
Efficiency in de paneelbouw?

Welke stappen wilt u nemen?
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Onderwerpen

• Voorstellen

• De route van aanvraag tot en met inbedrijfstelling en service

• Mogelijkheden per werkfase

• Maturity model

• Samenvatting
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Weidmüller: expert in de transmissie en verwerking 
van stroom, signalen en data in industriële omgevingen.

Charles Preeker

Connectivity consultant

Advies voor de machine-
en paneelbouw

Product management

Producten en diensten
rondom panelenbouw
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Van info naar service
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Waar en hoe kies je de eerste stap?

1. Digitale 

Planning

2. Proces in de

werkplaats

3. Proces

automatisering

4. Proces

optimalisering

(LEAN)

5. Testen, IBS en

service
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Digitale planning
Principes

▪ Consistentie van gegevens 
("van klant tot klant")

▪ Professionele configuratie-
en afdruksoftware vanuit de 
basisdatabase

▪ Verhoog waardestroom met 
geoptimaliseerde 
productgegevens
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Proces in de werkplaats

Huidig veelal sequentieel

Doelstelling: parallelle en voorbereidende stappen

optimiert

optimiert

optimiert

optimiert

Principes
• Parallellisatie van 

werkvoorbereidingsstappen
• Procesoptimalisatie binnen de 

stappen (bundeling, 
automatisering, enz.)

• Concentratie van gekwalificeerde 
arbeid op werkstappen met een 
hogere waarde
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Proces automatisering
Components &

Digitalization

Automation

Assembled 

Markers

Configurator

Components

“ready-to-robot”
Digital Products

(Digital twin)

RailLaser

Wire Processing 

Center

RailAssembler

RailAssist

Principes
• Geharmoniseerde 

oplossingen bestaande uit 
componenten, oplossingen 
en machines

• Automatiseringsniveau 
(geassisteerd, semi-
geautomatiseerd, volledig 
geautomatiseerd) 
afhankelijk van volumes en 
niveau van digitalisering
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Proces optimalisatie

Maturity modell

7+1 Types of waste

One-piece Flow 

5S

PDCA Poka Joke

KAIZEN

CIP 

Principes
• Ontwikkelen van 

teamgeest in het bedrijf
• Uw eigen strategie 

aanpassen met klanten en 
partners

• Geselecteerde LEAN tools 
voor uw waardecreatie
leren kennen en voor de 
eerste keer toepassen
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Testen, in bedrijf stellen en service

Principes
• Gebruik van de digitale 

gegevens tot en met het 
testen

• Bespaar tijd tijdens de 
inbedrijfstelling door 
middel van doordachte 
voorbekabeling

• Verbeter de service met 
documentatie en 
onderhoud op afstand
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Maturity model bij panelenbouw
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Principes

• In minder dan 30 minuten is het 
ontwikkelingspotentieel te 
identificeren.

• Met gebruik van industrie-typische 
kenmerken wordt het huidige 
maturiteitsniveau en de doelwaarde 
bepaalt

• De prestatieradar geeft een beeld 
van de beste mogelijkheden om de 
efficiency te verhogen



En…..het vervolg?
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Vision

Way

GoalHoe wil je je

doel bereiken?

Waar wil je zijn

over 3 tot 5 jaar?

Hoe zie je de weg

daar naar toe?

FactWat is je huidige

situatie?



Samenvatting

1. Digitale 

Planning

2. Proces in de

werkplaats

3. Proces

automatisering

4. Proces

optimalisering

(LEAN)

5. Testen, IBS en

service
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Charles Preeker, Weidmuller Benelux BV


