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Introductie

• Koninklijke Metaalunie 15.000 leden 

• Aantal werknemers +/- 180.000 ➔ 12 wn per 
bedrijf

• Neemt deel aan Smart Industry beweging samen 
met FME, TNO, EZK en KvK

• Eigen technische dienstverlening: TEQNOW
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Wie zijn die bedrijven

• Van klein tot groot

• Smid om de hoek, high end toeleveranciers

• Familiebedrijven 

• Passie voor techniek

• Praktisch ondernemerschap
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Wat zien we

• Investeren in machines leuker dan ICT

• Keuzes voor nieuwe machines en robots worden 
geleid door mogelijkheden en minder op behoefte.

• Digitalisering is wel hét antwoord voor:
• Productiviteitsstijging
• Minder kwetsbaar voor tekorten op de arbeidsmarkt
• Als bedrijven, als keten en als sector competitief te 

blijven
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Tweestrijd bij ondernemers
• Organisatorisch:

• Gebrek aan voldoende technisch personeel.
• Kennisgebrek.
• Doorlooptijd is te kort om gerobotiseerd te produceren.
• Programmeertijd is langer dan de productietijd.

• Technisch:
• Programmeren van enkel stuks/kleine series.
• Voor kleine series in het niet rendabel om een mal aan te maken.

• Economisch:
• Hoe en waar robots programmeren.
• Het is sneller met de hand gedaan dan met een robot.

• Markt:
• We produceren kleine series. Niet rendabel op een robot.
• Onvoldoende werk voor de robot.
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Winstgevend automatiseren

• De nuttige bezetting van de machines (OEE) is vaak erg 
laag. In dat geval is het zinvoller om daar eerst aan te 
gaan werken.

• Vaak wordt er veel van de inzet van een robot verwacht. 
In de praktijk levert een robot zelden datgene op, wat 
men bij aanschaf verwacht had.

• Veel robots staan ongebruikt aan de kant of worden 
alleen ingezet bij grote series. Het bedrijf is onvoldoende 
voorbereid op robotisering.

• OEE van veel robots is erg laag. Door slimme keuzes kan 
dit vaak fors worden verhoogd.

• Zorg ervoor dat de extra opbrengst bijdraagt aan extra 
winst!
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Wat zijn de essentiële stappen

1 Bepaal als bedrijf doelstellingen

2 Betrek medewerkers om samen gericht aan 
doelstellingen te werken

3 Hoe kan digitalisering een bijdrage leveren

4 Wat is haalbaar

5 Prioriteer en maak een plan

6 Voer het uit
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Stappenplan
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1. De bedrijfsstrategie

2. De robotisering mogelijkheden

3. Analyse van de te robotiseren werkplek

4. Organisatorische aanpassingen

5. Haalbaarheidsonderzoek

6. Keuze leverancier

7. Opdracht en uitvoering

8. Implementatie 
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Bijdrage Teqnow

Publicaties
1 Big Data
2 Stappenplan praktisch en winstgevend robotiseren in het 

industriële MKB
3 De digitale MKB Fabriek
4 De toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie voor het 

industriële MKB
5 Sensoren
6 Model Based Definition

Webinars

Workshops

Cursussen

Masterclasses
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De mens, de vergeten factor? 

Smart Makers Academy: 
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Vragen?
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• www.teqnow.nl

• https://www.smart-makers.nl/metrolijn-
maakindustrie

http://www.teqnow.nl/
https://www.smart-makers.nl/metrolijn-maakindustrie


Vragen?
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