‘Meer efficiency,
minder fouten: een
heerlijk systeem!’
Een schat aan ervaring in softwareontwikkeling voor productiebedrijven en machinebouwers.
Dat is de kracht van Van Doren Engineers. Zeker nu al die expertise is gebundeld in ons
eigen Automation Framework: een complete verzameling standaardcomponenten en -modules
om snel en effectief PLC-, HMI- en SCADA-applicaties te programmeren. En het allermooiste …
Automation Framework is gemakkelijk inzetbaar. Dat merkten ze ook bij onze opdrachtgever
Laarakker Groenteverwerking.

De leesbare, eenduidige structuur van Automation Framework heeft haar waarde bij Laarakker
al bewezen. De productieleiders zien op het
display alleen de modules waar ze actief mee
aan de slag moeten. Jeroen: “Alle andere modules
kleuren grijs en zijn dus niet te selecteren. Dat
voorkomt een hoop fouten. Voor de technische
dienst is dit dan ook een heerlijk systeem.” Daarnaast zorgde het nieuwe softwarepakket voor een
soepel draaiende lijn en een efficiënter productieproces. “Ten opzichte van voorgaande jaren
draaien we nu 25% meer productie, waarvan 10%
dankzij de nieuwe automatisering. Waar we voorheen 6 dagen lang 24 uur onafgebroken produceerden, hebben we nu de nachtdienst afgeschaft.
Een onverwacht, maar fantastisch resultaat.”

●C
 omplete bibliotheek met componenten
voor PLC, HMI en SCADA.
●G
 ebaseerd op ISA-88.
●U
 niforme look-and-feel in visualisatie en
code.
●F
 eilloze integratie met MES-systemen,
gebaseerd op ISA-95.
●S
 ituational awareness: slim ontwerp,
afwijkingen direct zichtbaar.

Dat ik het gewoon
ga weggeven!
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Meer weten?

Neem contact op met Mark Verhaeg,
teamleader Engineering bij Van Doren
Engineers, via 06-109 931 60 of
mark.verhaeg@vandoren.nl.
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Samen kom
je verder
Een nieuw gezicht in dit voorwoord?
Klopt! Mijn bedrijf Van Lente
Systeemintegratie maakt sinds juli deel
uit van Van Doren Engineers. Samen
met Jos, Roger en Albert vorm ik nu
de directie van de Van Doren Holding.
Een mooie stap voor onze gezamenlijke
medewerkers. Want samen kom je
verder.
Ook voor jou - als klant of partner is deze samenwerking goed nieuws.
Bijvoorbeeld vanwege de landelijke
dekking en een toename van onze
engineerings- en montagecapaciteit.
Daarnaast kunnen we specialistische
diensten, zoals productie-ICT,
gebouwautomatisering en periodieke
inspecties, makkelijker doorontwikkelen.
Nog zo’n mooi voorbeeld: de joint
venture Starcker die we dit jaar samen
met Flowfirm zijn gestart. Dan is het
extra leuk om in de Update te lezen dat
ons eerste Starcker-project inmiddels
in uitvoering is. We blijven dus groeien,
maar doen dat vooral met beide benen
op de grond. Precies zoals je van ons
gewend bent.
Cor de Best
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Op 1 en 2 december 2021 is het zover:
Food Technology! Dit is het kennis- en netwerkevenement over hightech innovaties in de
voedingsmiddelenindustrie. Ook wij zijn aanwezig.
Bezoek ons op de beursvloer bij stand 40.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je
graag meer over de mogelijkheden.
T. 0492 747500 E. info@vandoren.nl www.vandoren.nl
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Efficiënter productieproces

Automation Framework in het kort

IK HEB zoveel kennis

update

Bij de verwerking van conservengroenten is snelheid cruciaal. En daarbij is een soepel draaiende
productielijn essentieel. “Onze lijn is opgebouwd
uit zes standalone-componenten: van de sorteermachine tot de borstelwasser en de schrapers”,
vertelt Jeroen Pouwels, hoofd technische dienst
bij Laarakker Groenteverwerking. “Onze grootste
uitdaging bij de transitie naar het nieuwe softwarepakket? Ervoor zorgen dat we al die losse
componenten onafhankelijk van elkaar kunnen
in- en uitschakelen. Net welke handelingen nodig
zijn voor de verschillende knol- en bolgewassen.”

Medewerkers van Starcker I/O testen een installatie bij Menken Orlando.

Brede expertise
Starcker komt samen
bij Menken Orlando
Flowfirm en Van Doren Engineers werken
binnen Starcker samen als één partij om
bedrijven in de food- en farmaceutische
industrie te voorzien van integrale, multidisciplinaire en duurzame oplossingen. In ons
eerste Starcker-project verzorgen we voor
Menken Orlando de engineering en realisatie
van het chocoladedistributiesysteem tussen
de machines en het tankenpark op de nieuwe
bedrijfslocatie.
Slechts één aanspreekpunt voor technisch
hoogwaardige totaaloplossingen; dat is het

grote voordeel voor een klant als Menken
Orlando. Juist die totale ontzorging zocht de
foodspecialist bij de verhuizing van het bedrijfsonderdeel Chocoplus van het Groningse Blijham
naar een meer centrale locatie in Hazerswoude.
“Het distributiesysteem in de nieuwbouw
uitdenken, engineeren en realiseren, inclusief
de automatisering, het piping-gedeelte en de
bekabeling; dat is onze rol”, vertelt projectmanager Paul van Veggel. “Precies de
combinatie van expertises die bij Starcker
samenkomen.”
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Prefabricage

In het tankenlokaal plaatsen en installeren we de
tanks. Vanuit deze tanks wordt de chocolade naar de
drageerafdeling gepompt. Beide afdelingen hebben wij
in opdracht. Een deel van het machinepark verhuist
mee van Blijham naar Hazerswoude. “Wij passen de
productleidingen, persluchtleidingen, appendages en
instrumentatie aan op de nieuwe situatie”, legt Paul
uit. “In de engineeringsfase hebben we in Blijham een
3D-scan gemaakt van de productielijn en die scan
ingeladen in een 3D-model. Ideaal om onze leidingen
en bekabeling – onderdelen die we in onze werkplaats prefabriceren – in te tekenen. Het installeren is
dan snel geregeld. Een ideale oplossing voor een
nieuwbouwlocatie.” Eind dit jaar is de productielijn
met tankenpark voor de verwerking van chocoladeproducten in bedrijf.

De rol van Starcker in dit project:
● Engineering van het distributieproces en de hard- en softwareautomatisering.
● Engineering van werktuigbouwkundige aspecten.
● Leveren en monteren van rvs productleidingen, appendages en instrumentatie.
● Leveren en monteren van persluchtleidingen voor het distributieproces.
● Isoleren van het leidingwerk.
●B
 ekabelen en aansluiten van instrumentatie voor de besturing van het
distributieproces.
● Bouwen, plaatsen en aansluiten van de besturingsen bedieningspanelen.
● Testen en in bedrijf stellen.

Open dag
groot succes
Zaterdag 16 oktober openden Van Doren
Engineers en Duim techniek de deuren
van alle locaties. Een interactieve en
informatieve open dag voor jong en oud,
werkzoekenden, klanten en relaties.

Een onderdeel van de introductieweek was de workshop
panelenbouw. Hier krijgen onze BBL-leerlingen uitleg over
verschillende gereedschappen van collega Harold Smits.

Bedrijfsschool
weer goed gevuld
Onze bedrijfsschool is voor velen het vertrekpunt voor een mooie toekomst in
industriële automatisering en elektrotechniek. Afgelopen september zijn tien
nieuwe leerlingen gestart met hun BBL-traject. Vier dagen per week werken ze
aan mooie projecten, bij ons of bij een van onze opdrachtgevers, en de vijfde dag
krijgen ze les op het Summa College in Eindhoven.
Dit jaar zijn er relatief veel zijinstromers gestart.
Voorheen waren zij actief in een andere sector,
zoals zorg, horeca en IT. Tijdens de introductieweek brachten we ze de basis van het vak elektrotechniek bij. Van een van onze collega’s kregen
de studenten bijvoorbeeld een praktische, meerdaagse workshop panelenbouw. Die coaching
krijgt uiteraard een vervolg op de werkvloer. Zo
hebben onze BBL-leerlingen allemaal een eigen
buddy; een meer ervaren collega die ze de

kneepjes van het vak bijbrengt. Zo leiden we zelf
onze collega’s op.

Meer weten?

Ook voor jou als klant is het mogelijk om
je BBL-leerlingen te plaatsen in de bedrijfsschool. Meer weten? Neem contact op
met Naomi via 06-82 57 38 36 of
naomi.keetels@vandoren.nl.

In tegenstelling tot vorig jaar mochten
we de bezoekers deze keer gelukkig weer
fysiek ontvangen. Met meer dan 500
bezoekers was het een zeer geslaagd
evenement.
Er was van alles te beleven! Zo ervaarden
de bezoekers in Veghel wat Augmented
Reality is via de Microsoft Hololens en
was in Breda de chocolademachine van
IPCO heel populair. Het allerbelangrijkste
van deze dag? Het enthousiasmeren van
mensen voor de techniek. Want in een
krappe arbeidsmarkt kunnen we niet vaak
genoeg laten zien waar wij zo trots op
zijn.

Veiligheid integreren in
één PLC: een goed idee?
Bij Van Doren Engineers realiseren we besturingen voor bedrijven in tal van branches.
Ongeacht de branche merken we dat klanten
vragen hebben over de keuze voor de veiligheidsbesturing. Dat kan een conventionele
oplossing zijn, een speciale veiligheids-PLC of
een geïntegreerd systeem. Wij nemen je graag
mee in de voor- en nadelen.

heidssensoren. Net zo veilig als bij een
conventioneel elektrisch circuit. Toch is er ook
een nadeel. Want nu zijn er twee verschillende
besturingssystemen die met elkaar moeten
communiceren. Een oplossing is een speciale
veiligheidsbesturing met een separate
controller.

Hoe zat het ook weer? Bij de eerste PLCbesturingen werden alle belangrijke vergrendelingen ook nog elektrisch uitgevoerd. Zo ging
bij een eindaanslag van een kritische beweging de sensor naar de PLC-besturing, maar
voor de zekerheid ook naar een sensor tussen
de uitgang van de PLC en het relais. De belangrijkste reden? De eindgebruikers vertrouwden
de PLC en de software nog niet helemaal.
De veiligheidsbesturing werd sowieso elektrisch
uitgevoerd, want aansturing vanuit een PLC
was verboden.

Regelmatig vragen onze klanten of deze oplossing wel verstandig en veilig is. En wanneer
kies je nu voor een geïntegreerde veiligheidsbesturing of een separate? Wij zetten de
antwoorden op deze vraagstukken graag voor
je op een rij.

Integratie in dezelfde hardware

Inmiddels zijn alle elektrische vergrendelingen
vervallen, vooral dankzij een professionaliseringsslag van de engineers. Wel bleef de
relais-gestuurde veiligheidsbesturing. Doordat
ook de installatieveiligheidseisen toenamen,
werd deze veiligheidsbesturing complexer. Met
een paar noodstoprelais red je het dan niet
meer. De oplossing? Speciale veiligheidsbesturingen in een separate controller. Net als
bij een PLC schakel je met zo’n veiligheidsbesturing de motoren en kleppen via veilig-

Onze antwoorden op een rij

●T
 echnisch gezien zijn alle systemen even
veilig. Op basis van de PL- of SIL-berekeningen kiezen we de juiste componenten.
●E
 en geïntegreerde veiligheidsbesturing is
flexibel in het project en in de verdere
levenscyclus van de installatie. In één
RIO-netwerk kun je een mix van ‘normale’
en safety-I/O toepassen.
●B
 ij een separate besturing is het eenvoudig
om de verantwoordelijkheid van normale
besturing en veiligheidsbesturing te
scheiden. Eén software-engineer bouwt de
normale besturing en een andere de veiligheidsbesturing. Zo voorkomen we dat bij
aanpassingen aan de normale besturing ‘per
ongeluk’ ook de veiligheidsbesturing wordt
gewijzigd. Bij een geïntegreerde besturing is
dit natuurlijk ook mogelijk, maar soms

ontstaat er discussie over wat er in het
normale en in het veilige deel moet.
●M
 et het oog op OT-cybersecurity (IEC 62443)
is het beter om een separate veiligheidsbesturing te gebruiken die niet aan een
netwerk hangt. Natuurlijk kun je de geïntegreerde veiligheidsbesturing ook beveiligen
met firewalls en wachtwoorden, maar bij een
separaat systeem is dit eenvoudiger.
Op basis van deze aandachtspunten, de eisen
die aan de installatie gesteld worden én de
risico’s, realiseren wij de juiste oplossing. Maar
wat de keuze ook wordt - conventioneel, een
separate besturing of een geïntegreerde veiligheidsbesturing - het ontwerp, de uitvoering en
het testen en valideren moeten door verschillende engineers worden uitgevoerd. Zo zorgen
we dat de veiligheidsbesturing ook écht veilig
is.

Van Doren Academy: onze kennis
delen we met iedereen
Kennis delen: dat vinden wij belangrijk. Niet
voor niets hebben we onze eigen Van Doren
Academy, met een breed aanbod van trainingen, workshops en cursussen. Regelmatig
nodigen wij hiervoor klanten en relaties uit.
Zien we jou binnenkort ook in onze
‘schoolbanken’?
De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan hard.
Met onze Academy zorgen we dat de technische
kennis van onze medewerkers op peil blijft.
“Daarbij richten we ons vooral op thema’s waar
mensen morgen al mee aan de slag kunnen”,
vertelt directeur Roger Heugen. “Praktisch,
concreet en laagdrempelig dus. Er zijn kortdurende cursussen, maar ook uitgebreide opleidingen. Vanuit Van Lente Systeemintegratie,
sinds kort onderdeel van ons bedrijf, bieden we

bijvoorbeeld een mooi opleidingsprogramma
voor monteurs.”

Maandagavondsessies

Vanuit de Academy verzorgen we ook gastcolleges voor studenten van Avans, Fontys en
ROC’s. En klanten zijn welkom bij onze maandagavondsessies. Roger: “Verschillende onderwerpen
komen daar aan bod. Van elektromagnetische
compatibiliteit, machine learning en ISA-95
tot Excel voor gevorderden. In de coronaperiode
verzorgden we die sessies via Teams. Nu zijn we
op maandagavond weer te vinden op de Noordkade in Veghel. Je kunt rekenen op theoretische
uitleg en hands-on tools, wat het onderwerp
ook is. Wil je ook een keer bij een sessie
aansluiten? Of heb je een idee voor een
interessant thema? Laat het ons weten!”

De eerstvolgende maandagavondsessie
is op 22 november 2021. Het onderwerp:
Artificial Intelligence & Data-science
Deelnemen? Meld je uiterlijk 19 november
2021 aan via academy@vandoren.nl. Het
aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel
bij. Na je aanmelding ontvang je van ons
een bevestiging met alle info.
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