


Goedkoper, beter en 
duurzamer produceren met 
Smart Manufacturing 



Even voorstellen 

• Pim Berends, 1963 

• Business Consultant, ICT Automatisering. 

• > 25 jaar ervaring in de industriële 
automatisering. 

• MES scans (ISA-95), verticale en horizontale 
integratie, Cyber security (ISA-99). 



Wat is Smart Manufacturing? 

• Lean 
• Agile 
• Flexible 
• Just in Time 
• Rapid 
• Sustainable 
• Adaptive 
• Information-driven 
• Lights Out 
• Etc. 
 

President Obama said the nation should create 
“a Smart Manufacturing infrastructure and 
approaches that let operators make real-time 
use of ‘big data’ flows from fully-instrumented 
plants in order to improve productivity, 
optimize supply chains, and improve energy, 
water, and materials use. 

Bron: smartmanufacturing.com 
 

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/03/09/president-obama-speaks-manufacturing/


We doen nu iets niet goed…. 

• Grondstoffen raken op 

• Produceren veel afval 

• Te veel emissie 

• Veel transport (files) 

• Dure producten 

• Fabrieken vertrekken uit het Westen 

• Recessie (versus groei) 

 



Dat moet slimmer kunnen…. 

• Duurzamer 
– Minder energieverbuik 
– Schoner energie 
– Minder emissies 
– Meer recycling 
– Minder transport 

• Beter kwaliteit 
– Minder afval 

• Minder tijd 
– Minder doorlooptijd 
– Snelle levertijd 

• Minder kosten 
– Meer klantspecifiek 
– Minder op (tussen) voorraad 
– Minder materiaal gebruik 

• Veiliger 



Smart Manufacturing 

• Een verandering in de manier waarop 
producten ontworpen, geproduceerd, 
getransporteerd en verkocht worden. 

Bron: arcweb.com 
 



Geïntegreerd 

Op kennis en modellen gebaseerd proces: 

– Waarbij alle activiteiten optimaal worden 
uitgevoerd, 

– Op het gebied van productiviteit en 
duurzaamheid, 

– Met toepassing van de best mogelijke informatie 
en uitgebreide performance metrics. 



• 65.000 medewerkers. 

• 1.000 ongeschoold personeel 
werkend in hete, gevaarlijke en 
vieze omstandigheden. 

• Laag salaris. 

• 6 M ton/jaar. 

• Gemiddelde staal kwaliteit. 

• Hoge emissies. 

• Veel afval. 

• 20.000 medewerkers. 

• 100 hoog opgeleide operators 
achter computers in een NASA-
achtige controle kamer 

• Goed salaris. 

• 9+ M ton/jaar. 

• Hoogwaardige staal kwaliteit. 

• Lage emissies. 

• Recycling van materiaal en water 

Bron: smart-process-manufacturing.ucla.edu 
 



3 belangrijke aspecten 

1. Flexibel vraaggestuurde distributieketen 

2. Duurzame productie 

3. Optimaal ingerichte fabriek 

Bron: TIME magazine 



1. Flexibel vraaggestuurde 
distributieketen 



1. Flexibel vraaggestuurde 
distributieketen 

• Klant specificeert precies wat hij nodig heeft. 

• Distributieketen met IT gekoppeld. 

• Juiste fabriek en distributiekanaal wordt bepaald na een 
order. 

• KPI’s: snelheid, flexibiliteit, energieverbruik, kwaliteit. 

• Real-time informatie van leveranciers, transporteurs en 
productie locaties. 

• De fabriek maakt precies wat de klant wil (customer-
driven) 

• Gestroomlijnd transport. 

 



Fabriek 

Groene energie 

Natuur & milieu 

2. Duurzame productie 



2. Duurzame productie 

• Minimale emissie. 

• Gebruik van Smart Grids. 

• Productieschedule, energiebehoefte en energie-
opwekking afstemmen. 

• Minimaal grondstofverbruik: alleen dat wat verkocht is 
wordt gemaakt. 

• Met nieuwe materialen (kleiner, sterker, lichter), Nano 
technologie. 

• Met nieuwe apparatuur (meer precisie). 

• Daardoor minder transport. 

 



3. Optimaal ingerichte fabriek 

• Real-time planning en scheduling. 

• Real-time simulatie en dynamische analyse. 

• Flexibele lijnen, veel omstellingen. 

• Zero defects: first time right. 

• Zero downtime: minder afval. 

• Nieuwe generatie flexible robots en AGV’s. 

• Integratie van gegevens. 

 



Ondersteunende automatisering 
architectuur bereiken in 3 fases: 

1. Integratie 

2. Intelligentie 

3. Kennissystemen 
 

Bron: www.smartmanufacturing.com 

http://ict.eu/nl/verticals/industrial-automation/oplossingen/plant-performance-management/


Batch proces 

Fabriek 

Logistiek  en   distributie 

Verpakking 

1. Integratie 

http://media.ict.eu/pages/view.php?ref=212&search=&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=
http://media.ict.eu/pages/view.php?ref=124&search=&offset=48&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=


1. Integratie 

• Volledige digitale infrastructuur binnen een bedrijf. 

• Netwerk tussen bedrijven in de distributieketen 
waarin alles systemen samenwerken via standaard 
protocollen en een open platform. 

• Fabriek specifieke gegevens beschikbaar in de 
distributieketen. 

 



Verticale en horizontale integratie  
(ISA-95) 

Maintenance Production Quality Inventory 

MMS MES LIMS WMS 

MOM 
Manufacturing Operations Management     

Level 2 Process Control 

Bron: ISA  



De echte wereld……. 



Praktijk ervaringen 



Architectuur – van chaos naar structuur 



2. Intelligentie 

• Enorme databestanden – big data. 

• Verschillende bronnen combineren (ook externe) 

• Goede data analyse tools. 

• Geavanceerde computer simulatie en modellering. 

 



2. Intelligentie 

 

Enorme 
databestanden 

Bronnen 
combineren 

Goede 
analyse 

tools 

Bron: AMR Resear ch 



3. Kennissystemen 

• Klant-koop-gedrag analyseren en beïnvloeden. 

• Klantspecifieke producten: product innovaties. 

• Flexibele besturing van de fabriek. 

 



3. Kennissystemen 

Bron:  Supply chain council 



Trends: Globalisering 

Source: AMR Research  
Manufacturing 2.0: Defining Next-Generation 
Manufacturing 
July 05, 2007 



Trends: verre toekomst? 

• Mobile device battles 

• Mobile apllications & HTML5 

• Personal cloud 

• Internet of things 

• Hybrid IT & Cloud computing 

• Strategic big data 

• Actionable analytics 

• Mainstream in-memory computing 

• Integrated eco-systems 

• Enterprise app stores 

 

 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp


De operator van de toekomst 

Innovaties voor de komende jaren: 

• Voelen via de smart phone. 

• Zien zonder zelf te kijken. 

• Luisteren via de computer. 

• Computers kunnen ruiken. 
 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=operator+met+smartphone&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7mJ4niSTILrSM&tbnid=XQqWH-G2k4K4IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.standaard.be/mobilia/tag/mobistar?page=1&ei=WIMGUbSUGaza0QWZ54DYBg&psig=AFQjCNHLGgBqOeXSWEO_d4DU-tSf7WMvgA&ust=1359467737157137


Trends richting Smart Manufacturing 

Industriële technologische trends: 

• Industrial Energy Management (Systems) 

• Manufacturing returning (to the U.S.) 

• Closing the loop on Quality management. 

• More focus on Manufacturing Execution Systems 
(MES). 

• Enterprises Sustainability Management 
 

Bron: LNS Research,  januari 2013 



Samenvatting 

• Smart Manufacturing: we groeien er naar toe. 

• Eerste stap op IT gebied: integratie en analyse van 
data. 

• Begin met een geïntegreerd MES in de bestaande 
fabriek. 

• Groei door naar een SMES: Smart MES als onderdeel 
van Smart Manufacturing. 

• En heeft u hierbij hulp nodig….. 
 



• Sinds 1978 

• 800 hoog opgeleide medewerkers. 

• System integrator: PLC, SCADA, DCS, MES en ERP 
integratie. 

• Projecten, detachering, consultancy, training en 
service. 

 



• Bezoek ons in de hal - stand nr. 11 
 

Meer informatie 


