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machinebouwproces
De transitie naar een Holistic Digital Enterprise
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Inleiding

Prioriteiten op uw directieagenda

Productinnovatie 61%

Verhogen productiviteit medewerkers 50%

Omzetgroei door nieuwe klanten 49%

Vinden, binden en behouden van medewerkers 47%

Verlagen van bedrijfskosten 45%

Klanttevredenheid en -retentie 36%

Digitale transformatie 33%

Business innovatie nieuwe verdien- en 
servicemodellen

29%

Flexibiliseren van de organisatie 27%

(Inter)nationale expansie 19%

Anders, namelijk: 1%

Welke prioriteiten staan momenteel  
op uw directieagenda?

Bron: Nationale benchmark Smart Machine Industry 2020, 
Siemens

Hoe zorg je voor betere samenwerking  
tussen afdelingen?
De machinebouw kenmerkt zich door 
afzonderlijke silo’s waarbinnen afdelingen 
veelal geïsoleerd werken. Zo kent engineering 
verschillende ‘bloedgroepen’ die respectievelijk 
verantwoordelijk zijn voor mechanische, 
elektrische en software-componenten. Ook 
afdelingen als inkoop, productie, onderhoud, 
sales en R&D zijn vaak aparte werelden. 
Daardoor is de informatie doorgaans niet 
integraal toegankelijk. Er liggen dus enorme 
kansen voor bedrijven wanneer ze de 

informatiesilo’s doorbreken tussen afdelingen 
en disciplines. Door een bedrijfsbrede ‘digital 
thread’ te trekken tussen alle data, beschikt 
iedereen altijd over de meest actuele gegevens. 
En wanneer alle afdelingen en disciplines uit 
dezelfde bron putten is er slechts één waarheid, 
ofwel een ‘single source of truth’. Dat is de 
essentie van een holistic digital enterprise. 

Hoofdstuk 1 belicht de mogelijkheden 
die een integrale aanpak van het 
informatiemanagement biedt.

Strategische uitdagingen 
in de machinebouw
Onlangs heeft Siemens een benchmark uitgevoerd onder 
Nederlandse machinebouwers. Daaruit blijkt dat de directie zich 
met name richt op innovatie en productiviteitsverhoging. Om die 
doelen te bereiken is integraal zicht nodig op de processen: van 
ontwerp en engineering tot productie en onderhoud. Sterker 
nog: de informatievoorziening moet een closed-loop zijn, waarbij 
ook gebruiksdata van machines input leveren voor optimalisatie 
van producten en processen. Bedrijven die dat allemaal voor 
elkaar hebben noemen we een Holistic Digital Enterprise. In deze 
inleiding bespreken we de strategische uitdagingen die aan deze 
transitie ten grondslag liggen. Daarbij staan ook verwijzingen 
naar de artikelen in deze white paper waarin wordt uitgelegd hoe 
die uitdagingen zijn te overwinnen.

https://www.plm.automation.siemens.com/country/nl-nl/topic/smart-machine-industry-rapport/12738
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Hoe kun je sneller leveren en tijd vrijmaken 
voor innovatie?
Machinebouwers hebben in de loop van de tijd 
vaak honderden machines op klantspecificatie 
geleverd. Dat kost veel tijd omdat voor elke 
order aparte tekeningen en stuklijsten gemaakt 
moeten worden. Vaak zijn componenten 
van een nieuwe machine al eens eerder 
gemaakt, maar het is een heidens karwei om 
uit te zoeken welke dat zijn. Daarbij groeit de 
hoeveelheid componenten per machine en zijn 
er steeds meer versies in omloop, onder meer 
door het gebruik van nieuwe technologische 
mogelijkheden. Denk aan de vervanging van 
mechanische door elektronische onderdelen. 
Gevolg is dat er een stuwmeer aan werk ontstaat 
bij engineering, waardoor er steeds minder tijd 
is voor echte innovatie. Het maken van specials 
is niet alleen tijdrovend, maar ondergraaft ook 
de marges omdat onderweg het nodige leergeld 
wordt betaald. Toch kunnen klanten die om 
maatwerk vragen niet genegeerd worden. Dat 
hoeft ook niet, wanneer gekozen wordt voor 
standaardisatie en modularisatie.

In hoofdstuk 2 leest u hoe de overgang van 
Engineering-to-Order naar Configuration-to-
Order het mogelijk maakt om maatwerk in 
massaproductie te leveren. 
 
Daarbij ook een praktijkvoorbeeld van het bedrijf 
Lantech dat deze transitie al gemaakt heeft. 

Hoe kun je het onderscheid maken met de 
concurrentie? 
Het is in de machinebouw steeds lastiger om 
te concurreren op prijs en product. Daardoor 
verschuift de focus naar de dienstverlening. 
In vroeger tijden kwam de serviceafdeling pas 
langs als er een probleem was met een machine. 
Nu wordt doorgaans ook periodiek onderhoud 
ingepland. Het volgende stadium is condition 
based monitoring waarbij machines bij de 
klant een constante digitale stroom gegevens 
leveren over de status ervan. Bovendien kan de 
data van componenten en configuraties in alle 
operationele machines geanalyseerd worden 
om te voorspellen wanneer problemen zullen 
optreden c.q. vervanging van onderdelen nodig 
is. Dat legt de basis voor predictive maintenance 
en optimalisatie van het ontwerp. 

Hoofdstuk drie maakt duidelijk wat de 
mogelijkheden zijn van service lifecycle 
management met connected machines. 

Hoe versnel je de productontwikkeling  
tegen lagere kosten? 
Normaliter wordt de kwaliteit van een ontwerp 
beoordeeld door een prototype te bouwen, te 
testen en vaak verschillende keren aan te passen. 
Dit is niet alleen een zeer tijdrovend, maar ook 
budgetverslindend. Tegenwoordig zijn er gelukkig 
allerlei mogelijkheden voor simulatie. Zo is met 
digital twinning een volledig functionele virtuele 
versie van een fysieke machine te ontwikkelen. 
Met software voor virtual commissioning zijn 
aanpassingen en verbeteringen te testen op 

het virtuele model. Die simulatiemogelijkheden 
verlagen de ontwikkelkosten, verbeteren de 
uiteindelijke kwaliteit van machines en verkorten 
de time-to-market. Het resultaat? De klant kan 
eerder over een kwalitatief superieure machine 
beschikken tegen een lagere TCO en de fabrikant 
profiteert van hogere marges en lagere customer 
support kosten.

In hoofdstuk vier belichten we de mogelijkheden 
en aandachtspunten van digital twinning.

Hoe kun je de digitale transitie aansturen en 
ondersteunen?
Onderzoek van PwC wijst uit dat West-Europa 
achterloopt bij China en de VS in de transitie 
naar een smart industry (ook wel Industrie 
4.0 genoemd). PwC interviewde ruim 1.100 
bestuurders bij industriële bedrijven in 26 
landen. Op basis daarvan zijn bedrijven 
gerangschikt op digitale volwassenheid: van 
digitale beginner, digitale volger en digitale 
innovator tot digitale kampioen. Driekwart van 
de Nederlandse respondenten ziet zichzelf als 
een digitale beginner. Wat zijn de oorzaken en 
hoe is de inhaalslag te maken? Het antwoord op 
deze vraag laat zien dat het niet alleen gaat om 
visie, maar ook om aandacht voor processen en 
het creëren van draagvlak bij medewerkers. 

In hoofdstuk vijf wordt duidelijk hoe het 
management de transitie naar een holistic 
digital enterprise in goede banen kan leiden. 
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Hoofdstuk 1

Informatiemanagement 

 Integraal zicht op de processen



1.  Informatiemanagement
Integraal zicht op de processen
De machinebouw is sterk in beweging. Klanten vragen meer 
maatwerk, eisen snellere levering en verwachten een sublieme 
service. Tegelijkertijd worden machines complexer. En omdat de 
concurrentie niet stilzit is het belangrijk te blijven innoveren. 
Beter en sneller bedienen van klanten met de nieuwste technologie 
vraagt om een aanpak die alle processen overspant. Dat begint 
met de integrale beschikbaarheid van informatie over alle stadia 
in de productieketen en het gebruik van machines. Een holistic 
digital enterprise kan data direct omzetten in informatie voor het 
optimaliseren van processen en producten. Maar wat houdt die 
aanpak in en - nog belangrijker - wat levert het op? 

Integrale beschikbaarheid van machinedata
Mechanical, electrical en software engineers 
maken elk hun eigen tekeningen en stuklijsten. 
Werkvoorbereiders moeten die gegevens 
handmatig overnemen in het ERP-systeem. Dat is 
tijdrovend en foutgevoelig. Vervolgens worden 
aanpassingen in het ontwerp niet altijd goed 
gedocumenteerd. Daardoor weet de 
serviceafdeling soms niet wat er uiteindelijk bij 
de klant staat en heeft dan niet de juiste 
materialen bij zich. Verder moet verkoop ook 
voor kopie-orders altijd eerst weer bij 
engineering langs. 

In een systeem voor Product Data Management 
zijn productdata centraal vast te leggen. Denk 
aan CAD-data, productbeschrijvingen, test- en 
controlerapporten, certificaten, handleidingen, 
werkinstructies en gebruiksgegevens van 
machines. Die informatie is meteen toe te 
snijden op een specifieke taak bij de invoer in 
het ERP-systeem. Iedere afdeling heeft dus altijd 
de benodigde gegevens voorhanden.
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en het productieproces. Daardoor verandert  
de machinebouw van een lineair, end-to-end 
productieproces in een aanpak die we closed-
loop-manufacturing noemen. Daarnaast kan 
operationele machinedata gebruikt worden  
voor predictive maintenance. Deze vorm van 
datagebruik opent deuren naar nieuwe 
businessmodellen.

Zicht op de componenten van een machine 
Machines kunnen om verschillende redenen 
uitgerust worden met vervangende of extra 
componenten. Bijvoorbeeld door aanvullende 
eisen van een klant, door uitfasering van 
onderdelen of omdat een machine in de 
gebruiksfase wordt gemodificeerd of 
gereviseerd. Bedrijven die deze wijzigingen en 
verschillen niet goed bijhouden maken kostbare 
fouten maken en raken zelfs klanten kwijt. 
Daarnaast zijn er vaak verschillende versies van 
een machine die in serie is geproduceerd. Ook 
dat moet bijgehouden worden. 

Met de nieuwste PDM en PLM systemen zijn per 
serienummer unieke stuklijsten op te slaan. Door 
de serienummers te koppelen aan een klant of 
een order, kunt u eenvoudig terugvinden welk 
onderdeel met welke revisie voor welke machine 
is uitgevoerd. Bovendien kunnen de serienummers 
gebruikt worden voor remote monitoring door 
de machines op afstand uit te lezen.

Stapsgewijs optimaliseren van  

de informatievoorziening

De transitie naar een holistic digital 

enterprise is niet alleen weggelegd voor 

grote machinebouwers. Het is ook mogelijk 

om stapsgewijs toe te groeien naar 

datagedreven werken door steeds nieuwe 

onderdelen van het proces en de keten te 

integreren. De start kan bestaan uit de 

integratie van engineering data en deze als 

informatiebron voor het ERP systeem 

inzetten. Vervolgens kunnen productie, 

service en R&D aanhaken. Zelfs externe 

partijen – bijvoorbeeld toeleveranciers - zijn 

te koppelen. Zo kan ieder bedrijf in het 

eigen tempo toewerken naar een 

configuratie die integraal grip geeft op het 

machinebouwproces. 

Centraal vastleggen van  
mogelijke configuraties
Sales wil geen ‘nee verkopen’, dus wordt volop 
geproduceerd op klantspecificatie. Consequentie 
is dat voor elke order aparte tekeningen en 
stuklijsten gemaakt worden. Daardoor kan de 
afdeling engineering overbelast raken en worden 
meer fouten gemaakt. Als de informatie over 
machinecomponenten niet gestructureerd is 
opgeslagen is het lastig om na te gaan welke 
componenten en configuraties al eens eerder 
zijn gemaakt. Dat vertraagt de levering en 
verlaagt de marges.

De machines die een fabrikant verkoopt, bestaan 
gemiddeld voor tachtig procent uit dezelfde 
functionele componenten. Wanneer de meest 
gebruikte componenten in kaart gebracht zijn, 
kan een portfolio van standaardproducten, 
varianten en opties worden samengesteld. Door 
de ontwerpdata en bouwplannen hiervan 
centraal vast te leggen wordt de werkdruk voor 
engineers verlaagd en hebben ze meer tijd voor 
echte innovatie.

Benutten van gegevens over het gebruik
Machines worden steeds vaker uitgerust met 
sensoren en software om het functioneren ervan 
via het Internet of Things (IoT) te volgen. Door 
de data van machines in het veld continu te 
analyseren met AI-modellen komt informatie 
beschikbaar voor optimalisatie van het ontwerp- 
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Hoofdstuk 2

Standaardisatie en 
modularisatie 
 Van Engineering to Order naar  
Configuration to Order
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Uitdagingen prioriteitsstelling directie

Modularisatie - leveren op  
klantspecificatie

63%

Kortere time-to-market 50%

Succesvol inzetten van data 46%

Samenwerking in multidisciplinaire teams 35%

Mechatronical toepassen van software in 
machinebouwproces

29%

Internet of Things 29%

Toepassen digital twin en/of virtual  
commissioning

17%

Samenwerking in de supply chain 15%

E-Commerce &amp; Supply chain  
integratie

13%

Real-time monitoring van de kpi's 1%

Anders, namelijk: 1%

Welke uitdagingen op het gebied van 
machinebouw spelen een belangrijke rol bij  
de prioriteitsstelling door de directie?

Integraal zicht op de processen
Nederlandse machinebouwers zijn goed in maatwerk. Ze zijn 
bereid om elke uitdaging aan te gaan. Helaas kost productie op 
klantspecificatie veel tijd en gedurende het proces wordt leergeld 
betaald. Dat ondergraaft de marges. Bovendien krijgt 
engineering het te druk wanneer er alleen maar ‘specials’ 
gemaakt worden. Uit een recente benchmark van Siemens blijkt 
dat de directie van bedrijven dit als een grote uitdaging ziet. Een 
oplossing die hiervoor vaak wordt aangehaald is de overstap van 
Engineering to Order (ETO) naar Configuration to Order (CTO). 
CTO is een manier van organiseren waarbij het beheren en 
vastleggen van het eigen product, de operationele 
realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw 
op elkaar worden afgestemd. Deze oplossing vraagt om 
modularisatie van het aanbod. Uit de benchmark blijkt dat ook 
dit een grote uitdaging is.

2.  Standaardisatie en modularisatie

Bezinning geboden
Bij machinebouwers lijkt het idee te heersen dat CTO superieur is aan ETO. Zo kan het nog steeds 
verstandig zijn om ETO toe te passen op producten die een direct competitief voordeel opleveren. 
De beweging naar een CTO-only strategie is in veel opzichten wat voorbarig en wellicht ook niet 
rendabel voor iedere organisatie. Bij een CTO-strategie moet alles vooraf bepaald en vastgelegd 
worden. Dat houdt in dat je inboet aan flexibiliteit en dus niet meer altijd tegemoet kunt komen 
aan klantspecifieke wensen. Daarnaast moet de investeringsbereidheid groot zijn omdat het 
voordeel van een CTO-strategie zich pas in een later stadium uitbetaalt. Dit alles neemt niet weg 
dat een CTO-strategie grote voordelen kan bieden. 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/glossary/digital-twin/24465
https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/topic-areas/industry-actueel/benchmark-rapport.html
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Aandachtspunten bij de transitie van  
ETO naar CTO 

1. Inventariseer standaardcomponenten
Sommige machines zijn zo uniek en 
complex dat ze maar één keer gemaakt 
worden. De meeste andere bestaan uit 
componenten die vaker gebruikt worden. 
Voor welke componenten dat geldt is te 
vinden in de administratie van offertes 
en orders. Vervolgens is op basis hiervan 
een portfolio van toegestane varianten en 
opties voor machines op te stellen en zijn 
met een productconfigurator machines 
samen te stellen. Door de stuklijsten en het 
productieplan voor componenten uit het 
standaard productportfolio centraal vast 
te leggen is nagenoeg geen engineering 
meer nodig. Daarnaast is duidelijk welke 
materialen altijd op voorraad moeten zijn, 
waardoor de inkoopafdeling een betere 
onderhandelingspositie heeft. Klanten die 
kiezen voor het standaard aanbod krijgen 
hun machines sneller geleverd tegen een 
scherpere prijs. 

2. Documenteer de complete machinecycli
Veel organisaties beschikken over de meest 
uiteenlopende informatie over machines 
en componenten daarvan. Denk aan 
3D-tekeningen, materiaalspecificaties, 
berekeningen en testrapporten. Door al die 
informatie samen te brengen, te structureren 
en centraal beschikbaar te stellen is het niet 
nodig dat productiemedewerkers steeds bij 
engineering aankloppen. Verder veranderen 

de specificaties tijdens de levenscyclus van een 
machine. Bijvoorbeeld door aanvullende eisen 
van een klant, door uitfasering van onderdelen 
of omdat een machine in de gebruiksfase 
wordt aangepast. Ook die wijzigingen moeten 
vastgelegd worden. 

3. Distribueer de informatie over de processen 
Engineeringafdelingen maken elk hun eigen 
stuklijsten voor mechanische, elektrische en 
softwarecomponenten. Die lijsten zijn met tools 
voor Product Data Management te integreren 
tot een multi-BOM (bill of materials). Omdat 
niet elke afdeling alle informatie nodig heeft, 
is het zaak om na te gaan welke informatie 
voor een proces of afdeling beschikbaar moet 
zijn. De inkoopafdeling hoeft bijvoorbeeld 
alleen te weten wanneer welke onderdelen 
nodig zijn. De productieafdeling heeft een 
bouwtekening en materiaalspecificaties nodig, 
montage moet weten hoe componenten 
bevestigd of aangesloten moeten worden en de 
service-afdeling heeft meestal genoeg aan een 
gedetailleerde handleiding. De werkvoorbereider 
kan dit meenemen door de informatie uit de 
multi-BOM per taak te splitsen bij de invoer in 
het ERP-systeem. 

4. Creëer betrokkenheid bij alle afdelingen 
De overstap naar een modulaire end-to-
end aanpak van het ontwerp tot en met de 
gebruiksfase van een machine is niet voor 
elke medewerker vanzelfsprekend. Zowel 
bij engineering als productie is sprake van 
‘koninkrijkjes’, oftewel silo’s, waar informatie op 
verschillende manieren wordt vastgelegd. Verder 

moet engineering in de nieuwe situatie de 
lijsten en tekeningen compleet maken voordat 
manufacturing ermee aan de slag mag. Maak 
duidelijk dat die nieuwe werkwijze leidt tot 
verlaging van de werkdruk, verhoging van de 
kwaliteit, betere bedrijfsresultaten en meer tijd 
voor innovatie. 

Het profijt van ETO naar CTO 
• Leversnelheid. De levertijd van machines 

wordt stukken korter omdat er door de 
modularisatie minder orderspecifieke 
engineering nodig is. 

• Margeverhoging. Omdat het standaard 
productportfolio sneller geproduceerd kan 
worden, worden de marges hoger en kunnen 
machines tegen een scherpere prijs worden 
aangeboden.

• Innovatiekracht. Engineers hoeven geen 
ontwerpwerk meer te doen voor standaard 
productconfiguraties, waardoor ze meer 
tijd hebben voor echte innovatie en 
productoptimalisatie. 

• Omzetsnelheid. De verkoopafdeling 
kan offertes maken voor het standaard 
productportfolio en zelfs de productie in 
gang zetten zonder eerst engineering in te 
schakelen.

• Concurrentiekracht. De time-to-market 
wordt korter en dat maakt scherper offreren 
mogelijk. Dit verbetert de concurrentie positie.
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We nemen machines nu vijf keer sneller 
in productie 

De verpakkingsapparatuur van Lantech beschermt 

producten en zendingen tegen schade. 

Het bedrijf is in bijna een halve eeuw uitgegroeid tot 

een wereldwijde speler met kantoren op vier 

continenten en twee productielocaties. De machines 

voor de handling van dozen en wikkels voor pallets 

worden onder meer gebruikt in de detailhandel, 

farmacie en voedingsindustrie. Om ‘maatwerk in 

massaproductie’ te kunnen leveren maakte het bedrijf 

de overstap van Engineering-to-Order naar 

Configuration-to-Order. Directeur Frank Wijers legt uit 

wat er komt kijken bij deze transitie en wat het heeft 

opgeleverd. 

Frank Wijers 

Algemeen Directeur Lantech 

De aanpak: hoe structureer je  
de standaardconfiguraties? 
“Voor het opzetten van een systeem met 
standaardcomponenten heb je een ander type 
engineer nodig. Geen Willy Wortels, maar 
mensen die goed zijn in het analyseren en 
structureren van informatie. Zo kunnen we in 
de database van ons PLM-pakket snel nagaan 
wat de meest gebruikte uitvoeringen, 
componenten en onderdelen zijn. In dit 
systeem zijn onder meer alle stuklijsten 
opgeslagen en de gegevens zijn vanuit elke 
invalshoek integraal te doorzoeken. Zo kun je 
bijvoorbeeld met één druk op de knop alle 
frames bekijken die we ooit in machines 
hebben gebruikt. Op basis van die informatie 
hebben we zogeheten ‘moedermodellen’ 
samengesteld met alle componenten voor een 
bepaald type machine. Daarbinnen zijn 
‘familieleden’ vastgelegd van mogelijke 
varianten op zo’n moedermodel. Inmiddels 
kunnen we 50% van onze machines 
configureren en aan de andere helft moet nog 
iets geëngineerd worden.” Deze gaan dan wel 
door de configuratoren heen, maar vragen 
nog een aanpassing.

De uitdaging: wat neem je op in  
het standaardportfolio?
“Iedere machine die we maken is uniek en de 
complexiteit ervan blijft toenemen. Daardoor 
hoopt het werk bij engineering zich snel op. 
Gevolg is dat de productie niet op volle toeren 
kan draaien. Je kunt dan meer engineers 
aannemen, maar het is slimmer om eerst te 
kijken of je kunt standaardiseren. Dat begint met 
de vraag hoe vaak je welke machinecomponenten 
gebruikt. Daarvoor geldt de 80-20 regel: de 
machines die we bouwen bestaan voor 80% uit 
dezelfde functionele componenten. Je moet dus 
eerst in kaart brengen welke dat zijn. Een simpel 
voorbeeld: stel je maakt machines met een 
draaideur, een schuifdeur en een klapdeur. De 
frequentie waarmee je een type deur maakt 
bepaalt of je die wel of niet in het 
standaardassortiment gaat opnemen. Dat geldt 
ook voor de varianten die je kunt maken. Om bij 
het voorbeeld te blijven: misschien wil je een 
draaideur die naar links of naar rechts opengaat 
wel opnemen, maar geen deur die naar boven 
opengaat omdat dit weinig voorkomt en er 
afwijkende scharnieren voor nodig zijn.”
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De implementatie: klopt het ontwerp en  
De implementatie: klopt het ontwerp en wie 
moet wat weten? 
“De overgang van engineering-to-order naar 
configuration-to-order versnelt de stap van 
verkoop naar engineering. Het is immers direct 
duidelijk of een machine vanuit het 
standaardassortiment geproduceerd kan 
worden. Maar wanneer extra engineering nodig 
is, moet je ook doorrekenen of de configuratie 
technisch haalbaar is. Zo’n 15 jaar geleden waren 
we een van de eerste machinebouwers in 
Nederland die in 3D ging ontwerpen met CAD-
software. Daardoor kunnen we nu heel veel 
machines configureren. Per machine wordt een 
compleet pakket gegenereerd. Daarmee 
genereer je uiteraard veel meer gegevens dan in 
2D. Om daarbij geen vertraging op te lopen 
worden de berekeningen ’s nachts 
geautomatiseerd uitgevoerd. Machines die 
helemaal uit vooraf gedefinieerde opties zijn 
opgebouwd, worden ‘s ochtends gecontroleerd 
en als ze akkoord worden bevonden direct in 
productie genomen. Voordeel van ons PLM-
pakket is dat we multi-BOM’s kunnen maken 
waarin de stuklijsten voor mechanische, 
elektrische en softwarecomponenten zijn 
samengevoegd. Die gecombineerde lijsten 
worden ingevoerd in het ERP-systeem en worden 
per afdeling uitgesplitst. Medewerkers van 
inkoop, productie en service krijgen dus alleen 
de gegevens die toegespitst zijn op hun taken. 
Deze gerichte informatievoorziening ligt primair 
op het bord van de werkvoorbereiders, maar 
onze engineers hebben nu tijd om hen te 
ondersteunen.” 

Het resultaat: wat zijn de voordelen van 
configuration-to-order?
“Het grootste winstpunt is dat we machines tot 
vijf keer sneller kunnen leveren omdat er veel 
minder engineering bij komt kijken en alle 
processtappen al zijn gedefinieerd. Daardoor is 
de omzet fors gestegen. De kortere time-to-
market versterkt ook onze concurrentiepositie. 
Verkopers kunnen de meeste offertes maken 
zonder eerst bij engineering aan te kloppen 
omdat ze in het systeem zien welke varianten en 
opties mogelijk zijn. Bovendien maken we veel 
minder fouten omdat alle informatie over de 
standaardconfiguraties compleet vastgelegd is in 
ons systeem. Je werkt dus met bouwblokken aan 
ontwerpen die zich al bewezen hebben. Sneller 
en foutlozer werken verhoogt de marges. Daarbij 
is het voorraadniveau veel lager omdat inkoop 
vroegtijdig weet welke artikelen in welke 
hoeveelheden aanwezig moeten zijn. Verder 
kunnen de servicemensen nagaan welke versie 
van een machine bij de klant draait, waardoor ze 
altijd de juiste materialen bij zich hebben. En tot 
slot hoeven we het wiel maar één keer uit te 
vinden waardoor engineering handen vrij krijgt 
voor echte innovatie.  

Het onderhoud: hoe houd je overzicht bij het 
Het onderhoud: hoe houd je overzicht bij het 
revisiebeheer?
“Er zijn allerlei redenen voor revisies aan 
machines. Denk aan nieuwe technologie waarbij 
mechanische door elektronische componenten 
worden vervangen. Maar het kan ook zijn dat 
onderdelen (tijdelijk) niet meer leverbaar zijn of 
dat er goedkopere dan wel betere onderdelen op 
de markt komen. Verder kan blijken dat een 
bepaalde component te veel storingen 
veroorzaakt en er dus een alternatief moet 
worden geïnstalleerd. Met ons PLM-pakket 
kunnen we niet alleen snel nagaan welke 
moedermodellen en familieleden gebruik maken 
van een component die gereviseerd moet 
worden, maar ook aan welke klanten de 
betreffende machines zijn geleverd. Daardoor 
kunnen we pro-actief actie ondernemen. Per 
serienummer zijn unieke stuklijsten op te slaan 
die gekoppeld worden aan een order. Daardoor 
weten we precies welk onderdelen in welke 
machines bij welke klanten zitten. Extra 
complicatie bij revisies is dat je niet alleen naar 
de vervangende component moet kijken, maar 
ook naar de impact op gerelateerde onderdelen. 
Als je bijvoorbeeld een remblok wilt vervangen, 
is daarvoor misschien ook een andere remklauw 
nodig. Een revisie wordt pas vrijgegeven als de 
complete set van te reviseren artikelen bepaald 
is. Daarbij hebben we producteigenaren 
aangewezen per machinegroep.” 
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Connected machines als  
nieuwe inkomstenbron
De focus van machinebouwers verschuift steeds verder naar de 
serviceverlening. Door digitale connecties te maken met 
machines bij de klant is een constante stroom van operationele 
gegevens beschikbaar. Die data is niet alleen inzetbaar voor 
nieuwe verdienmodellen op basis van condition based 
maintenance, maar ook voor optimalisatie van het ontwerp. Dat 
legt de basis voor service lifecycle management. Uit een recente 
benchmark van Siemens blijkt dat het gebruik van smart sensors 
en het Internet-of-Things booming is in de machinebouw. Maar 
wat is de concrete meerwaarde van connected machines? Wat 
zijn de aandachtspunten bij de keuze van hardware en software 
voor de koppeling? En is het lucratiever om zelf een platform 
voor de analyse van binnenkomende data te (laten) bouwen, of 
loont het om gebruik te maken van een bestaand platform? 

3.  Service lifecycle management

Anders, namelijk:

Weet ik niet

5G & Multi-access Edge Computing

Blockchain

Geen

Virtual, augmented en mixed reality

Artificial intelligence/machine learning

3D printing

Internet of Things

Big data

Robotica

Smart
sensors

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Welke technologische ontwikkelingen 
hebben de grootste impact op de toekomstige 
bedrijfsvoering van uw organisatie? 

https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/topic-areas/industry-actueel/benchmark-rapport.html
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/topic/industrial-iot-platform/70070
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De evolutie van services in de  
machine-industrie 
In vroeger tijden was de dienstverlening louter 
reactief: de serviceafdeling kwam pas langs als 
er een probleem was met een machine. Om 
problemen te voorkomen wordt tegenwoordig 
vrijwel altijd gepland onderhoud uitgevoerd. We 
spreken dan van preventive maintenance. Een 
stap verder gaat monitoring op afstand door 
machines uit te rusten met sensoren en ze te 
verbinden met het IoT. Daardoor zijn potentiële 
problemen vroegtijdig te signaleren en kan er 
direct ingegrepen worden. Denk aan de melding 
dat een machinecomponent door overbelasting 
te heet wordt. Condition based monitoring 
voorkomt niet alleen problemen, maar ook 
onnodige vervanging van onderdelen. De 
sensors kunnen zelfs het serienummer van een 
onderdeel doorgeven. Daardoor weet de 
serviceafdeling altijd precies welke spare parts ze 
bij vervanging moeten meenemen. 

Meerwaarde voor machinebouwers én  
hun klanten 
Condition based maintenance heeft betrekking 
op de status van één machine.  
Door operationele data van verschillende 
vergelijkbare machines te analyseren is 
voorspelbaar wanneer welke 
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd moeten 
worden. Daarmee zijn patronen aan het licht 
brengen die optreden bij een dreigende storing 
en is beter te voorspellen wanneer een 
onderdeel vervangen moet worden. Daarnaast is 
bij een structureel probleem snel na te gaan 
waar de machines staan waar dit manco 
waarschijnlijk ook zal gaan optreden. Dit wordt 
predictive maintenance genoemd De volgende 
stap is prescriptive maintenance, waarbij 
geautomatiseerd actie wordt ondernomen bij 
een dreigend probleem. Bijvoorbeeld door de 
workload van een overbelaste machine over te 
hevelen. 

Bovendien is machinedata te benutten om het 
ontwerp te optimaliseren, waardoor de uptime 
verder wordt verbeterd en het aantal storingen 
afneemt. Ook voor klanten is dit een ideale vorm 
van dienstverlening. Stilstand van hun machines 
kan immers tot grote verliezen leiden. Vandaar 
dat ze steeds vaker vragen om een performance 
based contract. De leverancier garandeert dan 
een bepaald uptime-percentage van de machine. 
Sommige klanten stellen de hoogte van de 
maandelijkse service fee zelfs afhankelijk van de 
productievolumes die ze kunnen draaien. 

De ultieme vorm van dienstverlening is Machine- 
as-a-Service. De fabrikant blijft hierbij eigenaar 
van een machine en de klant betaalt een vast 
maandbedrag voor alle diensten: van online 
monitoring tot het oplossen van storingen en 
van reparaties tot het vervangen van 
onderdelen. In plaats van een eenmalige marge 
op de verkoop van een machine, wordt zo een 
continue stroom van inkomsten gecreëerd.

Production
losses

Unplanned
maint.

Planned
maint.

Condition
Monitoring

Reactive maintenance

time
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time

co
st

s

Production
losses

Unplanned
maint.

Planned
maint.

Condition
Monitoring

Condition based maintenance
(Condition Monitoring)

time

co
st

s



16

Hoofsdstuk 3 | Service lifecycle management

Hoe bouw je een integraal platform voor 
data-analyse? 
Voor het analyseren, combineren en visualiseren 
van de binnenkomende data over machines zijn 
applicaties nodig. Het kost veel tijd om die 
applicaties volledig vanaf scratch te coderen. Een 
low code platform als Mendix biedt een efficiënt 
alternatief, omdat hiervoor vrijwel geen 
programmeerkennis nodig is. Low code 
platforms hebben een grafische interface, 
waarmee functionele componenten uit een 
bibliotheek zijn te selecteren en die vervolgens 
in een flow kunt plaatsen. Ook het inrichten van 
applicatieschermen voor het bouwen van een 
dashboard is een kwestie van drag & drop. 
Aspecten als de datastructuur worden 
automatisch geregeld. Ook logica en validaties 
zijn eenvoudig op een grafische manier toe te 
voegen. Toch is er dan nog een probleem: 
afdelingen hebben vaak eigen systemen en 
lokale databases die allemaal gekoppeld moeten 
worden aan het IoT-systeem. Bovendien kunnen 
ze hun analyses van de machinedata niet delen 
met anderen binnen het bedrijf. Het is niet 
verstandig als elke afdeling eigen koppelingen 
maakt. Dan gaat het overzicht verloren. Ook dit 
probleem wordt voorkomen met een low code 
platform als Mendix omdat men hiermee een 
uniforme manier van programmeren afdwingt. 
Overigens zijn er ook pre-build IoT-platforms 
beschikbaar. Over de vraag of het verstandiger is 
om zelf een platform op te zetten of een pre-
build platform te gebruiken, is meer te vinden in 
een whitepaper dat Siemens samen met 
Microsoft heeft gepubliceerd. 

Onderaan de streep 
Door operationele machines te voorzien van 
sensors en ze met uw systemen te verbinden via 
het IoT is een closed loop voor service lifecycle 
management te creëren. De gegevens zijn te 
gebruiken om het onderhoud voorspelbaar te 
maken. Dat legt de basis voor het aanbieden van 
nieuwe diensten - bijvoorbeeld performance 
based contracten. Bovendien zijn de data van 
connected machines te benutten voor het 
optimaliseren van het ontwerp op het gebied 
van kwaliteit en betrouwbaarheid. Door dat alles 
is condition based maintenance steeds 
duidelijker een onderscheidende factor in de 
concurrentiestrijd.

Welke hardware en software is nodig voor  
de koppeling?
Om machines connected te maken is allereerst 
software nodig. Denk aan interfaces (api’s) om 
machinespecifieke apps te maken en het gebruik 
van standaarden voor connectiviteit. Verder 
moet het IoT-besturingssysteem toegesneden 
zijn op de functionaliteit waaraan behoefte is in 
de sector. Dat legt de basis voor diensten als 
preventive maintenance, energiebeheer en 
resources optimalisatie. Een voorbeeld van een 
open Platform-as-a-Service voor industriële 
toepassingen is MindSphere. Aan de hardware-
kant wordt gebruik gemaakt van sensoren die 
zijn gekoppeld aan een router die data via het IoT 
naar een cloud-omgeving stuurt. Een sensor kan 
verschillende functies hebben, bijvoorbeeld het 
meten van temperatuur, druk, toerental, wrijving 
en vloeistofvolume. Het is raadzaam de 
functionele eisen centraal te stellen bij de keuze 
van sensoren. Moeten ze bijvoorbeeld 
schokbestendig en waterdicht zijn, of is 
nauwkeurigheid de belangrijkste eis? Ook zaken 
als stroomverbruik en operationele uren zijn met 
de sensors bij te houden. Bedenk daarbij dat de 
prijzen voor sensors sterk dalen. In 2004 kostte 
een sensor gemiddeld $ 1,30 en in 2020 nog 
maar 38 dollarcent. 

Een voorbeeld: condition monitoring en 

predictive maintenance door ERIKS

ERIKS levert ruim 900.000 verschillende 

technische producten aan 200.000 klanten 

wereldwijd, inclusief een programma voor 

onderhoud en reparaties. Als uitbreiding op het 

serviceaanbod is een IoT platform opgezet om 

storingen vroegtijdig te signaleren en adequate 

acties te ondernemen. Dat verlaagt de Total Cost 

of Ownership en verhoogt de veiligheid. Een 

dashboard en analysetools geven ERIKS inzicht in 

het functioneren van multi-brand machines. Denk 

aan een klant met grote graafmachines die beter 

wilde kunnen voorspellen wanneer onderhoud 

nodig is. Sensoren in de machines meten onder 

meer permanent het niveau van de 

smeermiddelen. Daardoor is de downtime sterk 

gedaald. Bovendien leveren de machines via de 

sensors input voor optimalisatie van het ontwerp.

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/topic/industrial-iot-platform/70070
https://www.iofficecorp.com/blog/cost-of-iot-sensors
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Comprehensive digital twinning:  
meer dan virtuele machines 
Digital twinning begint met het bouwen van 
een virtuele representatie die alle aspecten van 
een machine bevat; niet alleen de geometrische, 
mechanische en elektronische aspecten maar 
bijvoorbeeld ook de kinematica van de machine, 
sensor data, ‘embedded software’, micro-en 
besturingssoftware. Het is dus een complete 
virtuele versie van een fysieke machine. Een 
digital twin wordt gemaakt met dezelfde CAD- 
en modelling-software die engineers gebruiken 
bij de productontwikkeling, aangevuld met 
data over de functionaliteit van machines. 
Verschil is dat het digital twin-model wordt 
bewaard voor latere stadia van de levenscyclus 
van het product, zoals onderhoud, revisie en 
aanpassing van het ontwerp. Daarmee komen 
we op het begrip comprehensive digital twin. 

Hierbij wordt niet alleen gewerkt met een 
digital twin van de machine, maar ook met een 
virtuele performance en productie-omgeving . 
Zo ontstaat een closed loop tussen de virtuele 
wereld van ontwerp en productieplanning 
en de wereld van de fysieke productie en de 
operationele fase. Dat is zichtbaar gemaakt in 
onderstaande afbeelding. 

4.  Digital twinning 
Slimmer machines bouwen en verbeteren
Volgens een recent rapport van Gartner zal het gebruik van digital twins tot 2022 
verdrievoudigen. We hebben het hier over een virtuele representatie van een product of 
proces die zich idealiter precies hetzelfde gedraagt als de fysieke variant. Via het Internet-of-
Things zijn virtual twins te voeden met data over operationele productiemachines. Volgens 
onderzoekers van IDC zullen er in 2025 wereldwijd al 41,6 miljard verbonden apparaten zijn. 
De combinatie van virtual twins en IoT legt de basis voor versnelde productontwikkeling, 
structurele verbetering van het ontwerp en effectievere preventive maintenance. Tijd om 
deze trends wat nader te bekijken. 

https://www.ptindustrieelmanagement.nl/engineering/artikel/2019/07/snellere-productontwikkeling-en-procesoptimalisatie-met-digital-twin-1012404
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Het Internet-of-Things als navelstreng voor de 
performance digital twin
Het IoT vormt de connectie met de fysieke 
werkelijkheid voor de digital twin. Wanneer 
machines uitgerust worden met sensoren is via 
IoT-toepassingen uit te lezen hoe ze zich in de 
praktijk gedragen. Dan kan bijvoorbeeld bekeken 
worden welke storingen vaak voorkomen en 
welke onderdelen het hard te verduren krijgen. 
Met informatie over de performance wordt 
het onderhoud effectiever en kan het ontwerp 
van machines verbeterd worden. Er ontstaat 
een wisselwerking wanneer data uit de fysieke 
omgeving aan het virtuele model worden 
toegevoegd. Op basis van simulaties kunnen 
engineers allerlei variabelen toetsen. Denk 
aan vragen als: ‘Hoe reageert de machine als 
deze omgevingsfactor verandert?’ of ‘Wat is de 
levensduur van deze component wanneer we 
die aanpassing in het ontwerp doorvoeren?’ Zo 
kun je op een veilige en kostenefficiënte manier 
verschillende scenario’s onderzoeken om te 
bepalen wat de beste configuratie is. 

Kijk naar de hele keten bij het voeden van 
digital twins 
Digital twins zijn niet alleen bedoeld 
voor engineers. Ze verbeteren ook de 
samenwerking tussen afdelingen en met 
partners. Manufacturing, productie, (externe) 
serviceverleners en zelfs leveranciers kunnen 
ook allerlei gegevens aandragen die belangrijk 
zijn om het ontwerp of het onderhoud te 
verbeteren. Het is belangrijk om te bepalen 
welke modellen, datatypen en analyses van 
sensordata de beste digitale weergaven van een 
fysiek systeem opleveren. Een 3D-model laat 
zien hoe een machine in elkaar zit, maar er zijn 
meer bronnen nodig om operationeel gedrag 
te simuleren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens 
over de buigbaarheid, trekkracht en slijtage van 
materialen voor simulaties. Kortom, informatie 
uit de hele keten moet ingezet worden om een 
‘value driven’ digital twin te maken. Daarmee 
is de digital twin onderdeel van een Product 
Lifecycle Management–systeem. 
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Digitaal transformeren is een  
complexe uitdaging
Bij productiebedrijven heeft digitalisatie betrekking 
op alle afdelingen: van engineering tot productie en 
van sales tot marketing. Bij complexe producten – 
bijvoorbeeld auto’s – moeten vaak honderden OEM’s 
samenwerken aan één digitaal model. Ook in het 
productieproces is digitalisatie overal doorgedrongen. 
Denk aan robots in de fabriekshal en predictive 
maintenance van machines maar ook aan software om 
de productieomgeving optimaal in te richten. Verder 
maken bedrijven tijdens de totale productlevenscyclus 
gebruik van digital twins: virtuele varianten van het 
ontwerp, het productieproces en de performance van 
de producten zelf. Daardoor zijn er bijvoorbeeld veel 
minder fysieke prototypes nodig. Daarnaast worden 
slimme sensoren gebruikt voor het analyseren van 
data uit verschillende fases van het ontwerp- en 
productieproces. 

Van werken in silo’s naar integrale aansturing
De grootste drempel is dat veel Nederlandse bedrijven 
werken in silo’s. Afdelingen en partners zijn zich 
wel bewust van de kansen van digitalisatie, maar 
ze opereren nog te vaak afzonderlijk van elkaar aan 
projecten en pilots. Bedrijven die het meest succesvol 
zijn in de transitie naar een Smart Industry durven te 
kiezen voor end-to-end herinrichting van het ontwerp- 
en productieproces. Dat lukt alleen wanneer de operatie 
vanuit de board room wordt aangestuurd. De directie 
heeft het overzicht om digitalisatie integraal aan te 
pakken en kan de organisatie zó inrichten dat afdelingen 
beter met elkaar gaan samenwerken. 

5.  Innovatiemanagement 
Daadkracht en draagvlak voor de transitie
De transitie naar een holistic digital enterprise, beperkt zich niet tot de implementatie van 
nieuwe technologie. Het is een strategische keuze die het totale proces van inkoop tot 
service omvat. Dat begint bij het formuleren van een duidelijke visie. Bij de 
operationalisering hiervan zijn vaardigheden nodig in change management. Zo wordt 
bijvoorbeeld vaak gekozen voor best-practices die bestaande processen vervangen. Verder 
dienen knopen doorgehakt worden over de vraag welke configuraties wel en niet 
geproduceerd gaan worden. En er moet draagvlak gecreëerd worden bij het personeel voor 
de nieuwe manier van werken. Hier een overzicht van de aandachtspunten.

1 2
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Zorg voor een heldere visie en organisatie
Eerst dient de top een strategische visie op digitale 
innovatie te definiëren en uit te dragen. Vervolgens 
moeten de benodigde rollen en verantwoordelijkheden 
worden vastgelegd. Grotere organisaties doen er 
verstandig aan om een chief digital officer (CDO) aan te 
stellen. Dat is de belangrijkste digitale leiderschapsrol. 
Maar ook de andere betrokkenen moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is het essentieel 
dat per portefeuille duidelijk vastligt wat de digitale 
verantwoordelijkheden zijn. Zorg verder dat bestuurders 
en medewerkers met een digitale sleutelrol op dezelfde 
golflengte zitten. Ze moeten de digitale visie ook buiten de 
grenzen van hun eigen discipline uitdragen.

Tijd om de vruchten van innovatie te plukken 
Pas als de sector daadkracht en leiderschap toont in het 
benutten van de nieuwe mogelijkheden zal digitalisatie 
structureel vruchten af gaan werpen. Denk aan een 
daling van ontwerpkosten die al gauw 30 procent kan 
bedragen, maar ook aan een kortere doorlooptijd. En 
door innovatiekracht te tonen kunnen we de achterstand 
inlopen in het sterk competitieve en mondiale speelveld. 
Kortom, tijd voor de directies om digitale daadkracht te 
tonen en draagvlak te creëren binnen de hele organisatie. 
Dat legt de basis voor een succesvolle transitie naar een 
holistic digital enterprise.

Kijk naar processen, maar ook naar producten
Hiervoor is vooral gekeken naar het voortbrengingsproces van 
producten. Een minstens even grote uitdaging is de digitalisatie 
van het product en de dienst zelf. Dat zou eigenlijk leidend moeten 
zijn. In die zin kan de industrie nog veel leren van de wijze waarop 
bijvoorbeeld de financiële sector met digitalisatie omgaat. Het gaat 
om het strategisch herpositioneren van de producten en diensten door 
verdere digitalisatie en niet primair om de toepassing van PLM, CAD, 
MES of digital twins. Een perfect productieproces is geen garantie 
voor blijvend succes. Je kunt altijd overvallen worden door disruptieve 
technologie. Denk aan 3D-printing dat totaal nieuwe mogelijkheden 
biedt om productcomponenten te vervaardigen.

Draagvlak creëren én innovatiekracht tonen
In het Nederlandse poldermodel moeten belangrijke beslissingen breed 
worden gedragen. Ook bij productiebedrijven gaan managers vaak en 
lang overleggen om grote knopen door te hakken. Daardoor kunnen 
digitalisatiestrajecten vertraging oplopen of zelfs helemaal afgeblazen 
worden. Dus toch maar traditioneel top-down beslissen? Met het oog 
op de acceptatie en adoptie van de nieuwe werkwijze is ook dat geen 
goed idee. Je moet de juiste balans vinden tussen het creëren van 
draagvlak binnen de organisatie en beslissingskracht tonen. Dat laatste 
is bepaald geen vanzelfsprekendheid.  
Bovendien is de boardroom vaak afwachtend. Uit het onderzoek van 
PwC blijkt dat Nederlandse productiebedrijven vooral geld uitgeven 
aan technologieën die al door veel bedrijven gebruikt worden en 
waaromheen een hype is gecreëerd. Denk aan Internet-of Things, 
Predictive Maintenance en Manufacturing Execution Systems. Er wordt 
veel minder geïnvesteerd in opkomende technologieën als AI en AR/VR.

3 4

5 6



23

Title | Category

www.sw.siemens.com

Siemens Digital Industries Software
BIC 1
5657 BX Eindhoven

+31 (0) 88 241 8500
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Waar staat uw organisatie in de digitale transformatie?

Doe mee aan de benchmark onder Nederlandse machinebouwers  
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