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Smart Industry

Jo Pauwels bespreekt de opportuniteiten om de 
maakindustrie opnieuw naar België te halen.

Digitalisering & 
automatisatie
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Innovatieve Belgische software 
maakt process data analyse
toegankelijker.
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AI en machine learning: 
nemen intelligente computers 
binnenkort de wereld over?
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De weg van onderzoek 
tot valorisatie.
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Informatie & registratie

www.assetperformance.eu

Leer hoe u meer uit uw assets haalt dankzij:
• Inspirerende workshops
• +100 conferentiepresentaties
• Innovatieve beurs met +50 standhouders
• Hybride: volg online of live in Antwerpen
Met keynotes van o.a.
• Alexander Broos (umati & VDW)
• Matthias Kuom (DG Connect)
• Peter Hinssen (ondernemer & auteur)

Hybrid conference & exhibition | 26 - 28 Oct.Hybrid conference & exhibition | 26 - 28 Oct.
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H et algemene herstel van de 
industrie komt nu echt op 
gang en wordt bijkomend 
versneld door diverse 
Vlaamse en federale initi-

atieven, zoals het ‘digitalisering accelerator 
plan’ van Flanders Make. Dit alles moet lei-
den tot een duurzame transformatie van de 
bedrijven en de economie. Wij geloven dat 
een slimme industrie met toekomstpotenti-
eel duurzaam, gedigitaliseerd en competitief 
is en dat elke businesstransformatie best op 
deze pijlers steunt om het voortouw te blijven 
nemen in een wereldwijde economie. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt een van de sleutelfac-
toren voor een slimme industrie die past in 
het huidige maatschappelijk en economisch 
klimaat. Duurzaamheid steunt op vier pila-
ren om tot een slimme industrie te komen: 

1. een groene economie met meer aandacht 
voor energie-efficiëntie en elektrificatie.

2. een menselijke economie die gericht is op 
werkbaar werk, upskilling en reskilling.

3. een ecosysteem economie die duur-
zame samenwerkingen met bedrijven 

en kennisinstellingen opzet om complexere 
processen te realiseren.

4. een circulaire economie die concepten 
als levensduurverlening, remanufac-

turing en smart maintenance als de nieuwe 
norm beschouwt.

Digitale transformatie
Daarnaast is data de tweede drijvende kracht 
achter een succesvolle digitale transformatie. 
Data kan gebruikt worden om meer in te zet-
ten op digitale mogelijkheden zoals cobots, 

digitale werkinstructies, augmented reality, 
digital twins, virtual reality, enz. We moe-
ten artificiële intelligentie combineren met 
domeinkennis en menselijke inzichten om 
ervoor te zorgen dat we de impact ervan kun-
nen beheersen. Enkel zo kan het de he�oom 
creëren die we nodig hebben voor de integra-
tie van mens en machine. Het ondersteunt het 
organisatorisch leerproces dat zowel mens als 
machine versterkt en draagt bij aan werkbaar 
werk en efficiënte productieprocessen die in 
de toekomst het verschil zullen maken.

Competitiviteit
Een ander aspect dat bijdraagt aan de uit-
bouw van een slimme industrie, is de com-
petitiviteit van de maakbedrijven. Meer dan 
ooit vraagt de klant maatwerk in kleine volu-
mes. Bedrijven die hun ontwerp- en produc-
tiekosten onder controle weten te houden, 
kunnen zo concurrentieel blijven op de 
globale markt. End-to-enddigitalisatie is 
daarbij een sleutelelement om op een flexi-
bele en geautomatiseerde manier te kunnen 
inspelen op de continu veranderende klan-
tenvragen en de daartoe benodigde design- 
en productieaanpassingen.

Het onderscheidend vermogen voor 
industriële spelers om een duurzame trans-
formatie op gang te trekken, bevindt zich 
dus in de relatie tussen mens, machine 
en domeinkennis. Een versnelde imple-
mentatie van digitale oplossingen en extra 
aandacht voor duurzaamheid en competi-
tiviteit vormen de noodzakelijke cocktail 
om onze welvarende economie verder uit 
te bouwen onder druk van internationale 
grootmachten. Ik ben alvast optimistisch: ik 
zie een positieve dynamiek vanuit Flanders 
Make: we werken intens samen en creëren 
met ons onderzoek maatschappelijke en 
industriële impact op elk van de sleuteldo-
meinen richting een slimme industrie. ■
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Onderzoek
Een deskundige blik op de werking van  

‘model-in-the-loop-testing’.

nl.planet-business.be
Ontdek online hoe digitalisering, duurzaamheid  

en economische winst hand in hand gaan.

Visie
De voordelen van  

edge computing en edge AI door 
de ogen van onze expert.

Dirk Torfs

CEO FLANDERS MAKE

De pijlers achter de 
industrie van de toekomst
In deze bewogen tijden hebben veel bedrijven hun veerkracht getoond  
en de coronacrisis nuttig gebruikt om in te zetten op innovatie. Dirk Torfs, 
CEO bij Flanders Make, ziet de toekomst dan ook positief tegemoet.

Voorwoord

De slimme 
industrie van 
de toekomst 
is duurzaam, 
gedigitaliseerd 
en competitief.
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VOLG ONS

LVDGROUP.COM

SHEET METALWORKING, OUR PASSION YOUR SOLUTION

Wij zijn LVD, een wereldteam, innovatief, wendbaar en gepassioneerd.
Plaatbewerking zit in ons bloed en daarom ontwerpen en maken we al meer dan 70 jaar de machines van morgen.
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D e digitale transformatie 
van het bedrijfsleven was 
al een tijdje in sneltempo 
aan de gang, maar door de 
coronapandemie is deze nog 

versneld. Vandaag de dag zijn echter nog 
steeds heel wat bedrijven sequentieel geor-
ganiseerd. Afdelingen opereren als afzon-
derlijke eilanden, waarbij de afwikkeling 
van diverse taken zich één na één afspeelt 
in een specifieke volgorde. “Stel dat bij een 
machine een controlelamp gaat branden”, 
vertelt Szekeres. “In het traditionele model 
kreeg je eerst een operator die poolshoogte 
kwam nemen en vervolgens een hersteller 
contacteerde, waarna een testprocedure 
de reparatie moest bekrachtigen. Een 
omslachtig en vooral tijdrovend lineair 
proces dat vaak ook risico’s en complexe 
handelingen met zich meebracht, zowel 
qua uitvoering van het werk als in de com-
municatie tussen mensen en afdelingen. 
In een digitaal getransformeerde omgeving 
worden verschillende stappen over elkaar 
heen gedrapeerd, een gelayerd proces dat de 
doorlooptijd tussen verschillende handelin-
gen beduidend verkort. Diezelfde machine 
is nu geconnecteerd binnen een netwerk 
dat efficiënt data uitwisselt, waardoor al op 
voorhand gedetecteerd wordt wanneer de 
machine bijvoorbeeld in onderhoud moet. 
Op die manier kan je meer anticiperen en 
beter met defecten omgaan.”

Covid als katalysator
Covid oefende een significante invloed uit 
op de verwachtingen van de klant. Voortaan 
wil die nog sneller en nog efficiënter gele-
verd krijgen. Vroeger werd door de sales- 
of supportafdeling een klantenbehoefte 
gecapteerd, nadien doorgesluisd naar de 
engineering-, design- of productieafdeling, 
met als sluitstuk de verzending. Vandaag 
verloopt dat proces een pak gestroomlijn-
der. “Diezelfde vraag in een systeem dat alle 
afdelingen connecteert, wordt nu haast in 
realtime verwerkt. Het gevolg is dat - waar 
de digitalisering in het verleden al hoog op 
de agenda van zaakvoerders en aandeel-
houders stond - automatisering vandaag 
hun prioriteitenlijst aanvoert. Daarnaast 
ontstonden ook nieuwe ‘digital first’-pro-
ducten en kreeg agility - de snelheid waar-
mee uitvoeringen of aanpassingen kunnen 
plaatsvinden - nog meer gewicht: meer dan 
vroeger worden bedrijven geacht meteen in 
te spelen op de veranderende vraag van de 
klant en problemen in de stock of supply-
chain soepel op te vangen.”

Nieuwe werkomgeving, nieuwe rollen
Om de verticale lijnen - de diverse cycli bij 
de ontwikkeling, productie en verkoop - bin-
nen een bedrijf te linken aan zijn horizon-
tale structuur (klassieke IT-systemen zoals 
ERP, CRM, PLM) is het weven van een digital 
thread essentieel. Vandaag blijven data vaak 

Digitale transformatie:  
kies voor een globale strategie
Bij de overgang van een analoge naar een digitale werkomgeving komt heel wat 
kijken. “Cruciaal is echter dat een bedrijf start met een globale strategie die van 
daaruit verschillende initiatieven lanceert, eerder dan een reeks kortlopende 
projecten op poten te zetten”, weet Josef Szekeres van 9Altitudes.  Tekst: Katrien Bonne

De digitale 
transformatie 
draait helemaal 
rond het 
verkorten 
van de 
doorlooptijden.

De verwachting 
van een return 
on investment 
op korte termijn  
mogen bij een 
volledig digitaal 
transformatie- 
proces licht 
getemperd 
worden: vaak 
neemt het  
totale traject 
twee tot vier 
jaar in beslag.

te lang hangen in individuele systemen, ter-
wijl een digitale draad door het hele bedrijf 
heen alle gegevens aan elkaar knoopt. Een 
andere manier van werken impliceert ook 
nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. 
Werknemers dienen alternatieve skills te 
verwerven en een changemanagement-
proces te doorlopen. “Voor dat menselijke 
aspect is soms te weinig belangstelling”, 
benadrukt Szekeres. “Het komt in projecten 
te weinig aan bod of er is nauwelijks budget-
taire ruimte voor. Nochtans is het zaak om 
vanaf de eerste dag met alle betrokkenen 
samen te zitten: wat is de strategische visie 
op het volledige transformatietraject? Welke 
impact valt te verwachten op jobinhoud? 
Welke evolutie is mogelijk naar werk met 
een hogere efficiëntiegraad en meer toege-
voegde waarde? Vanuit het management 
krijgt dat vooralsnog te weinig aandacht, 
met soms frustraties en onbeantwoorde vra-
gen bij de werknemers tot gevolg.”

Agility is key
De verwachting van een return on invest-
ment op korte termijn mogen bij een volledig 
digitaal transformatieproces licht getemperd 
worden: vaak neemt het totale traject twee tot 
vier jaar in beslag. “Daarom mikken we op een 
reeks snelle realisaties verspreid over de ganse 
periode”, aldus Szekeres. “In de aanloopfase 
wordt the bigger picture gecreëerd. Dat schetst 
de doelstellingen van het bedrijf en de poten-
tiële impact op de cijfers, werknemers en sys-
temen. Het is een belangrijke stap: hier wordt 
het raamwerk gebouwd dat alle projecten 
zal kaderen waarbinnen het transformatie-
proces plaatsvindt. We pakken dit heel agile 
aan: in plaats van veel tijd te besteden aan de 
analyse, uitwerking en testing om pas nadien 
met een volwaardig plan op de proppen te 
komen, organiseren wij onze teams zo dat ze 
relatief snel projecten uitwerken en feedback 
uitlokken, waarna de volgende stap alweer in 
de steigers staat. Op die manier kan de klant 
sneller aan de slag, vlotter bijsturen en zijn 
team van medewerkers makkelijker briefen. 
Samengevat: de digitale transformatie draait 
zoals eerder aangegeven helemaal rond het 
verkorten van de doorlooptijden.” ■
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Meer weten?

9altitudes.com

Josef Szekeres

BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER DIGITAL 
TRANSFORMATION 
9ALTITUDES
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Process data analyse wordt toegankelijker

Wat is jouw definitie van smart industry?
“Smart industry is voor mij de combinatie 
van nieuwe technologieën - denk aan analy-
tics, machine learning en artificiële intelli-
gentie - en mensen die vlot in staat zijn om 
die technologieën te gebruiken. De data die 
sensoren genereren, hebben heel wat poten-
tieel om optimalisaties door te voeren in het 
productieproces. Maar dan moet je uiter-
aard wel in staat zijn om deze te capteren 
en te visualiseren, zodat ze wanneer nodig 
kunnen worden gebruikt voor operationele 
inzichten en correctieve acties.”

Hoe willen jullie bij TrendMiner de Belgi-
sche procesindustrie slimmer maken?
“We hebben een software ontwikkeld 
waarmee process engineers en operatoren 
makkelijk kunnen zoeken naar trends en 
hun procesdata meteen kunnen bekijken, 
zonder de hulp van een data scientist. Daar-
mee krijg je alles wat je nodig hebt om de 
prestaties van je installaties te analyseren, 
monitoren en voorspellen. Bovendien stelt 

de software je in staat om alle operationele 
omstandigheden als context te gebruiken, 
zodat je betere beslissingen kan maken.”

Hoe werkt de software precies?
“TrendMiner maakt de brug tussen data 
science en process engineering. Het laat 
ingenieurs toe om snel te vinden wat er 
gebeurd is, hoe vaak en wat de vermoe-
delijke oorzaken zijn. Je kan oorzaken tot 
meerdere uren eerder in het proces terug-
vinden, binnen de volledige operationele 
context inclusief data uit andere applica-
ties zoals SAP Maintenance. De resultaten 
kunnen worden gevisualiseerd in een per-
soonlijke productiecockpit, maar je kan er 
de processen ook 24/7 live mee monitoren 
én je kan automatisch verwittigd worden 
wanneer zich afwijkingen voordoen.”

In welk type van bedrijven kan het  
een meerwaarde opleveren?
“Onze software wordt gebruikt in diverse 
procesbedrijven in de chemische, petro-

Smart Industry is voor mij 
de combinatie van nieuwe 
technologieën en mensen die  
vlot in staat zijn om die 
technologieën te gebruiken.

AI-technologie 
kan de 
onmisbare 
menselijke 
creativiteit 
en kennis 
versterken en 
accelereren.

Meer weten?

trendminer.com

De maakindustrie moet meer dan ooit snel 
kunnen inspelen op veranderde omstandighe-
den. Dat legt een enorme druk op productiede-
partementen. “Het inzetten van AI-technologie 
kan de planner helpen om op elk moment de 
best mogelijke beslissing te nemen”, zegt Dirk 
De Nutte, managing director bij The Grain.

Tekst: Joris Hendrickx

“Productiebedrijven zijn onderhevig aan heel 
wat interne en externe factoren. Toeleverings-
problemen en voorraadtekorten, last minute 
klantenorders, complexe productieproces-
sen, onvoorziene machinestilstanden, drin-
gende vragen van klanten en een schaarste 
aan arbeidskrachten zijn maar enkele voor-
beelden. Machines moeten renderen en er 
moet meer op dezelfde lijnen geproduceerd 
worden. Bovendien evolueert de maakindus-
trie steeds meer naar mass customization, 
waardoor er in steeds kleinere en complexere 
batches geproduceerd moet worden.”

Menselijke kennis in combinatie  
met technologie
“Mensen zullen altijd de belangrijkste fac-
tor blijven. Om te kunnen blijven omgaan 
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Meer weten?

thegrain.pro

Dirk De Nutte

MANAGING DIRECTOR  
THE GRAIN

Joan van de Wetering

MANAGING DIRECTOR TRENDMINER

AI-ondersteunde planningstool zorgt  
voor optimaal rendement

met de toegenomen complexiteit hebben 
zij nood aan ondersteuning. AI-technolo-
gie kan in dat kader de onmisbare mense-
lijke creativiteit en kennis versterken en 
accelereren. De mens, de omgeving en het 
algoritme moeten dus hand in hand gaan in 
een continue wisselwerking.”

Nieuwe standaard voor productieplanning
“‘Checkmate’ is een gebruiksvriendelijke 
planningstool die in realtime rekening houdt 
met alle productiefactoren, evenals met wis-
selende vraagprognoses en de beschikbaar-
heid van het productieapparaat. Bovendien 
herwerkt deze tool de planningen per dag, per 
uur en zelfs per minuut. Zo nemen planners 
op elk moment de best mogelijke beslissing. 
Deze tool gebruikt AI-technologie die toelaat 
om complexe planningsproblemen in een 
mum van tijd op te lossen. Alles kan snel gesi-
muleerd en afgewogen worden. Tegelijk leert 
‘Checkmate’ ook van meer ervaren planners 
door hun kennis te capteren en bruikbaar te 
maken voor nieuwe planners en de rest van 
de organisatie. De continue interactie tussen 
de tool en de gebruiker versterkt het resultaat. 
De planner kan zijn eigen plan laten valideren 
of verderwerken op een geoptimaliseerd pro-

ductieplan. Onze planningstool ondersteunt 
niet enkel de planner, maar heeft een meer-
waarde voor de hele organisatie, van produc-
tiearbeider tot c-level.”

Uitzonderlijke resultaten
“Hoe complexer een planningsproblema-
tiek, hoe beter onze tool rendeert. De resul-
taten beogen effectieve winsten van een 
verhoogd gebruik van de capaciteit (+20%) 
en betere just in time leveringen (tot +30%), 
tot lagere leadtimes (tot -25%), kortere 
productietijden (tot -15%) en verminderde 
arbeidskosten (tot -30%).” ■

De tool houdt in realtime rekening met alle factoren en herwerkt de 
planningen per dag, per uur en zelfs per minuut. Zo zijn productieplanners 
in staat om op elk moment de best mogelijke beslissing te nemen.

Innovatieve Belgische software maakt process data analyse eenvoudig bruikbaar voor 
iedere process engineer en operator die zijn productieproces wenst te optimaliseren. 
Joan van de Wetering, managing director bij TrendMiner, legt uit.  Tekst: Joris Hendrickx

chemische, olie- en gassector, maar ook 
door food processing, farmaceutische en 
nutsbedrijven. We mogen intussen heel 
wat grote namen tot onze klanten rekenen, 
zoals Total, BASF, Covestro, Pfizer, Anglo 
American, Borealis, DEME, DSM, Umicore, 
Bayer, Vandemoortele,...”

Wat is momenteel jullie grootste 
uitdaging?
“We zijn enorm snel gegroeid van een kleine 
spin-off van de KU Leuven tot een onderdeel 
van Software AG en tellen intussen meer 
dan honderd medewerkers. Om verder bij te 
dragen aan het slimmer maken van de Bel-
gische procesindustrie hebben we nu bijko-
mend heel wat diverse profielen nodig. Wie 
deel wil uitmaken van ons groeiverhaal mag 
ons dus zeker contacteren.” ■
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“ Digitalisering geeft je als bedrijf de 
kans om processen beter op elkaar 
af te stemmen. Je interne organi-
satie wordt zo geoptimaliseerd. 
Daarnaast kan het ook helpen om 

het aantal storingen in je productieproces te 
minimaliseren. In het kader van een streven 
naar meer kostenefficiëntie, een betere klan-
tenervaring en vooral ook een hogere com-
petitiviteit is dat erg belangrijk. Bovendien 
biedt het ook voordelen voor je werknemers, 
want het zorgt voor een veiligere en stabie-
lere werkomgeving met minder stress.” 

Optimaliseren van het productieproces 
“Bij het productieproces zijn twee compo-
nenten belangrijk: de output en de kwa-
liteit. Wat de kwaliteit betreft, moet er zo 
weinig mogelijk variatie zijn. In dat kader 
dien je de procesparameters zo goed moge-
lijk onder controle te houden. Kwaliteits-
bewaking gaat immers steeds minder over 
het controleren van individuele zaken, 

maar meer over het algemeen controleren 
van het proces. Om dat te realiseren, kan je 
gebruikmaken van slimme algoritmes, arti-
ficiële intelligentie en machine learning.  

Hierdoor kan je het proces meteen ook 
dynamischer en proactiever aansturen 
dan wanneer je het enkel met een operator 
zou doen. Maar natuurlijk blijft de super-
visie van die operator wel noodzakelijk. 
Dezelfde tools kan je ook aanwenden om je 
energieverbruik te minimaliseren terwijl je 
toch dezelfde kwaliteit behoudt.” 

Toestela�ankelijk onderhoud 
“Dankzij het internet of things kan je door-
heen je installatie bijkomende sensoren 
aansluiten. Zo kom je tot een continue 
online bewaking van de toestand van je 
machines en installaties. Op die manier 
kan je zaken die fout beginnen te lopen, 
sneller detecteren. Dat maakt toestands-
a�ankelijk onderhoud mogelijk, waarbij 
op het juiste moment het juiste toestel een 
preventieve onderhoudsbeurt krijgt zonder 
dat dat een impact heeft op de productie en 
de klantenleveringen. Het is dus de meest 
kostenefficiënte manier om aan onderhoud 
te doen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat 
je je installaties niet overbelast, waardoor 
de robuustheid en continuïteit van je pro-
ductie gegarandeerd blijft.” ■

Wim Vancauwenberghe

DIRECTEUR BEMAS Meer weten?

bemas.org 

Geïntegreerde digitalisering leidt tot maximale winsten
Digitaliseringsprojecten hebben vaak als doel het verbeteren van de kwaliteit of de productieoutput, maar je kan met diezelfde sensoren 
en data meteen ook het onderhoud optimaliseren en storingen vermijden. “Het is daarom belangrijk om digitalisering geïntegreerd te 
benaderen, zodat je er maximale winsten uithaalt”, zegt Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS.  Tekst: Joris Hendrickx

Nemen intelligente computers binnenkort 
de wereld over of zijn wij mensen toch niet 
zo vervangbaar als we soms denken? En hoe 
wordt artificiële intelligentie in de praktijk 
gebruikt? Wij vroegen tekst en uitleg aan Ben 
Schrauwen, CEO van de Belgisch-Amerikaanse 
softwareontwikkelaar Oqton uit Gent. 

Tekst: Michiel Geuns

Waar wordt AI tegenwoordig  
zoal voor gebruikt? 
“Er zijn oneindig veel AI-toepassingen te 
bedenken, maar in de breedste zin worden 
artificieel intelligente systemen gebruikt om 
menselijke, vaak repetitieve taken over te 
nemen. Dat gaat van simpele tekstverwerking 
tot intelligente systemen die binnen de indus-
trie een aantal tijdrovende productieproces-
sen overnemen waardoor experten kunnen 
focussen op hun kerntaken. Wij werken bij-
voorbeeld vaak met bedrijven die lasrobots 
hebben. Er kunnen bij een aantal van die 
bedrijven momenteel geen robots meer bij-
geplaatst worden, omdat de ingenieurs die ze 
moeten bedienen te veel bezig zijn met tijdro-
vende, repetitieve taken. AI en machine learn-
ing kunnen daar voorstellen doen op basis van 

AI en machine learning:  
Terminator is nog niet voor morgen

voorbeelden uit het verleden waardoor werk 
dat normaal weken duurt opeens in een aantal 
uur geprogrammeerd kan worden.” 

Dat staat ver weg van de hollywoodiaanse 
doemscenario’s waar veel mensen aan 
denken. In welke sectoren is er het meeste 
winst te boeken door in te zetten op  
AI en machine learning? 

“Eigenlijk elke sector waar de oplages klein zijn, 
maar het product telkens zeer gelijkaardig is. 
Een voorbeeld is de dentale industrie: de pro-
ductie van valse gebitten, kronen en aligners. 
Dentale laboratoria krijgen honderden orders 
per dag, terwijl deze allemaal op maat gemaakt 
moeten worden. Al die orders zijn echter gro-
tendeels gelijkaardig, waardoor het werk zeer 
repetitief is. Via machine learning kan een 
groot deel van die repetitieve taken geautoma-
tiseerd worden. De productie van vrachtwa-
gens of tractoren is nog zo’n sector. Met andere 
woorden: Terminator is nog niet voor morgen!”  

Wat vormen de grootste gevaren? 
“We hebben nogal snel de neiging om 
machines te gaan ‘vermenselijken’ omdat 
ze een beetje op ons gelijken. Mensen over-
schatten vaak de intelligentie van de huidige 

We kunnen een computersysteem 
leren om een bepaalde taak uit te 
voeren, maar niet om aan te voelen 
waar de grens van die taak ligt. 

Ben Schrauwen

CEO OQTON 

© FOTO: SARIE ROOMS

Meer weten?

oqton.com

Meer weten over  
artificiële intelligentie?  

Beluister het integrale gesprek met 
Ben Schrauwen en Deevid De Meyer 

(Brainjar) in onze podcastreeks 
‘Knappe Koppen’. Beschikbaar in  

jouw favoriete podcastapp.

Digitalisering geeft je als 
bedrijf de kans om processen 
beter op elkaar af te stemmen.

systemen. Het tweede gevaar is dat mensen 
veel te zeker zijn van hun eigen objectieven. 
We moeten computers aanleren dat ze alles 
wat wij programmeren met een korreltje 
zout moeten nemen. We kunnen een com-
putersysteem leren om een bepaalde taak 
uit te voeren, maar niet om aan te voelen 
waar de grens van die taak ligt.” ■

#Ontdek onze podcast
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Hoe kunnen digitalisering  
en automatisering bijdragen  
aan een betere wereld?

“Dé grote uitdaging is het creëren van een 
betere wereld zonder dat we die verder con-
sumeren. We moeten hem zelfs eerder her-
stellen. Net daarom integreren steeds meer 
bedrijven duurzaamheid in hun missie en 
strategie. Zij beseffen dat ze een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid hebben en niet 
enkel meer naar de winst mogen kijken. Een 
betere wereld zet volgens mij in op gezond-
heid en welvaart. Gezondheid behoort niet tot 
onze corebusiness, maar welvaart wel. Wel-
vaart gaat over kennis en onderwijs, globalise-
ring, diversiteit en inclusiviteit, en tot slot eco-
nomie en werk. Vooral dat laatste aspect is iets 
waar wij een grote bijdrage kunnen leveren.”

Welke opportuniteiten ziet u dan  
voor ABB?
“De digitalisering is een revolutionaire 
stap voorwaarts binnen dat domein. Het 
verhoogt de transparantie en de snelheid 
én heft grenzen op. Als technologiebe-
drijf willen we daar dus volop op inzetten. 
Industriële automatisering hoort daar 

ook bij. Een sprekend voorbeeld daarvan 
zijn de evoluties binnen robotisering. Dat 
gaat over de gekende machines, maar ook 
over artificiële intelligentie (AI) die op een 
ander niveau voor meer automatisering 
zorgt. AI zorgt voor een boost aan pro-
ductiviteit. Het zal niet zozeer de jobs van 
mensen afnemen, maar ervoor zorgen dat 
ze die job efficiënter kunnen doen en meer 
vrije tijd krijgen. Daarnaast zal het ook de 
kwaliteit verhogen, het afval verminderen 
en meer controle geven.”

Welke concrete stappen namen jullie 
recent om hieraan bij te dragen?
“Naast onze interne investeringen in R&D 
kopen we ook geregeld bedrijven die hierin 

een eigen expertise ontwikkelden. Zo is er 
ABB Robotics Solutions, dat zich toelegt 
op het automatiseren van de volledige 
logistieke keten: bereiden, verpakken, 
consolideren en verzenden van produc-
ten. Hier zijn robots die itempicking kun-
nen doen op basis van zicht en gevoel van 
cruciaal belang. Op die manier helpen we 
om de distributie en e-commerce in België 
een flinke duw in de rug te geven. Recent 
kochten we ook een bedrijf dat autonome 
mobiele robots maakt die productiepro-
cessen op een slimme, flexibele manier 
verbinden. In de bouwsector zorgen we 
er met automatisatie dan weer voor dat er 
minder onveilige situaties zijn en dat er 
meer ergonomisch gewerkt kan worden.”

Hoe kunnen jullie de energietransitie 
mee ondersteunen?
“In plaats van brandstoffen uit de aarde te trek-
ken en in de lucht te pompen, zullen we CO2 net 
moeten opvangen en terug in de aarde moeten 
stoppen. Hierin kadert alvast de transitie van 
fossiele brandstoffen naar hernieuwbare ener-
gie (zon, wind, waterstof,…). Elektrificatie zal 
de wereld veranderen, en daarin willen we als 
bedrijf heel innovatief zijn. Daarnaast moeten 
we ook zuiniger en milieubewuster met ener-
gie omgaan. Dat gaat trouwens niet enkel over 
nieuwe, maar ook over alle bestaande produc-
tie-installaties. Hen willen we vooral helpen 
om efficiënter te werken.”

“Ongeveer 45% van alle elektrische energie 
wordt verbruikt door roterende elektromoto-

“Maakindustrie terug naar  
België halen dankzij doorgedreven 

digitalisering en automatisering”
Digitalisering en slimme automatisering bieden enorme opportuniteiten 

voor onze maakindustrie. “Zowel kleine als grote bedrijven kunnen immers 
met minimale investeringen al significante winsten boeken op ecologisch én 

economisch vlak”, vertelt Jo Pauwels, managing director bij ABB Benelux.

Innovatie

Tekst: Joris Hendrickx

Artificiële intelligentie  
zal de jobs van mensen  
niet afnemen, maar er net 
voor zorgen dat ze die  
job efficiënter kunnen doen 
en meer vrije tijd krijgen.

FlexBuffer© : volledige automatisering van de logistieke keten : bereiden, verpakken, 
consolideren en verzenden van producten.
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ren, gaande van wasmachines tot turbines, 
generatoren, compressoren, ventilators en 
pompen. We zouden minimum 10% aan ener-
gie kunnen besparen door bij die bestaande 
motoren slimmere aandrijftechnologieën - 
bijvoorbeeld een frequentiesturing in plaats 
van een motor die continu moet af- en aan-
slaan - en efficiëntere motoren te implemen-
teren. Op die manier alleen al zouden we 40% 
van de doelstellingen van het klimaatakkoord 
van Parijs kunnen bereiken. Dat kan vaak met 
heel kleine en helemaal niet dure ingrepen 
zoals het plaatsen van sensoren op bestaande 
installaties, zodat deze beter opgevolgd en 
dus geoptimaliseerd worden. Zelfs voor heel 
kleine bedrijven komt slim en duurzaam pro-
duceren zo binnen handbereik.”

Welk potentieel biedt de combinatie 
van slimme robots met AI?
“Veel bedrijven zetten nu de stap naar cobots. 
Dat zijn robots die in alle veiligheid tussen 
en samen met de mensen kunnen werken. 
De programmatie hiervan is ook sterk ver-
eenvoudigd en intuïtiever geworden. Door 
het toepassen van camera’s, sensoren en 
AI kunnen ze vandaag onder meer worden 
ingezet om afval nog beter te sorteren op 
basis van herkenning en gevoel. Een andere 
belangrijke evolutie is de mass customisa-
tion: maatwerk binnen massaproductie. In 
de auto-industrie bestaat dat gegeven al lan-
ger, omdat iedere wagen nu eenmaal deels op 
maat gemaakt wordt op basis van de gekozen 
opties. Dat soort keuzemogelijkheden zal in 

diverse industrietakken veel uitgebreider 
worden zodat men tot volledig gepersona-
liseerde massaproducten komt. Hiervoor is 
de flexibiliteit nodig die AI en slimme robots 
kunnen bieden. Wanneer we dankzij deze 
slimme automatisaties de productiviteit en 
kwaliteit kunnen verhogen, zullen we min-
der genoodzaakt zijn om onze productie uit 
te besteden aan andere landen en zullen we 
dus heel wat maakindustrie terug naar België 
kunnen trekken. Dat is niet enkel beter voor 
onze bedrijven en de Belgische economie, het 
is ook een enorme winst op logistiek vlak.” ■

©
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Veel bedrijven zetten  
nu de stap naar cobots: 
robots die in alle veiligheid 
tussen en samen met de 
mensen kunnen werken.

Jo Pauwels, Managing Director ABB Benelux: “ABB levert de meest krachtige laadpalen voor elektrische voertuigen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. 
Een laadvermogen tot 350kW zorgt voor een volledige laadsessie in een tiental minuten.”

Meer weten?

https://global.abb/group/en
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Aan de UGent bevindt Machineries & 
Factories zich op het snijvlak van kennis en 
kunde. Een industrieel onderzoeksplatform 
dat de activiteiten van 125 onderzoekers 
in diverse onderzoeksgroepen verenigt, 
ontwikkelt infrastructuur en technologie voor 
de maakindustrie, die in steeds hogere mate 
wordt aangedreven door de digitalisering. 

Tekst: Katrien Bonne

Jeroen De Maeyer is Business Development 
Manager aan UGent-M&F en FlandersMake@
UGent. Ter illustratie van de kennis en deels 
ook infrastructuur in het departement, geeft 
hij drie voorbeelden die het complete gamma 
afdekken. “Magnax is een succesvolle start-up 
die destijds aan de slag ging met de kennis 
die hier ontwikkeld werd. Samen hebben we 
een traject doorlopen tot de technologie vol-
doende op punt stond om aan het commer-
cialisatietalent van jonge ondernemers over 
te laten. Daarnaast stellen we redelijk unieke 

komstige verbeteringen dringen zich op? 
Digitalisering is één van onze speerpunten. 
Data zijn alomtegenwoordig, maar de vraag 
is: hoe breng je ze efficiënt in stelling? Arti-
ficiële intelligentie is een methode om daar 
potentiële winst uit te puren. Meteen ook de 
reden waarom wij, toegespitst op de noden 
van de maakindustrie, specifieke AI-tech-
nieken ontwikkelen of aanpassen.”

Second opinion
“Maakt dat de mens stilaan overbodig? Zeker 
niet. Het risico blijft dat AI beslissingen 
neemt die een second opinion van een ope-
rator vereisen. Bovendien zijn er vandaag 
nog altijd veel processen die niet zo gemak-
kelijk te automatiseren vallen, ik denk aan 
bepaalde lastechnieken. Ook in de ontwerp-
fase valt menselijke creativiteit nauwelijks 
uit te gommen. In het beste geval werken 
mens en AI samen tijdens het volledige leer-
proces: een samenwerking die we nog steeds 
als zeer betekenisvol beschouwen.” ■
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In het beste 
geval werken 
mens en AI 
samen tijdens 
het volledige 
leerproces.

Er is een grote 
interesse vanuit 
de industrie om 
efficiënter te 
testen.

Bovendien is 
het ook handig 
dat je vanop 
afstand met 
elkaar kan 
samenwerken 
aan een project.

infrastructuur ter beschikking van bedrijven 
die analyses willen uitvoeren, hetzij in een 
assemblagecontext, hetzij van hun machine-
rie. Na het testproces leveren wij een rapport 
af dat inzicht biedt in hun producten of pro-
ductiesystemen. Als laatste voorbeeld ont-
wikkelen we samen met bedrijven software 
die instructies voor operatoren optimaliseren. 
Stuk voor stuk zijn het samenwerkingsverban-
den die toelaten dat de maakindustrie - waarin 
we via Flanders Make of imec prospecteren 
maar die ook bij ons komt aankloppen - mooie 
stappen vooruit kan zetten.”

Artificiële intelligentie op maat
Het digitale twinysteem is zo’n stap vooruit. 
“Van een fysisch systeem - een product, een 
assemblagecel of een volledige productie-
lijn - maken we een digitale equivalent die 
op dezelfde manier reageert als het fysisch 
systeem. Het laat een grondige doorlichting 
toe: hoe maak je het systeem slimmer, in 
welke staat bevindt het zich en welke toe-

Meer weten?

ugent.be/m-f/en

Jeroen De Maeyer

BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER UGENT-M&F EN 
FLANDERSMAKE@UGENT

Nu we met industrie 4.0 steeds meer slimme 
machines krijgen, wordt het zeer belangrijk dat 
producenten de nodige garanties kunnen bieden 
dat deze blijven werken, ook in extreme situaties. 
‘Model-in-the-loop-testing’ zal daarbij cruciaal 
zijn”, zeggen Serge Demeyer, Ali Parsai & Joanna 
Kisaakye van de Universiteit Antwerpen.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat zijn de beperkingen van het 
momenteel vaak toegepaste 
‘hardware-in-the-loop-testing’?

Parsai: “Bij ‘hardware-in-the-loop-tes-
ting’ wordt een prototype van een machine 
nagebootst op een bijna realistisch platform 
en vervolgens onderworpen aan een reeks 
testscenario’s. Hierdoor moet het volledige 
product - bijvoorbeeld een wagen - niet meer 
in zijn geheel worden getest in het labo. We 
connecteren de processor op een werktafel 
met de motor, de wielen, de remmen en 
andere cruciale onderdelen. Een volledige 
‘hardware-in-the-loop-testcyclus’ neemt 
echter al snel enkele dagen of zelfs weken in 
beslag. Er moet ook steeds een expert aan-
wezig zijn om alles te controleren én er moet 
heel wat materiaal worden voorzien.”
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‘Model-in-the-loop-testing’: sneller, 
betrouwbaarder en kostenefficiënter

Hoe maakt ‘model-in-the-loop-testing’ 
dan het verschil?
Parsai: “Er is een grote interesse vanuit de 
industrie om efficiënter te testen. Sinds 
de jaren 90 is de sector geëvolueerd naar 
‘model-based design’. Veel scenario’s kun-
nen daardoor al vroeg in de ontwikkeling 
van de software virtueel worden gesimu-
leerd. Met zo’n ‘model-in-the-loop-tes-

ting’ kan het sneller worden geïntegreerd 
en kunnen fouten zeer snel worden gevon-
den en verholpen.”

Kisaakye: “Bovendien is het ook handig dat 
je vanop afstand met elkaar kan samenwer-
ken aan een project. Omdat we op die manier 
sneller toegang hebben tot het model, kan 
iedereen zijn eigen testen vroeger in het 

proces doen. Zo kunnen we ons uiteindelijk 
bij de dure fysieke opstelling zoveel mogelijk 
focussen op de testen die er daar echt toe 
doen. Voor bedrijven zal het uiteindelijk bete-
kenen dat producten sneller naar de markt 
kunnen worden gebracht en betrouwbaarder 
zullen zijn. We hebben intussen een eerste 
proof of concept gebouwd met een legorobot 
die geprogrammeerd is om een lijn te volgen. 
Op die robot en de simulatie draaien we een-
zelfde reeks test scenario’s. Dat zal heel wat 
interessante inzichten opleveren.”

Wat is nu de volgende stap?
Demeyer: “Onze volgende stap is nu het vin-
den van industriële partners waarmee we deze 
methode in realistische omstandigheden 
kunnen testen met veel meer testscenario’s 
dan we tot nu toe al hebben laten lopen. Hoe 
meer scenario’s, hoe groter de meerwaarde 
om op deze manier te werken. We geloven er 
daarom sterk in dat ‘model-in-the-loop-tes-
ting’ dé werkwijze van de toekomst zal zijn.” ■

Professor Serge Demeyer, masterstudente Joanna Kisaakye  
en postdoc Ali Parsai van de Universiteit Antwerpen.

Meer weten?

uantwerpen.be/ansymo

Onderzoeksplatform 
speelt in op noden 

maakindustrie
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Hoe is het Expertisecentrum Digitale 
Media uitgegroeid tot een belangrijke 
partner voor de maakindustrie?

Van Reeth: “Het Expertisecentrum Digitale 
Media (EDM) ontstond in ’87 als een centrum 
dat zich vooral toespitst op onderzoek rond 
toegepaste informatica, in samenwerking 
met de industrie. Daarin gaan we breed, van 
basisonderzoek tot echt toegepaste projecten 
en dienstverlening voor bedrijven. Zelfs ons 
basisonderzoek eindigt niet bij wetenschappe-
lijke publicaties, maar evolueert vaak richting 
de toepassing ervan in een bedrijf. Initieel 
deden we onderzoek naar onder meer Compu-
ter Graphics, wat later evolueerde naar Visual 
Computing. Na verloop van tijd is dat uitge-
breid met Networked and Secure Systems, 
Intelligible Interactive Systems, Computati-
onal Science en Computational Design and 
Fabrication. Intussen maken we deel uit van 
Flanders Make, het strategisch onderzoeks-
centrum voor de maakindustrie. Hierdoor is 
het toepassingsdomein van ons onderzoek 
steeds meer geëvolueerd van mediatechnolo-
gie naar technologie voor de maakindustrie.”

Met welke uitdagingen worstelt  
die maakindustrie?
Van Reeth: “De maakindustrie in Vlaan-
deren wordt al vele jaren geconfronteerd 
met outsourcing naar goedkopere produc-
tielanden. Vanuit het EDM en Flanders 
Make willen we daarom de maakindustrie 
helpen om via innovaties op het vlak van 
robotisatie, digitalisatie, machine learning 
en virtual en augmented reality toch rele-
vant te blijven in Vlaanderen. We hopen 
zelfs dat we via innovatieve samenwerking 
met de industrie de productie zo voor een 
stuk opnieuw naar hier kunnen trekken.”

Haesen: “Daarnaast verlangt de consument 
steeds meer gepersonaliseerde producten, 
maar wel aan de kost van massaproductie. 
Ook op die nood aan ‘low volume, high vari-
ety’ kunnen technologische innovaties een 
antwoord bieden. Enerzijds moet de pro-
ductieomgeving voldoende flexibel worden 
gemaakt zodat er variatie mogelijk is in de 
producten. Anderzijds moeten ook de men-
sen in de productieomgeving vlot en fout-
loos kunnen switchen tussen verschillende 
producttypes. Dat kan door werkinstructies 
digitaal en contexta�ankelijk aan te bieden 
via smart glasses, schermen of projecties. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het 
type product dat op dat moment wordt 
geproduceerd, maar ook met de achtergrond 
en de ervaring van de operator. De vroegere 
dikke instructieboeken, waarbij operatoren 
het werk moesten neerleggen om in het boek 
te zoeken naar de juiste instructies, passen 
daar niet meer in. De juiste informatie moet 
onmiddellijk ter beschikking zijn.”

Hoe kunnen bedrijven hun mensen 
meekrijgen in die digitalisatie?
Van Reeth: “Voldoende aandacht hebben 
voor hun welzijn is daarin cruciaal. Zeker in 
complexere productieomgevingen met veel 
veranderende omstandigheden en massa-
maatwerk kan dat aspect echter extra onder 
druk komen te staan. Op basis van onze erva-
ring en onderzoek inzake Visual Computing 
en Interactive Systems kunnen we hierin 
gebruikersgerichte ondersteuning bieden.”

Haesen: “Het grootste deel van ons onder-
zoek heeft als doel om operatoren, ingeni-
eurs en andere betrokkenen te ondersteu-
nen en een beter beeld te geven van het 

“Valorisatie van onderzoek zit in ons bloed”
De maakindustrie ondergaat dankzij de digitalisatie een snelle en drastische transformatie.  
Daarbij kan ze gelukkig rekenen op de ondersteuning van Vlaamse expertisecentra en hun netwerk aan partners. 
Prof. dr. Frank Van Reeth en dr. Mieke Haesen van het Expertisecentrum Digitale Media aan de UHasselt  
geven meer toelichting bij hun rol in het stimuleren en valoriseren van onderzoek.  Tekst: Joris Hendrickx

De consument 
verlangt steeds 
meer geperso-
naliseerde  
producten, 
maar wel aan  
de kost van 
massaproductie.

We hopen 
dat we via 
innovatieve 
samenwerking 
met de 
industrie de 
productie 
voor een stuk 
opnieuw naar 
Vlaanderen 
kunnen 
trekken.

geheel én de specifieke taak waar ze op dat 
moment mee bezig zijn. Vanuit onze exper-
tise rond augmented en virtual reality kun-
nen we dan ook inzetten op een meer inno-
vatieve training van operatoren.”

Wat maakt jullie als 
onderzoekscentrum uniek?
Van Reeth: “Binnen Flanders Make dragen 
we met EDM vooral bij vanuit onze diep-
gaande software-expertise in onze speciali-
satiedomeinen. Dankzij de nood aan digitali-
sering is die software nu prominent aanwezig 
in elke tak van de maakindustrie. Daardoor is 
ons onderzoek nu nóg meer dan vroeger mul-
tidisciplinair geworden. In dat kader werken 
we samen met een breed netwerk aan part-
ners. We betrekken hierbij steeds de eindge-
bruiker. Daarnaast werken we ons onderzoek 
uit tot en met de prototypes en leveren we 
performante oplossingen aan.” 

Haesen: “De valorisatie van ons onderzoek 
zit in het bloed van ons onderzoekscentrum. 
Dat is ook de visie waaruit we ooit ontstaan 
zijn. Daarom werken we binnen Flanders 
Make heel nauw samen met bedrijven in 
onderzoeksprojecten, waarbij sommige 
van onze onderzoeksresultaten ook reeds in 
licentie werden gegeven.”

Van Reeth: “Binnen VLAIO hebben we een 
proeftuin rond ‘augmented reality for indus-
try’. We tonen daarbij via experimenten aan 
bedrijven wat deze innovatieve technologieën 
voor hen concreet kunnen betekenen. Gezien 
het belang hiervan heeft de Vlaamse regering 
bovendien een aanzienlijk budget toegekend 
om dat onderzoek verder te ondersteunen 
met hoogtechnologische infrastructuur.” ■

Prof. dr. Frank  
Van Reeth

EXPERTISECENTRUM 
DIGITALE MEDIA UHASSELT

Dr. Mieke Haesen

EXPERTISECENTRUM 
DIGITALE MEDIA UHASSELT

Meer weten?

uhasselt.be/edm

Onderzoek naar tactiele interactie in virtuele omgevingen voor de maakindustrie.  © FOTO’S: PRIVÉ/LIESBETH DRIESSEN
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Welke opportuniteiten biedt  
de digitalisering volgens u?
“De digitalisering zal een grote bijdrage 
kunnen leveren aan het verbeteren van de 
duurzaamheid, en daar willen we onze rol 
in opnemen. Ondanks dat we eerder dit 
jaar werden gekozen tot meest duurzame 
onderneming wereldwijd is dat voor ons 
geen doel op zich. Het bevestigt alleen 
maar dat we op de goede weg zijn. Daar-
naast levert digitalisering ook heel wat 
nieuwe businessopportuniteiten op.”

Welke rol willen jullie dan  
precies opnemen?
“Als leider in de digitale transformatie van 
energiemanagement en automatisering 
kunnen we andere bedrijven ondersteunen 
om duurzamer te worden. We hebben daar 
al op diverse manieren ervaring in opge-
bouwd. Dat gaat niet enkel over ingrepen 
bij klanten, maar ook bij onszelf. Volgens 
het principe ‘practice what you preach’ 
werken we er hard aan om ook onze eigen 
gebouwen en fabrieken zo duurzaam en 
slim mogelijk te maken. Dat kan uiteraard 
bij nieuwe fabrieken, maar het gaat natuur-
lijk ook over onze bestaande sites die we 
met diverse digitaliserings- en automati-
seringsingrepen efficiënter en duurzamer 
laten werken. De ervaringen en kennis die 
we daarbij opbouwen, kunnen we dan ver-
volgens ook weer inzetten om klanten te 
helpen en te adviseren.”

Wat is nodig om bedrijven over  
de streep te trekken?
“De technologie is er alvast, nu moet ze 
nog worden geïmplementeerd en toege-
past. Bedrijven willen immers meestal wel 
duurzamer worden, maar soms zien ze 
niet meteen wat het hen ook economisch 
kan opleveren. Dat ligt nochtans heel wat 
voordeel te rapen, zeker wanneer je duur-
zaamheid en digitalisering combineert. Als 
we in staat zijn om fabrieken en machines 
verder te digitaliseren, zullen we veel meer 
vanop afstand kunnen doen en monitoren, 
zowel preventief als in realtime. Zo zullen 
we ook minder personeel de wereld moeten 
laten rondreizen, wat bijdraagt aan zowel 
de duurzaamheid als de rentabiliteit. Daar-
naast wil je schaarse technische talenten 
uiteraard zo efficiënt mogelijk inzetten.”

Hoe gaan jullie tewerk om 
machineparken slimmer te maken?
“Onze ‘EcoStruxture for Industry’ bestaat uit 
drie onderling geconnecteerde lagen: con-
nected products, edge control en software 
apps & analytics. Onze producten worden 
steeds intelligenter, en dus willen we er ook 
data mee kunnen genereren. Daarnaast 
willen we deze ook circulair maken. Die pro-
ducten willen we vervolgens connecteren, 
zodat de data kunnen worden verzameld en 
gebruikt. Dat gebeurt vaak al lokaal op de site 
zelf, maar nu ook steeds meer in de cloud. Dat 
laatste levert pas echt digitale voordelen op, 

“De technologie is er, nu moet  
ze nog worden toegepast”
Dat digitalisering zowel duurzame als strategische en economische voordelen oplevert, 
wordt voor steeds meer maakbedrijven duidelijk. Om hen nog meer te overtuigen, geven 
machinebouwers alvast zelf het goede voorbeeld én zetten ze proof of concepts op. Interview 
met Sander van Dasselaar, Vice-President BeNe bij Schneider Electric.  Tekst: Joris Hendrickx

Bedrijven willen meestal wel 
duurzamer worden, maar soms 
zien ze niet meteen wat het hen  
ook economisch kan opleveren.

zeker wanneer je er dan slimme software-
tools aan koppelt. Zo kan al de data worden 
verwerkt en omgezet in bruikbare informa-
tie waarmee de processen kunnen worden 
geoptimaliseerd. Een simpel voorbeeld is 
onze ‘EcoStruxure Clean in Place Advisor’ 
die ervoor zorgt dat de installatie tussen ver-
schillende productbatches door op de juiste 
manier gereinigd wordt om de voedselveilig-
heid te waarborgen. In het verleden was het 
zo dat er met te heet water werd gereinigd in 
combinatie met een teveel aan chemicaliën. 
Onze advisor kan op basis van de data van de 
installaties dit hele proces beter inzichtelijk 
maken en suggesties doen voor de minimale 
temperatuur en chemicaliën die nodig zijn 
om toch grondig te kunnen reinigen.”

Jullie werken ook met een open 
ecosysteem. Waarom is dat?
“Onze visie is dat de industriële automati-
sering steeds overgaat naar softwarematige 
oplossingen waarbij communiceren op 
allerlei vlakken en met alle verschillende pro-
tocollen een must is. Een open ecosysteem 
is hierbij cruciaal. Ook al zijn we een grote 
onderneming, we beseffen dat we niet alles 
alleen kunnen doen. Om onze klanten opti-
maal te kunnen bedienen, kunnen onze edge- 
en apps & analytics-lagen daarom makkelijk 
communiceren met producten van derde 
partijen. Die architectuur laat meteen ook toe 
om data uit diverse hoeken te verzamelen.”

Hoe zien jullie deze sector  
verder evolueren?
“De investeringen van bedrijven zijn aan 
het verschuiven van kapitaaluitgaven naar 
operationele uitgaven. Heel wat bedrijven 
willen niet meer investeren in machines, 
zodat ze dat geld kunnen besteden aan R&D 
of een overname. Door die verschuiving 
naar het operationele komt de focus van de 
samenwerking met machinebouwers ook 
eerder op de prestaties te liggen. Om die te 
optimaliseren, moeten zij altijd weten wat 
die machine doet. Monitoring vanop afstand 
is daarbij cruciaal. Naar de toekomst toe ver-
wachten we dat machinebouwers een eigen 
controlekamer hebben en van daaruit de 
performance van de machines actief kunnen 
monitoren en onderling ook kunnen bench-
marken. Dat zal nog veel meer inzichten 
opleveren en nog betere prestaties mogelijk 
maken. De technologie om dit te doen is er 
alvast, nu moeten we vooral met enkele proof 
of concepts bij klanten bewijzen dat het kan 
en de meerwaarde ervan aantonen.” ■
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Sander van Dasselaar

VICE-PRESIDENT BENE SCHNEIDER ELECTRIC

Als we in staat zijn om 
fabrieken en machines verder 
te digitaliseren, zullen we veel 
meer vanop afstand kunnen 
doen en monitoren, zowel 
preventief als in realtime.

Meer weten?

se.com
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Harold Haspeslagh

INNOVATION DIRECTOR NINIX

Oude mijnsite wordt centrum voor 
energietransitie en slimme maakindustrie

“ Alleen al in onze incubator zijn 27 
bedrijven gevestigd die werken 
rond innovatieve technologieën”, 
vertelt CEO Joris Merckx. “We 
hebben ook twee gebouwen van 

EnergyVille, een samenwerking tussen 
imec, VITO, KU Leuven en UHasselt. VITO 
zet hier vooral in op onderzoek naar batterij-
technologieën, fotovoltaïsche zonnepane-
len en nieuwe energiesystemen. In dat kader 
is Thor Park de enige regelluwe zone in 
Vlaanderen voor het uitwisselen van ener-
gie tussen gebouwen. Maar er is ook Thor 
Central, een uniek historisch mijngebouw 
dat nu dienstdoet als locatie voor meetings, 
congressen, beurzen en incentives. Daar-
naast hebben we een Smart Manufacturing 
campus waar we jonge bedrijven faciliteren 
in het evolueren en opschalen van een con-
cept of prototype tot een productierijp pro-

ces. Wij willen daarbij zoveel mogelijk drem-
pels wegnemen. In ons park zijn overigens 
nog heel wat percelen beschikbaar voor 
bedrijven én wetenschappelijk onderzoek. 
Wat je hier nu vandaag ziet, is dus eigenlijk 
nog maar het begin.”

Duurzaam energiegebruik  
én productdesign
“Wat de maakindustrie betreft, richten 
we ons op slimme, duurzame, geconnec-
teerde en circulaire innovatie”, vult Erwin 
Junius, projectmanager industrie 4.0, aan. 
“Alle types van innovatieve bedrijven zijn 
welkom om zich hier te vestigen, zolang ze 
maar bereid zijn om na te denken hoe ze zo 
rationeel, efficiënt en duurzaam mogelijk 
kunnen omgaan met energie. Wij onder-
steunen hen graag in die zoektocht. Daar-
naast vragen we ook dat zij al vanaf het 

©
 F

OT
O’

S:
 P

RI
VÉ

/L
RM

design rekening houden met het herge-
bruik en de recyclage van hun producten 
aan het einde van hun levensduur. In dat 
kader vinden we ook hun inzet op indus-
trie 4.0 cruciaal, want veel van deze zaken 
zullen gestoeld zijn op een datagedreven 
productieproces en productontwikkeling. 
Vanaf hun eerste stappen moeten bedrij-
ven daarom al bezig zijn met automati-
satie, data en de connectie met data van 
andere bedrijven.”

Streven naar een ecosysteem
“Industrie 4.0 gaat over het gebruik van 
geconnecteerde systemen, maar ook over 
het circulair maken van het hele proces. 
Zo kunnen reststromen terug grondstoffen 
worden. Belangrijk hierin is dat Thor Park 
een ecosysteem wil vormen waar bedrijven 
elkaar kunnen vinden om samen complexe 
uitdagingen aan te gaan, en waarbij ieder 
vanuit zijn specialisatie een meerwaarde 
biedt”, besluit Merckx. ■

Het Thor Park en Thor Central, een uniek historisch mijngebouw dat dienstdoet 
als locatie voor meetings, congressen, beurzen en incentives.

Thor Park, op de voormalige mijnsite van Waterschei, 
zet symbolisch de transitie in de verf van steenkool naar 
hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast krijgt ook smart 
manufacturing er een belangrijke rol.  Tekst: Joris Hendrickx

Als ontwerper, fabrikant van smart sensoren 
en machinebouwer van op maat ontworpen 
assemblagelijnen is ingenieursbedrijf NiniX 
Technologies helemaal klaar voor de smart 
industry. Om het connecteren van kritische 
processen aan het internet te vermijden, zet het 
bedrijf sterk in op edge computing en edge AI.

Tekst: Katrien Bonne

Bij smart industry start alles met het cap-
teren van data, meestal via sensoren. Als 
de kwaliteit van die data echter te wensen 
overlaat, dan is de rest ook niets waard. 
Intern beschikt NiniX zowel over de tech-
nologie voor het ontwikkelen en produce-
ren van op maat gemaakte slimme sensoren 
als voor het verduurzamen van elektronica 
door middel van plasma, coating of afgie-
ten. Toepassingen in strenge omgevings-
condities, zoals bij automobieltoepassin-
gen, worden hierdoor mogelijk. Het bedrijf 
heeft hiervoor een speciale certificatie 
volgens IATF 16949. “Vaak groeperen we 
diverse sensorfuncties in één grote sensor-
module die alle meetwaarden bundelt”, ver-
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Meer weten?

ninix-tech.com

De vele pluspunten van edge 
computing en edge AI

telt innovation director Harold Haspeslagh. 
“We geloven sterk in de voordelen van edge 
computing en edge AI, waar rekencapaci-
teit, dataverwerking en AI plaatsvinden in 
de sensoren zelf zonder dat hiervoor een 
cloud of internetconnectie nodig is. Dat 
maakt de uiteindelijke toepassing eenvou-
diger, sneller en vooral veiliger.”

Speciale machinebouw
NiniX Technologies ontwerpt en bouwt 
assemblagelijnen en procesautomatiserin-
gen op maat. “Ook voor dit soort speciale of 
unieke machines is er niet altijd nood aan 
IoT of het verzamelen van data die via inter-
net naar een cloud geconnecteerd moeten 
worden. Klanten willen in de eerste plaats 
meer efficiëntie, productiviteitsverhoging 
en uitvalreductie wanneer ze investeren 
in automatische assemblage met robots of 
cobots.” Uniek is dat het bedrijf kritische 
geautomatiseerde processen maximaal 
beheerst en controleert. Dit zowel door een 
jarenlange ervaring met het automatiseren 
van processen voor de automobielindus-
trie als door de keuze om on the edge data 

te capteren met sensoren en visuele inspec-
tie. Ook hier zijn edge computing en edge 
AI vaak de volgende stap.

Netwerk van leveranciers  
en kenniscentra
NiniX Technologies werkt tevens als systee-
mintegrator. “Naast onze jarenlange exper-
tise kunnen we ook terugvallen op een zeer 
uitgebreid netwerk van leveranciers en ken-
niscentra zoals Flanders Make. Voor smart 
industry hebben we er alle vertrouwen in 
dat we steeds de gepaste technologieën kun-
nen aanwenden om tot de meest efficiënte 
automatiseringsoplossing te komen bij elke 
nieuwe klantenvraag”, besluit Haspeslagh. ■

Bij edge computing 
en edge AI vinden 
rekencapaciteit, 
dataverwerking  
en AI plaats in de 
sensoren zelf 
zonder dat hiervoor 
een cloud of 
internetconnectie 
nodig is.



Thor Park, 3600 Genk
gabriele.buglione@thorpark.be

Wil jouw bedrijf deel uitmaken 
van een gespecialiseerd 
smart manufacturing ecosysteem?

De Smart Manufacturing Campus op Thor Park is dé ideale locatie om 
jouw idee om te zetten in een product, en dit verder te ontwikkelen
tot een commercialiseerbaar en winstgevend product.

De Smart Manufacturing Campus brengt verschillende soorten 
bedrijven uit de maakindustrie – hardware, software, automatisatie 
en productie – samen op één fysieke locatie, in één gebouw.

Bedrijven kunnen gebruik maken van de fl exibele en gemakkelijk schaalbare 
productie-, labo-, test- en kantoorruimtes om activiteiten uit te voeren.

  Voor startende bedrijven de ideale plek om een eerste prototype 
te bouwen en de eerste (automatische) serie productie. 

  Voor KMOs en grote bedrijven de ideale plek voor hun R&D en 
innovatie team onder te brengen en in samenwerking met het Thor Park 
netwerk aan de ontwikkeling van nieuwe producten kunnen werken.

www.thorpark.be


