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De industrie vormt de ruggengraat van onze economie

Economische betekenis van 

de maakindustrie:

• Directe impact: 68 miljard €

(13% van BNP in 2012) 

• Totale impact: 118 miljard €

(22% van BNP).



Onze wereld verandert razendsnel …  

Met grote invloed op onze economie en maatschappij

Dutch Industry fit for the future

http://beeldbank.tno.nl/view.php?ref=5603&search=society&offset=0&order_by=relevance&archive=0&k=
http://beeldbank.tno.nl/view.php?ref=5603&search=society&offset=0&order_by=relevance&archive=0&k=
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1190093&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1190093&redirect=photo
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Transistor_Count_and_Moore's_Law_-_2011.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Transistor_Count_and_Moore's_Law_-_2011.svg


Landelijke Smart Industry Versnellings agenda

Actielijn 1: Verzilveren met bestaande kennis

• Informeren van breed publiek met focus op het bedrijfsleven

• Ondernemers aan de slag

Actielijn 2: Versnellen in Fieldlabs

• Praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen praktijkgericht ontwikkelen, 

testen en implementeren van Smart Industry oplossingen

Actielijn 3: Versterken van de basis

• Onderzoeksagenda voor de verdere toekomst

• Levenlang leren programma's voor medewerkers, sociale innovatie, onderwijsinnovatie

• ICT, software tools, cyber veiligheid, big data, standaardisatie en interoperabiliteit

Aanvullende actielijn: Fintech

• Versnellen technologische innovaties in de financiële sector



De bouwstenen van Smart Industrie

Smart Industry wordt gedreven door 

ICT, waarbij machines met elkaar zijn

verbonden en slim worden

aangestuurd. 

Deze verbinding geldt binnen de 

fabriek, tussen bedrijven onderling en 

tussen bedrijven en klanten. 

Het gaat om slimme producten, 

processen en diensten.



Wetmatigheid steeds snellere digitalisering: 

Moore’s law (1965)

Het aantal transistoren

geïntegreerd in een enkele chip 

verdubbelt zich elke 18 maanden
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En inmiddels verdubbelt de 

snelheid van software (slimme 

algoritmes) elke 12 maanden …

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Transistor_Count_and_Moore's_Law_-_2011.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Transistor_Count_and_Moore's_Law_-_2011.svg


Co-bots are comming

De Baxter werkt veilig met 

mensen, leert eenvoudig, is 

plug & play en kost ca 30.000€

http://www.rethinkrobotics.com

https://www.youtube.com/watch?v=qWnylKPawnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qWnylKPawnw&feature=youtu.be
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Ravas & Uniwin met iForks

Slimme vorkhef vingers met 

integratie van ‘wegen en tellen’ in 

transport proces

Sensoren, draadloze connectie, ERP 

system, maatwerk interface

https://www.youtube.com/watch?v=B27uy5sS_cU
https://www.youtube.com/watch?v=B27uy5sS_cU


http://youtu.be/ZRj7BsohkR8
http://youtu.be/ZRj7BsohkR8
https://www.youtube.com/watch?v=olOxt3sXHG0
https://www.youtube.com/watch?v=olOxt3sXHG0


3D geprint frame

• Gewicht 35 kg totaal

• Frame 6 kg, 30% lichter

• Aluminium (Scalmalloy)

• Inspiratie exoskelet insect

• Kabels door holle kokers

• 50 stuks à 55.000 $  

Light Rider, elektrische motorfiets van Airbus dochter AP Works  



Bricklaying robot 
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Zelf organiserende slimme

fabrieken



Digital first Mobile first in renovatie
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https://mobile-ar.reality.news/news/apple-ar-use-augmented-reality-measure-rooms-without-tape-measure-0178760/
https://mobile-ar.reality.news/news/apple-ar-use-augmented-reality-measure-rooms-without-tape-measure-0178760/


Gebouw-intelligentie
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvdjsP4lsgCFUZUFAod4sEMYw&url=http://www.stampalo3d.it/2013/07/31/una-montature-degli-occhiali-stampata-in-3d-perfetta-per-il-tuo-volto/&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNFL2NyI7yl01nyRvhnk09WsP8EsHQ&ust=1443433917926374
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvdjsP4lsgCFUZUFAod4sEMYw&url=http://www.stampalo3d.it/2013/07/31/una-montature-degli-occhiali-stampata-in-3d-perfetta-per-il-tuo-volto/&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNFL2NyI7yl01nyRvhnk09WsP8EsHQ&ust=1443433917926374
https://www.youtube.com/watch?v=pgp0-wRgG3w#t=32
https://www.youtube.com/watch?v=pgp0-wRgG3w#t=32


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvdjsP4lsgCFUZUFAod4sEMYw&url=http://www.stampalo3d.it/2013/07/31/una-montature-degli-occhiali-stampata-in-3d-perfetta-per-il-tuo-volto/&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNFL2NyI7yl01nyRvhnk09WsP8EsHQ&ust=1443433917926374
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvdjsP4lsgCFUZUFAod4sEMYw&url=http://www.stampalo3d.it/2013/07/31/una-montature-degli-occhiali-stampata-in-3d-perfetta-per-il-tuo-volto/&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNFL2NyI7yl01nyRvhnk09WsP8EsHQ&ust=1443433917926374
https://www.youtube.com/watch?v=pgp0-wRgG3w#t=32
https://www.youtube.com/watch?v=pgp0-wRgG3w#t=32


Van bezit naar gebruik

• Voorspelbaar onderhoud

• Laag verbruik van energie

• Hergebruik van delen en materialen

• Circulaire economie

Optimale lichtconditie voor elke werkplek

Voor een vast maandbedrag, all included 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3z2IG36EwuTqRM&tbnid=EQrr2djsGi85EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joosenav.nl/pagina/Nieuws/1554&ei=MNwzU83OLsKl0AXz8oCACg&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNEqPSQB3a85qLCm0vS5YSFfl_QMIw&ust=1395994011085544
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3z2IG36EwuTqRM&tbnid=EQrr2djsGi85EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joosenav.nl/pagina/Nieuws/1554&ei=MNwzU83OLsKl0AXz8oCACg&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNEqPSQB3a85qLCm0vS5YSFfl_QMIw&ust=1395994011085544


GAAS = Gevel As A Service 
De Eneco 

EnergyCampus in 

Utrecht krijgt de eerste 

Nederlandse gevel die 

eigendom blijft van de 

producent. 

Brancheorganisatie 

VMRG bedacht er met 

advocatenkantoor 

Houthoff een contract 

voor op basis van 

erfpacht. Dat opent de 

deur voor het 

aanbieden van 

circulaire leasegevels.



Gouden sales regels

Oude gouden verkoopregel:

“Onderzoek de behoeften van 

je klant en lever wat hij 

vraagt”
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Nieuwe gouden verkoopregel:

“Geef je klant de mogelijkheden 

om dingen te doen die ze graag 

willen, maar niet wisten dat dit  

mogelijk is!” 
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Meer klantwaarde > nieuwe businessmodellen

Kosten gedreven
Traditionele industrie

Informatie gedreven 

ICT industrie

Dozen 

schuiven

Total cost of 

ownership
Customization

Ontzorgen,

totaal oplos-

singen (SLA) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JNSlafUKWaksHM&tbnid=et50IUh-qS7urM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alicianagel.com/new-office-location-fords-1914-model-t-factory/&ei=iM_xU_fbD8K30QWBgIGoAg&psig=AFQjCNG-R1NA7YR6VdyDJL9jcoJlF4RGfw&ust=1408442590772941
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JNSlafUKWaksHM&tbnid=et50IUh-qS7urM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alicianagel.com/new-office-location-fords-1914-model-t-factory/&ei=iM_xU_fbD8K30QWBgIGoAg&psig=AFQjCNG-R1NA7YR6VdyDJL9jcoJlF4RGfw&ust=1408442590772941
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qO9zXStgpLNVYM&tbnid=P4BoLvS6r9sNzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.press.bmwgroup.com/belux/pressDetail.html?title%3Dde-bmw-group-zal-de-nieuwe-mini-hatch-eveneens-bij-vdl-nedcar-bouwen%26outputChannelId%3D20%26id%3DT0167807NL%26left_menu_item%3Dnode__5247&ei=yNDxU7WdAoWq0QX974CwDg&psig=AFQjCNHCJ7Wc_nWzlgh3RNdyLbujxmonZA&ust=1408442816969306
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qO9zXStgpLNVYM&tbnid=P4BoLvS6r9sNzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.press.bmwgroup.com/belux/pressDetail.html?title%3Dde-bmw-group-zal-de-nieuwe-mini-hatch-eveneens-bij-vdl-nedcar-bouwen%26outputChannelId%3D20%26id%3DT0167807NL%26left_menu_item%3Dnode__5247&ei=yNDxU7WdAoWq0QX974CwDg&psig=AFQjCNHCJ7Wc_nWzlgh3RNdyLbujxmonZA&ust=1408442816969306
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De bouwstenen van Smart Industrie

Smart Industry wordt gedreven door 

ICT, waarbij machines met elkaar zijn

verbonden en slim worden

aangestuurd. 

Deze verbinding geldt binnen de 

fabriek, tussen bedrijven onderling en 

tussen bedrijven en klanten. 

Het gaat om slimme producten, 

processen en diensten.







Smart Industry stippen op de horizon

 Procesoptimalisatie

 Foutloos, in één keer goed 

 Maatwerk (N=1)

 Intelligent, connected (IoT)

 Aanvullende product/dienst

 …..
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 Service op afstand

 100% voorspelbaar onderhoud

 Robotisering

 3D printen

 Van bezit naar gebruik

 ….. 



Startups

Bouw
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Kesselaar en zoon

Onze organisatie bestaat uit zelfsturende 

teams waarin de medewerkers altijd in 

beweging zijn met de omgeving om 

slimmer te werken en duurzamer te 

bouwen. De vragen van de toekomst zien 

wij als onze uitdaging van nu. Plezier en 

energie krijgen we ook door ons te richten 

op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.
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KERNWAARDEN

WIJ GELOVEN IN

Vernieuwing

LOYALITEIT

GASTHEERSCHAP

http://www.kesselaarenzn.nl/
http://www.kesselaarenzn.nl/
http://www.kesselaarenzn.nl/


De Smart Industry Formule: Think big, …. Act small, …. Start now!

1. Formuleer uitdagende stip op de horizon (top down) > formulier bijv. N=1 in 5 jaar

2. Experimenteer > start nu het huidige business model nog werkt

3. Ontdek onvervulde behoeften > kruip in de huid van uw klant, benut (big) data

4. Denk out of the box > overtref uzelf en de verwachtingen van de klant

5. N = 1 > individualiseer uw oplossingen en uw inkomsten 

6. Werk samen met partners > zoek op web, vraag ondernemers, veel technologie is 

al beschikbaar 

7. Werk samen met uw medewerkers (bottum up) > elke stap levert iets op, zoals 

omzet, kennis, draagvlak of flexibiliteit van de organisatie (cultuurverandering)



Aanbod KvK            www.kvk.nl/smartindustry

Publicaties Go Smart Industry

Kansenkompas GO Smart Industry
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MKB Innovatie Top 100 van de KvK

Laat zien waar we in Nederland goed in zijn: innoveren! 

Ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf? 

Met succes een innovatief product op de markt gebracht? 

Schrijf in! www.mkbinnovatietop100.nl  

(tot 27 april 2018)




