij partners en 
stakeholders te brengen. De kracht 
van het lectoraat ligt op het gebied van 
Engineering en Design: het uitvoeren 
van praktijkgericht onderzoek naar 
het ontwerpen en verwerken van 
kunststoffen. 

Met Engineering en Design als hoofd-
onderwerp, houdt het lectoraat zich 
bezig met de onderzoeksthema’s: 
hybride ontwerp, circulaire economie, 
duurzaam produceren en industrieel 
additive manufacturing. Een prachtig 
voorbeeld van een onderzoeksproject 
waarin alle onderzoeksthema’s samen-

vloeien, is “3D printen in productie”. 
In dit project wordt de toepassing van 
Additive Manufacturing (3d-printing) 
als productiemethode getest, omdat 
hier in Nederland nog relatief weinig 
over bekend is.

Het lectoraat heeft hiervoor de 
MesoCruiser, een innovatieve fiets, 
ontwikkeld die als een soort prikbord 
demonstreert wat de verschillende 
mogelijkheden, technieken en materi-
alen zijn van Additive Manufacturing 
als productiemethode.

Meer weten? Je leest het in nieuwsbrief 
Industrie Magazine editie 8.

Tekst: Ellen Smits

Lectoraat Kunststoftechnologie 
van Hogeschool Windesheim 
bundelt kennis van Additive 
Manufacturing in 
MesoCruiser

Kijk naar uw bedrijf zoals de 
inspectie SZW dit doet

Oproep voor kunststof-bedrijven in 
Overijssel

Met de vernieuwde zelfinspecties van 
Inspectie SZW (I-SZW) kunnen werk-
gevers eenvoudig zelf onderzoeken of 
hun bedrijf voldoet aan de wet- en 
regelgeving voor eerlijk, gezond en 
veilig en werken en op welke punten 
zij binnen hun bedrijf nog actie 
moeten ondernemen.

Door de zelfinspecties te vernieuwen 
kunnen werkgevers sneller en eenvou-
diger zelf onderzoek doen. De zelfin-
specties zijn bovendien beter vorm-
gegeven en makkelijker te gebruiken 
op telefoon of tablet. De inspectietool 
behandelt alle onderwerpen waarop 

I-SZW toezicht houdt: Gezond & Veilig 
werken, Eerlijk Werken, Werken met 
gevaarlijke stoffen, Werkdruk en onge-
wenst gedrag. Elk onderwerp (zelfin-
spectie) doorloopt vragen die met ‘ja’, 
‘nee’ of ‘nog checken’ worden beant-
woord. De gegeven antwoorden resul-
teren in een overzicht met verbeterpun-
ten. Werkgevers krijgen daarmee een 
duidelijk beeld van de situatie in hun 
bedrijf en op welke punten zij al dan 
niet nog actie moeten ondernemen. Uit 
onderzoek blijkt dat werkgevers met de 
zelfinspecties inderdaad sneller maatre-
gelen om hun arbeidsomstandigheden 
te verbeteren.

De provincie Overijssel en samenwer-
kingspartners willen (beter) inzicht 
krijgen in de grondstofstromen en de 
onderlinge verbindingen tussen de 
bedrijven die actief zijn in de kunst-
stofketen. NRK-leden uit de provincie 
Overijssel zijn van harte uitgenodigd 
om een korte vragenlijst in te vullen.

In het kader van de regionale transi-
tieagenda is het doel om de belemme-
ringen en kansen in kaart brengen, die 
bedrijven ervaren om (verdere) stappen 
te zetten richting circulaire ketensa-
menwerking. De provincie heeft hier-
voor een enquête opgesteld. De resul-
taten kunnen helpen om bedrijven nog 

beter te ondersteunen in de transitie 
naar een circulaire economie. Denk 
bijvoorbeeld aan het wegnemen van 
belemmeringen en het sneller realiseren 
van kansrijke samenwerkingen.

Waarschijnlijk heeft u als NRK-lidbe-
drijf in Overijssel de enquête zelf al 
ontvangen. NRK stelt het zeer op 
prijs als u die wilt invullen en vóór 10 
november kunt terugsturen. Heeft uw 
bedrijf de enquête niet ontvangen en 
wilt u wel meedoen? Neem dan contact 
op met Priscilla Lips van Polymer 
Science Park in Zwolle.  
Alvast bedankt namens de provincie 
Overijssel.

Circulaire economie: recycling van 100.000 m3 
harde kunststof

The Ocean Cleanup introduces first product made 
with ocean plastic pollution

Jaarlijks sorteert grondstoffenbe-
drijf Suez 100.000 kubieke meter 
harde kunststoffen. Dat zijn 40 
Olympische zwembaden vol 
kunststof. Dankzij een nieuwe 
sorteerinstallatie gebeurt dit 
vrijwel automatisch, waardoor 
het rendement groeit.

Zes maanden geleden is de installa-
tie bij SK Polymers, een samenwer-
king tussen Suez en Kempenaars 
Recycling, in gebruik genomen. 
De resultaten zijn volgens Paul 
Valster, directeur new business 
bij Suez boven verwachting. Maar 
liefst 90 procent van het aange-
boden kunststof wordt namelijk 
als nieuw product op de markt 
gebracht. “We zijn heel tevreden. 
Zelfs het uitvalpercentage is lager 
dan ingeschat”, vertelt Valster.

Hoe wordt kunststof 
gesorteerd?

Voorheen werden ingezamelde 
harde kunstoffen zoals tuinstoe-
len en speelgoed voornamelijk 
handmatig gesorteerd. Met de 
nieuwe installatie is dit proces 
bijna volledig geautomatiseerd. 
Technieken zoals een shredder, 
infrarood scheiders en een flota-
tie unit worden ingezet om zo 
zuiver mogelijke monostromen 
te produceren. In totaal komen er 
zes verschillende monostromen 
uit, waaronder het veelgebruikte 
polypropyleen, polyethyleen en 
polystyreen.

Het rendement blijk uit de cijfers 
van het eerste half jaar. “Voorheen 
konden we maar 60 procent van 
de materialen recyclen, dat is nu 
dus ruim 90 procent”, zegt Erik 
Kempenaars van Kempenaars 
Recycling. De gesorteerde mono-
stromen worden verwerkt tot 
flakes ofwel kleine stukjes plastic. 

Deze flakes worden vervolgens 
als grondstof ingezet voor nieuwe 
producten zoals kratten, auto-
dashboards of de behuizing van 
mobiele telefoons.

Opnieuw inzetten van 
gerecycled kunststof
In de overgang naar een circulaire 
economie wordt de vraag naar 
secundaire grondstoffen steeds 
groter. In tegenstelling tot een line-
aire economie worden grondstof-
fen namelijk steeds weer opnieuw 
gebruikt. “Dat is hard nodig, want 
die grondstoffen raken op”, onder-
streept Valster. Door het geauto-
matiseerde sorteringsproces kan 
SK Polymers volgens Valster de 
constante kwaliteit leveren waar 
de producent naar op zoek is. Als 
nog meer producenten ervoor 
kiezen om gerecycled kunststof in 
te zetten komt de circulaire econo-
mie weer iets dichterbij.

The Ocean Cleanup, the Dutch 
non-profit organization develo-
ping advanced technologies to 
rid the world’s oceans of plastic, 
today presented their plan to go 
full circle in their mission: crea-
ting a product from the plastic 
they recovered from the ocean to 
help fund the continued cleanup. 
The organization has taken its 
first batch of plastic certified from 
the Great Pacific Garbage Patch 
(GPGP), recycled it, and turned it 
into something useful and durable: 
sunglasses. Through a contribu-
tion of EUR/USD 199, supporters 
have the chance to own a piece of 
the Great Pacific Garbage Patch 
and help fund the continuation 
of the cleanup, as 100% of the 
proceeds will go directly to the next 
cleanup operations.

Full Circle: turning trash 
into treasure to clean up 
more trash
The product is made with the first 
plastic catch during the System 
001/B campaign in the GPGP. 
When the campaign concluded, 
the plastic was returned to shore in 
December 2019, marking the end of 
Mission One and starting the next 
journey: going full circle from trash 
to treasure by creating a product to 
help fund further cleanup. To main-
tain the claim of origin and give 
supporters assurance that the plas-
tic is from the GPGP, The Ocean 
Cleanup followed the steps laid out 
in the public traceability standard 
developed by DNV GL, leading 
global certification body. Recycling 
this ocean plastic had never been 
done at a commercial scale before, 
but, together with a team of expe-
rienced partners, The Ocean Clea-
nup managed to turn it into a high-
quality and safe material from which 
this limited first batch of products 
has been made. And, because The 
Ocean Cleanup is a non-profit, 

100% of the proceeds will go into 
next year’s cleanup operations. Each 
pair of sunglasses is estimated to 
enable cleaning an equivalent of 24 
football fields worth of the GPGP. 
When every pair from the first 
batch is claimed, that will equate 
to approximately 500,000 football 

fields of cleanup in the GPGP, allo-
wing the organization to use plas-
tic to clean up even more plastic – 
going full circle each time until they 
have achieved their mission: ridding 
the oceans of plastic.

Designed in California, made 
in Italy
Sunglasses were chosen as the first 
product because the organization 
wanted to offer something that is 
durable and useful and reminds 
users of the beauty and importance 
of our oceans. The Ocean Cleanup™ 
sunglasses are meant to last and 
stay valuable, they are designed in 
California by renowned designer 
Yves Béhar and his team at fusepro-
ject, and crafted with care in Italy 
by Safilo, one of the leading Italian 
eyewear companies and manufac-
turer of sunglasses. 

The frame is made with plastic certi-
fied by DNV GL from the Great 
Pacific Garbage Patch.  The sunglas-
ses’ case is made with the recycled 
material from System 001, also 

known as ‘Wilson’, the first ocean 
cleanup system deployed in 2018. 
With end of life in mind, from the 
metal hinges to the polarized lenses, 
all components are designed to be 
easily taken apart and recycled again 
should this be necessary.
“It’s incredible to think that only a 

year ago this plastic was polluting 
our oceans and now it’s something 
beautiful, thereby turning a problem 
into a solution. Of course, The 
Ocean Cleanup is only here today 
because of our supporters, so I am 
excited these sunglasses are just 
another opportunity for everyone 
to be part of the cleanup and help us 
maximize our impact. I am thankful 
for the support of our followers and 
our partners and for their dedica-
tion and efforts to realize this very 
important step on our mission to rid 
the world’s oceans of plastic,” says 
Boyan Slat, Founder and CEO of 
The Ocean Cleanup.

Next steps
The sunglasses are now available on 
The Ocean Cleanup’s website for 
a contribution of EUR/USD 199. 
With only a limited amount of plas-
tic from the GPGP available at this 
moment, availability is finite. Diffe-
rent product lines will be explored 
in the future to help turn the pollu-
tion of yesterday into the cleanup of 
tomorrow.
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‘Stofzuiger’ gaat plastic pellets te lijf

Nedupack lanceert 100% recyclebaar 
kunststof faceshield

Port of Antwerp heeft de innovatieve 
plasticzuiger ‘Nul-O-Plastic’ inge-
schakeld om de historische vervui-
ling van plastic pellets of korreltjes 
in natuurgebied Galgeschoor te lijf 
te gaan. De vernieuwende stofzui-
ger werd voor het eerst in gebruik 
genomen naar aanleiding van World 
Clean-up Day op 19 september en 
kan piepkleine plastic korrels en 
stukjes plastic afval verwijderen 
zonder de natuur te beschadigen.

De Nul-O-Plastic van Envisan, onder-
deel van Jan De Nul Group, kwam 
eind vorig jaar als winnend ontwerp 
uit de bus van de Galgeschoor Plastic 
Challenge. Met die innovatiewedstrijd 
deed Port of Antwerp een oproep 
naar nieuwe opruimtechnieken voor 
de kleine kunststofkorreltjes - plastic 
pellets - die zich doorheen de jaren 
hebben opgehoopt in natuurreser-
vaat Galgeschoor en die niet met de 
hand kunnen worden opgeruimd. De 

speciale stofzuiger moet dit moeilijk 
toegankelijk getijdengebied schoon 
maken met een minimale impact op 
flora en fauna. De machine vormt een 
aanvulling op de bestaande acties in 
de Antwerpse haven om te vermijden 
dat plastic pellets in de natuur belan-
den.

Aanvulling op OCS
Door te focussen op de aanpak van de 
historische vervuiling vormt de Nul-
O-Plastic de perfecte aanvulling op de 
reeds bestaande opruim- en preventie-
acties die in de haven worden georga-
niseerd binnen het kader van ‘Opera-
tion Clean Sweep’. Met dat initiatief 
hebben de Antwerpse haven, de indu-
striebedrijven, de logistieke spelers en 
de transportsector de handen in elkaar 
geslagen om te vermijden dat plastic 
pellets nog in het leefmilieu terecht-
komen. Daartoe werd vorig jaar een 
uitgebreid actieplan gelanceerd met tal 
van concrete acties en maatregelen.

Nedupack gaat de strijd aan met corona 
en brengt een volledig kunststof dispo-
sable faceshield op de markt dat 100% 
recyclebaar is. Het faceshield, ook wel 
bekend als spatmasker, beschermmas-
ker of volgelaatsmasker, beschermt de 
voor- en zijkanten van het gezicht tegen 
invloeden van buitenaf, zoals bijvoor-
beeld vloeistoffen.

Het masker heeft een verstelbare hoofd-
band, die zorgt voor een optimale 
pasvorm en een hoog draagcomfort. 
Daarnaast is het faceshield volledig trans-
parant, waardoor het zicht niet belem-
merd wordt. Na gebruik kan de drager 
het spatmasker ontsmetten met alcohol 
of deponeren bij het plastic afval.

De faceshields zijn gemaakt van transpa-
rant PET kunststof. 
-  PET is een glasheldere kunststofsoort en 

zorgt voor optimaal zicht.

-  PET is een zeer sterke kunststofsoort en 
biedt daarom goede bescherming.

-  PET is scheurvast en voorkomt dus 
schade tijdens gebruik.

-  De kunststofsoort is bruikbaar bij 
temperaturen van -20 graden tot +60 
graden Celsius.

-  PET is volledig recyclebaar en dat maakt 
PET een zeer duurzame kunststof.

Het disposable faceshield is met name 
geschikt voor de zogenaamde contact-
beroepen. Denk hierbij aan kappers, 
rijinstructeurs, fysiotherapeuten en 
de complete zorgsector. Binnen deze 
beroepen is er direct contact met andere 
mensen. Het faceshield draagt in dit geval 
bij door bijvoorbeeld de kans op besmet-
ting met een (griep)virus te verkleinen. 
Daarbij is het disposable faceshield 
eenvoudig te combineren met andere 
beschermingsmiddelen, zoals brillen en 
mondkapjes.

OCS intrinsiek onderdeel van DNA PlasticsEurope

Twee nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om plastic 
te recyclen

PlasticsEurope heeft 15 oktober 
het jaarlijkse voortgangsrap-
port Operation Clean Sweep® 
(OCS) gelanceerd. Daarin wordt 
de balans opgemaakt van de 
vorderingen die de leden hebben 
gemaakt samen met de waarde-
keten om het verlies van pellets 
in elke omgeving te beëindigen. 
Tegelijkertijd is het actieplan 
onthuld voor de ontwikkeling 
van een Europees certificerings-
schema voor nul pellet verlies 
tegen 2022.

Het actieplan stelt gemeenschap-
pelijke vereisten op basis van de zes 

pijlers van de OCS-belofte die regel-
matig zullen worden gecontroleerd 
door geaccrediteerde derden. Het 
doel is om in 2025 alle bij PlasticsEu-
rope aangesloten bedrijven extern 
te laten auditen. “Deze aanpak zal 
de kunststofindustrie in staat stel-
len om op transparante wijze haar 
inspanningen te tonen waarmee zij 
concrete maatregelen implemen-
teren om pelletverlies in het milieu 
te voorkomen”, legt dr. Markus 
Steilemann, CEO van Covestro en 
President van PlasticsEurope uit.“ 
Dit is een open uitnodiging aan de 
waardeketen van kunststoffen om 
zich bij ons aan te sluiten”.

Nul pelletverlies bereiken
Pellets, poeders en vlokken zijn 
verschillende soorten grond-
stoffen die worden omgezet in 
plastic producten. Hoewel in de 
hele kunststofindustrie strenge 
milieu-, veiligheids- en kwali-
teitscontroles worden toege-
past, kan onbedoeld verlies van 
pellets optreden in verschillende 
stadia langs de waardeketen. Het 
OCS-programma geeft bedrijven 
aanbevelingen over hoe ze nul 
pelletverlies kunnen bereiken en 
is een essentieel onderdeel van 
de 2030 Voluntary Commitment 
van PlasticsEurope.

Een samenwerkingsverband tussen 
bedrijven, overheden en hogescho-
len en universiteiten ontwikkelde 
twee veelbelovende methoden om 
plastic te recyclen. TNO slaagde 
tijdens kleine proeven om lagen 
van verpakkingsfolies van elkaar 
te scheiden. Chemiebedrijf DOW 
ontdekte de mogelijkheden van 
meerlaagse folies die uit hetzelfde 
soort polymeer bestonden.

PACK-CE
De verschillende partijen werk-
ten samen binnen PACK-CE, een 
project binnen de Nationale Weten-
schapsagenda. TNO slaagde erin om 
de lagen van verpakkingsfolies van 
elkaar te scheiden met nieuwe oplos-
technieken. De lagen in meerlaagse 
verpakkingsfolies zijn over het alge-
meen van verschillende polymeren, 

omdat zij verschillende eigenschap-
pen hebben. Esther Zondervan- Van 
den Beuken, programmamanager 
circulaire plastics bij TNO “Bij proe-
ven met honderd gram verpakkings-
folie bleek die dissolutietechnologie 
goed te werken. En dat is geen kost-
baar en langdurig proces. Veelbelo-
vend dus. Maar we zijn er nog niet. 
Nog niet alle polymeren kunnen van 
elkaar worden gescheiden. En we 
moeten de technologie nog opscha-
len. Ook willen we uit die polymeren 
nog de andere stoffen kunnen halen, 
zoals pigmenten en stoffen die het 
plastic sterker maken.”

Eén polymeersoort
Chemiebedrijf Dow experimen-
teerde met verpakkingsfolies die 
uit meerdere lagen van hetzelfde 
polymeer bestonden. Het bedrijf 

ontwierp elke laag om andere 
eigenschappen te hebben. Ook deze 
proeven blijken veelbelovend. “Met 
meerlaagse folies van dezelfde poly-
meersoort blijkt er al veel mogelijk te 
zijn”, zegt Jaap den Doelder, onder-
zoeker bij Dow Terneuzen. 

“Wel laten ze wat meer zuurstof 
door. Daardoor zijn ze bijvoorbeeld 
minder geschikt voor producten 
waar strengere voedselveiligheids-
eisen voor gelden en die meerdere 
jaren houdbaar moeten zijn. Onze 
inschatting is dat we de nieuwe folies 
momenteel al bij ongeveer een kwart 
van de producten zouden kunnen 
gebruiken. Bij zo’n vijftig procent 
zou dat binnen afzienbare tijd 
kunnen. En we denken dat het bij 
de overige kwart van de producten 
heel lastig wordt.”

De Gouden Noot
FiliGrade heeft De Gouden Noot in de wacht gesleept tijdens 
de dertigste editie van deze verpakkingsinnovatiewedstrijd. 
Het bedrijf won de eerste prijs met zijn ‘digital codes for 
recycling’. De jury vertelde over de winnaar: “Deze innovatie 
op het gebied van digitale codering betekent een doorbraak 
bij het oplossen van de milieuproblemen die de afgelopen 
jaren zijn ontstaan bij het grootschalig inzetten van plastic 
verpakkingen. Verpakken is het tijdelijk integreren van een 
verpakking en een product om het gebruik van het product 
mogelijk te maken; de wereld doet dit iedere seconde meer 
dan driehonderdduizend keer en verpakken in plastic maakt 
hier een groot deel van uit. De innovatie van FiliGrade maakt 
het mogelijk individuele verpakkingen uniek te coderen en 
op basis van de aldus gegenereerde informatie de Collect-
Control (inzameling) en Backend (omzetting van geleegde 
verpakkingen naar materialen voor nieuwe toepassingen) 
van het verpakken drastisch te verbeteren.”

Verkiezingsmanifest 
Techbedrijven
Techbedrijven zorgen voor een techsec-
tor die drie keer productiever is, vier keer 
harder groeit en waarbij de banengroei drie 
keer zo groot is ten opzichte van andere 
sectoren. Investeringen die de Nederlandse 
overheid in startups en scale-ups doet, beta-
len zich dubbel en dwars terug en maken 
ons land minder afhankelijk van andere 
landen. Om het belang van techbedrijven 
te onderstrepen, heeft Techleap daarom in 
overleg met VNO-NCW, MKB-Nederland 
en vele andere partners een speciaal verkie-
zingsmanifest uit gebracht. Hierin roepen zij 
het volgende kabinet op te investeren in de 
techsector.
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Rotterdam trekt 14 miljoen uit om 
werkzoekenden om te scholen

Collaboratieve robot bij steeds meer 
mkb aan het werk

Werkzoekende Rotterdammers 
kunnen ook volgend jaar bij de 
gemeente Rotterdam een voucher 
aanvragen om zich te laten omscho-
len. Het college van burgemeester en 
wethouders trekt hier 14 miljoen euro 
voor uit.

Het zogeheten Rotterdams Scholings-
fonds loopt sinds begin van september, 
maar krijgt ook in 2021 een vervolg, zo 
maakte de gemeente Rotterdam woens-
dag bekend. De eerste driehonderd 
scholingsvouchers zijn bestemd voor 
jongeren die dit jaar hun mbo-diploma 
hebben behaald voor een beroep waarin 
er vanwege het coronavirus weinig 
werk is, voor werkzoekenden van wie 
de WW binnenkort afloopt, en voor 
mensen met een bijstandsuitkering.

“Het is voor veel mensen onzeker of 
ze hun baan kunnen behouden en veel 
mensen zijn helaas al werkloos gewor-
den door corona”, aldus wethouder 
Richard Moti (werk en inkomen). “We 

zien tegelijkertijd dat er in sectoren als 
de zorg, techniek of het onderwijs nog 
altijd veel vraag is naar medewerkers. 
Met het Rotterdam Scholingsfonds 
willen we iets doen aan deze mismatch 
en Rotterdammers de kans bieden om 
zich te laten omscholen naar een kans-
rijk beroep. Hoe meer mensen zich 
om-, her- of bijscholen naar werk in een 
kansrijke sector, hoe minder mensen 
een uitkering nodig hebben.”

Tot nu toe hebben 156 werkzoekenden 
aangegeven gebruik te willen maken 
van de scholingsvoucher. Het Rotter-
dams college besteedt 14 miljoen euro 
afkomstig uit de verkoop van Eneco-
aandelen aan het fonds en verwacht 
dat het rijk, UWV en sociale partners 
hetzelfde bedrag inleggen. Hiervoor 
moeten minstens 10.000 Rotterdam-
mers een voucher met een maximum 
van 2500 euro en geldig voor een oplei-
ding tot en met mbo 4-niveau kunnen 
aanvragen om hen op te leiden voor 
ander werk.

De collarobatieve robot – kortweg 
cobot genaamd – heeft in het mkb de 
laatste twee jaar sterk aan populari-
teit gewonnen: compact en eenvoudig 
verplaatsbaar, gemakkelijk in gebruik, 
geen specifieke robotkennis nodig, 
consistente kwaliteit, snelle terugver-
dientijd en veilig in samenwerking 
met de productiemedewerker. Voor 
Gijs Jobse, bedrijfsleider van het 10 
medewerkers tellende constructie-
bedrijf Claessen Staalwerken & Van 
Boesschoten in Breda, reden om in 
een cobot, in dit geval de oplossing 
van Yaskawa Roboflex ‘’Weld4You’’, 
te investeren.

Jobse: “De cobot inzetbaar is voor de 
meest uiteenlopende werkzaamheden. 
In ons bedrijf wordt hij voorname-
lijk ingezet voor het lassen van kleine 
series klein-constructiewerk, waarbij 
de lasmedewerker de werkstukken 
opspant op de lastafel en de cobot het 
product volledig aflast. Dit kan uiterst 
veilig bij de cobot gebeuren omdat de 
arm gemakkelijk tegengehouden kan 
worden en de cobot meteen stopt bij 
onvoorzien contact met de operator”

Waarom deze cobot?
Jobse: “Wij hebben in ons bedrijf al 
enige jaren goede service-ervaringen 
met RoboFlex met een grote industri-
ele lasrobot van het merk Yaskawa 
met manipulator voor volumineuze 
constructies, maar het belangrijkste in 
onze aankoopbeslissing was: de cobot 
van Yaskawa kan als enige in de markt 
uitgevoerd worden met een lasnaad-

zoek- en lasnaadvolgsysteem, waar-
door de lassen altijd op de juiste plaats 
worden gelegd”.

Tim van Meer van Roboflex uit Ooster-
hout, partner van Yaskawa en leve-
rancier van de ‘Weld4You’cobotunit: 
“Afhankelijk van de toepassing en het 
aantal uren per dag dat je hem inzet is 
het mogelijk om de cobot in een relatief 
korte periode terug te verdienen. Zeker 
ook omdat de cobotunit gemakkelijk 
verplaatst kan worden naar de werk-
plek, en je hem ook ander werk, zoals 
bijvoorbeeld oppak- of inpakwerk, 
kunt laten doen. Het programmeren 
gebeurt eenvoudig: pak de robotarm 
vast en beweeg hem in de route die 
hij moet afleggen. Specifieke robot-
kennis is niet nodig. Wil je toch meer 
complexere robot programma’s maken, 
is dit mogelijk. Dit komt omdat deze 
cobot dezelfde type besturing heeft als 
de industriële Yaskawa robot”.

Hoge efficiëntie
“Doordat de cobot het laswerk over-
neemt, kan de lasmedewerker intus-
sen op dezelfde lastafel de opspanning 
doen van het volgende werkstuk, zodat 
er geen tijdsverlies is; een beduidend 
hogere productie is het resultaat”, aldus 
Jobse. 
Hij geeft aan bijzonder tevreden te zijn 
met de nieuwe aanwinst en vooral ook 
met de hoge consistente kwaliteit van 
de lasnaad. Dit is dan ook een pré in 
hun branche met samenstellingen van 
staalconstructies, RVS trappen, balu-
strades en hekwerken.

2,7 miljoen industriële robots actief wereldwijd

2,7 miljoen industriële robots 
zijn wereldwijd actief in fabrie-
ken. Dit is 12% meer dan een jaar 
geleden. In totaal zijn 373.000 
nieuwe industriële robots 
verscheept in 2019. Dit is 12% 
lager dan in 2018, maar nog altijd 
de op twee na hoogste verkoop-
cijfers ooit.

Dit blijkt uit gegevens van de Inter-
national Federation of Robotics 
(IFR). “De hoeveelheid industriële 
robots die in fabrieken wereldwijd 
actief zijn is het hoogste ooit”, zegt 
Milton Guerry, President van de 
IFR. “Gedreven door het succes 
van smart productie en auto-
matisering komt dit neer op een 
wereldwijde groei van 85% in een 
periode van vijf jaar (2014-2019). 
De recente krimp van de verkoop-
cijfers met 12% reflecteert moei-
lijke tijden in twee belangrijke 
klantsegmenten: de automotive- 
en elektronica-industrie.

Impact van COVID-19 nog 
onduidelijk
Guerry wijst er ook op dat de 
impact van de COVID-19 pande-
mie op de wereldwijde economie 
nog niet volledig duidelijk is. “De 
overige maanden in 2020 worden 
vormgegeven door het omarmen 
van de ‘nieuwe normaal’. Robotfa-
brikanten passen zich aan aan de 
vraag naar nieuwe toepassingen 
en ontwikkelen oplossingen. Een 
grote stimulans voor omvangrijke 
orders ontbreekt waarschijnlijk dit 
jaar.

China kan een uitzondering zijn, 
aangezien het coronavirus in 
december 2019 als eerste is geïden-
tificeerd in de Chinese stad Wuhan 
en het land in het tweede kwartaal 
al aan herstel is begonnen. Andere 
economieën rapporten zich 
momenteel op dat omslagpunt te 
bevinden. Het duurt echter enkele 
maanden voordat dit zich vertaalt 
in automatiseringsprojecten en 
vraag naar robots. 2021 brengt 
herstel, maar het duurt tot 2022 of 
2023 voordat het niveau van voor 
de crisis hebben bereikt.”

Azië blijft de belangrijke 
afzetmarkt
Azië is ook dit jaar de groot-
ste afzetmarkt voor industriële 
robots. China is de grootste afne-
mer; het land had eind 2019 onge-
veer 783.000 industriële robots in 
gebruik. Dit is zo’n 21% meer dan 
in 2018. Japan is binnen Azië de 

tweede afzetmarkt met 355.000 
units (+12%). India volgt met 
26.300 units, wat 15% meer is 
dan in 2018. In vijf jaar tijd is de 
hoeveelheid industriële robots in 
Indiase fabrieken verdubbeld.

Azië is goed voor ongeveer twee-
derde van het totaal aantal nieuw 
geïnstalleerde industriële robots 
wereldwijd. Bijna 140.500 nieuwe 
robots zijn in China in gebruik 
genomen, wat minder is dan in 
2018 en 2017. Desondanks gaat het 
om een verdubbeling ten opzichte 
van vijf jaar geleden. Zo zijn in 
2014 in China 57.000 industriële 
robots in gebruik genomen. 71% 
van alle industriële robots die in 
China in gebruik zijn genomen 
zijn afkomstig van buitenlandse 
fabrikanten, terwijl de overige 29% 
door Chinese bedrijven is gepro-
duceerd. Chinese fabrikanten rich-
ten zich vooralsnog voornamelijk 
op de Chinese markt. Bepaalde 
sectoren vertrouwen hierbij meer 
op buitenlandse partijen dan 
anderen. Zo leveren buitenlandse 
fabrikanten ongeveer 29% van hun 
robots aan de Chinese automotive-
industrie, terwijl dit percentage 
onder Chinese fabrikanten op 12% 
ligt.

580.000 robots actief in 
Europa
In Europa waren in 2019 in totaal 
580.000 industriële robots actief, 
een stijging van 7% ten opzichte 
van 2018. Duitsland is de belang-
rijkste Europese afzetmarkt; 
het land heeft ongeveer 221.500 
units in gebruik. Dit is ongeveer 
drie keer zoveel als Italië (74.400 
units), vijf keer zoveel als Frank-
rijk (42.000 stuks) en tien keer 
zoveel als het Verenigd Konink-
rijk (21.700 units). Als we speci-
fiek naar Nederland kijken blijkt 
dat de verkoop van industriële 
robots in 2019 met 8% is gestegen 
ten opzichte van een jaar eerder. 
Deze stijging was nog groter in 
Frankrijk (15%) en Italië (13%). In 
Duitsland is de verkoop juist met 
23% gedaald tot 20.500 units. In 
het Verenigd Koninkrijk nam de 
verkoop met 16% af.

Amerikaanse markt
Als we kijken naar de Amerikaanse 
markt zijn de Verenigde Staten 
(VS) de grootste afzetmarkt met 
293.200 units. Dit is een stijging 
van 7%. Mexico volgt met 40.300 
units en een stijging van 11%. In 
Canada zijn 28.600 industriële 

robots in gebruik, wat 2% meer 
is dan in 2018. Het aantal nieuw 
geïnstalleerde industriële robots 
is in 2019 met 17% gedaald ten 
opzichte van 2018. In totaal zijn 
33.300 units verscheept, wat het 
op één na hoogste verkoopcijfer 
ooit is. De meeste robots in de VS 
worden geïmporteerd uit Japan 
of Europa. Mexicaanse bedrijven 
schaffen eveneens minder indu-
striële robots aan; de verkoop is 
hier met 20% gedaald tot 4.600 
stuks. De Canadese verkopen 
stegen juist met 1% tot 3.600 units.

Zuid-Amerika
In Zuid-Amerika is Brazilië de 
grootste gebruiker van industriële 
robots met ongeveer 15.300 geïn-
stalleerde units. Dit is een stijging 
van 8% ten opzichte van 2018. De 
verkoop daalde met 17% tot onge-
veer 1.800 robots, wat nog altijd 
hoger is dan het record dat in 2018 
werd gevestigd.

Naast industriële robots zijn ook 
collaboratieve robots beschik-
baar. Deze robots zijn in staat 
veilig samen te werken met de 
mens. Zo detecteren veel colla-
boratieve robots de aanwezigheid 
van mensen en passen hun gedrag 
hierop aan om letsel te voorko-
men. Een veiligheidskooi is hier-
door in veel gevallen niet nodig. 
Het gebruik van collaboratieve 
robots is in 2019 met 11% gestegen 
ten opzichte van een jaar eerder. 
Steeds meer partijen bieden colla-
boratieve robots aan op de markt 
en steeds bredere toepassingen 
zijn beschikbaar. Van de in totaal 
373.000 industriële robots die in 
2019 zijn verkocht was 4,8% een 
collaboratieve robot. Hoewel de 
markt snel groeit, stelt de IFR wel 
dat de markt nog onvolwassen is.

Productie moderniseren en 
digitaliseren
COVID-19 heeft een sterke impact 
op marktontwikkelingen in 2020. 
Het biedt volgens de IFR ook de 
kans de productie in het herstel-
proces te moderniseren en digi-
taliseren. De voordelen van het 
toenemende gebruik van robots 
blijven echter hetzelfde: een snelle 
productie en het leveren van op 
maat gemaakte producten tegen 
competitieve prijzen zijn de 
belangrijkste incentives. Automa-
tisering stelt fabrikanten in staat 
producten in ontwikkelde landen 
te ontwikkelen, zonder in te leve-
ren op kostenefficiëntie.



11 november 2020 • 18e jaargang nummer 14 • MAINTENANCE Pagina 9

PFF Group

PFF Group, founded in 1992 as a 
division of the international opera-
ting Galperti Group, specialises 

in the supply, 
distribution and 
stocking of CS, 
LTCS, SS316 
and Duplex 
pipes, flanges, 
fittings and 
other piping 
materials for the 
oil, gas, chemi-
cal, petrochemi-

cal and power generation indus-
tries. Furthermore we offer a wide 
range of bearings, hubs & clamps 

and special forged products that 
meet all agreed technical requi-
rements. The group consist out 
of multiple stockholding compa-
nies in the Netherlands, Belgium, 
Germany, Poland and Dubai. The 
Group is ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001 certified. You are 
welcome to visit our website at: 
www.pff-group.com

  
 

PERFORMANCE3.  ARE YOU READY FOR A NEW LEVEL 
OF EFFICIENCY IN PROCESS AIR?

www.aerzen.nl

Procesindustrie verwacht groei in 
autonoom werken

9 december 2020: Online 
Inloopmiddag “Effectieve 
implementatie van Reliability en 
Maintenance Engineering”

Tweederde van de bedrijven in de 
procesindustrie verwacht binnen tien 
jaar volledig autonoom te werken. Dit 
blijkt uit een internationaal onder-
zoek.

Industrieel automatiseerder Yokogawa 
ondervroeg haar klanten in de proces-
industrie naar hun verwachtingen over 
automatisering. Hieruit kwam naar 
voren dat 64 procent van de respon-
denten denkt hun belangrijkste activi-
teiten in 2030 volledig autonoom uit 
te voeren. Een ongeveer even groot 
percentage (67 procent) verwacht dat 
binnen drie jaar besluitvorming zal zijn 
geautomatiseerd.

Autonoom werken
89 procent zegt van plan te zijn om de 
mate van autonomie in de bedrijfsvoe-
ring te verhogen. “Dit onderzoek beves-
tigt onze waarneming dat de verschui-

ving van industriële automatisering 
naar industriele autonomie, ook wel 
IA2IA genoemd, in de komende tien 
jaar zal versterken”, verklaart topman 
Tsuyoshi Abe van Yokogawa. Op dit 
moment zegt tweederde van de bedrij-
ven al ten minste semi-autonoom te 
werken of met een pilot op dit gebied 
bezig te zijn.

West-Europa
Wereldwijd zijn er verschillen in de 
uitkomsten te zien. In Azië verwachten 
meer bedrijven (71 procent) in 2030 
helemaal autonoom te werken dan in 
Noord-Amerika (58 procent) en West-
Europa (56 procent). 
De uitbraak van het Covid-19-virus 
remt nu nog de economische groei, 
maar een meerderheid van de bedrijven 
in de procesindustrie zegt vanwege de 
pandemie meer in autonomie te inves-
teren.

Tijdens deze eenmalige en bijzondere 
middag leer je van de sprekers, van 
elkaar en is er gelegenheid tot discus-
sie. De NVDO beveelt je van harte aan 
om deel te nemen aan deze unieke 
middag, samen met je collega’s en/
of relaties. Bij aanmelding voor de 
inloopmiddag ontvang je tevens een 
kortingsvoucher voor deelname aan 
de Leergang R&ME.

Door de huidige maatregelen met 
betrekking tot het coronavirus is beslo-
ten om deze inloopmiddag online aan 
te bieden via Teams.

Programma
“Algemene introductie in het nut en 
noodzaak van Reliability- en Main-
tenance Engineering en de relatie tot 
Asset Management”
Ron Vonk, Managing Partner CoThink 
en dagvoorzitter

“De functie van Reliability Engineer 
binnen een chemische plant”
Eric Timmermans, Sitech

Maximale installatiebeschikbaarheid 
tegen de laagst mogelijke kosten is het 
doel; maar welke uitdagingen biedt een 
chemische plant bij het ontwikkelen   
en implementeren van processen om de 
technische betrouwbaarheid continue 
te verbeteren en waarborgen?

“Human Factor”
Dennis Wieleman Maintenance Engi-
neer, Vattenfall
Niemand kan zonder Iemand. Presta-
ties worden samen gemaakt. Dennis 
vertelt ons hoe je medewerkers onder-
deel maakt van een teamprestatie; wat 
heb je nodig? En hoe bereik je dit doel?

Aanmelden
Heeft u interesse in deze inloopmid-
dag? U kunt zich ook aanmelden via: 
www.nvdo.nl
Deelname is kosteloos en introducé(e)s 
zijn van harte welkom.

Let wel op: Indien u onverhoopt niet 
aanwezig kunt zijn. Adviseren wij dit 
tijdig aan te geven bij ons secretariaat.

12 november: Maintenance Webinar 
Join us for the EAM Virtual Summit

27 november: Maintenance webinar “Voorspellend 
onderhoud: hoe krijg je je organisatie mee?

12 november,
10.00 AM – 1.00 PM GMT
11.00 AM – 2.00 PM CET
 
Register to learn ways to maxi-
mize your asset performance and 
ensure operational and business 
continuity by meeting a new level 
of standards. Thought leaders 
and analysts from Constellation 
Research, ARC Advisory Group, 
and Infor will discuss industry 
trends and the future of asset 
management.
 
Get a free, all-access pass to explore 
how to:
•  Rethink the asset management 

method and practices
•  Reinvent operations with new 

tools and technologies
•  Reinvigorate the power of data-

driven asset management
 
Agenda
Plenary session: Insightful content 
delivered by analysts and experts 
on how smart asset management 
prepares companies for the unpre-
dictable

Breakout sessions: Video customer 
interviews and solution sessions 
specific to your industry to help 
rethink enterprise asset manage-
ment methods and practices to 

meet a new level of standards and 
expectations: manufacturing, tran-
sit, oil&gas,  construction, utilities, 
facility management, pharma/
chemical and more.

On-demand demos: Cutting-edge 
software technology designed to 
help companies to maximize asset 
performance. The right techno-
logy makes it possible.

Resource Center: Find experts to 
chat with live in our Q&A center 
and check out our education and 
technology content, all from the 
comfort of wherever in the world 
you are.

27 november, 12.55-14.00 uur
 
Aan de hand van een case leggen 
UReason en MaxGrip uit hoe 
Predictive Maintenance (voor-
spellend onderhoud) de presta-
ties van de onderhoudsorgani-
satie (blijvend) kan verbeteren. 
We besteden aandacht aan de 
data en systemen als startpunt, 
maar zullen ook de nadruk 
leggen op de organisatie. Want 
een werkend systeem met gecon-
necteerde data is één ding, maar 
hoe krijg je je processen, mensen 
met hun rollen en verantwoorde-
lijk mee in de nieuwe manier van 
werken?
 
Case: Aquafin

Aquafin is verantwoordelijk voor 
het transport en de zuivering van 
het huishoudelijk afvalwater in 
Vlaanderen. Voor dat transport 
hebben ze 2.500 pompstations en 
318 waterzuiverings-installaties 
in beheer. De onderhoudsteams 
zijn 24/7 inzetbaar voor storin-
gen. Aquafin wil pro-actiever, 
slimmer onderhoud inzetten om 
efficiënter te kunnen werken.
 
Aandachtspunten:
•  Data en systemen: Aan de hand 

van beschikbaar gestelde asset-
data laten we zien hoe Aquafin 
(met gebruik van APM soft-
ware) falen kan voorspellen 
zodat dringend onderhoud effi-
ciënter kan worden ingepland 

tijdens reguliere werkuren
•  Processen en mensen: We laten 

zien hoe de invoering van slim-
mer onderhoud de processen 
verandert en welke impact het 
heeft op de samenstelling van 
het team

•  Bedrijfscultuur en werkwijze: 
We bespreken de condities voor 
succes voor deze organisatie

•  Resultaat: wat een proactieve, 
slimmere manier van werken 
oplevert. De business case in 
het kort

 
Sprekers:
Ronald de Kok, Vice President 
Marketing and Sales at MaxGrip
 Jules Oudmans, Director Consul-
tancy at UReason
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Nieuw platform Verduurzaming 
Industrie online
De industrie staat voor een grote 
uitdaging: samen moet er 49% minder 
CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 
gerealiseerd worden in 2030. Maar 
hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat 
zijn de technische mogelijkheden? Op 
het platform Verduurzaming Indu-
strie vinden ondernemers informatie, 
kennis en oplossingen. Ook staat er 
een expertteam klaar voor het beant-
woorden van vragen.

Om de ondernemers uit de industrie te 
ondersteunen tijdens de overgang naar 
schone energie is het platform www.
verduurzamingindustrie.nl gelanceerd. 
Ondernemers vinden hier op één plek 
alle relevante informatie die nodig is 
om hun organisatie te verduurzamen 
en de juiste samenwerkingspartners om 

CO2-uitstoot te verminderen. Het plat-
form is voor en door de industrie opge-
zet. De verzamelde kennis en informa-
tie komt van ondernemers en zal de 
komende jaren steeds meer uitbreiden. 
Er staat ook een team van experts klaar 
om prangende vragen te beantwoor-
den. Dit team bestaat uit adviseurs 
van RVO, VEMW en netwerkpartner 
FedEc. 
“Er is al veel hulp en kennis beschik-
baar voor de industrie, maar we merken 
dat de beschikbare informatie vaak 
versnipperd is,” zegt Gertjan Lank-
horst, voorzitter van VEMW. “Hier-
door is het voor ondernemers lastig om 
de juiste keuze te maken. Met het plat-
form Verduurzaming Industrie willen 
we de informatie op een overzichtelijke 
manier beschikbaar stellen.”

Veilig leren en experimenteren op 
Smart Industry Campus Gate 2
Gate 2, een initiatief van Midpoint 
Brabant, is dé Smart Industry 
campus in Midden-Brabant. In 
een pand - op het voormalige 
Ericsson-terrein in Rijen - werken 
bedrijven en onderwijs samen 
aan innovaties op het gebied van 
productietechnieken, simulatie en 
digitalisering. Ook behoren oplei-
dingen, trainingsprogramma’s en 
onderzoek voor regulier onderwijs 
en bedrijfsleven tot het aanbod. 
Directeur Pierre van Kleef: “Door 
de juiste partijen bij elkaar te bren-
gen, creëren we een broedplaats 
waarbinnen bedrijven kunnen 
leren, innoveren, testen en onder-
zoeken op het gebied van Smart 
Industry. En dat levert alleen maar 
mooie resultaten op.”

Bij Gate 2 is altijd reuring. Nu 
het studiejaar weer begonnen is, 
bevolken studenten van Avans en 
van ROC verschillende lokalen en 
verdiepingen in het pand. En in de 
grote hal, waar je bij aankomst zo 
ongeveer binnenstapt, worden net 
zes enorme vliegtuigsimulatoren 
ingepakt voor transport naar China. 
Afzender is Daedalus Aviation 
Group, één van de bedrijven die 
kantoor houden op Gate 2. 

Wat houdt Smart Industry eigenlijk 
in? Het is alles dat te maken heeft 
met het slimmer, sneller of trans-
paranter maken van industriële 
processen. Als het even kan, met 
de allernieuwste (digitale) techno-
logieën en innovaties die de wereld 
inmiddels biedt. Hoe dat er concreet 
uit kan zien, lees je in dit artikel. 
Deze voorbeelden rond Smart 
Industry ontwikkelden Midpoint 
Brabant, bedrijven en opleidingen 
samen op de Gate 2 - campus.

Slim onderhoud
Wanneer je de trappen naar de 
tweede verdieping van het pand 
van Gate 2 beklimt, waan je je zo in 
een levensechte fabriek. Sensoren, 
pompen, kleppen. Knipperende 
lampjes, vloeistof die rondgepompt 
wordt. Hier staat een proefopstel-
ling van een echte productielijn 
voor de procesindustrie. Gate 2 
biedt sinds vijf jaar plek aan Campi-
one - een project op het gebied van 
slim onderhoud. Als je kunt voor-
spellen wanneer iets onderhoud 
nodig heeft - liefst voor het kapot 
gaat of dichtslibt - dan valt er veel te 
winnen voor industriële bedrijven. 
In Campione werken studenten van 
ROC en Avans samen met bedrij-
ven zoals Sitech, Delta, Fuji Film 
en Tata Steel aan innovaties op het 
gebied van slim onderhoud. “Als 
individuele opleiding hadden we 
nooit voldoende draagvlak en capa-
citeit om een uniek fieldlab als dit 
op te tuigen,” vertelt Jobert Ludlage 
(docent elektrotechniek bij Avans). 
“Doordat we hier samenwerken 
met verschillende opleidingen van 
Avans, met het ROC en met bedrij-
ven, hebben we dat hoognodige 
draagvlak wél.” Jobert ziet het als een 
groot voordeel dat studenten voor 
bepaalde opdrachten en projecten 
naar Gate 2 moeten, dus buiten de 
bekende omgeving van de oplei-
dingscampus. “Samen met bedrij-

ven laten we studenten kennisma-
ken met problemen die zij ervaren, 
en met hoe zij werken. Uiteraard 
passend bij ons onderwijs.”  

Talentontwikkeling en 
expertise
Naast de twee genoemde oplei-
dingsinstituten, is Gate 2 vooral ook 
kantoor en productieruimte voor 
bedrijven op het gebied van Smart 
Industry en allerlei toepassingen die 
daarbij horen. Zo zetelt hier sinds 
een aantal maanden Aratos HAPS 
- een innovatieve start-up die werkt 
aan een high tech platform voor 
dataverzameling vanuit de stratos-
feer. De Lijmacademie is expert op 
het gebied van allerlei ingenieuze 
industriële verlijmingen en MATin-
spired heeft een bak aan deskundig-
heid op het gebied van grootschalig 
materiaalonderzoek (metallurgie) in 
huis. Zo bieden ze testkits waarmee 
midden- en kleinbedrijf zelf heel 
makkelijk kan testen of een lasnaad 
goed is gezet en of er giftige stoffen 
in een bepaald materiaal aanwezig 
zijn. 

Pierre van Kleef (directeur Gate 2 en 
programmamanager bij Midpoint 
Brabant): “Het gebeurt regelmatig 
dat we hier medewerkers van allerlei 
verschillende bedrijven uit heel het 
land mogen verwelkomen. Dat zijn 
dan mensen die voor een opleiding 
bij de Lijmacademie of MATin-

spired komen. Of het zijn mensen 
van Defensie, die hier komen voor 
de hypermoderne vliegtuigsims 
van de Luchtmacht, of voor het 
pas geopende Loadmaster Training 
Center, óók hier op de campus.”

Net echt
Ook studenten van onderwijsinstel-
ling ROC zijn met vaste regelmaat bij 
Gate 2 te vinden. Bij dezelfde proef-
opstelling waar Jobert al over sprak, 
of beneden, in het composietenlab. 
Frank van Wissen (docent ROC en 
specialist composiet reparaties bij de 
Koninklijke Luchtmacht) geeft er 
een keuzedeel (minor) aan studen-
ten van de opleiding. “Compo-
siet toepassingen zijn nog relatief 
onontgonnen terrein. Maar het is 
wél een techniek met veel potentie 
voor de industrie. Composieten zijn 
duurzaam, buigzaam, heel sterk en 
enorm licht. Het wordt nu al toege-
past bij de duurdere klasse auto’s, 
bij ultralichte racefietsen en voor 

bladen van windmolens. En natuur-
lijk in de vliegtuigindustrie, waar 
ik zelf vandaan kom,” legt hij uit. 
“Hier bij Gate 2 laten we studenten 
aan de techniek ruiken en voelen. 
In de hoop natuurlijk dat ze zich 
er verder in gaan verdiepen.” Dat 
geldt ook voor het keuzedeel ‘ndo’, 
ofwel: niet-destructief onderzoek, 
dat ook bij Gate 2 plaatsvindt. “Bij 
bedrijven zelf is nog weinig kennis 
en expertise op deze vlakken. Hier 
bij Gate 2 kunnen we studenten er 
wel bekend mee maken. Dat helpt 
hen verder in hun latere loopbaan.” 
Net als Jobert noemt Frank het een 
voordeel dat studenten op Gate 
2 even uit de schoolse omgeving 
zijn. “Hier kunnen we de praktijk 
zoveel mogelijk nabootsen, op de 
werkplaats, met werktijden en met 
vraagstukken die je straks in bedrij-
ven ook tegenkomt. Dat verkleint de 
overgang naar het werkende leven, 
straks.” 

Ruimte voor experiment 
en onderzoek
Voor zowel Jobert Ludhage als voor 
Frank van Wissen bieden de warme 
contacten die ze met de industrie en 
met elkaars instituten opdoen grote 
voordelen. Wat is volgens hen de 
winst van deze samenwerking voor 
de ondernemingen die betrokken 
zijn? Jobert: “Er is een enorm tekort 
aan goed opgeleide elektrotech-
nici. Voor bedrijven is het belang-

rijk dat ze op deze manier kennis 
kunnen maken met onze studenten. 
En andersom: om onze studenten 
kennis te laten maken met hun 
bedrijven. Het zijn stuk voor stuk 
potentiële nieuwe medewerkers. 
Een betere manier van werving kun 
je je haast niet wensen.” Pierre vult 
aan: “Wat je ziet is dat het bedrijven 
aan middelen of tijd ontbreekt om 
echt te innoveren. Bijvoorbeeld op 
het gebied van procestechniek, of 
digitalisering. Als je als bedrijf expe-
rimenteert, dan kost dat altijd geld. 
Zonder dat je weet wat de uitkomst 
zal zijn. Hier bij Gate 2 is plek om 
te testen en te onderzoeken. En dat 
steeds met de nieuwste technieken 
- in samenwerking met Ericsson 
bieden we 5G en we werken ook 
met Augmented en Virtual Reality”, 
besluit hij enthousiast. “Door de 
juiste partijen bij elkaar te brengen, 
creëren we een broedplaats waarbin-
nen dat ook gebeurt. En dat levert 
alleen maar mooie resultaten op.”

Wat is thermisch verzinken?
Thermisch verzinken op industri-
ele schaal is bijna twee eeuwen oud. 
Toch blijft verzinken de meest effi-
ciënte manier om staal tegen roest 
te beschermen. Het verzinkprocédé 
is in de basis nog steeds hetzelfde: 
het dompelen van staal in een bad 
gesmolten zink. 

Het succes van thermisch verzinken 
komt door enkele zeer opmerkelijke 
eigenschappen:
• zink-ijzer legeringen
Wat thermisch verzinken zo uniek 
maakt ten opzichte van andere 
beschermingsmethoden is dat het 
staal minutenlang in contact is met 
zink op een temperatuur boven 450°C. 
Gevolg is dat er een reeks zink-ijzer 
legeringen ontstaan aan het oppervlak 
van het stuk staal.
• Optimale hechting
Deze legeringen garanderen een opti-
male hechting en een uitstekende slijt- 
en schokbestendigheid.
• Patina
Bovenop de verzinkingslaag vormt 
zich na enkele maanden een ‘patina’, 
een haast ondoordringbaar en stabiel 
scherm tegen de corrosieve elementen 
van de omgeving.
• Kathodische bescherming
Een lokale beschadiging vormt geen 

‘zwakke plek’ in de verzinkingslaag; de 
zogenaamde kathodische bescherming 
zorgt er voor dat het omringende zink 
de beschadigde plek permanent blijft 
beschermen tegen corrosie.
• Milieuvriendelijk effect
Enkele tientallen kilo’s zink zijn 
genoeg om één ton staal voor gemid-
deld meer dan 60 jaar tegen roest te 
beschermen zonder noemenswaardig 
onderhoud. Dit is belangrijk gelet op 
het groeiend besef om zuinig op te 
springen met grondstoffen en ener-
gie. Thermisch verzinken kan dus een 
milieuvriendelijke effect hebben. 

Als we deze voordelen bekijken, is 
het geen wonder dat we overal ther-
misch verzinkte objecten om ons 
heen zien, zowel in het stadsbeeld 
als langs autowegen, zowel in indu-
striële als in landelijke omgevingen. 
Je merkt niet altijd op dat bepaalde 
constructies verzinkt zijn omdat ze na 
het verzinken soms overschilderd zijn 
(de zogenmaade duplex-systemen). 
Een verzinkt stuk kan na meerdere 
tientallen jaren van betrouwbare en 
onderhoudsvrije dienst overigens 
probleemloos ontzinkt en opnieuw 
verzinkt worden. Op die manier kan 
het verzinkte staal aan zijn tweede 
leven beginnen.
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Optimale oplossingen, afgestemd op uw behoeften: Ervaar state-of-the-art tech-
nologieën en innovaties met industriële sensoren en systemen van Pepperl+Fuchs 
– het maakt de weg vrij naar volledig gekoppelde productieprocessen voor de 
toepassingen van de toekomst. 

www.pepperl-fuchs.com

Trusting in experience.
Benefitting from innovation.
Advancing sensor technology.

CNC Machines-marktonder-
zoeksrapport 2015-2025
Wereldwijd CNC Machines-marktonderzoeksrapport 
2015-2025 is een historisch overzicht en een diepgaande 
studie van de huidige en toekomstige markt van de CNC 
Machines-industrie. Het rapport geeft een basisover-
zicht van het CNC Machines-marktaandeel, de status, 
het concurrentensegment met een basisintroductie van 
belangrijke leveranciers, topregio’s, productsoorten en 
eindindustrieën. Dit rapport geeft een historisch over-
zicht van de CNC Machines-markttrends, groei, omzet, 
capaciteit, kostenstructuur en analyse van de belangrijk-
ste factoren.

Het rapport biedt een gedetailleerde dekking van de 
wereldwijde CNC Machines-markt, waaronder de 
structuur van de industrieketen, definities, toepassin-
gen en classificaties. De wereldwijde CNC Machines-
marktanalyse is bedoeld voor de internationale mark-
ten, waaronder ontwikkelingstrends, competitieve 
landschapsanalyse, investeringsplan, bedrijfsstrategie, 
kansen en ontwikkelingsstatus van belangrijke regio’s. 
Ontwikkelingsbeleid en -plannen worden besproken, 
evenals productieprocessen en kostenstructuren worden 
ook geanalyseerd. 

Machinebouw 2025: ‘Een serviceclub optuigen in China, dat gaat ’m niet worden’
Jawel, servitization – naast sec spullen verko-
pen proactief nieuwe diensten aanbieden – 
heeft de aandacht in de agrifoodmachinebouw. 
Maar niet door af te rekenen per kilo eindpro-
duct die de machines produceren. Het draait 
om detailkennis van de markt, van de klant en 
zijn eindproduct. ‘Want spinazie verwerken is 
iets compleet anders dan wortelen of erwten.’ 
Alleen zo kunnen we tegenwicht bieden aan 
China dat allang geen ‘namaak-land’ meer is. 
Verslag van een levendige ‘rondetafel’ in het 
West-Brabantse.
 
De discussie, die ING en Link Magazine onder de 
noemer TalkING Industry organiseerden, vond 
medio april plaats bij Tummers Food Proces-
sing Solutions in Hoogerheide. De deelnemers 
vertegenwoordigden vier familiebedrijven – drie 
machinebouwers en een eindklant – en een leve-
rancier van ERP-systemen voor de maakindu-
strie (Isah). Verder schoven representanten van 
ING en Link Magazine aan (zie kader).
Gert Jan Braam (ING) trapt af met de consta-
tering dat de groei in de Nederlandse industrie 
dit jaar afvlakt, maar – anders dan de Duitse – 
nog wel 1 procent of hooguit 2 procent plust. 
‘Ondanks mooie resultaten zien we in de toele-
verketens de productiviteit en soms de marges 
teruglopen. Door procesoptimalisatie en digi-
talisering is op dat vlak nog heel veel winst te 
behalen.’
Voorafgaand aan een voorstelrondje geeft 
gespreksleider Frank Marks (Praetimus) alvast 
richting aan de discussie. ‘Continu de klant in 
het vizier houden is een van de thema’s van 
vanavond en de kapstok voor een aantal stel-
lingen.’ Een halfuurtje later poneert hij de eerste 
stelling: ‘Het aanbieden van extra diensten op 
basis van data is in 2025 gemeengoed. Zonder 
waardetoevoeging neemt China Inc. de markt 
over.’ Niet volgens Fons Tummers: ‘Kwaliteit 
verkoopt zichzelf, nog steeds. Massafabricage 

komt al langer uit China en dat zal zo blijven. 
Maar in segmenten waarin je wilt en kunt 
uitblinken, kun je hier een goede boterham blij-
ven verdienen.’ Marks: ‘Consumentenelektro-
nica komt al lang niet meer uit West-Europa, 
maar uit het Verre Oosten. In China ontwor-
pen en gebouwde auto’s gaan de concurren-
tie aan met Tesla. En Caterpillar wordt aan de 
onderkant weggeconcurreerd door Chinese en 
Koreaanse merken. U zegt: kwaliteit verkoopt 
zichzelf, maar geldt dat dan niet voor een rap 
kleiner wordende niche?’ Tummers: ‘Grote 
voedselproducenten als Nestlé die elders in de 
wereld een fabriek opstarten, willen equipment 
van Europese kwaliteit.’
Even later brengt Marks de discussie terug op die 
waardetoevoeging met diensten: ‘Een bedrijf als 
ASML haalt inmiddels circa 25 procent van de 
omzet uit diensten, deels traditioneel onderhoud 
en deels ook applicatie- en softwaresupport, 
upgrades en advies.’ Steve Van Cauter (ING) 
voegt toe dat door de snelle technologische 
ontwikkelingen het verschil tussen koplopers en 
peloton steeds groter wordt en dat ondernemin-
gen meer dan vroeger moeten nadenken over 
het toekomstige verdienmodel. Lennaert van 
Dijk (Tummers): ‘Oneerbiedig gezegd bouwen 
wij machines om aardappels te wassen en friet 
te snijden. Een serviceclub optuigen om machi-
nes in China te onderhouden, dat gaat ’m niet 
worden.’ Paul Wortel (Ardo) valt Marks bij: 
‘Japan heeft in de jaren 50-60 die enorme slag 
van ‘namaak’-industrie naar producten van hoge 
kwaliteit gemaakt. Die kant gaat China ook op. 
En dan kunnen we ons in West-Europa alleen 
onderscheiden door meer te doen dan machi-
nes bouwen en leveren. De eindklant wil geen 
machine maar een oplossing voor zijn probleem. 
Dat pad zijn wij (Ardo is leverancier van vries-
verse groenten, red.) ook opgegaan. Wij hebben 
koks in dienst die eindgebruikers, bijvoorbeeld 
restaurants, bezoeken om te laten zien welke 

lekkere gerechten ze met onze producten kunnen 
maken. Bevalt dat, dan zullen ze hun leverancier 
aanraden dat product in zijn assortiment op te 
nemen. Kortom, door meer te doen dan alleen 
groenten leveren, kunnen we meer verkopen.’
Ook Tummers biedt klanten toegevoegde 
waarde, verzekert Van Dijk. ‘Klanten in landen 
als Oekraïne en Oezbekistan kiezen voor ons, 
omdat wij hen helpen een frietfabriek van a tot 
z te bouwen. Daarin onderscheiden we ons van 
de dozenschuivers die alleen commodity en 
volume verkopen. Wij richten onze pijlen dus 
niet alleen op de mature landen, maar ook op 
landen waar nu nog geen aardappels en frietjes 
gegeten worden. Daar ligt onze toekomst.’ Naast 
de lokale voedselproducenten en de multinatio-
nals – de McCain’s, de Lamb Weston Meijer’s, 
de Aviko’s – heeft Tummers tegenwoordig 
een nieuwe categorie klanten, die zij Alibaba’s 
noemen: ‘Rijke Saoedi’s en Indiërs die de 200 
miljoen dollar die ze over hebben, investeren in 
een frietfabriek omdat ze ergens gelezen hebben 
dat dat de toekomst is.’
Rik Wijnhorst (Foodmate) herkent zich daar 
volledig in. ‘Zeven jaar geleden ontmoette ik op 
een beurs een man die in Saoedi-Arabië woont. 
Van kippen slachten, laat staan een slachterij 
bouwen, wist hij helemaal niks. En toch wilde 
hij dat. De grote leveranciers negeerden hem. 
Ik niet: ik heb hem het hele proces uitgelegd. 
Inmiddels heeft hij slachterijen gebouwd in 
onder meer Pakistan, Oezbekistan en Tadzjiki-
stan – en is hij een van onze grootste klanten. 
Puur op vertrouwen en omdat wij meedenken.’
Marks: ‘Is het denkbaar dat jullie straks niet meer 
betaald worden voor de machines, maar per x 
aantal gesneden frietjes of geslachte kip?’ Van 
Dijk ziet dat niet gebeuren. ‘Zo’n businessmo-
del past misschien bij multinationals: Philips die 
licht in plaats van lampen verkoopt. Onze meer-
waarde zit ’m in heel veel kennis van aardappel-
verwerking en aardappels an sich – een natuur-

product dat ongelooflijk veel rassen omvat, die 
per oogst in grootte, vochtgehalte en noem maar 
op verschillen’, zegt hij. ‘En daar komt de enorme 
variatie aan friet nog eens bij. Vroeger was friet 
friet. Nu heb je oma’s friet, artisanale friet, friet 
met een velletje, gekrulde friet, enzovoort, enzo-
voort. Ontwikkel maar eens sensoren om daar 
een vast bedrag per kilo op te leggen.’ Dat trig-
gert Michel Corbeau (Nemag): ‘Wij leveren een 
functie en ontzorgen klanten graag door hun 
advies te geven – heb je hier en daar aan gedacht? 
Maar met name in Azië is de mindset nog steeds: 
we kopen per kilo. Wat kost het bij jou per kilo? 
De staalprijs is lager, dus kan jouw grijper wel 
goedkoper. Dan verlies je het altijd, daarvoor is 
produceren in Nederland gewoon te duur.’
Met kennis het verschil maken wordt steeds 
belangrijker. Van Dijk: ‘We zien dat klanten de 
proceskennis uit hun organisatie wegsaneren en 
gaan leunen op de grote ingenieursbureaus – 
waar ze nooit een aardappel of kip van dichtbij 
hebben gezien.’
En als stip op de horizon ziet hij kansen in waar 
Industrie 4.0 op focust: connected machines 
die van elkaar leren, sensoren die total control 
mogelijk maken – onder meer door predictive 
maintenance en man-arme, light-off productie, 
zonder CO2-uitstoot en energieneutraal. Maar 
dat is nog toekomstmuziek.
Dat de machinebouwers in de agrifood met 
complexiteit te dealen hebben, staat voor 
Wortel buiten kijf. ‘In onze wereld geldt: voed-
selveiligheid staat voorop, elke verontreiniging 
– in jargon: productvreemde materialen – moet 
eruit. Daar worden we steeds vaker en inten-
siever op geaudit. Maar spinazie verwerken is 
iets compleet anders dan wortelen of erwten. 
Dan heb je niets aan standaardmachines die 80 
procent van de verontreinigingen afvangen. Je 
wilt dedicated machines hebben – en die kan de 
fabrikant alleen ontwikkelen als ze onze proces-
sen door en door kennen. Samenwerken dus.’
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Digitale transformatie machinebouw
Innovatie en productiviteitsverhoging 
vormen de belangrijkste uitdagingen en 
focuspunten voor Nederlandse bedrijven 
in de machinebouwindustrie. 61 procent 
van de ondernemingen in deze bedrijfs-
tak geeft innovatie de hoogste prioriteit, 
50 procent ziet die noodzaak vooral voor 
de verhoging van de productiviteit. Om die 
doelen te bereiken, is integraal zicht nodig 
op de processen – van ontwerp en engi-
neering tot productie en onderhoud.

Sterker nog, de informatievoorziening in de 
machinebouw moet een zogeheten closed 
loop zijn, waarbij ook gebruiksdata van ma-
chines input leveren voor optimalisatie van 
producten en processen. Bedrijven die dat 
allemaal voor elkaar hebben, worden holistic 
digital enterprises genoemd. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat machinebouwers volop in-
zetten op de digitale transformatie. Dat kun 
je opmaken uit het rapport ‘Integraal grip op 
het machinebouwproces – De transitie naar 
een Holistic Digital Enterprise’ van Siemens 
Digital Industries Software.

Digitale transformatie in de 
machinebouw
In dit onderzoeksrapport worden de belang-
rijkste uitdagingen voor machinebouwers ge-
duid en worden daarnaast praktische hand-
vatten gegeven om de noodzakelijke digitale 
transformatie in deze sector te versnellen. 
Het onderdeel van het gelijknamige techno-
logiebedrijf heeft dit rapport uitgebracht naar 
aanleiding van de eerder door het bedrijf ge-
publiceerde ’Nationale benchmark Smart Ma-
chine Industry 2020 – De status en plannen 
van machinebouwers bij de transitie naar een 
Smart Industry’.

Om te blijven innoveren en de productiviteit 
te verhogen, kunnen machinebouwbedrijven 
niet om het gebruik van data heen. Door in 
een closed loop alle gegevens in een proces 
te verzamelen, kunnen producten en proces-
sen met gebruik van artificial intelligence 
(AI) geoptimaliseerd worden. Holistic digital 
enterprises hebben deze closed loop in hun 
organisatie al in kaart gebracht en toegepast. 
Echter, voor veel organisaties is dit nog toe-
komstmuziek. De transitie naar een holistic 
digital enterprise kent diverse strategische 
uitdagingen waar machinebouwers mee te 
maken hebben. Dit is een overzicht van de vijf 
belangrijkste uitdagingen – en oplossingen – 
zoals die zijn gedefinieerd.

1. Het voorkomen van datasilo’s
Informatie is doorgaans niet integraal toegan-
kelijk en machinebouw kenmerkt zich door 
de vele afzonderlijke datasilo’s, waarbinnen 
afdelingen vaak geïsoleerd werken. In de 
transitie naar een holistic digital enterprise 
is het essentieel dat alle data voor iedereen 
beschikbaar zijn. Dit kan door de informa-
tiesilo’s te doorbreken en een bedrijfsbrede 
digital thread te realiseren, waarbij alle data 
voor alle relevante gebruikers, integraal en 
in de meest actuele vorm beschikbaar zijn. 
Daarmee wordt een single source of truth ge-
creëerd – één van de belangrijkste uitgangs-
punten van een holistic digital enterprise.
2. Toenemende vraag naar maatwerk in 
massaproductie
Maatwerk is steeds vaker een vereiste bij 
fabrikanten, aangezien zij hun concurren-
tiepositie in de markt willen verstevigen en 
toegevoegde waarde willen bieden aan klan-
ten. Maatwerk zet echter de marges onder 
druk, omdat productie op klantspecificatie 
veel tijd kost en gedurende het proces nog 
vaak leergeld wordt betaald. Daarnaast zorgt 
maatwerk voor een toenemende druk op het 
gebied van engineering. Uit de benchmark 
blijkt dat het realiseren van maatwerk zonder 
in te leveren op de marges één van de groot-
ste uitdagingen is.
Om het gewenste maatwerk te realiseren, 
spelen standaardisatie en modularisatie een 
belangrijke rol. De overgang van engineering 
to order (ETO) naar configuration to order 
(CTO) kan daarbij essentieel zijn. CTO is een 
manier van organiseren waarbij het beheren 
en het vastleggen van de eigen producten, de 
operationele realisatieprocessen en de geau-

tomatiseerde ondersteuning op elkaar wor-
den afgestemd. Modularisatie is daarbinnen 
een vereiste, maar ook meteen de grootste 
uitdaging volgens 67 procent van de machi-
nebouwers. Door te kiezen voor CTO wordt 
onder andere gewonnen op leversnelheid, 
margeverhoging, innovatiekracht en omzet-
snelheid.
3. Realiseren van snellere 
productontwikkeling met lagere kosten
Het ontwikkelen van een prototype – om zo 
kwaliteit te beoordelen – is tijdrovend en 
budgetverslindend. In de transitie naar een 
holistic digital enterprise speelt simulatie 
een belangrijke rol, waardoor een snellere 
productontwikkeling mogelijk wordt gemaakt 
tegen lagere kosten. Digital twinning biedt 
de optie om een volledig functionele virtuele 
versie van het product te ontwikkelen. Met 
software voor virtual commissioning kunnen 
vervolgens aanpassingen en verbeteringen 
getest worden op het virtuele model.
Volgens onderzoeksinstituut Gartner ver-
drievoudigt tot 2022 het gebruik van digital 
twins. De combinatie van een digital – virtual 
– twin en het internet of things (IoT) legt de 
basis voor versnelde productontwikkeling en 
een structurele verbetering van een ontwerp. 
Een vervolgstap binnen het toepassen van 
een digital twin is de comprehensive digital 
twin. Daarbij wordt niet alleen gewerkt met 
een digital twin van het betreffende product, 
maar ook met een digital twin van de produc-
tieomgeving en de productperformance. Zo 
ontstaat een closed loop tussen de virtuele 
wereld van het productontwerp en de daad-
werkelijke fysieke productie en operationele 
fase.
4. Onderscheidend vermogen creëren en 
behouden
Concurreren op prijs en product wordt steeds 
lastiger in de machinebouw, waardoor de 
focus en het onderscheidend vermogen ver-
schuift naar dienstverlening en service. Op 
het gebied van service spelen data een cru-
ciale rol. Door digitale connecties te maken 
met machines bij de klanten is een constante 
stroom aan operationele gegevens beschik-
baar. Die data worden door machinebouwers 
ingezet voor onder andere nieuwe verdien-
modellen, gebaseerd op condition based 
maintenance. Hierbij genereert een fabrikant 
nieuwe inkomensstromen, terwijl het service-
level voor de klanten toeneemt.
Tegelijkertijd legt deze data-gestuurde aan-
pak ook de basis voor service lifecycle ma-
nagement. Hierbij worden data uit alle fases 
van de volledige productlevenscyclus ingezet 
om servicemodellen te optimaliseren. De ul-
tieme vorm van dienstverlening binnen ser-
vice lifecycle management is machine as a 
service, waarbij de klanten een machine niet 
meer afnemen maar alleen betalen voor het 
gebruik ervan. Machinebouwers onderschei-
den zich hiermee op het niveau van de dienst-
verlening en genereren ook een constante in-
komstenstroom. Fabrikanten blijven eigenaar 
van de machines en klanten betalen een vast 
maandbedrag voor alle diensten – van online 
monitoring tot het oplossen van storingen en 
van reparaties tot het vervangen van onder-
delen.
5. Stimuleren van digitale volwassenheid
Op basis van een onderzoek van accoun-
tants- en adviesorganisatie PwC over de 
transitie naar een smart industry worden ma-
chinebouwers gerangschikt naar de mate van 
hun digitale volwassenheid. Driekwart van de 
Nederlandse machinebouwers ziet zichzelf 
nog als een digitale beginner. Een inhaalslag 
is duidelijk nodig, waarbij het niet alleen gaat 
om de visie op een digitale transitie maar ook 
om aandacht voor de processen.
“De transitie naar een holistic digital enter-
prise beperkt zich namelijk niet enkel tot het 
implementeren van nieuwe technologie”, stelt 
Patrick Fokke, sales director Nederland bij 
Siemens Digital Industries Software. “Het be-
treft namelijk ook een strategische keuze die 
het totale proces van inkoop tot service om-
vat. Draagvlak vanuit de medewerkers voor 
een nieuwe manier van werken is essentieel 
– onmisbaar zelfs. Alleen door dit draagvlak te 
creëren, kan een machinebouwer uiteindelijk 
de vruchten plukken van de digitalisering en 
zo groeien naar digitale volwassenheid.”

Onze bijdrage aan Technische leergang 
Tandwielkasten
De snelle ontwikkeling van welke 
markten vraagt om kleine, direct 
aan servomotor aangebouwde 
tandwielkasten? Dat zijn natuur-
lijk de ontwikkelingen van de 
markten voor Robotica en Mechat-
ronica. Hierin is het bijvoorbeeld 
de uitgaande as van een zeer nauw-
keurige tandwielkast die direct een 
robotarm aandrijft. Cruciaal dus, 
voor bijvoorbeeld jonge ingenieurs 
en werktuigbouwers, om genoeg 
kennis van en ervaring met tand-
wielkasten te hebben als je in dit 
snel veranderende werkveld aan de 
slag wilt. Omdat er met name in de 
technische opleidingen te weinig 
aandacht geschonken wordt aan 
de specialisatie tandwielkasten 
hebben wij onze medewerking 
verleent aan een bijzonder initia-
tief van branchevereniging FEDA: 
De technische leergang Tandwiel-
kasten.

Apex Dynamics levert enkel en 
alleen mechanische aandrijftech-
niek, en dan specifiek tandwiel-
kasten. Een tandwielkast, ook 
wel reductor of vertragingskast 
genoemd, is altijd een relatief klein 
onderdeel in een compleet aandrijf-
systeem. Echter voor ons, maar 
ook voor dat hele aandrijfsysteem, 
wel van essentieel belang. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat onze 
relaties goed op de hoogte zijn van 
de technologie die wij toepassen.
Daarnaast hecht Apex Dyna-
mics veel belang aan de opleiding 
van “young professionals” en dan 
natuurlijk specifiek op werktuig-
bouwkundig gebied. Wij merken 
dat met name in de technische 
opleidingen er te weinig aandacht 
geschonken wordt aan de speciali-
satie tandwielkasten.

Mede daarom heeft Apex Dynamics 
onmiddellijk haar medewerking 

toegezegd toen onze Branchever-
eniging FEDA (Federatie Aandrijf-
techniek) met het idee kwam om in 
navolging op de succesvolle Tech-
nische Leergangen Hydrauliek en 
Elektromotoren ook een boekje uit 
te brengen specifiek over Tandwiel-
kasten.
Samen met een aantal FEDA colle-
ga’s uit de Mechanische Aandrijf-
techniek is hard gewerkt aan deze 
Technische Leergang met als bijzon-
der mooi resultaat het boekje Tand-
wielkasten.

Dit boekje wordt naast alle andere 
genoemde technische leergan-
gen aangeboden aan het tech-
nisch onderwijs en zal zeker in de 
toekomst gebruikt gaan worden 
voor MBO-opleidingen. Maar 
natuurlijk is het boekje ook los als 
naslagwerk aan te schaffen.
Deze Technische leergang spitst zich 
toe op tandwielkasten, een belang-
rijke schakel in veel aandrijfketens. 
Bij tandwielkasten wordt vaak 
gedacht aan grote kasten en uiter-
aard komen die in de aandrijftech-
niek en dus ook in deze Technische 
leergang veel en uitgebreid voor.
Door de ontwikkelingen in de 
mechatronica en robotisering is 
er ook behoefte aan kleine, direct 
aan de servomotor aangebouwde, 
spelingsarme tandwielkasten. De 
uitgaande as van de tandwielkast 
drijft dan bijvoorbeeld direct een 
robotarm aan. Dit is onder andere 
het gebied waar Apex Dynamics 
interessante oplossingen kan bieden.

In Tandwielkasten wordt vanuit 
de aandrijftechniek de belangrijk-
ste natuurkundige begrippen zoals 
vermogen, koppel en toerental 
behandeld, evenals de basisprin-
cipes van tandwieloverbrengin-
gen. Vanuit deze basis worden de 
verschillende soorten tandwielkas-

ten en specifieke eigenschappen en 
toepassingen uitgelegd.
Aansluitend komen onder andere 
de volgende onderwerpen aan de 
orde:
•  selectie van tandwielkasten en 

berekeningsvoorbeelden;
• montage;
• onderhoud;
• smering;
• commissioning.

Bij deze Technische leergang zit ook 
een cd die ondersteunend les- en 
studiemateriaal bevat:
•  per hoofdstuk een presentatie met 

de afbeeldingen uit het boek, extra 
teken- en fotomateriaal en video’s;

•  video’s en animaties zijn ook direct 
via de menu’s te benaderen.

Dit boekje is een must voor iedereen 
die zich met tandwielkasten bezig 
houdt. Het geeft basale kennis over 
dit mooie stuk mechanische tech-
niek.

Inhoudsopgave 
Technische leergang 
Tandwielkasten:
• De aandrijfketen
• Tandwieloverbrengingen
•  Tandwielkasten, rechte en haakse 

overbrengingen
•  Rechte en haakse vlakke tandwiel-

kasten
•  Rechte en haakse planetaire tand-

wielkasten
• Wormkasten
• Motor reductoren
• Overige tandwielkasten
• Smering van tandwielkasten
•  Techniek, onderhoud, montage 

en inbedrijfstelling van tandwiel-
kasten

• Selectie van tandwielkasten

Geïnteresseerd in dit 
Unieke boekje?
Het is voor € 32,50 te bestellen bij 
Apex Dynamics BV.

Kickstart innovatie. Juist nu. 
 
In de huidige markt werkt een traditionele aanpak niet meer. Je weet dat er stappen moeten worden 
gezet. Juist nu. Maar welke? En welke eerst?   
 
Het is belangrijk om te blijven investeren, maar kunt je niet veroorloven om investeringen te doen die 
geen rendement opleveren.  
 
Creëer inzicht, draagvlak en zekerheid en kickstart innovatie met de Innovatie Roadmap van QING.   
Kijk vanuit een breed perspectief en breng samen met QING en alle stakeholders de route in beeld.  
We brengen samen processen, risico's en uitdagingen in kaart.  
 
We starten met het bepalen van de scope en een innovatiesessie; alle betrokkenen leveren input.  
Vervolgens voeren we een gedegen proces- systeem- en data-analyse uit.  
Alle resultaten en inzichten combineren we met de kennis en de ervaring van onze eigen engineers. 
Hieruit volgt de Innovatie Roadmap; een rapport met een advies, een onderbouwing, budgetraming en 
stappenplan, eventueel aangevuld met proof of concepts en simulatiemodellen. Zo helpen we 
de industrie vooruit.  
 
Take the first step to go forward en vraag een vrijblijvend intakegesprek aan via qing.nl/first-step.  
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Oproep aan EZK om met 
stimuleringsregeling te komen:
Stimuleren productie- en 
procesinnovatie houdt productie en 
innovaties in Nederland
In een brief gericht aan de leden 
van de Vaste Kamercommissie voor 
Economische zaken en Klimaat, roept 
Koninklijke Metaalunie het ministerie 
van EZK op om invulling te geven aan 
eerdere toezeggingen voor het opzet-
ten van een praktisch toepasbare en 
brede procesinnovatie stimulerings-
regeling buiten de WBSO, die samen 
met de sector wordt ontworpen. De 
brief is verstuurd aan de vooravond 
van de behandeling in de Tweede 
Kamer van de EZK-begroting voor 
2021. 

“Vanuit het MKB-metaal vraagt 
Metaalunie in de begroting specifiek 
aandacht voor de concurrentiekracht 
van de Nederlandse maakindustrie”, 
zegt directeur Beleid Metaalunie Jos 
Kleiboer. “Wij pleiten hartstochtelijk 
voor het vergroten van de concurren-
tiekracht van de Nederlandse maakin-
dustrie door slim produceren te stimu-
leren. Dit kan door procesinnovatie, of 
beter gezegd productie-innovatie, volop 
aandacht te geven en te stimuleren.”
Procesinnovatie krijgt structureel te 
weinig aandacht, naast de natuurlijk 
ook noodzakelijke productinnovatie, 

waar van nature veel meer aandacht 
voor is. Het gaat om slim produc-
ten bedenken in combinatie met slim 
producten produceren in Nederland. 
Het is volgens Kleiboer belangrijk om 
juist de productiviteit in het mkb in 
het algemeen en de maakindustrie in 
het bijzonder, te verhogen om concur-
rerend te blijven op de wereldmarkt. 
“Productie en daarmee werkgelegen-
heid zijn voor Nederland belangrijk 
om te behouden én om weer terug te 
krijgen. Procesinnovatie is veel meer 
dan alleen het toepassen van digitale 
ontwikkelingen. Zaken als het produ-
ceren van strategische goederen en 
het aantrekken van productie uit het 
buitenland volgen dan vanzelf, omdat 
de concurrentiekracht stijgt. 
Kleiboer vergelijkt de maakketen met 
een piramide. “Het fundament van de 
piramide van toeleverende bedrijven 
in de maakindustrie houdt de top van 
die piramide omhoog en bepaalt ook 
de concurrentiekracht van het geheel. 
Daarom moet productie- én proce-
sinnovatie in Nederland gestimuleerd 
worden om productie en toekomstige 
innovaties hier te houden”, aldus Klei-
boer.

‘Visie op de toekomst van de industrie ín 
Nederland’ mist nog belangrijke accenten
Koninklijke Metaalunie is het in 
grote lijnen eens met de ‘Visie op 
de toekomst van de industrie in 
Nederland’ die staatssecretaris 
Mona Keijzer (Economische Zaken 
en Klimaat) namens EZK-minis-
ter Eric Wiebes aan de Tweede 
Kamer heeft aangeboden. “Toch 
zijn er nog wel een paar belang-
rijke accenten te benoemen en is 
de visie op sommige punten niet 
concreet genoeg”, reageert Peter 
van der Mars, beleidssecretaris 
Metaalunie. “In onze binnenkort 
te verschijnen Metaalunie Indu-
strieVisie zal Metaalunie wat van 
die accenten aanreiken.”

Samen met het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen gaat het kabi-
net gericht inzetten op groei van 
de Nederlandse (maak)industrie, 
zo schrijft Keizer aan de Tweede 
Kamer. Door extra te investeren in 
sleuteltechnologieën en in groei-
markten als Life Sciences & Health 
(inclusief medische technologie), 
High Tech/ICT (halfgeleiders, foto-
nica, quantum, AI) en defensie & 

ruimtevaart-gerelateerde technolo-
gie en industrie. Maar ook door het 
verder stimuleren van digitalisering 
binnen de industrie (Smart Indus-
try), het opleiden en ontwikkelen 
van personeel, verduurzaming, 
hergebruik van grondstoffen (circu-
laire maakindustrie), het verbeteren 
van vestigingsvoorwaarden, regio-
nale én Europese samenwerking.
Om een rol te blijven spelen op 
de wereldmarkt zal de industrie 
vooral innovatief en hoogproduc-
tief moeten zijn, meent Van der 
Mars. “De industrie moet inspelen 
op de twee dominante trends van 
dit moment: verduurzaming en 
digitalisering. De industrie moet 
concurreren op de wereldmarkt. Dit 
vereist een internationaal concur-
rerend investeringsklimaat, waar-
door Nederland een aantrekkelijke 
locatie is om te innoveren én om te 
produceren, voor het mkb en voor 
grote bedrijven”, zegt hij. “Stimule-
ring van productie-innovatie is hard 
nodig om de hele toelever-piramide 
en vooral de mkb-bedrijven daarin 
richting die hoogproductieve status 

te brengen”, volgens van der Mars. 
Keijzer schrijft in de begeleidende 
Kamerbrief dat ‘publieke en private 
partijen de in de visie geschetste 
groeiopgave samen aangaan. Groei 
van het aandeel industrie in onze 
economie is geen doel op zich, maar 
een middel om ervoor te zorgen 
dat Nederland ook in de toekomst 
mondiaal kan blijven concurreren 
en minder afhankelijk is van andere 
landen. Het is bovendien een reële 
ambitie, omdat we al een innova-
tieve industrie hebben die bereid 
is om nóg slimmer te worden en 
omdat we beschikken over een goed 
opgeleide beroepsbevolking’.

De wereld waarin de industrie 
opereert staat bepaald niet stil voegt 
Van der Mars daaraan toe. “Het 
aantal landen dat een hoogwaardige 
industrie heeft, blijft toenemen. De 
geopolitieke omgeving is sterk aan 
het veranderen, waarbij de decen-
nialange gestage ontwikkeling naar 
meer economische vrijheid en 
minder handelsbelemmeringen tot 
stilstand is gekomen. 
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Inspectie SZW wil dat bedrijven leren 
van ongevallen
De Inspectie SZW gaat aan de slag met 
een nieuwe aanpak van arbeidsonge-
vallen. Uitgangspunt is dat daarmee 
de veiligheid in bedrijven verbetert 
en herhaling van het ongeval zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. Inspec-
teurs kunnen behalve het reguliere 
ongevalsonderzoek, nieuwe interven-
ties inzetten in bedrijven waar een 
arbeidsongeval heeft plaatsgevon-
den. Zo kan van werkgevers gevraagd 
worden om zelf de toedracht in kaart 
te brengen en een verbeterplan op te 
stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen 
voor ongevallen waarbij het slachtoffer 
licht letsel heeft opgelopen.
 
Het aantal arbeidsongevallen neemt 
al jaren toe. De Inspectie SZW wil dat 
de veiligheid in bedrijven verbetert en 
dat daarmee het aantal arbeidsonge-
vallen daalt. De afgelopen tijd heeft de 
Inspectie SZW, mede op verzoek van de 
Tweede Kamer, onderzoek gedaan naar 
nieuwe mogelijkheden bij de afhande-
ling van ongevalsonderzoek. Onder 
bepaalde voorwaarden wil de Inspectie 
bedrijven die te maken hebben gehad 
met een arbeidsongeval aan de slag laten 
gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld 
door het bedrijf zelf te laten onderzoe-
ken wat er misging bij het arbeidson-
geval, hoe dat voorkomen kon worden 
en hoe ervoor te zorgen dat het niet nog 
eens gebeurt. 
De verbeterpunten die daaruit voortko-
men, moet de werkgever in orde maken. 
Dat kost bedrijven tijd, maar het levert 
ze ook wat op: meer veiligheid in het 
bedrijf en bij een goedgekeurd verbeter-
plan legt de Inspectie SZW geen boete 

op. De Inspectie SZW bekijkt het onder-
zoek dat een bedrijf uitvoert en beoor-
deelt of het verbeterplan effectief is. 

Ook kan een inspecteur besluiten de 
werkplek te inspecteren in plaats van het 
ongeval te onderzoeken. De werkgever 
moet dan aan de slag met de verbeter-
punten die hieruit voortvloeien. Bedrij-
ven kunnen alsnog een sanctie krijgen 
als bij herinspectie blijkt dat er geen 
vorderingen zijn gemaakt.
 
Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt 
dat de nieuwe interventies effectief zijn 
zowel bij het aanpakken van de directe 
oorzaak van het arbeidsongeval als de 
achterliggende factoren. De nieuwe 
aanpak geldt voorlopig alleen voor 
ongevallen waarbij het slachtoffer licht 
letsel heeft opgelopen. Ongevallen waar-
bij het slachtoffer ernstig gewond raakt 
of waarbij iemand is overleden, worden 
op de reguliere wijze onderzocht door 
de Inspectie SZW. Wanneer uit onder-
zoek blijkt dat wetgeving is overtreden, 
kan dat zoals gebruikelijk leiden tot een 
bestuurlijke boete of een strafrechtelijk 
vervolg.

Hoe belangrijk is een switch voor een installatie?
Machines en installaties worden 
steeds vaker direct verbonden 
met het Ethernet of in dit geval 
het industriële ethernet, waarbij 
het aantal ethernet gebaseerde 
componenten steeds uitgebrei-
der wordt. Zelfs tot in het veld. 
Het is dan ook belangrijk om 
in deze geautomatiseerde syste-
men steeds gebruik te maken 
van de juiste componenten voor 
een duurzame en betrouwbare 
verbinding. Switches zijn hierin 
een belangrijke schakel.

Murrelektronik heeft daarom 
voor elke toepassing een passende 
switch: van eenvoudige unma-
naged-  en hoogwaardige managed 
switches tot de nieuwste PoE Swit-
ches. Maar wanneer wordt nu 
welke switch gebruikt? Een kort 
overzicht:

Unmanaged switches
Unmanaged switches worden 
gebruikt wanneer in eenvoudige 
installaties Ethernet gebaseerde 
signalen verbonden moeten 
worden. Dit kan in de kast met 
IP20 switches maar ook in het veld 
met IP67 oplossingen. Op deze 
switches kunnen geen instellingen 
gemaakt worden en is geen diag-
nostische informatie beschikbaar. 
Belangrijk bij deze switches is de 
prijs-kwaliteit verhouding. 

Managed switches
In sommige gevallen is diagnos-
tische informatie van waarde. 
Denk bijvoorbeeld aan informa-
tie over de netwerkbelasting (per 
poort), statistieken over de lengte 
van netwerkberichten, eventu-

ele storingen, snelheid, wie er 
op welke poort van een switch is 
aangesloten. In dat geval komen 
de managed switches in beeld. 
Een managed switch beschikt 
over een ingebouwde webserver 
waarmee de instellingen gemaakt 
kunnen worden. Ook kunnen 
poorten aan en uit gezet worden 
waardoor er via vrije poorten niet 
zomaar toegang tot het produc-
tienetwerk wordt verkregen. Met 
name in PROFINET netwerken is 
een managed PROFINET switch 

belangrijk en wordt dan ook voor-
geschreven door de PROFINET 
vereniging. Murrelektronik heeft 
ook hier een ruim assortiment en 
keuzes uit switches voor in de kast 
(IP20) met RJ45 aansluiting, en 
om in het veld te plaatsen (IP67) 
met M12 D-code aansluiting.

PoE switches
Een nieuwe telg in de switch fami-
lie van Murrelektronik zijn de 
Power Over Ethernet Switches 
(PoE). Het voordeel van deze 
switches is dat PoE camera’s en 
PC’s direct met slechts één kabel 
kunnen worden aangesloten, Dit 
is een belangrijk voordeel bij het 
installeren van deze componenten.

Murrelektronik BV
085 222 02 82
www.murrelektronik.nl

TEST JOUW KENNIS OVER SWITCHES

Weet jij welke switch je moet inzetten voor een optimaal netwerk 
in een machine?
Speel de switch game en kies de juiste switch voor iedere situatie die 
je ziet. Ben jij de Switch-master? Dan komt jouw naam bovenaan het 
klassement en win je een iPad! 
Speel de game op: 
www.switch2murrelektronik.nl
<live t/m 31 december 2020>

Alle soorten switches op een rij. 
Welke switch kies je voor een opti-
maal resultaat in diverse toepas-
singen?
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INDUSTRIE ALGEMEEN

HEFFEN EN HIJSEN

INTERN TRANSPORT

Colson Europe B.V.
Generatorstraat 11
3903 LH Veenendaal
T 0318 536 611
info@colson-europe.com
www.colson-europe.nl

MACHINEBOUW/ONDERHOUD

SOFTWARE

ATS EdgeIT BV
Handelsweg 17
3161 GD Rhoon
T 010 5013277
info@ats-edgeit.com
www.ats-edgeit.com

VERPAKKINGEN

Zaadhof Cartonnagefabriek BV
Industrieweg 18
9672 AR Winschoten
T 0597 412 729
info@zaadhof.nl
www.zaadhof.nl

Voor al uw:
VERPAKKINGSDRUKWERK EN
KARTONNEN VERPAKKINGEN

Zaadhof 
Cartonnagefabriek BV

 

ONLINE VEILINGEN

Surplex Nederland B.V.
De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen
T +31 (0)85 2007 025
info@surplex.com
www.surplex.com

METAALBEWERKING

KERN - GEOPTIMALISEERD -
VERSPANEN

Toologic BeNeLux B.V.
Oud Eemnesserweg 5L
3741 MP Baarn
T 085 070 3400
info@toologic-benelux.nl
www.toologic-benelux.nl

INDUSTRIAL LASER CLEANING

 
greener

safer

more efficient

P-Laser

Lochtemanweg 88
3550 Heusden-Zolder, België
T 0032 118 22 620
info@p-laser.com
www.p-laser.com

   

HANGBAANSYSTEMEN
ELEKTRISCHE KETTINGTAKELS
RAAMBEDIENINGEN

Teleflex B.V.
Franklinstraat 13a - 4004 JK Tiel
T 0344-673020 
info@teleflex.nl
www.teleflex.nl

ampco 11 16 kunststof.indd   1 13-09-16   11:30

Premium bronze- and copper alloys www.ampcometal.com

MAAKINDUSTRIE

Ampco Metal S.A.
Ampereweg 11
3442 AB Woerden
T 0348 484 050
info@ampcometal.com
www.ampcometal.com

GASSEN COMPRIMEREN

PERSLUCHT, GAS EN
VACUÜMOPLOSSING

Aerzen Nederland B.V.
Fotograaf 3
6921 RR Duiven
T 026 3197530
info@aerzen.nl
www.aerzen.nl

PERFORMANCE3.  ARE YOU READY FOR A NEW LEVEL 
OF EFFICIENCY IN PROCESS AIR?
PERFORMANCE3.  ARE YOU READY FOR A NEW LEVEL 
OF EFFICIENCY IN PROCESS AIR?

www.aerzen.nl

OPPERVLAKTEBEHANDELING

OPTIMALISATIE
BEDRIJFSPROCESSEN

Durallco
Industrielaan 18
9660 Brakel - Belgium
T +32 55 42 79 69
info@uptimise.com
www.uptimise.comsense common sense

boosting production benefits
©Group

Part of the

AUTOMATISEREN MET GRIJPERS

ZVS Techniek | Uw Grijperspecialist
Langenakker 131
5731 KB Mierlo
T 0492 665176
info@zvstechniek.nl
www.zvstechniek.nl
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W W W. A L P AT E K . C O M

Nieuw!
PMS (permanent magneet 

synchroonmotoren) met het 
hoogste rendement, in diverse spanningen, 

vermogens en uitvoeringen. 
Voor o.a. onze wielnaafmotoren en 

transaxles leverbaar.

Addenshoeve 7  
3911 TG  Rhenen

T  O317 - 74 30 30 
info@alpatek.com

Elektrisch
voertuig bouwen?

Alpatek B.V. heeft een zeer uitgebreid assortiment aandrijf-
componenten om uw voertuig elektrisch aan te drijven:

• Batterijgevoede DC- en AC-motoren 12-240 V
• Wielnaafmotoren • Complete differentieelaandrijvingen 
250 W - 25 kW (ook voor hydromotoren) • Tandwielkasten 

• Planetaire wielaandrijvingen met motoren 
• Toerenregelingen • Disselkoppen, voetpedalen, 

hall sensors • Aansluiten en programmeren elektronika

YEARS

THE BEST BATTERY DRIVE SYSTEMS
AND MOTORS SINCE 1986

Ommer Bedrijfsvloeren levert en plaatst 
unieke vloeistofdichte, kunststof 
bedrijfsvloeren
Ommer Bedrijfsvloeren levert en plaatst 
unieke vloeistofdichte antislip Stic-vloeren, 
de juiste vloer voor iedere ruimte. De vloer 
bestaat uit gerecyclede kunststof tegels, die 
na montage volkomen vloeistofdicht zijn. 
Daarom zijn deze vloeren zéér geschikt 
voor toepassingen in de industrie, maar 
ook voor de autobranche, levensmiddelen-
branche, drukkerijen, rijwielzaken, horeca 
enz. Deze 1 cm dikke tegels kunnen tegen 
een stootje, snel gelegd en direct belastbaar. 
Ze worden verlijmd op de ondervloer met 
2-componentenlijm en door het thermisch 
en chemisch lassen van de naden ontstaat 
een 100% vloeistofdichte vloerafwerking. 
Antislip (ook in natte toestand), extreem 
slijtvast, bestand tegen de meeste oliën, 

vetten en een veelvoud van chemicaliën, 
hoge geluids- en warmte-isolatie. Tevens 
is de vloer makkelijk te reinigen (HACCP) 
en moeilijk brandbaar (B1 DIN 4102). 
Ook mogelijk certificaat VVV-verklaring 
volgens richtlijnen CUR 44.

Voor referenties of een afspraak op locatie 
staan wij u graag te woord!

Ommer Bedrijfsvloeren BV
Witte Hekke 1A
8105 RC  Luttenberg
T: +31 (0)529-462851
M: +31 (0)6-54331365
E: info@ommerbedrijfsvloeren.nl
W:www.ommerbedrijfsvloeren.nl

Metaalunie vraagt minister om voldoende 
financiering CIRCO
Koninklijke Metaalunie, FME en de 
Federatie Creatieve Industrie (FCI) 
willen een toezegging van het kabinet 
om ook de komende jaren voldoende en 
meerjarige financiering voor CIRCO 
beschikbaar te blijven stellen. Het gaat 
dan om €2 miljoen per jaar voor de peri-
ode 2021-2023. Dit schrijven de organi-
saties in een brief aan de I&W-woord-
voerders in de Tweede Kamer.

CIRCO adviseert productiebedrijven en 
creatieve professionals om concreet aan 
de slag te gaan met circulair ontwerpen 
onder meer door het organiseren van 
zogeheten ‘CIRCO tracks’. Partijen maken 
zich grote zorgen over het voortbestaan 
van dit waardevolle programma. Ondanks 
het succes van het CIRCO-programma, 
wordt in de I&W-begroting over 2021 
de bijdrage vanuit het Rijk aan CIRCO 

in 2021 gehalveerd t.o.v. 2020 tot € 1 
miljoen, en in de jaren daarna mogelijk 
zelfs beëindigd.

De methode die CIRCO ontwikkelde, 
bestaat uit Circular Business Design 
Tracks voor ondernemers en Circular 
Design Classes voor creatieve professio-
nals. Een Track is een programma van 3 
dagen en een Class duurt 1 dag. “Circo 
tracks geven ondernemers een enorme 
impuls om circulariteit in hun business te 
verweven”, zegt Gerard Wyfker, beleids-
secretaris Milieu &n Energie van Metaal-
unie. 

“In enkele sessies worden ze op praktische 
wijze significant verder geholpen. Structu-
rele financiering van de tracks is daarmee 
gewenst. Circulariteit is bovendien een 
effectief middel om CO2 te verminderen.”

Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) 
en Hans Biesheuvel (ONL) op bezoek bij de 
oppervlaktebehandelende branche
Op 28 september 2020 
kwamen een delegatie van 
het CDA en ONL op bezoek 
bij Alucol in Neer. Doel van 
het bezoek was de onderne-
mersthema’s die spelen in de 
oppervlaktebehandelende 
branche met de politiek te 
bespreken. Het bleek een 
inspirerend bezoek waar ruim 
de tijd voor werd genomen. 
Na een rondleiding volgde een 
goed gesprek.

Reeds 20 minuten eerder dan 
gepland stonden de delega-
ties op de stoep van Alucol in 
Neer. Een anodiseur met een 
Qualanod-kwaliteitslabel in 
Midden-Limburg, die dicht 
bij woningen staat en bezig 
is met het vernieuwen van de 
milieuvergunning. Alucol is 
de grootste werkgever van het 
dorp, heeft een groep mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt in huis en heeft ook last 
van COVID-19. Voldoende 
redenen om juist dit bedrijf te 
kiezen om de politiek te laten 
zien wat er in de branche moge-
lijk is en wat de problemen zijn.
Het gezelschap bestond uit:
•  De heer Mustafa Amhaouch, 

lid van de CDA fractie in 
Tweede Kamer en woord-
voerder economische zaken 
en MKB.

•  De heer Peter van Melick, 
raadslid CDA van de 
gemeente Leudal.

•  Mevrouw Ebie Peeters, 
beleidsmedewerker van de 
heer Mustafa Amhaouch.

•  De heer Hans Biesheuvel, 
medeoprichter van ONL.

•  Mevrouw Frederique Bies-
heuvel, hoofd communicatie 
bij ONL.

•  De heer Frank Veelenturf, 
directeur van Alucol.

•  De heer Richard Gielen, 
productiemanager bij Alucol.

•  De heer Egbert Stremmelaar, 
directeur van Vereniging 
ION.

Na een rondleiding door het 
bedrijf werd er in het kantoor, 
met in achtneming van de 
Coronamaatregelen, door 
Frank Veelenturf een korte 
presentatie gegeven over het 
bedrijf Alucol, het proces 

anodiseren en de issues waar 
het bedrijf mee heeft te dealen. 
Tijdens de presentatie werd 
er over de thema’s gediscussi-
eerd en werd vaak de vertaling 
gemaakt van het bedrijf naar de 
branche.

Thema’s die zijn besproken:
•  Een “state of the art” opper-

vlaktebehandelende branche 
is voorwaardelijk voor een 
innovatieve maakindustrie. 
De toeleverketens zijn lang 
en ingewikkeld. De opper-
vlaktebehandelende onder-
nemer zit normaliter binnen 
een straal van 100 km van 
zijn opdrachtgever vanwege 
de logistieke kosten. Onder-
nemers die unieke producten 
(processen) bieden kunnen 
grotere afstanden overbrug-
gen. Voor Alucol is de afstand 
tot de klanten wel 300 km en 
voor grote lengtes zelfs tot 
1.500 km.

•  Om als branche te voldoen 
aan de marktverwachtingen 
(duurzaamheid) en aan de 
wet (gifvrije samenleving) is 
een onmogelijke uitdaging. 
Bedrijven moeten kunnen 
beschikken over een aantal 
werkzame stoffen waarvan 
de wetgever en de publieke 
opinie vinden dat ze uitge-
faseerd moeten worden. 
Onnodig volgens de bran-
che, omdat ze veilig verwerkt 
kunnen worden.

•  In de huidige tijd is er veel 
onzekerheid over markt-
ontwikkelingen, terwijl de 
loonkosten wel behoorlijk 
stijgen. Het vinden van goede 
(vakvolwassen) medewerkers 
is lastig, mede doordat er op 
scholen nauwelijks aandacht 
is voor oppervlaktebehande-
ling. De branche heeft eigen 
cursussen ontwikkeld die 
inmiddels ook weer worden 
aangeboden aan het reguliere 
onderwijs. Dit blijkt echter 
een taai traject.

•  De huidige COVID-19 maat-
regelen houden nog onvol-
doende rekening met vertra-
ging van omzetverlaging 
door bijvoorbeeld het niet 
opstarten van nieuwe bouw-
projecten (geen bouwvergun-

ningen). De daarmee gepaard 
gaande omzetverlaging wordt 
pas veel later verwacht.  

•  Bedrijven kunnen prima 
werken met duidelijke, 
relevante en proportionele 
wetgeving met passende 
handhaving. De overheid is 
mono-issue ingericht met 
voor elke discipline een eigen 
terminologie, terwijl in een 
bedrijf alle zaken in samen-
hang voorkomen. De admini-
stratieve last is daardoor groot 
en de politieke wil om dat aan 
te pakken ontbreekt. Voor dit 
thema wordt door Vereni-
ging ION een vervolgafspraak 
gemaakt.

•  Elke locatie in Nederland 
heeft te maken met unieke 
regelgeving met unieke 
grenswaarden, die in de tijd 
ook nog eens steeds veran-
deren. Voorspelbaarheid van 
verwachtingen en verplich-
tingen is belangrijk voor een 
ondernemer. Van de Omge-
vingswet wordt verwacht dat 
deze lokale verschillen alleen 
nog maar zullen toenemen.

•  Er is geen eenduidigheid in 
handhaving. Het kennisni-
veau van inspecteurs verschilt 
enorm, en ook de frequen-
tie van inspecties per bedrijf 
verschilt enorm. Er is meer 
gelijkheid gewenst en nood-
zakelijk.

•  Om innovaties te stimule-
ren heeft de branche Stich-
ting Innovat.ION opgericht. 
Projecten die in aanmerking 
komen voor subsidie krijgen 
dat niet uit de WBSO, omdat 
de WBSO alleen geldt voor 
productinnovaties en niet 
voor procesinnovaties. Hier 
moet verandering in komen.

Door de interesse in de proces-
sen en de uitvoerige discussies, 
duurde het bezoek uiteindelijk 
meer dan 2 uur. Gelukkig bleek 
Alucol een goede gastheer en 
was er gezorgd voor koffie en 
thee met echte Limburgse vlaai. 
Het was een geanimeerd bezoek 
waar nog de nodige vervolg-
acties uit komen. Dank aan 
Alucol voor de ontvangst en 
aan de delegaties van het CDA 
en ONL voor hun gewaar-
deerde aandacht.
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