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Jeroen Rouwhof is directeur van STODT 
Toekomsttechniek, een kenniscentrum 
en hightech bedrijfsopleider in Hengelo, 
dat al ruim 30 jaar personeel opleidt, bij- 
en omschoolt voor de maakindustrie op 
mbo- en hbo-niveau.

Harry van de Vosse was in 2005 mede-
oprichter van Vosteq Industry 
Consulting Group uit Almelo, en is daar 
nog steeds directeur. Vosteq begeleidt 
bedrijven in de maakindustrie bij het re-
aliseren van doorbraken in productie-
prestaties en bedrijfsrendement.
Accountmanager Klaas Venema werkt bij 

Beenen Industriële Automatisering in 
Zwolle. Dat bedrijf verleent diensten aan 
de industrie, met de focus op een zo slim 
mogelijke productie en productie-effici-
ency.

Namens Hollander Techniek uit 
Apeldoorn – systeemintegrator en tech-
nisch dienstverlener in utiliteit, retail en 
industrie – is Anne-Jaap Deinum aange-
schoven. Op zijn visitekaartje staat 
Senior Business Consultant Industrie.
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Samen met 7 mannen, de 
industrial engineer Harry 
van de Vosse van Vosteq, de 

automatiseerders Klaas Venema (Beenen 
Industriële Automatisering) en Anne-Jaap 
Deinum (Hollander Techniek), opleiders 
Jeroen Rouwhof (STODT Toekomsttechniek) 
en gastheer Peter van Dam (Saxion), 
automotive-specialist Bram Hendrix 
(AutomotiveNL) en fiscalist bij veel technische 
bedrijven Arnold Poelstra (EY) debatteert 
ze graag mee over Smart Industry en de 
mogelijkheden die er daarvoor en daardoor 
zijn in Oost-Nederland. Aan de hand van een 
aantal stellingen ontstaat een boeiend en 
geamuseerd gesprek.

WAT IS SMART INDUSTRY EN IS HET 
WEL ZO NIEUW?
Voordat we kunnen gaan praten over Smart 
Industry, is het goed om eerst te kijken wat 
we er onder verstaan. Peter van Dam trekt de 
discussie los: “Ik ben vroeger actief geweest in 
de industrie en productie en daar werkten we 
al met de voorloper van wat nu Smart Industry 
heet. Alleen de naampjes, de intelligentie en 
de mogelijkheden verschuiven in de loop van 
de tijd. Ik zie Smart Industry als een logische 
ontwikkeling van het verleden.”

Anne-Jaap Deinum had een soortgelijke 
opmerking eerder tijdens de voorstelronde 
ook al gemaakt: “Eigenlijk is het helemaal 
niets nieuws. Wij als systeemintegratoren 
doen het al een hele tijd. De kern voor mij is: 
met elkaar samenwerken, de keten opzoeken.” 
Klaas Venema had begrijpend geknikt: “Smart 
Industry is niets nieuws. Beenen past dat al 
lang toe. Maar tegenwoordig krijgt het meer 
de aandacht.”

Harry van de Vosse reageert: “Smart Industry 
is voor ons geen verzamelbegrip als iets wat we 
al jaren doen. Wij verbijzonderen het in onze 
dienstverlening naar Smart Manufacturing. 
Het is voor mkb-maakbedrijven een harde 
noodzaak om de transitie te maken. Maar het 
is voor hen ook moeilijk vast te stellen waar te 
beginnen. Wij ondersteunen met het maken van 
integrale plannen en met het implementeren 
van oplossingen”.

Van de Vosse vervolgt: “Ik zie het vooral als 
zorg voor je concurrentiepositie in de wereld 
en niet meer alleen in Nederland. Dat zal 
alleen lukken als je het op een zo slim en 
efficiënt mogelijke manier doet. Als we blijven 
produceren zoals voorheen, verliezen we het 
zeker.”

IN OOST-NEDERLAND LIGT EEN GOEDE 
BASIS VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN 
SMART INDUSTRY
Arnold Poelstra kijkt als fiscalist bij veel 
bedrijven binnen. Hij onderschrijft de stelling, 
maar: “Samenwerken zou de basis moeten 
zijn, maar dat stokt vaak en komt dan niet van 
de grond. Dat de vraag van de een niet belandt 
bij het antwoord van de ander. Er is weinig 
transparantie: weten we elkaar te vinden? Dat 
is in de praktijk vaak lastig.”

Peter van Dam: “Je zou uit kunnen gaan van 
de definitie dat je processen en producten 
slimmer moeten worden. Dat raakt je 
informatievoorziening, wat je big data zou 
kunnen noemen. Dat raakt je businessplan, 
omdat je misschien iets anders moet gaan 
produceren en dat raakt je mensen, omdat 
je anders moet gaan opleiden. Wat je mist 
in Oost-Nederland is een voldoende grote 
partij die de voortrekkersrol op zich neemt. 
Denk aan Philips in Drachten, dat samen met 
Norma in die regio het voortouw neemt. Daar 
zou je in Oost-Nederland er een paar meer van 
moeten hebben.”
Daar springt Van de Vosse op in, door onze 
Oosterburen te benoemen. “We hebben een 
kans in Duitsland als Oost-Nederland. 

 “Focus en zoek elkaar op!”
Het is een mooi groepje vakmensen en een gemêleerd gezelschap, dat zich in één van de vele ruimtes van de Saxion 
Hogeschool in Enschede verzamelt om met elkaar van gedachten te wisselen over Smart Industry. Evelien Wieringa 
van grEw-it uit Bruchterveld is dan weliswaar de enige vrouw in het gezelschap, zij voelt zich geen vreemde eend in 

de bijt. “Ik doe dit werk al bijna 20 jaar en voel me thuis in deze wereld. Wij implementeren vooral ERP-systemen op 
basis van Microsoft.” 

Gastheer namens Saxion in Enschede is 
Peter van Dam, directeur Academie Life 
Science, Engineering & Design. De aca-
demie LED telt 2500 studenten in 10 ba-
cheloropleidingen – verdeeld in de 
domeinen Engineering en Life Science - 
en één masteropleiding (Applied 
Nanotechnology), die in ontwikkeling is.

AutomotiveNL, clusterorganisatie van 
het automotive bedrijfsleven, heeft Bram 
Hendrix vanuit Helmond naar Enschede 
gestuurd. Aan AutomotiveNL zijn ruim 
160 partners verbonden, waarvan 140 
bedrijven en verder kennisinstellingen 
en overheden.

Evelien Wieringa implementeert al bijna 
20 jaar namens grEw-it uit Bruchterveld 
ERP-oplossingen, voornamelijk in pro-
ductiebedrijven.

Fiscalist bij EY in Hengelo en Zwolle, 
Arnold Poelstra, houdt zich voornamelijk 
bezig met advisering van technologie- en 
maakindustriebedrijven in Nederland en 
daarbuiten.

RONDE TAFEL Tekst: Johan Koning // Fotografie: Wim van ’t Hoff
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“Zet bedrijven bij elkaar en zet een 
stip op de horizon die niet te ver 

weg is, en ga eraan werken”

“Bij bedrijven is grote behoefte aan goed 
opgeleide mbo’ers en praktische hbo’ers, 

zodat ze flexibel hoogwaardige 
producten kunnen produceren”

Dat is interessant. Maar het is heel belangrijk 
dat de toeleveranciers in de ketens zelf het 
initiatief nemen. In Zuid en Noord zijn de 
grote partijen het voorbeeld en die trekken 
de toeleveranciers wel mee. In het oosten 
is dat minder aan de orde. Daarom is het 
belangrijk dat je voorbeelden zoekt. Bij Smart 
Manufacturing hoort, dat je je klanten kiest. 
Omdat je als bedrijf zo geautomatiseerd en 
geoptimaliseerd bent dat 
je binnen een bepaalde 
stroom heel veel variatie 
aankunt. Je moet je 
processen aanpassen 
aan de door jou gekozen 
klanten en markten.”

KENNISINSTELLINGEN 
MOETEN EEN VOOR-
TREKKERSROL SPELEN OM OOST-NEDER-
LAND SMART TE MAKEN
“Ik heb, voordat ik in Twente kwam werken, 
in de regio Eindhoven gewerkt”, zegt Arnold 
Poelstra. “Daar had je een aantal grote spelers 
die de regio omhoogtrokken. Dat zag je in 
het Westen ook, en nu ook in het Noorden. 
Wat je in het Oosten hebt, is een hele sterke 
universiteit met technische opleidingen en 
iets unieks als de nanotechnologie. En je hebt 
de hogeschool én de handjes in vakmensen. 
Het zou best kunnen dat je inderdaad bij 
het onderwijs moet beginnen.” Peter van 
Dam: “Het onderwijs is tegenwoordig sterk 
uitgelijnd met de industrie-ambities op het 
vlak van ‘high tech systems & materials’. En 
particuliere partners zoals STODT, die daarin 
een rol kunnen spelen. Dat is prima, maar 
het begint bij de bedrijven, die de energie 
moeten hebben en moeten zien dat er een 
businesscase ligt. Anders krijg je geen poot 
aan de trappers om bijvoorbeeld een field lab 
te realiseren.”

Jeroen Rouwhof: “Bij bedrijven is grote 
behoefte aan goed opgeleide mbo’ers 
en praktische hbo’ers, zodat ze flexibel 
hoogwaardige producten kunnen produceren 
en kunnen inspringen op de steeds 
complexere technieken.” Bram Hendrix vult 
aan: “Ons innovatieprogramma is gekoppeld 
aan het onderwijs. De engineer van 2025 
staat daarbij centraal. We willen toponderwijs 
realiseren, dat studenten in staat stelt de 
technologische uitdagingen voor de komende 
decennia aan te gaan. Zodat ons bedrijfsleven 

ook in de toekomst goed gekwalificeerd 
personeel heeft.”

“Onze klanten zijn machinefabrieken van 
20 tot 60 werknemers. Ondanks die grootte, 
hebben ze vaak maar een beperkte scope en 
visie en ze hangen soms helemaal aan de 
bedrijven in Zuid-Nederland, zoals ASML”, 
vertelt Klaas Venema. “Ze missen vaak ook 

R&D-budget en hebben een beperkte horizon. 
Het gaat er vaak om: heb ik volgende maand 
nog werk. Als je in de automotive zit, dan heb 
je vaak wel langere contracten, maar gewone 
machinefabrieken zijn vaak jobhoppers, of 
heel specialistisch. Die hebben het budget ook 
niet om alles smart te doen.”

Over de automotive-branche gesproken: 
Bram Hendrix zit niet voor niets aan tafel. 
“Wij hebben als clusterorganisatie het 
innovatieprogramma ‘Automotive voor de 
toekomst’, waarin we niet te ver vooruit 
kijken, maar ook niet te dichtbij. Het jaar 
2025 is de stip aan de horizon. Hoe ziet het 
voertuig er dan uit? Interessant vraagstuk 
daarbij is hoe je andere industrieën ook met 
jouw materialen kunt laten werken. Ten Cate 
is daar goed mee bezig in de automotive-
industrie. Onder andere de monocoque van de 
Alfa Romeo 4C is hier een voorbeeld van. Die 
is compleet gemaakt van CRFB (Carbon Fiber 
Reinforced Polymer, red). Dit is een enorme 
stap in de transitie naar lichtere auto’s, om 
daarmee de CO2-footprint te verlagen.  Maar 
bedrijven moeten vandaag ook overleven. 
Dat is een spanningsveld dat je blijft zien bij 
radicale technologische innovaties. Zo zie 
je dat een partij als BMW de komende vijf 
jaar nog wel voornamelijk met traditionele 
materialen gaat werken, maar ze bereiden 
zich wel voor op de transitie naar lichtere 
materialen.”
Daar haakt Peter van Dam weer op in: “Je 
hebt bijvoorbeeld het IMPT (Innovatieve 
Materialen Platform Twente) onder leiding 

van Karin van Buren in samenwerking 
met een aantal designbureaus. We 
zetten een club bedrijven bij elkaar, die 
met nieuwe materialen werken. Ze zijn 
absoluut niet elkaars concurrenten, maar 
zeer geïnteresseerd in wat een bepaald 
materiaal voor verschillende branches en 
doeleinden kan betekenen. Daar zijn nu 
twee interessante rondes van geweest. Het is 

een sporadisch voorbeeld, 
mogelijk omdat er twee keer 
subsidie voor is verkregen. 
Zonder subsidie gaat het 
moeilijker.”

VEEL BEDRIJVEN ZIJN TE 
KLEIN OM INVLOED UIT TE 
OEFENEN
Jeroen Rouwhof beaamt 

dat probleem: “Ze moeten als OEM’s 
leveren volgens de specificaties van de 
merkfabrikanten. Ze doen hun werk 
goed, maar ze zijn te klein om te zeggen 
dat iets anders moet of kan. Omdat ze 
vaak ook inwisselbaar zijn en dat is dan 
een belemmering. Terwijl je eigenlijk 
tegen je klant zou moeten zeggen: ‘laten 
we de krachten bundelen’. Of tegen een 
collega-bedrijf. Er zijn wel wat initiatieven, 
bijvoorbeeld op het gebied van verspaning. 
Het gaat dan om bedrijven die een cluster 
vormen, de één neemt dan grootverspaning 
voor zijn rekening en de ander 
kleinverspaning of nanoverspaning. Het kan 
dus wel, dat zaken, opdrachten en kennis 
gedeeld worden. Maar ze zijn ook bang om 
daardoor aan het eind van de maand te 
weinig verdiend te hebben.”

“Maar”, stelt Harry van de Vosse vast, 
“als je buurman kiest voor een Smart 
Manufacturing-oplossing, dan maakt de 
keten kennis met andere rendementen, 
prestaties en verdienmodellen. In drie 
jaar tijd bedienden we zo’n 65 bedrijven, 
waarvan 50 met de implementatie van 
Lean en 15 met het realiseren van een 
productieautomatisering. We hebben 
bij 5 van deze 15 bedrijven een Smart 
Manufacturing-niveau bereikt. Van 
deze 5 bedrijven hadden er 2 een Smart 
Manufacturing-plan. Het laat zien dat er voor 
veel bedrijven zeker de mogelijkheid is om op 
basis van een stip op de horizon planmatig 
sprongen in manufacturing te maken.

“We hebben”, gaat Van de Vosse verder, “een 
scan voor mkb-maakbedrijven ontwikkeld, 
waarmee we ze op drie ontwikkelniveaus 
indelen. Niveau 1 zijn de mkb’ers met de 
traditionele methoden, niveau 2 zijn de 
bedrijven met focus en Lean-ingerichte 
processen en bij niveau 3 voldoet het bedrijf 
aan alle randvoorwaarden voor de sprong 

RONDE TAFEL
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“Waarom laten we Duitse en Nederlandse 
bedrijven niet samenwerken?”

naar een Smart Manufacturing. Wij zoeken 
die maakbedrijven die van niveau 2 naar 
niveau 3 of direct van niveau 1 naar niveau 
3 willen groeien. Dat was tot voor kort een 
klein groepje in de markt.”

Anne-Jaap Deinum: “De ondernemer zou 
andersom moeten denken: niet wat hij 
over twee jaar moet produceren, maar 
wat hij over twee jaar wíl produceren. En 
daarbij moet hij dan zijn markt zoeken 
en daarin zou hij moeten investeren.” 
Fiscalist Poelstra merkt daarbij op: “Maar 
uiteindelijk moet je morgen ook nog geld 
verdienen.”

Bram Hendrix: “Maar je zult wel de trend 
moeten volgen. Bedrijven van over de wereld 
komen niet naar Nederland omdat we zo 
goedkoop zijn. We zijn zelfs hier en daar 
te duur. Maar wel heel goed! Je zult dus 
moeten blijven innoveren, dat is de enige 
kans. Daarbij gaat het om het herkennen 
van de trends en daarop inspelen. Met 
lichtere materialen of CO2-reductie is de 
automotive-branche bezig, maar ook de 
aerospace-sector. Zet bedrijven bij elkaar en 
zet een stip op de horizon die niet te ver weg 
is. En ga eraan werken.”

“Als ik heel simpel vertel hoe een Smart 
Factory werkt”, stelt Harry van de Vosse, 
“dan is het een equivalent van een 3D-printer. 
Producten zijn vormvrij geconfigureerd 
en digitaal gespecificeerd door de klant. 
Ze gaan ‘first in first out’ door de fabriek, 
de machines zijn integraal gekoppeld en 
worden automatisch digitaal aangestuurd. De 
producten komen in verschillende vormen en 
uitvoeringen stuk voor stuk precies op tijd uit 
de fabriek.”

Klaas Venema vult aan: “Heel vaak is het 
het veranderen van de mindset. De directie 
zegt: ‘We doen het al tien jaar zo’. Maar wij 
zeggen: ‘Wij doen dit al twintig jaar efficiënter. 
Waarom verander je niet?’ Bedrijven blijven 
vaak onnodig in hun productieproces hangen, 
terwijl de wereld om hen heen te snel gaat.”

“Waarom laten we Duitse en Nederlandse 
bedrijven niet samenwerken?”, stelt Jeroen 
Rouwhof. “Dan halen we ook weer wat werk 
terug uit Azië naar Nederland. Door het goed 
in te richten, kun je die stap maken. Ik zie 
daarin zeker kansen voor de maakindustrie in 
Nederland. Soms weten bedrijven niet eens 
van elkaar dat er tien kilometer over de grens 
een bedrijf zit, dat alles uitbesteedt aan China. 

Terwijl zij dat werk ook zouden kunnen doen. 
Smart Industry is niet alleen een robot ervoor 
zetten, maar ook strategie en communicatie.”

Eveline Wieringa komt bij veel bedrijven 
over de vloer. Samenwerking is volgens 
haar noodzakelijk. “In Hardenberg gaat de 
gemeente bijvoorbeeld bedrijven bij elkaar 
zetten, zij faciliteren dat. Dat is volgens mij 
ook een probleem: hoe krijg je iedereen bij 
elkaar. Een gemeente is vertrouwd, daar wil je 
wel instappen. Ik denk dat de gemeente en de 
kennisindustrie dat samen moeten oppakken. 
De gemeente heeft er ook baat bij, want zij 
willen dat de werkgelegenheid blijft én groeit. 
En ze willen grond verkopen.”

“Maar voor de technologie op zich, daarin kan 
de gemeente geen rol spelen”, denkt Peter van 
Dam. “Daar hebben ze ook geen geld voor. 
Maar de provincie kan wel een goede speler 
zijn. Overheden moeten niet alleen innovators 
stimuleren, maar ook bedrijven die er al 
langer zijn en die groeipotentie hebben. Niet 
al het geld zou naar startups moeten gaan, 
maar juist ook naar scale-ups.” Samenwerken, 
is de conclusie van dit gesprek, is in ieder 
geval essentieel. Jeroen Rouwhof: “En focus 
op wat je écht goed kunt.”  «
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