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Klein beginnen, 
groot denken

De globalisering vertraagt door onder an-
dere economische en technologische ont-
wikkelingen. De tegentrend slowbalisering 
wint terrein. Dat zei trendwatcher Adjiedj 
Bakas tijdens de VMT-PAVO-bijeenkomst 
De Slimme fabriek van de Toekomst. Multi-
nationals keren terug naar huis door slechte 
ervaringen op de wereldmarkt – geopolitie-
ke spanningen en protectionisme –, merkt 
Bakas. Ook beschermen landen steeds meer 
hun industrieën. Deze zomer verscheen zijn 
boek Capitalism and Slowbalization. 

Wat is Smart Industry?
Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productie-
midelen en organisaties waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business-
modellen en nieuwe sectoren ontstaan. 
Smart Industries hebben een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van: product: 
specificaties, kwaliteit, design;  volume: hoeveelheid; timing: levertijd; grondstoffen-
efficiëntie; kostenefficiëntie. 
Samen met een sterk digitaal  geïntegreerde toeleveranciersketen is het mogelijk voor  
iedere klant op maat producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het  
mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis  
van nieuwe, deels op elkaar inwerkende nieuwe  technologieën zoals big dataprocessing, 
het Internet of Things, nieuwe generatie  adaptieve robots, 3D-printing, nanotechnologie 
en miniaturisering en nieuwe  sensortechnologie.
Bron: www.smartindustry.nl

Smart Industry, 3D-printing, Internet of Things. Deze termen 
worden steeds meer gemeengoed. De vraag is: wat kan de 
foodindustrie ermee?

PAVO-VMT-bijeenkomst in teken van digitalisering

te hacken. Kijk maar naar vreemdgangers- 
site Ashley Madison in de Verenigde Staten.” 
Volgens Bakas zijn de voordelen evident en 
de ontwikkelingen gaan door, maar moet  
de menselijke maat in de IT niet worden 
vergeten. 

Gepersonaliseerd
“De trend van personalized foods zorgt  
voor steeds kleinere productieseries.  
Uiteindelijk zal 3D-printen de overhand  
nemen”, betoogt Egbert Jan Sol, chief  
technology o�cer bij TNO Industrie. 
“Maaltijdboxen zijn nu populair, maar  
nog niet gepersonaliseerd. Over twee   
tot drie jaar zal dat anders zijn”, verwacht 
hij. Op aanvraag produceren is in andere  
sectoren dan de food al gemeengoed.  
“Op sommige plekken is er geen voor  - 
raad van eindproducten meer. De klant 
gee� zelf zijn behoe�e aan.” Dit betekent 
kleinere batches en veel omsteltijden. Wat 
kan een willekeurig foodbedrijf dat bijvoor-
beeld koekjes produceert voor klanten? 
“Wat een consument op termijn net als bij 
de Nespresso een cupje in een 3D-printer  
kan doen en zelf een koekje kan printen 
met zijn naam erop”, visualiseert Sol.  
“Zover is het nog niet, maar alle bedrijven 
moeten nagaan wat Smart Industry voor 
hen zal betekenen.” 
Hij gee� aan dat de Internet of �ings ook 
betekent dat computers steeds kleiner wor-
den. “Er zijn al computers met de grootte 

“Burgers krijgen in de gaten dat globalise-
ring vooral voordelig is voor multinatio-
nals.” Door technologische ontwikkelingen 
hebben burgers steeds meer kanalen tot 
hun beschikking waar ze hun mening kun-
nen geven. Ook over food, benadrukt hij. 
Bakas ziet de voordelen van de Internet of 
�ings. “We gaan meer doen met webbased 
knowhow. Dat zal echter een probleem 
worden voor laagopgeleiden.” 
Hij onderkent ook het risico van de kwets-
baarheid van internet. “Het is gemakkelijk 
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Bert van der Linden over slimme ICT op het VMT-PAVO-congres.

van een pleister. Deze intelligente apparaten 
komen compleet met sensoren, wi� en blue 
tooth.” Volgens Sol zijn deze apparaten  
tegenwoordig zo goedkoop dat iedereen  
er makkelijk mee kan experimenteren.  
“Nu kunnen we alles meten wat vroeger 
duurder was en lang duurde.” 
Sol ziet veel in de combinatie van 3D- 
printen en gezondheid. “We kunnen straks  
precies bepalen hoeveel vet, zout en suiker 
in een maaltijd zit.” Hij verwacht dat de 
bulkproductie over tien jaar veranderd is  
in individuele productie. Bij personalized 
foods ziet Sol wel dat het beheer van de  
database een uitdaging is. “Dit moet niet 
in handen vallen van Apple of Google.” 

Standaardisering
Bert van der Linden, senior lecturer IA & 
IT bij ATS, stelde dat het belangrijk is dat 
machines met elkaar kunnen praten. De 
S95 is de standaard in procesautomatise-
ring, maar volgens Van der Linden is er  

nog veel meer nodig. “Concepten moeten 
werken in elke fabriek, maar standaardisatie 
is ingewikkeld. Hij vertelt over een klant die 
protheses maakt en zestien 3D-printers had 
besteld. ATS kreeg de vraag of ze die kon-
den integreren, want ze sloten niet aan op 
de bestaande apparatuur. “Dit betekende 
dat we nieuwe so�ware moesten schrijven 
voor het bedrijf.”

Barcodes
Een bedrijf dat nu bezig is de digitalisering 
van de papierstromen in de fabriek vorm te 
geven, is Jeurgens Biscuit, producent van 
onder andere lange vingers, meringues, 
bokkenpoten en kokoskoeken. Plantmana-
ger Madelon Hermes vertelt dat de steeds 

grotere volumes en het toenemend aantal 
audits van retailers voor veel papier zorg-
den. “We willen geen papier meer op de 
werkvloer”, legt Hermes uit. Om de mede-

werkers op de werkvloer 
mee te krijgen, is het be-
langrijk het nieuwe sys-
teem in het juiste tempo te 
introduceren. Het bedrijf 
hee� het bestaande sys-

teem gebruikt en barcodes toegevoegd om 
alle gegevens aan elkaar te koppelen.
“Medewerkers kunnen bijvoorbeeld de bar-
code van ‘controle metaaldetectie’ scannen. 
Er verschijnt dan een invulscherm dat ver-
gelijkbaar is met de papieren versie. Ook de 
gegevens die ze moeten invullen zijn gelijk.” 
De medewerkers zijn vanaf het begin bij het 
traject betrokken. “Het bleek dat we niet te 
snel moesten gaan om de kwaliteit te bor-
gen, maar ook niet te langzaam zodat de 
medewerkers niet hun motivatie verloren”, 
verklaart Hermes. Het eerste traject – de 
digitalisering van de papierstroom van de 
kwaliteitscontrole – is succesvol verlopen. 
De logistiek en de technische dienst staan 
nu op het programma.”

‘Er zijn computers met de 
grootte van een pleister’

Zelf so�ware schrijven
Frans Huijbregts van de Huijbregts Groep 
hee� een succesvol bedrijf waar poeder-
mengsels worden geproduceerd. Hierbij 
vindt geen contaminatie van allergenen 
plaats. Vanaf het begin hee� het team na- 
gedacht over welke data het nodig had  
en moest bewaren om een veilig proces  
te kunnen waarborgen. “Dat betekende  
dat we een afdeling moesten opzetten die 
so�ware kon schrijven,” vertelt Huijbregts. 
“We hebben voor elke machine een eigen 
besturing gebouwd.” 
Het bedrijf hee� ook samen met Siemens 
geïnvesteerd in draadloze netwerken in de 
fabriek. “Zo hebben we minder faalkosten 
en konden we uit met 40 procent minder 
personeel”, zegt Huijbregts. Om de fabriek 
de komende twintig  jaar modern te hou-
den, is het bedrijf met een innovationcen-
trum begonnen om open innovatie te  
stimuleren. “We organiseren voor studen-
ten summercourses. Die zoeken voor ons  
uit wat we bijvoorbeeld met 3D-printers 
kunnen, met mechatronica en met drones.” 

• DIONNE IRVING •
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