
Op naar je eigen 
digitale fabriek 



Topics 

• Wat houdt het (niét) in? 

• Efficiëntie van digitalisering 

• Wat zijn de voordelen? 

• Hoe wordt digitalisering door eenieder beleefd? 

• Ben je er klaar voor ? 

• Valkuilen en uitdagingen 

• Enkele voorbeelden van rendement 

 

 



Wat houdt digitalisering NIET in ! 

 

 

 

• Planning op papier of white board 

• Proces gegevens invullen op voorgedrukt formulier 

• Werkinstructies aan de valvas hangen 

• Recepturen laten rondslingeren op de werkvloer 

• Rapporten maken in excel, access, word 

• Overschrijven van gegevens door de shiftleader 

• Productiegegevens overtypen in EPR (SAP, Navision,…) 

• Kwaliteitsresultaten ‘s avonds doormailen naar de productie 

• Shift hand over aan een white board 

• Iedereen zijn zin laten doen … 

 

Voorbeeld van een bedrijf 

dat nog niet 

helemaal gedigitaliseerd is ... 

“Het is niet omdat je alles digitaal hebt, dat je een digital factory hebt!” 



Waarom is dit niet efficiënt ? 

 

 

 

• Geen real-time visie mbt productie voortgang 

• Geen optimale benutting van je machinepark 

• Geen automatische terugkoppeling tussen productie en planning 

• Je informatie komt (vaak, altijd) te laat 

• Fouten bij meermaals overschrijven / -typen 

• Wat was nu weer de laatste versie van die excel? 

• Wie heeft dat recept aangepast? 

• Optimalisatie is quasi onmogelijk en meestal ongefundeerd 

• Track & trace is moeilijk, kost veel tijd en is de data kwaliteit wel gegarandeerd ? 

• Drie dagen nodig hebben voor een maand rapport 

 

 

 

 



Hoe komt dat ? 

 

 

 

• Silo’s in bedrijven 

• Iedereen knutselt graag zelf 

• Management by excel 

• Gebrek aan overleg 

• “Het werkt al 30 jaar zo!!!” 

• “Wij kénnen ons proces !” 

• Schrik om te veranderen 

• … 

 

Maar… de belangrijkste oorzaak 

 

Geen  volledige integratie van systemen (level 2, 3 en 4) 

 

 

 



Terwijl de dagelijkse uitdagingen toenemen 



Wat houdt digitalisering dan WEL in ! 

 

 

 

Met behulp van geïntegreerde platformen de juiste informatie tonen op het juiste moment aan de 
juiste persoon ! 

 
Level 4 

Level 3 

Level 2 



Voor elk type productie ? 

 

 

 

Er is vaak wel een andere focus ifv de sector waarin je actief bent 
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Tuurlijk!!! 



Voorbeelden van digitalisering 



Voordelen van digitalisering 

Papierloos werken 

• Ordelijk werken met juiste informatie 

• Minder fouten 

• Real-time informatie voor iedereen 

• Verhoogde betrokkenheid 

Hogere productiviteit 

• Meer focus op kwaliteit (visuele controles, klaarzetten, minder ad hoc,…) 

• Minder verlies (tijd, afval, verplaatsingen,..) 

Betere benutting assets 

• Sneller (her)plannen 

• Intelligente scheduling (setup/change-over, cleaning, tooling, skills mgt,…) 

 

 



Voor ieder een andere beleving 

operator onderhoud supervisor Ops manager 

CFO 

CEO 

QA Manager QA tester CI manager Planner 

En allen werken ze 
met dezelfde data 



Ben ik er klaar voor ? 

Technisch 

• Verbonden automatiseringsnetwerk? 

• Hardware nog up 2 date + documentatie 

Organisatorisch 

• Project team (per afdeling een vertegenwoordiger)  focus 

• Change management zorgt voor buy in 

• Betrokkenheid hoger management is een must ! 

Visie / strategie 

• Weet (je) waar je naartoe wil ! (?) 

Financieel 

• Big bang of stapsgewijs?  zorg voor cash generators 

 

 

 

Zijn wij er klaar voor ? 



Valkuilen en uitdagingen 

• Zorg voor algemene betrokkenheid 

• Maatwerk vs standaard  flexibiliteit 

• Zorg voor realistische stappen 

• Uniformiteit / standardizatie 

• Ga intelligent om met KPI’s (SMART) 

• Kies voor echt geïntegreerde oplossing (juiste.info@juiste_plaats.nl) 

• Incentiveer gebruikers 

• Automatische data captatie 

• Meten is (alleen maar) weten 



Case 1: Customer feedback on benefits 

• Uniforme KPI rapportering in 7 productie sites 

• Identieke definities (KPI/ producten/processen/equipement/…) 

• Bullet-proof automatische data captatie en manuele data entry (audit trail) 

• Snelle alarmering bij non-quality 

• Gedetailleerde traceerbaarheid   product verantwoordelijkheid tov klanten 

• Duidelijk zicht op resultaten op ≠ niveaus: operatoren, maintenance, lijn verantwoordelijken,… 

• Heel veel data als basis voor analyses 

• Strategische beslissingen en benchmarking op basis geconsolideerde informatie 

 



Case 2: Customer feedback on benefits 

• Gelijke set van KPI’s en identieke manier van berekenen 

• Significante reductie van technische administratie in productie 

• Hogere kwaliteitsbeleving op operator level 

• Competitieve voorsprong op tracking & tracing naar klanten toe 

• Platform voor Continuous Improvement 

 



Case 3: Customer feedback on benefits 

• Betere en kortere meetings 

• Lagere stock levels & WIP 

• Duidelijke analyses ivm oorzaken machinestops 

• OEE in verpakking van 63% naar + 75% (in combinatie met distributie center) 

• Verpakkingsafdeling terug naar oorspronkelijke werkregime 

• Betere benutting assets  investering in nieuwe verpakkingslijn stopgezet 

 



Met Agidens is de digitale fabriek bereikbaar... 

Peter Opregt 

Sales Manager MES 

+32 499 860 888 

Peter.opregt@agidens.com 


