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Voorwoord

Robots, cobots, collega’s met een chip is de titel van het jaarschrift 2017 van RCT Gelderland. Niet voor niets. Het
ondersteunen van de maakindustrie bij de omslag naar slimmer produceren is een van de kernopdrachten van
RCT Gelderland en het is het thema van ons jaarschrift over 2017.
Robots kennen we al in Nederland, maar een opleiding die mensen in robotica schoolt, daar doen we nog maar
weinig aan. Het fieldlab Robotica in Harderwijk vormt daarop een uitzondering. Hier worden mensen opgeleid
in robotisering. Het initiatief is onder meer afkomstig AWL-Techniek uit Harderwijk.
Cobots kennen we minder goed, het zijn collaborative robots, die veel minder dan robots bestemd zijn voor
massaproductie. Kleine aantallen en enkelstuks kunnen door cobots geproduceerd worden. Mede daardoor
zijn ze prima te gebruiken als flexibele schil, om een extra opdracht uit te voeren waar even geen medewerkers
voor handen zijn. Dankzij onze makelaars waaiert het cobotproject inmiddels uit over Gelderland. Gestart in de
Achterhoek, zijn er nu ook bedrijven in andere regio's geïnteresseerd.
Robot, cobot, of machine, onderhoud blijft in alle gevallen nodig. Voor veel bedrijven een onderdeel van hun
businessmodel. Toch zien we hier eveneens ‘smart’ zijn intrede doen. Onderhoud blijft wel nodig, maar vaste
contracten met monteurs en een vaste onderhoudsinterval is steeds minder nodig. Machines geven zelf aan
wanneer onderhoud aan de orde is, sensoren zorgen daarvoor, communicerend met elkaar via het netwerk,
of internet. Hebben we daardoor dan minder mensen nodig? Dat is de vraag, we kunnen ze wel veel beter
inplannen en er zijn minder onnodige vervoersbewegingen nodig, wat minder CO2-uitstoot betekent.
Slim produceren kan niet zonder slimme mensen, die flexibel kunnen inspelen op de voortdurend
veranderende wereld en in staat zijn om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. In Wijchen is vanuit een van
onze Gelderse bedrijven, Nooteboom Trailers, de basis gelegd voor de opleiding New Engineers. Samen met
Vincent Wiegel (lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) is een particuliere post-hbo opleiding van
één of twee jaar ontworpen, die van afgestudeerde hts’ers en ingenieurs mensen maakt die niet alleen goed
zijn in techniek, maat de nieuwste technologieën kunnen implementeren in onze bedrijven en daarenboven
goed kunnen samenwerken en communiceren.
In dit jaarschrift spreken we over technologie, maar eveneens over mensen. Dit geldt voor de opleiding
robotica, de new engineers, maar natuurlijk ook voor onze eigen innovatiemakelaars. Geen hardcore techniek
specialisten, maar mensen die affiniteit hebben met techniek en beschikken over een breed netwerk binnen
de bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Bovenal mensen die empathisch zijn, gemakkelijk kunnen
schakelen en zo bedrijven met elkaar en met andere partijen kunnen verbinden. Harold Vulink, doet er een
boekje over open in dit jaarschrift.
Theo Lammers,
voorzitter RCT Gelderland
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Piet Mosterd van Fieldlab Industrial Robotics:

“Zonder robots
worden we een
derdewereldland”

Een “prachtig voorbeeld waaruit blijkt hoe digitalisering en robotisering
leiden tot meer werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Hier liggen
kansen voor de toekomst.” Het zijn de woorden van staatssecretaris
Mona Keijzer tijdens haar bezoek aan Het Fieldlab Industrial Robotics
bij AWL-Techniek in Harderwijk. De digitale industrie kan en moet
bijdragen aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland.
Piet Mosterd is het daar mee eens, maar de praktijk is weerbarstig.
Daarom stelt hij de proefopstelling van AWL-Techniek beschikbaar. Na
een lange voorbereidingstijd ontvangen ze in 2017 de eerste hbo-studenten
die hier een minor volgen.

7

M

osterd zit geregeld om de tafel met de partijen

worden we een derdewereldland – en snel ook”, voorspelt hij.

van de ‘Diamant van Midden-Nederland’: het

“Kijk naar Frankrijk, Italië en Spanje, daar zie je de erosie nu

Noord-Veluws Ondernemers Overleg, de Maat-

al.”

schappij, overheid en onderwijs. In 2015 brainstormen zij
met elkaar over het thema innovatie. De uitkomst valt tegen.

Nu Mosterd 65 is, heeft hij meer tijd om hierover na te

Robotisering komt er niet in voor. “Niemand zag het”, vertelt

denken. Een van de vragen die hem bezighoudt, is hoe hij zijn

hij met de nodige verbazing. Terwijl híj al snel in de gaten

‘erfenis’ kan overdragen aan de toekomst. Doceren blijkt het

heeft dat robotisering hard nodig is. “Als we dat niet doen

antwoord.
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Veluwse
Innovatieprijs voor
De RuwBouw Groep
De RuwBouw Groep uit Harderwijk
wint de Veluwse Innovatieprijs 2017.
Het is de tweede keer dat de Diamant
van Midden-Nederland de prijs uitreikt
aan een bedrijf dat voorop loopt met
duurzame technologische innovaties.
De RuwBouw Groep verdient de prijs
voor een totaal nieuwe bouwsteen: de
compensatiesteen. Bijzonder hieraan
is dat bij de productie grote hoeveelheden CO2 voorgoed verdwijnen uit
het ecosysteem. Bovendien is er in het
productieproces geen toevoeging van
energie nodig. Er komt zelfs energie bij
vrij. De RuwBouw Groep zoekt voortdurend naar basismaterialen als alternatief voor kalkzandsteen. Het werkt
al vijf jaar aan de ontwikkeling van de
compensatiesteen. CO2 wordt in de
steen getrokken en chemisch omgezet
tot een bindmiddel. Daardoor verdwijnt
CO2 en wint de steen aan sterkte. ‘Een
revolutie in de productiewijze van bouwelementen’, roemt de jury.
Behalve De RuwBouw Groep zijn ook
Jan Kuipers uit Nunspeet en SBS Innovations uit ’t Harde genomineerd. Jan
Kuipers richt zich op de inrichting van
de openbare ruimte. De productie van
het straatmeubilair uit Nunspeet, zoals
een dubbellaags fietsparkeersysteem,
is geautomatiseerd met onder meer
lasrobots om in Nederland te kunnen
blijven produceren. SBS Innovations
verdient de nominatie met de ReTwist
CO-Switch, een apparaat dat, wanneer
het koolmonoxide detecteert, de
cv-ketel uitschakelt.
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Als AWLTechniek zo’n 25 jaar
geleden start met constructiewerk lassen en machinebouw is
het niet eenvoudig om het hoofd boven
water te houden. Toch groeit het bedrijf vele
jaren. De groei stagneert in 2009, wanneer de crisis
in volle hevigheid doorzet in de auto-industrie. De opdrachtenstroom daalt en daarmee de omzet. Mosterd besluit niet

op”,

lijdzaam af te wachten, maar zet in op een nieuwe techniek:

vertelt

laserlassen. In een mum van tijd groeit het bedrijf van zo’n

Mosterd. Dat is niet

tweehonderd naar meer dan zeshonderd medewerkers,

hetzelfde als een training

verspreid over de wereld. “Klanten willen dat we met ze

volgen bij een leverancier van een

meegaan, naar Centraal-Europa, China, Mexico, Amerika.” Ze

bepaald model of merk. “Wij leren onze

willen AWL om de hoek hebben en niet afhankelijk worden

programmeurs omgaan met robots. Het blijft hard

van onbekenden.

programmeerwerk.” Er is amper tijd om voldoende mensen
op te leiden voor de grote markt die open ligt. “Het is beter

Begin vandaag

als we de jeugd mee krijgen”, vindt hij. Daarom richt het field-

De markt is booming en robots zijn dringend nodig. “Als je

lab zich daar nu op, door docenten te betrekken en contact

over vijf jaar robots wilt inzetten, moet je er vandaag mee

te leggen met lectoren die met één been in het bedrijfsleven

beginnen”, legt Rik Grasmeijer, projectleider van Fieldlab In-

staan. “De houding van het beroepsonderwijs moet veran-

dustrial Robotics, uit. Bij AWL Techniek zelf lopen ze voor op

deren; de docenten lopen achter op de studenten. Koppel het

de ontwikkeling. “Onze programmeurs leiden we hier in huis

onderwijs beter aan het bedrijfsleven, want het traditionele
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model van na school aan het werk gaan, dát werkt in deze
nieuwe tijd niet meer. Het onderwijs moet daarom veel meer
Fieldlab en RCT
Piet Mosterd van AWL en bestuurslid van
RCT Gelderland is een van de initiatiefnemers van Fieldlab Industrial Robotics.
In een brainstorm van de Diamant is
het project Robotica, dat in 2014 was
opgenomen in het regionale Techniek
Pact Noord Veluwe in 2015, komen bovendrijven. De partners die in het Fieldlab
Industrial Robotics (FIR) dat we als AWL
hebben opgetuigd als eigen initiatief komen bijna allemaal uit het ledenbestand
van de FME. Wanneer zij behoefte hebben
aan opgeleide robotprogrammeurs verwijzen de makelaars van RCT Gelderland
bedrijven door naar het fieldlab.

het bedrijfsleven binnenhalen.”
“De BV Nederland is dun gerobotiseerd. Bedrijven denken
dat laten produceren in het buitenland de oplossing is, maar
dat is geen duurzame oplossing. Ze willen enkelstuk just in
time om de hoek kunnen produceren voor de prijs van een
serieproductie. Dat kan dankzij de middelen die er nu zijn. De
wereld is klein geworden, maar China is nog steeds ver weg.”
Grasmeijer verduidelijkt: “Zes weken op een boot wachten
kan niet meer.”
Bovendien is de markt in China ook snel aan het veranderen;
in plaats van op Europa is China in toenemende mate gericht
op de eigen markt.
Erkende certificering
Robots zijn in veel marktgebieden en processen inzetbaar en
worden toegepast door mensen met verschillende achtergronden en van alle niveaus; mechatronica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT. Echter, de opleidingen om
ermee te kunnen werken ontbreken. Heb je dat wel geleerd,
dan kan er aan dat specialisme nog geen waarde worden
toegekend. Het Fieldlab Industrial Robotics is daarom op weg
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om tot een erkende certificering te komen. “We willen geen
mbo of hbo robotisering worden; we vinden dat studenten eerst moeten kiezen voor een gedegen basisopleiding.
Vergelijk het met een kerstboom – de basisopleiding is hun
kerstboom en ze kiezen vervolgens welke ballen ze erin willen hangen. Robotisering kan er één zijn.”
“Wij hebben zelf diverse robotproefopstellingen, maar die
worden slechts twee uur in de week gebruikt. Dat betekent
dat er 166 uur over is – die stellen wij ter beschikking van het
fieldlab. De apparatuur veroudert meer van stilstand dan van
gebruikt worden”, aldus Mosterd. Grasmeijer: “AWL wordt er
beter van door de kaarten open op tafel gooien en niet voor
de borst houden. En door het fieldlab aan te bieden voor
onderwijs kun je skills aanleren en verbeteren.” Zo worden
meer mensen opgeleid voor robotisering en dat werpt overal
zijn vruchten af – ook bij AWL. “Alleen op de schouders van

U I T G E L I C H T

anderen kunnen wij beter worden”, vat Grasmeijer samen.

Een inspirerende
week

Als samenwerkingspartner van het Innovatiehuis De Diamant van Midden-Nederland is RCT Gelderland nauw betrokken bij
de eerste Week van het ID in november:
een week vol inspirerende evenementen
rondom innovatie in de regio NoordVeluwe.
Bij het eerste evenement leren
deelnemers hoe zij in vijf

stappen circulair kunnen gaan ondernemen. De toekomst en kansen van
industriële robotica komt aan bod tijdens
het symposium Innoveren met industriële
robotica. Dat innovatie zich zeker niet
beperkt tot de maakindustrie blijkt bij
de derde activiteit. In het dagcentrum
van Philadelphia in Vierhouten maken de
deelnemers kennis met de Sensory Reality
Pod – een cabine waarin je zintuigelijke
ervaringen zoals ruiken en voelen beleeft
– en zorgrobot Phi die mensen met een
verstandelijke beperking helpt.
Bij Heinen Delfts Blauw in Putten is een

exportborrel en wie geïnspireerd raakt en de handen
uit de mouwen wil steken kan in de
workshop Business Model Innovatie samen met studenten van Windesheim aan
de slag met een aan export gerelateerde
businesscase. De afsluiting van de Week
van het ID is de feestelijke uitreiking van
de Veluwse Innovatieprijs.
Het Innovatiehuis is een samenwerkingsverband tussen IGEV, RCT Gelderland,
Noord-Veluwe Ondernemers Overleg
(NVOO), Windesheim, Landstede en de
Rabobank.
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Cobots: productieve collega’s
met een chip
In 2017 doet een nieuw ‘halfmens’ zijn intrede in de Achterhoekse
maakindustrie: de collaboratieve robot oftewel de ‘cobot’. Nu de investering
in robotica betaalbaarder wordt en de toepassing duidelijker, krijgen steeds
meer bedrijven interesse. Om te ontdekken wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn, is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap OostNederland (CIVON) samen met het Graafschap College in innovatiecentrum
ICER te Ulft een ‘cobotpool’ gestart: studenten en medewerkers van de
deelnemende bedrijven worden opgeleid om met cobots te werken en ze
ín de bedrijven te testen. Toch kun je niet van de een op de andere dag een
collaboratieve robot ‘in dienst’ nemen. Welke handelingen kan de cobot doen,
welke plek krijgt hij in de organisatie, hoe is de samenwerking en hoe regel je
de juridische voorwaarden?

Wat is een cobot?

reservewiel erin tillen. Dit is zwaar en repeterend werk. Zou

Een collaboratieve robot, de naam zegt het al, werkt samen

dezelfde medewerker kunnen samenwerken met een robot,

met mensen. Een robot wordt strikt geprogrammeerd om

dan zou de robot de band van de grond kunnen tillen en deze

vervolgens ononderbroken de repeterende handelingen te

aanreiken. Dit doet een robot voortdurend in hetzelfde tempo

blijven uitvoeren. Komt een persoon op zijn pad, dan gaat hij

op dezelfde manier, zoals hij is geprogrammeerd. Staat de

toch met zijn taak door. Dit kan gevaarlijke situaties opleve-

monteur in de weg, dan zal hij doorduwen.

ren en daarom verrichten robots altijd in afgeschermde en
beveiligde omgevingen hun werk.

Werkt de monteur in dit voorbeeld echter samen met een cobot, dan kan hij rekenen op een assistent die ‘meedenkt’. De

Een cobot voert ook repeterende handelingen uit, maar kan

cobot kan óók de band van de grond tillen en aanreiken, maar

anticiperen op de omgeving. Staat er plotseling een mede-

als de monteur nog niet zo ver is, kan hij de cobot gemakke-

werker in de weg, dan stopt de cobot de handeling. Een kleine

lijk tegenhouden.

aanraking kan hem al laten stoppen en dat maakt werken
met een cobot veilig.

Eenvoudig
Deze manier van samenwerken met een cobot maakt het

Een voorbeeld uit de auto-industrie, de voorloper als het gaat

werk minder zwaar en minder saai wanneer het om veel

om maakindustrie, verduidelijkt dit. Iemand die de laad-

repeterende werkzaamheden gaat. De bediening is veel

ruimte van een auto bekleedt, moet op enig moment ook het

eenvoudiger dan die van een robot en het programmeer-
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robots niet rendabel zijn, cobots juist de oplossing kunnen
zijn.
Jens Beekman, docent aan het Graafschap College en
werkzaam voor het CIVON, start na de zomer van 2017 met
een groep studenten in het ICER te Ulft met onderzoek naar
cobots. Beekman is docent besturingstechniek aan de opleidingen mechatronica en de in september gestarte opleiding
smart industry.
Mechatronica ontstaat aan het begin van deze eeuw als een
‘cross-over’ van elektronica en mechanica – ‘want overal
komt een stekker aan’ - en smart industry combineert
mechatronica met ict – ‘want tegenwoordig zit overal een
computer in’. Beekman heeft dan zelf nog geen ervaring
met cobots. “We zijn op hetzelfde niveau als de leerlingen
ingestapt”, vertelt hij. Dat gebrek aan kennis en ervaring mag
geen struikelblok zijn, want door in een vroeg stadium aan
de slag te gaan met cobots kan de maakindustrie de regio de
werk is minder complex: in veel gevallen doe je het werk de

concurrentie vóór blijven. “Alles wat wij doen hangt altijd vast

cobot vóór en die kan het daarna volgens dat patroon blijven

aan de maakindustrie”, benadrukt Beekman. “We willen aan

herhalen.

de vóórkant mee doen, niet aan de achterkant”, vindt ook zijn
collega Johan de Jonge, projectmanager bij het CIVON. “We

Kleine series

begeleiden de studenten en leren zelf. Zo ontwikkelen we

Een ander belangrijk verschil tussen robots en cobots is dat

laagdrempelig het onderwijs en kunnen we de kennis daarna

robots vooral worden geprogrammeerd om grote series op te

in het curriculum inbedden.”

U I T G E L I C H T

leveren, ook vanwege het vele programmeerwerk. Cobots zijn
echter ook geschikt voor kleinere series of enkelstuks. Het

Werknemer van de toekomst

materiaal hoeft zelfs niet maatvast te zijn, zoals bij robots

Voor het bedrijfsleven is het belangrijk dat studenten met de

wel het geval is. Dat betekent ook dat voor projecten waar

nieuwste ontwikkelingen worden opgeleid. “Bedrijven zitten

Interesse in
Cobots in
Rivierenland

De cobots worden niet alleen door
bedrijven in de Achterhoek interessant
en bruikbaar gevonden. Ook bedrijven
in andere Gelderse regio’s willen er wel
mee aan de slag. In een aantal plaatsen
in Rivierenland hebben lokale ondernemersverenigingen zich aangesloten bij
de cobotpoule. Dat doen ze niet alleen,
het ROC van Rivierenland, Rivor, is hier
eveneens bij betrokken, net als Cobot

Automation uit Ede en
het CIVON uit Doetinchem.
Tezamen zijn ze in gesprek en de
bedoeling is dat in september 2018 het
eerste cobotproject in Rivierenland van
start gaat.
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te wachten op de werknemer van de toekomst, die mee kan

we het doen, zie je meer mogelijkheden en kun je versnellen.

met de nieuwe ontwikkelingen. Al weten zij nu zelf ook nog

Daarmee moet je het winnen.’

niet hoe dat eruit gaat zien”, aldus Beekman. “Daarom dienen
de studenten te beschikken over goede basiskennis en ze

Tijdwinst en kwaliteit

moeten niet bang zijn voor techniek.”

JAZO Zevenaar bv ziet ook kansen. Een student van het
Graafschap College doet daar een haalbaarheidsonderzoek

Vier bedrijven, die deze visie delen, besluiten mee te doen

en JAZO heeft inmiddels de cobot Franka Emika getest, een

aan de cobotpool: Ulamo, Van Raam, Corthogreen en Ubbink

ander type dan die in de cobotpool beschikbaar is.

investeren in het project en volgen het project op de voet.
Samen met vierdejaars studenten krijgen hun werknemers

JAZO verzorgt de afscherming, toegang en ventilatie van

een opleiding om met de cobots te werken. In 2018, na de

energieruimten. Alle werkzaamheden daarvoor gebeuren

opstartfase van de pool, gaan twee cobots op tournee. Elk

op één locatie; verkoop, engineering, productie, oppervlak-

bedrijf krijgt elke cobot vijf weken om uit te proberen, samen

tebehandeling, assemblage en montage. In 2003 komt Axel

met een student die het voortraject ook doorlopen heeft. Zo

Jansen, als derde generatie, aan het roer te staan. Sindsdien

kunnen de bedrijven zelf uitzoeken of de cobot hun werk kan

dijt het bedrijf behoorlijk uit. Om de producten te vervaardi-

verlichten en welk type het beste bevalt.

gen zijn dikwijls repeterende handelingen nodig en Jansen
ziet daar een kans voor cobots. Niet alleen voor zijn eigen

Handlingwerk

bedrijf, ook voor de maakindustrie in het algemeen. ‘In Duits-

“Wij doen alles op het gebied van zaden verpakken; zakjes,

land heeft het al goed uitgepakt, je kunt daarmee productie

zaadpapier, terracottapotjes met zaadzakjes”, vertelt Thomas

terughalen uit China. Ik voel me mede verantwoordelijk voor

Huntink van Corthogreen in Terborg. Zelf heeft het bedrijf

de arbeidsmarkt’, aldus Jansen. Voordelen van de productie

nog geen ervaring met cobots, wanneer innovatiemakelaar

in eigen hand houden zijn ook de tijdwinst op de levertijd en

Harold Vulink van RCT Gelderland ermee komt. Zelf hebben

de controle over de kwaliteit. Via de media ontdekt hij cobots.

ze te weinig tijd om het goed te kunnen onderzoeken. Met

Innovatiemakelaar José van Gerven van RCT Gelderland

de cobotpool in combinatie met het Graafschap College is die
mogelijkheid er wel. Voor de testfase selecteert Corthogreen
drie handelingen. “We doen veel handlingwerk. Daar hebben
we mensen voor, maar het is toch wat minder leuk. Een cobot
scheelt de medewerker veel van die werkzaamheden”, aldus
Huntink. Een robot is echter geen oplossing voor het bedrijf,
omdat mensen in de buurt ervan werken. Een cobot is gevoelig en stopt direct als er iemand tegenaan komt. “We willen
het werk niet helemaal maar slechts voor de helft automatiseren, zodat de medewerker de kwaliteit kan garanderen.”
Meer bedrijven
Na de start van de cobotpool in het najaar van 2017 krijgen
al snel meer bedrijven interesse. De Jonge en Beekman verwachten dat het project in 2018 uitgebreid wordt met meer
verschillende cobots en meer bedrijven. Dit past ook in het
bredere plaatje: “De Achterhoek moet dé stageplek van Nederland zijn, ook om de krimp tegen te gaan. Maar jongeren
blijven niet als de techniek niet interessant is”, voorspelt De
Jonge. De cobottechniek is dat wel degelijk. “Je ziet nu dat andere regio’s het kopiëren”, zeggen de heren. “De kennis voor
jezelf houden kan niet meer: wie wil meedoen, moet delen.
Delen is het nieuwe toverwoord. Als we elkaar vertellen hoe

brengt
hem in
contact met
Robbin Mennings van
WiredWorkers in Didam, een
bedrijf dat cobots ‘detacheert’. Al
snel wordt duidelijk dat de inzet van een
cobot voor JAZO voordelen zal opleveren. “Een
cobot kan de hele dag doorwerken, en door het repeterende werk weg te halen bij onze vakmensen kunnen we
nieuw werk aantrekken”, constateert Jansen. Zijn medewerkers kunCobots en RCT
De makelaars van RCT Gelderland hebben
een prikkelende en verbindende rol. Zij
brengen bedrijven met elkaar in contact.
Makelaar José van Gerven bracht bijvoorbeeld Jazo op het idee om een robot in
te zetten, wat leidde tot het haalbaarheidsonderzoek en een koppeling met de
studenten. Zij nodigde ook bedrijven uit
voor de presentatie van de onderzoeksresultaten van de studenten. Daarna wilde
een aantal van hen graag meedoen aan
de leercirkel.

nen lichamelijk ontlast worden door een cobot en zij krijgen de gelegenheid om zich ook met andere, meer uitdagende, werkzaamheden bezig
te houden. “Ik zie een cobot niet als een vervanger voor werknemers,
maar als een aanvulling op.”
Jansen maakt kennis met Mennings, is snel overtuigd en besluit de
mogelijkheden te verkennen. “We zijn het project aangegaan, we hebben een cobot gehuurd, maar we zijn nog niet tevreden”, is de conclusie
na enige tijd. “De techniek staat nog in de kinderschoenen. We zijn veel
wijzer geworden: processen moeten veranderen om het werken met
cobots makkelijker te maken. Nu zie je ook hoe kundig een lichaam is. Ik
heb nog meer respect gekregen voor de handelingen die een vakman allemaal doet. Het is interessant om te blijven onderzoeken, maar we zijn
er nog lang niet. Ondanks de problemen ben ik nog steeds heel positief:
dit gaat onze toekomst worden.”
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Robbin Mennings van WiredWorkers is al anderhalf jaar met cobots
bezig. Hij heeft cobots van het Duitse Franka Emika aangeschaft – een
Duitse startup waarvan hij partner is geworden. “Ik was de eerste in Nederland die dat had en Harold (Vulink, red.) en Martin (innovatiemakelaar
Martin Stor, red.) wisten dat.” Hij sluit voor de informatiedeling aan bij
de cobotpool, maar doorloopt zelf een intensiever traject met bedrijven. “Wij zijn meer gericht op de integratie in het productieproces. Op
dit moment ontwikkelen wij hardware en software om de cobots nóg
flexibeler te kunnen inzetten.” Die flexibiliteit die je in de arbeidsmarkt
ziet, vindt hij ook belangrijk voor cobots. “In de productie zie je dat nog
niet terug, die is niet heel schaalbaar. Met de krapte op de arbeidsmarkt
is het mijn idee om met cobots een flexibele schil te creëren. Dus bij ons
kun je een cobot huren, wij programmeren hem en bieden het gehele
traject support. Wij zetten de cobots in als werknemer, maar ze hebben
geen pauze nodig, zijn dag en nacht beschikbaar en in principe maken ze
geen fouten. De investeringen in cobots zijn lager en ze zijn makkelijker
implementeerbaar dan traditionele robots. Hiermee kun je een productiviteitsslag maken en de concurrentie met de lagelonenlanden aangaan.
Met de toenemende vergrijzing zul je moeten automatiseren.”
Juridisch advies
Omdat cobots in veel gevallen ‘zelfstandig’ opereren, kan dit gevolgen
hebben voor zaken als productinformatie en aansprakelijkheid. Daarom
wint Mennings advies in bij JPR. “Innovatie brengt in veel gevallen
juridische vragen met zich mee. Daarmee wordt de ondernemer zich
bewust van de juridische risico’s die hij loopt en kan hij zijn beleid daarop
aanpassen, bijvoorbeeld door andere contracten en voorwaarden.
Uiteindelijk verkleint daardoor de kans op complicaties en bespaart de
ondernemer zo kosten”, legt Sharbel Goriya van JPR uit. Na kennis te
hebben gemaakt met de cobots blijkt al snel dat maatwerk vereist is
om de juridische risico’s van WiredWorkers in beeld te brengen en te
ondervangen. JPR stelt uiteindelijk een overeenkomst op die afgestemd
is op de verhuur van collaboratieve robots.

U I T G E L I C H T

Digipro brengt
T E VEL verder
Smart industry stelt mkb-bedrijven voor
nieuwe uitdagingen. In het grensgebied
van Nederland en Duitsland kunnen deze
bedrijven ondersteuning krijgen bij innovaties: onder de noemer Digipro is hulp
beschikbaar van concept tot prototypeontwikkeling, in de vorm van kennis en
subsidiemogelijkheden. Voor deze projecten dienen partners over de Nederlands-Duitse grens samen te werken. Een
van de Nederlandse bedrijven die hier
succesvol gebruik van maakt, is TEVEL
Techniek BV in Westervoort. ‘Mede
dankzij de financiële ondersteuning van
DIGIPRO is het voor mkb-bedrijven mogelijk om innovatieve uitdagingen aan te
gaan’, aldus Eric Sülter van TEVEL. TEVEL ontwerpt en bouwt mechatronische
systemen voor OEM’s en eindklanten en
het ontwikkelt maatwerkoplossingen op
component- en systeemniveau. In 2017
onderzoekt het bedrijf onder andere hoe
het realtime scheurtjes kan detecteren
die ontstaan tijdens het buigen van
plaatmateriaal. Dit doet TEVEL niet alleen; samen met het Duitse bedrijf SMD
Production Technology wordt een volautomatisch kwaliteitsinspectiesysteem
ontwikkeld. Door deze grensoverschrijdende samenwerking komt de ontwikkeling in aanmerking voor het programma
Digipro en TEVEL doet met succes een
fase-3-aanvraag voor de conceptontwikkeling. Daarna volgt een aanvraag voor
de volgende fase, de proefopstelling
bouwen. Sülter: ‘We hopen hiermee
een robuust en betrouwbaar kwaliteitsinspectie systeem te ontwikkelen dat
realtime het ontstaan van scheurtjes
kan detecteren.’   
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Innovatiemakelaar Harold Vulink:

“Het is een
magisch spelletje”

I

nnovatiemakelaars verbinden bedrijven met elkaar. “Dat is geen functie,
maar een rol”, vindt Harold Vulink.

Sinds de zomer van 2017 versterkt hij
RCT Gelderland in de regio Achterhoek.
“Bij het ACT”, zegt hij lachend, want in
deze regio blijkt de oorspronkelijke
naam van het centrum voor technologie
een enorm hoge naamsbekendheid
te hebben. Harold vertelt enthousiast
over hoe hij de rol van makelaar invult.
De Achterhoek is de bakermat van RCT
Gelderland. Met Wybren Jouwsma,
Foppe Atema en Henk Stoltenberg als
de founders. De eerste makelaar die aan
de slag gaat om bedrijven te verbinden
is Martin Stor. In het eerste jaar wordt
één ding duidelijk: de oude aanbodgestuurde manier van adviseren moet
plaatsmaken voor vraaggericht werken.
Met dat inzicht zoekt Stor contact met
de bedrijven in de regio, bouwt er een
band mee op en weet ze zo met elkaar
te verbinden dat innovatie in de versnelling gaat en er daardoor meer werkgelegenheid ontstaat. Sinds juni 2017 trekt
hij samen op met Harold Vulink, zodat
die het vanaf 31 december 2017 volledig kan overnemen.
Betere resultaten
Als Vulink op een cleantechbeurs in
2017 bij toeval Marieke op de Weegh,
innovatiemakelaar voor RCT Gelderland
in de Stedendriehoek en Veluwe, te-
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genkomt raken ze al snel met elkaar in
gesprek. Het is het begin van een intensiever contact. Vulink kent RCT Gelderland niet en is onbekend met de innova-
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naar welke behoefte een ondernemer
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hij ook ‘een technisch goed gevulde ge-
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pool en de gezamenlijke resultaten die
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De vouchertrajecten kunnen een impuls
zijn om te komen tot innovaties. Waar
bedrijven externe expertise nodig hebben in een innovatietraject kunnen ze
deze deels gesubsidieerd krijgen via een
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“Een
New Engineer
is niet alleen goed
in techniek”

“Om te innoveren moet je het lef hebben om buiten je comfortzone te treden. Dat vraagt van engineers en medewerkers flexibiliteit om nieuwe dingen op te pakken en dat is wat de deelnemers in de
opleiding New Engineers leren.” Dit stelt de directeur van Modderkolk, Simon de Luij. Het is voor hem
de reden om vanaf het begin te participeren in de opleiding New Engineers. Een particuliere postbachelor opleiding, gericht op engineers en gestart door verschillende bedrijven uit de industrie in de
regio (waaronder Nooteboom Trailers, Modderkolk, Bredenoord, GSE Dispensing en ALfaLaval), RCT
Gelderland en Vincent Wiegel, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
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H

et is 2013 als Vincent Wiegel wordt gebeld door
Henk Nooteboom, dan directeur van het gelijknamige bedrijf en voorzitter van het Regionaal Centrum

voor Technologie in Nijmegen. Nooteboom ziet dat door een
fors tekort aan engineers, er grote tekorten dreigen op de
markt.
Nooteboom, RCT-makelaar Joost Bouman en Vincent Wiegel
gaan in gesprek en al snel blijkt dat het tekort niet het
enige onderwerp is dat aandacht vraagt. De technologische
ontwikkelingen gaan razendsnel. Om als bedrijf bij te blijven
heb je mensen nodig die over grenzen heen kijken, bereid zijn
om aan iets nieuws te beginnen, zonder dat vooraf duidelijk
is of dat nieuwe ook een succes gaat worden. Daarnaast is
technologische kennis alleen niet voldoende. Samenwerken
in teamverband, presenteren, vanuit de klant kunnen denken,
dat is net zo goed van belang.
Buiten de hogeschool om
De New Engineer is meer dan een nog beter opgeleide
technicus, het is iemand die in staat is nieuwe technologieën
te implementeren binnen het bedrijf, die het nieuwe open
en flexibel tegemoet treedt en die ook samenwerkt met
anderen, goed communiceert en empathisch is. Daar zou
een opleiding voor moeten komen. Een rondgang langs de
bedrijven leert dat vooral de industrie enthousiast is. Met een

U I T G E L I C H T

groep van vijftien bedrijven gaat de opleiding van start.

Ober!
Als het druk is in het restaurant zwaaien
bezoekers soms breed met hun armen
om de aandacht van een ober te trekken
om hun bestelling te doen. Dat hoeft niet
meer. Op elke tafel staat een lampje en
als je dat op een bepaalde manier
omdraait verandert de kleur

in rood. De ober weet op dat moment dat
je een bestelling wilt plaatsen, of wilt afrekenen. Dat sfeervolle tafellampje heet
IXI en heeft een tijdloos design. Voor de
horeca ondernemer heeft IXI voordelen.
In één opslag ziet een ober wie er nog
een bestelling wil plaatsen. Daardoor
worden er geen bestellingen gemist, dat
zorgt voor tevreden klanten en meer omzet. Bovendien is er bij IXI geen brandgevaar en komt er geen fijnstof vrij, wat bij
kaarsen en olielampen wel het geval is.

IXI is ontwikkeld door
IXI-NOW, een organisatie
die is ontstaan vanuit de horecawereld. IXI wordt in hoge mate lokaal
geproduceerd en komt tot stand door
een voucher van RCT Gelderland en
door kredieten en vouchers vanuit het
programma ‘De Groeiversneller’, die via
ontwikkelingsmaatschappij Oostnl zijn
te verkrijgen en specifiek bedoeld zijn
voor MKB-ondernemingen met groeipotentie, of startups. IXI wordt inmiddels
ook aan het buitenland geleverd.
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Modderkolk

Het mooie is dat de bedrijven, afgestudeerde engineers in
het veld en de onderwijskundigen van de HAN gezamenlijk de
opleiding vormgeven. Maar wel buiten het bekostigd hoger
onderwijs. Wiegel legt uit waarom. “Een bekostigde nieuwe
opleiding starten kost drie tot vier jaar, omdat je binnen de
hogeschool moet lobbyen voor je idee, je draagvlak moet
verwerven, het College van Bestuur moet instemmen en je
allerlei externe toetsen moet ondergaan. Dat duurt lang, wij
waren in een jaar klaar. Overigens hebben we goed contact
onderhouden met de hogeschool.”
Leerstijl bepalend
In 2016/17 start de opleiding met acht studenten. Zij zijn
voor het merendeel net afgestudeerd aan de hogeschool. Ze
krijgen een baan aangeboden en starten met de opleiding, die
minimaal één jaar en maximaal twee jaar duurt. Bij de aanname van studenten wordt al goed gelet op de persoon en
zijn leerstijl. “De een leert door te observeren, de ander door
te participeren”, legt Wiegel uit. “In het reguliere onderwijs

Familiebedrijf Modderkolk is sinds 1921
in Wijchen gevestigd. Aanvankelijk
installeert het elektrische verlichting, die
de olielamp vervangt. Daarna houdt Modderkolk zich bezig met radiodistributie.
Midden jaren tachtig van de vorige eeuw
neemt de huidige directeur Simon de Luij
het stokje over als directeur in het bedrijf
van zijn opa en vader en moderniseert
Modderkolk. Hij begint met software
en engineering. Aanvankelijk richt het
bedrijf zich op de woningbouw, maar De
Luij vindt industrie veel interessanter
en het bedrijf specialiseert zich hierin.
Maar daarnaast ook in watermanagement en zorg. Modderkolk biedt voor
klanten totaaloplossingen: van advies,
ontwerp naar bouwen onderhouden en
inspecteren. In ziekenhuizen bouwen of
renoveren ze operatiekamers, compleet
met apparatuur, die ze inkopen en installeren. Bij Modderkolk werken zo’n 260 fte
en zijn er ook nog veertig vacatures. De
omzet bedraagt dertig miljoen euro en die
groeit snel, alleen het afgelopen jaar al
met veertig procent. Bij het bedrijf werken
zo’n veertig tot vijftig hbo-geschoolden,
het grootste deel van de medewerkers,
die vooral in de montage werkzaam zijn,
hebben een mbo-4 opleiding. Het bedrijf
is ingedeeld in cellen, die zich volledig
richten op een klant of klantengroep.
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hebben we geen ruimte om uit te gaan van het ontwikkelingspotentieel van elke student, dat doen we hier. Het gaat
hier niet om het papiertje, maar om de potentie van de studenten.” De studenten krijgen les van experts uit de praktijk,
op wisselende locaties, zowel in Sarajevo, in Antwerpen als in
Arnhem. Ze moeten flink aan de slag. In dat cursusjaar krijgen
U I T G E L I C H T

Alleen je
smartphone op zak
is genoeg
De tijd is nabij dat we alleen nog een
smartphone nodig hebben om te
betalen of deuren te openen. TicTag,
een startup uit Velp, produceert de zelf
ontwikkelde Smart Tag. In de Smart
Tag zit technologie die vijf aanrakingen
nabootst en gezamenlijk vormen ze
een uniek patroon. Dit zorgt ervoor dat
de smartphone snapt waarmee het in
aanraking is gebracht en de gebruiker
kan hierdoor achterliggende informatie
opvragen, maar zich ook identificeren
en persoonlijke rewards ontvangen. Zo
kun je als gebruiker ook punten sparen
en wachtnummers krijgen.
Het printen van de Smart Tags gebeurt
in samenwerking met het Karlsruhe
Institute of Technology. Begin 2018
printen ze de eerste Tags. Aan het
einde van de zomer 2018 gaat de
massaproductie van start. Particuliere
investeerders, Gelderland Valoriseert
en RCT Gelderland dragen er mede toe
bij dat TicTag van start kan. Ook is
TicTag de winnaar van het Silicon
Valley ticket dat RCT Gelderland beschikbaar stelt voor de meest innovatieve startup. TicTag kan gratis mee
op reis naar Silicon Valley samen met
andere Gelderse ondernemers.

ze acht volle weken les en daarnaast zijn ze per week nog
eens één tot anderhalve dag kwijt. In die acht weken komen
een keur aan vakken langs: artificial intelligence, big data,
internet of things, design thinking, visual thinking, maar ook
communicatievaardigheden en presenteren. Het hangt van
de individuele student af, waar het meest het accent op ligt.
Maar er is ook aandacht voor sport en ontspanning.
In de opleiding is een stevige link met het bedrijf, omdat het
project waaraan de studenten werken direct relevant voor
het bedrijf moet zijn.
Een op een gesprekken
Umarin Hendrikse rondt de opleiding Embedded Systems af
aan de HAN, waarna ze gevraagd wordt om te starten met
de opleiding New Engineers. Via een pitch krijgt ze een baan
aangeboden bij Modderkolk als software engineer. Umarin
besluit om New Engineer te worden, om zich verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het haar niet alleen om techniek. Ze wil
een bredere kijk op het bedrijf krijgen, innovaties oppakken
en tot een succes maken. Volgens Hendrikse is de opleiding
New Engineers echt afgestemd op de specifieke ontwikkelvragen van de student. Die vragen komen naar boven in de
een op een gesprekken met de docenten. Daarnaast is het
sociale aspect belangrijk in de opleiding. “Een New Engineer
is namelijk niet alleen goed in techniek”, constateert Umarin
Hendrikse. Tijdens haar opleiding houdt zij zich in haar project
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bezig
met ‘predictive
maintenance’. Bij
Modderkolk gaan ze nu aan
slag met de opbrengsten van het
werk van Umarin.
Als software engineer richt zij zich bij
Modderkolk verder op industrie en healthcare. Zij ontwerpt onder meer een environmental monitoringssysteem
voor een klant in de gezondheidszorg en programmeert voor
een farmaceutisch bedrijf een sterilisatieproces.
Toekomst
Als het aan Vincent Wiegel ligt blijft het niet bij de acht
studenten met wie ze zijn gestart: “Over drie jaar hebben we
twee nieuwe vestigingen, ik denk in eerste instantie in de
Stedendriehoek en Achterhoek en zijn we gegroeid naar een
instroom van twintig studenten per jaar.”
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Een auto geeft zo’n 3000 kilometer van tevoren aan dat er een afspraak gemaakt
moet worden voor een onderhoudsbeurt. Is hier nu sprake van slim onderhoud,
of smart maintenance? Nee, want de monteur bepaalt de onderhoudsinterval.
Maar stel dat de auto na 6000 kilometer aangeeft dat er een onderdeel vervangen moet worden, of na 60.000 kilometer meldt dat het tijd is voor onderhoud op
basis van verzamelde data, zonder dat de monteur hierbij betrokken is? Dan is er
sprake van een zelfdenkende machine en van smart maintenance. Over dit thema
organiseert RCT Gelderland in 2017 op de Veluwe een werksessie met bedrijven.
We spreken met de gastheer van de werksessie en kennisleveranciers.

De
zelfdenkende
machine

V

roeger kwam een monteur tweemaal per jaar langs
voor onderhoud, of dat nodig was of niet. Vroeger
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Duurzame stad

is ook nu, in veel gevallen gaat het nog steeds zo.

Toch zien we dankzij sensoren een nieuwe praktijk opkomen.
Zeker bij nieuwere machines is het mogelijk om pas onderhoud te doen als de machine dat aangeeft. Bij UVS Industry
Solutions in Culemborg, waar Eveliene Langedijk directeur is,
ontwikkelen ze een sensorenlijn, waardoor smart maintenance mogelijk is. “Daardoor kun je op afstand de conditie van de
machine monitoren en veel beter voorspellen of een onderdeel aan vervanging toe is dan bij reguliere onderhoudsbeurten, want dat blijft nu eenmaal een momentopname.”
Eigen sensor
Het uitrusten van machines met sensoren die de onderhoudsstatus kunnen meten lijkt een dure grap. Dat is voor
UVS dan ook een reden om te onderzoeken of zij niet zelf
sensoren kunnen ontwikkelen die voor onderhoudsdoeleinden geschikte betaalbare metingen kunnen verrichten. Dat
lukt. UVS heeft een eigen sensorenlijn, die in aanschaf redelijk
goedkoop is: zo rond de 500 euro per sensor, terwijl concurrerende sensoren al snel een paar duizend euro kosten. De
sensor kan gecombineerde metingen doen. Hij meet onder
meer trillingen, gyroscopisch en temperatuur, is draadloos
en kan ook makkelijk met een magneet geplaatst worden. De
sensor meet zowel statische als dynamische data en maakt
gebruik van een krachtig communicatieprotocol, waardoor
de sensor goed te gebruiken is in fabrieken en te integreren
is in machines. De data die de sensor genereert moet ook
geanalyseerd en ontsloten worden. De ontsluiting en analyses van de data is tegenwoordig steeds gemakkelijker door
de aanwezigheid van LoRa, 3G, 4G en Wifi. De UVS-sensor
stuurt de genereerde data naar het onderhoudsmanagement
softwareplatform of naar de krachtige IIoT machine (Industrial Internet of Things), die zij hiervoor ontwikkelen.

Culemborg heeft gekozen voor
hightech & sustainability, daarover
schreven we in het vorige jaarschrift
al. In het afgelopen jaar is rondom dit
thema een concrete stap gezet: 100%
duurzaam en netwerk-onafhankelijk
wonen en ondernemen. Bedrijven en
bewoners wekken dus hun eigen energie op. Zover is het nog niet, maar in
2017 is er wel een coöperatie opgericht
, waarin een breed scala stakeholders
deelneemt, die gaat werken aan een
duurzaamheidsplan voor Culemborg,
waarbij de gemeente zelf elektriciteit
en warmte gaat opwekken. Als bronnen worden wind, zon en biomassa
gebruikt. RCT Gelderland is bij dit
initiatief betrokken.
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Technisch gezien is slim onderhoud mogelijk en levert het
voordelen, maar raken mensen hierdoor hun baan kwijt?
Eveliene Langedijk: “Nee, je kunt dankzij de sensor veel
efficiënter je onderhoud plannen, je stuurt je monteur alleen
op pad als er echt onderhoud nodig is. Daardoor kun je met
hetzelfde aantal monteurs meer onderhoudswerkzaamheden verrichten. Bijkomend voordeel is dat ze minder hoeven
te reizen en we minder voorraad nodig hebben. Ik ken een
bedrijf in de food, dat dankzij slim onderhoud de benodigde
voorraad reserveonderdelen heeft teruggebracht van 40.000
naar 4000 stuks. De klant betaalt alleen voor onderhoud dat
nodig is. Door zo te werk te gaan wordt het mogelijk om machines richting de 100 procent van de tijd te laten draaien.”

Onderhoud zit in ons DNA
Dat klanten het liefst zo min mogelijk reserveonderdelen op
voorraad hebben, is ook de ervaring van Qimarox. Voorraden
kosten geld en daar zitten hun klanten niet op te wachten.
Qimarox is gevestigd in Harderwijk en produceert verticale
transportsystemen en palletiseeroplossingen voor system
integrators en machinebouwers. Daarnaast heeft
Qimarox een consultancy poot en verricht het bedrijf service
en onderhoud aan de eigen machines en machines van derden. “Onderhoud zit in ons DNA”, stelt operations manager
Jaco Hooijer.
Bij Qimarox werken zo’n zeventig medewerkers. Voor een
deel in de productie, waarbij het bedrijf de producten modu-
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lair bouwt en ze vervolgens vanuit Harderwijk de wereld over

Niet haalbaar
Afvalverwerker Van Gerrevink uit
Apeldoorn verwerkt onder meer kokers
waarop papier heeft gezeten. Om het
laatste beetje papier eraf te krijgen,
moeten de kokers doorgezaagd worden.
Dit gebeurt met de hand. Kan hier een
robot geen uitkomst bieden? Eentje
die zo geprogrammeerd is, dat
deze het zaagwerk doet. Een

mooi project om vanuit RCT Gelderland
te ondersteunen met een digivoucher.
Bij deze vouchers zijn het productiebedrijven die willen uitzoeken of ze een
deel van de productie kunnen automatiseren, een ander bedrijf en/of kennisinstelling levert de benodigde kennis.
Het aanvragende bedrijf krijgt maximaal
10.000 euro er vanuit gaande dat de
totale kosten minimaal 20.000 euro zijn.
De innovatiemakelaars van RCT Gelderland beslissen samen met het CIVON,
Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Oost-Nederland, over de
toekenning.
Alleen gaat het bij een digivoucher niet
voor niets om het in eerste instantie
toetsen van de haalbaarheid van een
idee. Soms is een idee niet haalbaar of
zijn de uiteindelijke kosten zo hoog, dat
het niet leidt tot een rendabel product.
Dat laatste blijkt het geval bij Van
Gerrevink. Robotisering blijkt niet rendabel en dus zagen ze nog steeds met de
hand.
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gaan. Voor Qimarox is het van belang dat ze samen met de
integrator en gebruiker zorgen voor een zo optimaal mogelijk
presterende machine. Om die reden zijn ze voortdurend bezig
om hun machines te verbeteren. Hooijer: “Maar ja, onderhoud
is en blijft nodig, er kunnen onderdelen kapot gaan en dan
ontstaat er vaak dikke paniek. Nu proberen we dit te voorkomen door een onderhoudscontract af te sluiten en dan komen
de monteurs op gezette tijden langs. Als we onze machines
uitrusten met slimme sensoren hoeft dat niet, waardoor je je
mensen veel efficiënter kunt inzetten.”

Testopstelling
Aan smart maintenance zitten voordelen en mede om die
reden heeft Qimarox ingestemd met het hosten van een werksessie over dit onderwerp, die RCT Gelderland voor bedrijven
op de Noord-Veluwe organiseerde. Na deze bijeenkomst ging
Qimarox verder nadenken en vroegen ze zich af hoe groot de
markt is voor slim onderhoud. Om dit verder te onderzoeken
besloten ze om een testopstelling te bouwen van een machine, die ook is uitgerust met slimme sensoren. Hooijer verwacht
dat de testopstelling zal aantonen dat er voldoende vraag is
naar een zelfdenkende palletiseermachine. “Op termijn zullen
we een palettiseermachine ontwikkelen die we niet over de
gehele wereld kunnen monitoren, want dan moet de klanten
hen veel meer inzage geven in hun data. Maar de sensoren
waarmee we deze machine uitrusten en de informatie die
daarmee beschikbaar komt zal door de klant zelf verzameld
kunnen worden. Zij zullen deze data verwerken in statusrapporten en die aan ons ter beschikking stellen. Dat stelt ons dan
in staat om te beslissen of er onderhoud nodig is.”
Masterplan
Hollander Techniek uit Apeldoorn verricht service en onderhoud bij tal van bedrijven. Het bedrijf, ooit door Jan Hollander
opgericht, telt zo’n 450 medewerkers die werken in meerdere
vestigingen, namelijk: Apeldoorn (hoofdvestiging), Almere,
Amersfoort en Almelo. Naast service en onderhoud aan hun
eigen gerealiseerde projecten, werken ze ook voor derden: van
industriële IT tot techniek voor alle gebouwen.
Ardie van Veen, manager Service en Onderhoud: “Naast
bestaande data uit PLC’s¹ plaatsen we al tal van sensoren en
brengen we deze data naar de cloud. De stap die we dit jaar
gaan maken is het vertalen van deze data naar de dagelijkse
praktijk.”

¹Een PLC is een Programmable Logic Controller, een elektronisch apparaat
met een microprocessor die in de industrie machines aanstuurt.

Op 8 november 2017 organiseerde
RCT Gelderland op de Veluwe bij
het bedrijf Qimarox een werksessie
over ‘slim onderhoud maakindustrie’.
Bij de opzet van de sessie zijn RCT
Gelderland, Oost NL, NovelT en het
bedrijf UVS Industry Solutions als
kennisleverancier betrokken. Doel
van de werksessie is om kennis te
delen rondom smart maintenance en
relevante onderwerpen voor maakbedrijven op dit gebied te inventariseren. Door het organiseren van de
werksessie wordt het netwerk van
geïnteresseerde bedrijven in kaart
gebracht en bedrijven geselecteerd
die bereid zijn om deel te nemen aan
samenwerkingsprojecten en pilots.
De sessie telt ongeveer tien participerende bedrijven en na afloop besluiten
twee bedrijven om aan de slag te
gaan met smart maintenance. In 2018
organiseert RCT Gelderland vervolgsessies in onder anderen De Liemers
en de Stedendriehoek.
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Lastiger is
het vraagstuk
om onderhoud uit
te voeren aan verouderde machines, waarvoor smart
maintenance maar beperkt mogelijk is.
Dit neemt niet weg dat Hollander Techniek
wel stappen zet in die richting. Hollander Techniek
is actief in het zogeheten predictive maintenance, of het
voorkomen van fouten. Daarbij worden meerdere contractvormen afgesloten. De kern is dat het contract steeds precies
is toegesneden op de wensen van de klant. Daarnaast is Hollander Techniek bezig met de implementatie van het ‘Xaas, of
Anything as a service’ ² concept. Van Veen geeft een voorbeeld: “Bij een zwembad in Nijkerk leveren wij geen zwembadwater van dertig graden, maar sluiten wij een contract
af voor bijvoorbeeld het leveren van tien megawatt energie,
dat kan je alleen doen als je greep hebt op de installaties.”
Jacob Brobbel business developer vult aan: “Als wij gevraagd
worden om onderhoud te doen aan een machine, komen we
vaak met een veel breder masterplan, waarin we niet alleen
kijken naar die ene machine, maar naar de gehele keten
die daarop van invloed is. Op die manier zijn we veel meer
betrokken bij de operatie. Daarnaast moet je niet vergeten
dat het niet alleen een kwestie van techniek is, het gaat ook
om de organisatie waarin smart maintenance is ingebed, dat
is een aspect waar wij eveneens naar kijken.”

² Xaas, Anything as a service, is een concept waarbij tal van producten,

meestal via internet, als een service of dienst worden aangeboden. Een bedrijf levert dan bijvoorbeeld geen gloeilampen meer, maar levert als service
licht, de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven is aan het bedrijf.
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Focus op de export
MKB Deventer is de grootste lokale
MKB-organisatie, met zo’n 1200 leden. In
juni 2016 zijn de RCT innovatiemakelaars
aanwezig bij de uitreiking van het boekje
Made in Deventer, met portretten van een
kleine honderd Deventer exportbedrijven.
Een initiatief van MKB Deventer. Naast de
publicatie in drie talen, Nederlands, Duits
en Engels, is er ook een website waar de
bedrijven allemaal te vinden zijn. Als dat
in Deventer kan, waarom dan niet in Apeldoorn? De innovatiemakelaars gaan aan
de slag en weten financiële middelen los
te weken van de Rabobank, de gemeente
Apeldoorn, de Regio (Cleantech Regio
Development) en RCT Gelderland zelf.
Daarnaast participeren de lokale bedrijvenkring, Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA)
en de gemeente actief in het project. Dit
leidt in 2017 tot twee exportborrels voor
de bedrijven en honderd interviews met
exporterende bedrijven in Apeldoorn.
Voor RCT Gelderland is dit een mooi project, omdat we zo ons netwerk uitbreiden
en je ook ziet dat het weer leidt tot het
leggen van nieuwe verbindingen tussen
bedrijven. Bovenal kom je nieuwe bedrijven tegen, die de mooiste producten of
diensten leveren. Zo weten we nu dat in
trailers die gekoelde en bevroren waar
vervoeren een tussenwand staat, die speciaal ontwikkeld is door een bedrijf
uit Apeldoorn: STORR.

Unidix -4: voor
grotere kantoren
In het jaarschrift over 2016 schreven wij
over de ontwikkeling van de Unidix door
Max Dekkers (Cherrytronix) uit Ammerzoden, in Rivierenland. De Unidix
zorgt ervoor dat als de stroom uitvalt en
vervolgens in één keer weer op gang komt
er geen piekbelasting ontstaat, waardoor de laptops opnieuw uitgeschakeld
worden. Dit wordt bereikt door de laptop
geleidelijk stroom te geven, waardoor
de piekbelasting wordt voorkomen. In
2016 schreven we over de ontwikkeling
van de Unidix 1, 2 en 3. In het afgelopen
jaar is Dekkers verder gegaan en heeft
hij de Unidix 4 ontwikkeld, die nu ook in
grotere kantoren en complexen gebruikt
kan worden. Bovendien is Dekkers gaan
samenwerken met een grote leverancier,
waardoor de Unidix ook in grotere aantallen geproduceerd gaat worden. Een mooi
voorbeeld van een succesvolle innovatie
waar RCT Gelderland aan heeft bijgedragen.
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Feiten & cijfers
RCT Gelderland
2017

Aantal makelaars in fte: 4,83

Bereik aantal ondernemers: 1055

Aantal samenwerkingen: 372

Nieuw voor netwerk: 540
overig

Samenwerkingen in 2016: 297

advies
creatieve industrie
EMT

deelname aan bestaande clusters

health
agro&food
Totaal 1055

Totaal 372

ICT
maakindustrie

bedrijf met kennisinstelling
samenwerking met andere bedrijven

maakindustrie

744

EMT

51

samenwerking met andere bedrijven

198

ICT		

61

creatieve industrie 36

samenwerking bedrijf met kennisinstelling

agro&food

55

advies

53

deelname aan bestaande clusters

health

20

overig

35

73
101

Nieuwe clusters: 5

Made in Apeldoorn

Smart Maintenance

High Tech & sustainability

Smart building

IoT farm
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Jaarcijfers

looptijd 01-01-2016 t/m 31-12-2019

2016

2017

2018

Beschikking provincie

Realisatie

Realisatie

Begroting

2.423.506

535.466

589.289

812.740

277.693

47.012

89.824

156.475

27.127

38.445

6.504

12.000

1

Salarissen

2

Organisatiekosten

3

Gezamenlijke database

4

Communicatie

129.665

36.509

34.689

59.935

5

Administratie en jaarrekening

158.815

29.008

47.646

50.000

6

Accountant

29.923

3.025

7.855

6.000

7

Secretaris ondersteuning

14.961

1.543

0

0

8

Kennisontwikkeling

158.232

5.050

45.092

102.850

3.190.000

696.058

820.900

1.200.000

Toelichting bij de kostenposten

INKOMSTEN PROVINCIE GELDERLAND:
Budget: 		

820.900

Inkomsten:

800.000

Inzet egalisatiereserve:

20.900

Begroting 2018
Voor 2018 is een verhoging van het budget ontvangen van 50%. Hiervan is in
ieder geval 1 extra makelaar aangetrokken. Daarnaast is er budget om extra

Salarissen

capaciteit in te huren voor business development

Er heeft een wisseling van makelaars plaatsgevonden. Voor 2017 was voorzien in een hoger budget, voor 4,9 fte. Uiteindelijk zijn 4,83 fte gerealiseerd.

Bestuur RCT Gelderland
Ook daar heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Op 31-12-2017

Organisatiekosten

bestaat het Algemeen Bestuur (AB) uit: T. Lammers, P. Mosterd, H. de Wit,

Deze zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Is met name veroorzaakt door het

J. Kluitmans, T. Hauzer, B. Oderkerk, P. Broos, M. Geerts, E. Hissink, H. Valster,

structureel inhuren van een belbureau dat de koude acquisitie verzorgt.

J. Bouvrie.
Zij hebben in 2017 vier keer vergaderd met als onderwerpen:

Kennisontwikkeling

•

Jaarwerk 2016

In 2017 zijn de volgende bijeenkomsten studiereizen geweest

•

Voortgang 2017

* Trendtour met ondernemers naar Berlijn

•

Activiteitenplan 2018.

* Studiereis met ondernemers naar Silicon Valley
* Smart Cafés

Dagelijks Bestuur (DB): T. Lammers, P. Mosterd, H. de Wit, J. Kluitmans

* Bijeenkomsten Internet of Things

Zij vergaderen iedere maand met elkaar en met de makelaars om de
dagelijkse gang van zaken te besperken en strategische lijnen uit te zetten.
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RCT Gelderland streeft naar slim en duurzaam.
Deze publicatie is daarom in onze eigen provincie
verantwoord en waterloos gedrukt in gifvrije
bio-inkt op gerecycled, FSC gecertificeerd papier.
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GA DE VERBINDING AAN MET RCT GELDERLAND
DEEL 2
Stap 1: Verbind de punten
Stap 2: knip uit
Stap 3: goed bewaren
Meer informatie over RCT Gelderland op:

Volgend jaar deel 3

www.rctgelderland.nl

Spaar ze allemaal. Over 2 jaar ziet u het resultaat!

