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• Kader: Smart Industry

• Fieldlab Region of Smart Factories RoSF

• Voorloper: Smart Factory @ Fokker, Ben 

Geert

• Maak van je fabriek een Smart Factory:

– Big Data, Kjeld van der Schaaf KxA

– Realtime management, Anno 

Cazemier, Langhout & Cazemier

• Q&A
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Smart Factory blijft mensenwerk
Landelijke actieagenda 

Smart Industry

Smart 
Industry

Topsectoren





Consortium Region of 

Smart Factories





RoSF Lounge event 

@ Hannover Messe 2015

Opening by Dutch minister of 
Economic Affairs, Henk Kamp

Revealing of the RoSF-statue made 
by
Bernard Winkel

Commissionar of the Queen John 
Jorritsma (Friesland) signs the RoSF-
statue

Rob Karsmakers (Philips) hands over 
the Academic Roadmap Smart 
Industries by the University of 
Groningen to Ineke Dezentjé, chair 
Dutch Smart Industry cie.

Rob Goossens (Fokker, chair steering 
committee RoSF), Marco Bolt 
(Embed, 
moderator and SME partner RoSF) 
and 
minister Kamp

Dr Jan Post (Philips), project leader
RoSF



Maatwerk Lage kosten

Slagkracht

Foutloos/
robuust

Modelbased 
Engineering
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Fitst time right
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systemen

(hardware + 
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Smart Factory
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Trail & Error

Fixeren
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Best in Class

OEM’s

Koplopers

MKBs

Kennis-

instellingen

In pilotprojecten 

integreren tot

Smart Factories

Kennisoverdracht-model binnen RoSF

Waar zit nu kennis 

en expertise?

Wat doen we in 

RoSFprogramma?

En hoe gaan we de 

kennis verankeren 

en overdragen aan 

brede groep bedrijven?

Kennisoverdrach
t via RoSF 

bedrijvenplatfor
m

Business 

development 

(“Maak van je 

fabriek een Smart 

Factory”)

Verankering via 

Centre of 

Expertise 

(HBO)



Actielijn 1:

Competenties 

ontwikkelen in 

clusterprojecten

Pilot 1: Foutloos produceren

Actielijn 3:

Business 

developement

voor MKB 

“Maak van je fabriek een Smart Factory”

Actielijn 2:

Kennisoverdracht 

en verankering

Pilot 2: First time right product 

& processdevelopment

Pilot 3: Klantspecifiek 

producteren

Scheerapparaten met cluster 
rond Philips Drachten

E-Lighter met cluster rond 
Fokker Hoogeveen

Lenzen met cluster rond NKL 
(Emmen) en Ophtec 
(Groningen)

Zeilen met cluster rond 
Molenaar Grou

Headsets met cluster rond 
Plantronics Emmen

Scheerkop met cluster rond 
Philips Drachten

Engineering schepen met 
cluster rond NCG Groningen

Toelevering scheepsbouw met 
cluster rond CIG Centraal 
Staal

Intelligent consumer products 
met cluster rond Philips

Slimme pillenmachine met 
cluster 
rond ZiuZ

RoSF  bedrijvenplatform (2e schil)

Verankering via Centre of Expertise

10 demonstratieprojecten
(EFRO)



Datatechnieken 

(lange termijn)

Voorloper (Koers 

Noord) + toolbox

Uìtrolplatform

bedrijven

Regionaal

Categoraal (OEM)

Toepassingsgericht

Regionaal

Sectoraal 

(composieten)

Toepassingsgericht

Noordbreed + int.

Kennisontwikkelling

Aanjagen, afstemmen 

en synergie zoeken

Noordbreed

Industrie-breed

Toepassingsgericht



Fokker

Ben Geerts
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Smart Factrory KIVI 24/11/2015 

Voorbeeldproject: Smart Factory Fokker 

Aerostructures Hoogeveen, 2010-2014

Ben Geerts

Projectleider JSF en Smart Factory



Fokker Aerostructures

Lightweight structures & components

Design, development and 

production of smart, 

lightweight aerostructures: 

empennages, fuselages and 

wing moveables

Papendrecht (NL)

Hoogeveen (NL)

Romania

Mexico

USA

Employees

2.000

Locations



Innovation composites in F-35



Cluster: Eén OEM-er en 

drie Noordelijke MKB partners
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Startpunt visie Smart Factory-team 2009
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Werkpakketten
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Eén voorbeeld: verbruiksregistratie en open tijd 

bewaking ‘prepreg’

Startsituatie (= practice vliegtuigbouw)

• Handmatig en op papier

• Arbeidsintensief, grote foutenkans

Pilots met partners:

• Automatiseren: RFID en gewichtsensoren toegepast (S&T)

• Paperless: koppelbaar aan excecutiesysteem (L&C)

Resultaat

• 100% foutloos

• 10% minder materiaalverbruik
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Resultaten

• Resultaten boven verwachting

• Inzet: schaduwdraaien, nu ook doorvoeren

Fokker:

• 25% minder fouten

• Omslag denken intern

MKB-partners:

• Fokker als pilotomgeving opent deuren

• Frontlinietechnologie ontwikkeld en commercieel uitgerold

• Basis voor cluster dat verder kan
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Ben’s lessons

• Synergie door clusterbenadering

• 100% open minded

• Allemaal ondernemende ontwikkelaars

• Onbekende invalshoeken accepteren

• Voorwaarden gecreerd om buiten geijkte kaders te 

denken

• Verder gaan dan waar anderen stoppen
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Maak van je fabriek een Smart Factory

Toolbox 
Zero Defect 

Manufacturing

Toolbox 
First Time Right

product en process
development

10 demo 

projecten

Smart Factory Solution providers

• Ombouwen van bestaande organisaties/processen tot “Smart 

Factories”
• Standaardiseren van oplossingen (pilotprojecten  toolbox)

• Business Development voor betrokken MKB’s



Big Data & 

Smart Factories

Kjeld van der 

Schaaf, KxA

Jaarconferentie KIVI 2016



• data verzamelen over gehele 

productieproces

• analyse van de (recente) historie geeft 

inzicht 

… hiermee kan de productie worden 

verbeterd

… hiermee kunnen verstoringen sneller 

worden verholpen

• met real-time data kan ook pro-actief 

worden ingegrepen

… om storingen te voorkomen (predictive 

maintenance)

… om kwaliteit en kwantiteit optimaal te 

houden

Big Data 4.0



Alle onderdelen in de smart factory leveren èn gebruiken meer data

Slimmer aansturen door combineren en analyse in aansturende 

systemen

De data-driven factory



Nplex for Industry



data verwerken, opslaan, analyseren, 
visualiseren,….met nplex



• Vonken in de motor leveren schade op

• Observatie met camera en sensoren in de 

motor

• 60 sensoren in elektronica en omgeving van 

motor

• 15 TByte data

• Multivariate analyses 

Referentieproject: treinenonderhoud



Proces registratie 

formulieren

Machine logging

40 Sensoren

Dashboards, control charts

rapportages

o 1 ha fabriekshal

o 100 metingen per seconde

o Robuust  24/7  99,99% 

available 

Referentieproject: Conline buizen 
coating



Closing the loop

Van ‘slimme productielijnen’ naar 
zelflerende processen



Maak van je 

fabriek een 

Smart Factory

Anno Cazemier
Langhout en 

Cazemier

Jaarconferentie KIVI 2016



Time

Model

Zero Defect

On top off: adaptive systems with self learning parameters

Production process

The basics:  real-time control &  adjustments  

adjustments

Embedded intelligence, adaptive 
& self learning systems



• SF-systemen gericht op MKB productiebedrijven:

– Van “Engineer To Order” t/m “Make To Stock” (+ mengvormen)

– Met discrete producten / discreet productieproces (stuks)

– Seriegrootte 1 tot 20.000 stuks

– Onafhankelijk van producten/processen (configurabel)

• SF-Functionaliteit is nieuw voor die doelgroep (grote 

bedrijven/procesindustrie heeft al wel ervaring)

• Blokkendoos met bouwstenen voor maatwerk nodig, 

gericht op deze doelgroep

• Veel SF-blokken/functies zijn inmiddels beschikbaar

Smart Factory systemen – scope 



Werkvloer

ElancE “sturen op uren”® (= add on op ERP)

ERP systeem

Voorbeeld: ElancE “sturen op uren”



• Uitgangspunten infrastructuur (IT) in productie:

– Alle werkstations online

• Elke werkplek/persoon/machine eigen besturing in netwerk

• Standaard, lowcost hardwarecomponenten (configuratie varieert)

– Productie volledig papierloos, dus AutoID noodzakelijk

• Unieke ID’s op alle materialen, halffabricaten, eindproducten, orders, 

operators, machines en gereedschappen

• AutoID op alle werkstations

– Alle werkstations vergen aansturing vanuit het SF-systeem

• Digitale productiedocumenten (per bewerking per order/artikel)

• Detailplanning, coördinatie, synchronisatie, toewijzing

– Alle werkstations genereren digitale AsBuilt-data

• Input AutoID = discrete data

• Input operators = discrete data

• Input sensoren = discrete of continue data (meetreeks, filmbeelden)

• Centraal vastleggen 

voor analyse/bijsturing + traceability

Smart Factory – infrastructuur



• IT-landschap in productie + magazijnen:

Smart Factory – infrastructuur



• Applicatie-architectuur = welke functie in welke applicatie

• Uitgangspunten: 

– Niet 1 groot integraal systeem, wel 1 geïntegreerd geheel

– Elke applicatie heeft eigen database: 1 collectieve database 

voor alle applicaties is niet wenselijk

– Functionaliteit bepaalt welke data nodig in welke applicatie

– Functies zodanig scheiden dat “data-overlap” minimaal is

– Meeste is doorkopiëren data vanuit 1 bronapplicatie:

• Is 1-richtingverkeer (stamdata, registraties)

• Bronapplicatie is leidend (wordt daarin beheerd)

• Deze data wordt niet gemuteerd in andere applicaties

– Synchronisatie tussen databases nodig voor data welke elders 

gemuteerd wordt en terug moet in bronapplicatie

Applicatie-architectuur, algemeen



• Algemene systeemhiërarchie volgens ISA-95:

Level 4: Bedrijfsniveau
Business planning & logistics (extern)

Level 3: OMS
Operations management systemen

Level 2: Procesbesturing
Procesmonitoring en –besturing

Level 1: Machines/stations
Machinebesturingen/werkplekken

Level 0: Sensoren
Scanners/toetsenborden/T-sensoren/etc.

Sensoren

Machinebesturingen + Werkstations

Procesbesturingen

Applicatie-architectuur, algemeen

QMS, MES, WMS, TMS, … 

PDM, ERP, …

OMS moet “vertaalslag” maken naar detailaansturing proces



• Functionele domeinen binnen ISA-95:

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

Level 0

Applicatie-architectuur, algemeen

Product

ontwerpen

(CAD,

CAE,

PDM,

PLM,

WVB/PV,

specs,

docum.,

CNC-pr.)

Materiaal

(orders,

stuklijsten,

MRP, 

inkoop,

voorraad,

magazijn,

uitgifte,

registratie)

Capaciteit

(orders,

routings,

Uren,

capaciteits

-sturing,

planning,

registratie)

Kwaliteit

(specs,

controle,

bewaking,

SPC,

OCAP’s,

borging,

registratie)

Overige

domeinen:

CRM,

HRM,

FIN,

etc.



• In werkelijkheid is dynamische aansturing nodig:

Smart Factory – Aansturing processen

PDM ERP

Overig:

CRM, HRM,

FIN, Fac.Man.,

Asset Man.

Primaire proces

QMS / MES / WMS / TMS

Klanten

Toelev.

CAD,

CAM,

Word,

etc.

Proceswijzigingen

Onderhoud/revisie machines

Nieuwe machines + mensen

Verstoringen/afwijkingen

Uitval/afkeur 

Fluctuerende klantvraag

Planningswijzigingen klanten

Onbetrouwbare toelevering

Productwijzigingen

Nieuwe producten

Nieuwe technologieën

Documentwijzigingen 

Systeemwijzigingen

Beleidswijzigingen

DYNAMISCHE AANSTURING VERGT:

- Continu bijsturen (op detailniveau in operatie)

- Directe/snelle terugkoppeling afwijkingen

- Constant aanpassen systeem + parameters

GEEFT HOGE BESTURINGSLAST IN ORGANISATIE:

- Idee Smart Factory: verder automatiseren



• Smart Factory: closing the loop towards feed forward

Smart Factory - Terugkoppeling

Systeemeigenschappen:

ADAPTIEF SYSTEEM
• Self checking /self healing

• Altijd actueel tbv aansturing

STREAMING ANALYSE
• 100% – alle data 

• Continue – altijd 

• Real time – direct

• In proces – overal 

ABUNDANT DATA
• Veel meetpunten in proces

• Alle data opslaan/bewaren

LOCALE DATACOLLECTIE
• Collectors schrijven data weg

• Databuffering als dat niet lukt

• Validatie data aan de bron

• Locaal uitfilteren meetfouten

• Geeft zeer robuust systeem

Systeemelementen:

OUTPUT
• Rapportages (prestaties, 

As Built, traceability, ..)

• ‘Out of control’-meldingen

• Zelflerende parameters

AGENTS
• Intelligente algoritmes

• Zoeken/leggen verbanden

• Statistiek

PROCESDATA
• In databases (discreeet)

• In documenten (continue)

DATA COLLECTORS
• Losse programma’s (vast)

• Productiedocumenten (per 

artikel/order/bewerking)

Historische procesdata

Output

Datacollectors

(in productieproces)

Agents

Eigenschappen traditionele systemen:

• Open loop

– Handmatige terugkoppeling 

– Periodiek/ad hoc aanpassen systeem+parameters

• Controle achteraf

– Projectmatige of periodieke analyses

– Steekproeven, niet 100%

– In meetkamers achteraf, bijsturing indirect

• Statische procesbeheersing

– Conditioneren proces

– Kalibreren middelen

– Validatie documenten

• Steeds nieuwe validatie/kalibratie nodig bij elke 

wijziging



Region of Smart 

Factories
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