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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

Goed werk heeft tijd nodig. Een bekende 
uitdrukking die volgens mij klopt als 
een bus. Toch merk ik dat de factor 
tijd vaak wordt onderschat. Terwijl er 
écht tijd nodig is om iets goeds neer te 
zetten. Kijk naar pianospelen. Om een 
goed klinkende melodie ten gehore te 
brengen, moet je fl ink oefenen.

In ons vakgebied is dat niet anders. 
Onze beslissing – inmiddels tien jaar 
geleden – om van productie-ICT een 
specialisme te maken, illustreert dat. 
We waagden een sprong in het diepe, 
waarbij niet alles in één keer lukte. 
Gelukkig gunden we onszelf de tijd 
om dit vakgebied te doorgronden. Het 
resultaat mag er zijn en daar ben ik 
trots op. 

In deze Update lees je meer over het 
tienjarig bestaan van productie-ICT. 
Terugkijkend kunnen we stellen dat we 
in 2011 de juiste keuze hebben gemaakt 
om de combinatie van industriële 
automatisering, bedrijfskunde en ICT 
te bundelen tot een aparte dienst. Een 
keuze waarmee we onze tijd ver vooruit 
waren. Kortom: de aanhouder wint. Als 
je maar de tijd neemt.

Jos van Doren

De vriesverse hamburgers en frikandellen die je in de supermarkt ziet liggen? Grote 
kans dat ze uit het Belgische Bocholt komen, waar een van de fabrieken van snack-
producent GoodLife Foods is gevestigd. Sinds vorig jaar maart werkt Van Doren 
Engineers hier toe naar de ombouw van de deegmakerij, die deze zomervakantie 
plaatsvindt. Een grensverleggend project, letterlijk én fi guurlijk.

De aanhouder 
wint

GoodLife Foods 
kan er straks weer 
jaren tegen
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Dagelijks rollen bij GoodLife Foods in Bocholt 
via meerdere productielijnen 1,5 miljoen snacks 
van de band. “Met grondstoffen als vlees, 
water en kruiden ontstaat een vleesdeeg dat 
uiteindelijk de vormapparatuur ingaat”, vertelt 
Jan Schuermans, manager techniek en 
productie van GoodLife Foods en bovendien 
projectverantwoordelijke. “Iedere klant heeft 
andere productwensen. Om zo goed mogelijk 
aan die gevarieerde vraag te voldoen, wilden 
we het proces tot de vormmachine graag 
fl exibeler inrichten. Zodat we meer recepten 
tegelijkertijd kunnen produceren en onze 
klanten vlotter kunnen bedienen.”

Hiervoor nam GoodLife Foods begin vorig jaar 
Van Doren Engineers in de arm. “Het startsein 
van een groot avontuur”, aldus projectleider 
Danny Joseph en lead software-engineer Jeroen 
Schrijnwerkers van Van Doren Engineers. 
“Samen met de procestechnologen van Good-
Life Foods hebben we eerst de best passende 
oplossingen geselecteerd. Gaandeweg het 
project kom je er pas achter hoe die in de 
praktijk uitpakken. Gelukkig krijgen we sinds de 
start van de samenwerking de vrijheid en tijd 
om te testen en met eigen initiatieven te 
komen. Er is bovendien alle ruimte om 

Voor Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam ontwierp en installeerde Duim 
techniek de besturing en videobewaking voor de nascheidingsinstallatie. 
Deze installatie scheidt waardevolle materialen als drankkartons en plastics, 
en perst deze samen voor transport.

Medewerkers van GoodLife Foods en Van Doren Engineers 
in de deegmakerij in Bocholt.

De groeiende wereldbevolking, toenemende welvaart en technologische 
ontwikkelingen leggen een steeds grotere druk op de aarde, het klimaat en 
grondstoffen. Een circulaire economie, waarbij we slimmer omgaan met de materialen 
die we al hebben, lijkt het antwoord op de uitdagingen voor de toekomst. Recycling 
is hiermee onlosmakelijk verbonden. Duim techniek, sinds vorig jaar onderdeel 
van Van Doren Engineers, zet samen met de recyclingbranche grote stappen in de 
circulaire transitie. 

Nederland volledig circulair in 2050: dat is de 
ambitie van het kabinet. De recyclingbranche, 
die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld, 
speelt hierin een grote rol. Dat merkt ook team-
leider Peter Geerts van Duim techniek, specialist 
in automatiserings- en besturingssystemen en 
weegtechniek in deze sector: “Er wordt steeds 
meer gedacht volgens het principe ‘afval is de 
nieuwe grondstof’. Recyclingorganisaties willen 
stappen maken bij de optimalisatie van 
processen, bijvoorbeeld bij afvalscheiding en 
-verwerking. Wij helpen ze daarbij, vaak door 

vooraf al met klanten mee te denken over de 
beste oplossing.”

R-ladder
Om werkelijkheid te maken van een circulaire 
economie, maakt het Rijk gebruik van de 
zogenaamde R-ladder. Reduce, reuse en recycle 
staan centraal in deze strategie. Enkele 
elementen zijn het hergebruiken van afgedankte 
producten in dezelfde functie en het verwerken 
van materialen tot grondstoffen met dezelfde of 
mindere kwaliteit. “De uitgangspunten van de 

R-ladder zie ik terugkomen in bijna alle 
projecten die Duim techniek uitvoert”, vertelt 
Peter. “We hebben zowel elektrotechnische als 
mechanische kennis in huis, waardoor we de 
meest uiteenlopende projecten aankunnen. Zo 
zorgen we dat afgeschreven machines weer 
up-to-date en duurzamer zijn. Een mooi 
voorbeeld is de elektrifi cering van een 
houtshredder voor een biomassacentrale. Die 
liep voorheen op dieselaangedreven motoren.”

Daarnaast is de automatisering van recycling-
bedrijven een hoofdactiviteit van Duim techniek. 
“Steeds meer klanten, zoals afvalverbranders, 
willen via actuele data inzicht hebben in 
afvalstromen, en met name in gerecyclede 
materialen”, legt Peter uit. “Door onze zelf-
ontwikkelde software OptiProcess, krijgen ze 
realtime inzicht in de fl ow van een installatie, 
kunnen ze processen verder optimaliseren en 
downtime reduceren. Zo is met behulp van 
weegtechnieken en slimme sensoren in één 
oogopslag de hoeveelheid verwerkt materiaal 
bij een afvalstroom te zien.”

Kansen voor hele samenleving
Dat de recyclingbranche wezenlijk bijdraagt aan 
de overgang naar een circulaire economie, is 
duidelijk. Peter hoopt dat de ontwikkelingen 
blijven doorgaan. “Er liggen nog volop kansen 
voor de toekomst. Zo denk ik dat we uiteindelijk 
naar aparte afvalstromen gaan, zodat we deze 
stromen nóg beter kunnen inzetten voor her-
gebruik. Hierin spelen consumenten ook een 
belangrijke rol. Zij staan aan het begin van de 
afvalketen.”

Recycling 
brengt 
circulaire 
economie 
dichterbij

Meer weten over de diensten van 
Duim techniek? Neem contact op met 
Peter Geerts via 0318 – 529 638. Of neem 
eens een kijkje op de projectenpagina: 
www.duimtechniek.nl/projecten. 
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ervaringen, kennis en punten van zorg uit 
te wisselen met GoodLife Foods.”

Ideale productieproces
In maart 2020 plaatste Van Doren 
Engineers testlijn C naast productielijnen 
A en B in de deegmakerij. Een lange 
periode van experimenteren volgde. “We 
kregen te maken met een variatie aan 
ingekochte machineonderdelen, die we als 
het ware aan elkaar knoopten”, legt Jeroen 
uit. “Dat vergde veel overleg en uitzoek-
werk om tot het meest ideale productie-
proces te komen. ” Ook de coronacrisis 
met bij-behorende leveringsproblemen en 
de verbouwing van de deegmakerij 
maakten dat het project langer duurde 
dan gedacht.

Inmiddels draait lijn C een beperkte 
productie en wordt er nog regelmatig 
getest met nieuwe deegsamenstellingen. 
Vorige winter kwam er een vierde lijn bij. 
Jeroen: “Alle lijnen draaien standalone, 
waardoor de capaciteit omhoog gaat. 
Ook kan GoodLife fl exibeler produceren. 
Zodra een order wordt verpompt naar de 
deegsilo, kan er gestart worden met een 
nieuwe batch.”

Vervanging besturing
Zoals bij veel projecten geldt: van het één 
kwam het ander. “De besturing van de 
gehele deegmakerij is gedateerd. Stabiel, 
maar wél fragiel”, aldus Jan. “Dit was het 
juiste moment om ook op dit vlak een 
stap voorwaarts te zetten.” Waar de 
productieapparatuur voorheen op meerdere 
PLC’s draaide, koos Van Doren Engineers 
nu voor één PLC: een Siemens SIMATIC 
S7-1500. “Dit zorgt voor meer bedienings-
gemak en minder foutkansen”, legt Jeroen 
uit. “Zo staan alle klant- en receptgegevens 
in de computer. Ook zijn er meer checks 
op het gebied van machinereiniging, 
een belangrijk element in de 
voedingsmiddelenindustrie.”

Belgische feestdagen
Momenteel werkt het projectteam toe naar 
de zomerperiode. Dan wordt de oude 
besturing ontmanteld, gaat de deegmakerij 
over naar één PLC en worden de vier 
productielijnen volledig in bedrijf gesteld. 
“We kiezen voor een korte productiestop, 
waarschijnlijk op Belgische feestdagen. 
Dan zijn de medewerkers van Van Doren 
Engineers uit Nederland wél beschikbaar”, 
lacht Jan. “Dit project was en is een echte 
ontdekkingstocht, voor ons én voor Good-
Life Foods”, aldus Danny. “Het is mooi om 
te zien dat beide partijen openstaan voor 
elkaars adviezen. Pas dan kom je tot 
goede resultaten.”

Vraagstukken van organisaties op het 
vlak van productie-ICT in goede banen 
leiden deden we al langer. In 2011 
besloten we de combinatie van (indus-
triële) automatisering, bedrijfskunde en 
ICT te bundelen tot een aparte dienst. 
Nu, precies tien jaar later, is de pijler 
productie-ICT niet meer weg te denken 
bij Van Doren Engineers. Technisch 
directeur Roger Heugen en teammanager 
Mark Derks: “We zijn er trots op dat we 
organisaties en hun processen al jaren 
vooruit mogen helpen.”

Een achtbaan. Zo omschrijven Roger Heugen 
en Mark Derks de periode sinds 2011. Beide 
mannen stonden én staan aan de basis van 
de stevige ontwikkelingen op het vlak van 
productie-ICT. “Toen we besloten om van 
productie-ICT naast elektrotechniek en 
industriële automatisering onze expertise te 
maken, begonnen we echt vanaf nul”, aldus 
Roger. “Dat hield in dat we de markt opgingen 
met een gloednieuwe dienst, mensen moesten 
overtuigen van onze visie en te maken kregen 

met allerlei bijkomende zaken, zoals de 
bedrijfsvoering. Een uitdagende klus, waarbij 
de lat steeds een stukje hoger werd gelegd.”

Met succes: de klantenkring breidde zich uit, 
net als het dienstenpakket en het aantal 
medewerkers. “Productie-ICT groeide uit tot 
een vaste waarde en is dat nog steeds”, 
vertellen Mark en Roger. “Waar productie 
en ICT elkaar raken, daar zitten wij. Over de 
volle breedte: van software en consultancy tot 
changemanagement en training van machine-
operators. Het mooie is dat ons uitgangspunt 
in al die jaren onveranderd is gebleven. Wij 
bieden organisaties de tools om gericht te 
werken aan procesverbeteringen. Techniek is 
hiermee ondersteunend aan de processen. 
Daarnaast hebben we de kennis in huis om 
onze oplossingen naadloos te laten aansluiten 
op de werkvloer. ”

Stilzitten is er niet bij
Tegenwoordig voorziet Van Doren Engineers 
heel wat organisaties van high-end oplos-
singen. “De food- en farmaceutische industrie, 

de automotivebranche, de metaalsector: dat we 
de processen van bedrijven in deze branches 
al ruim tien jaar optimaliseren, maakt ons 
trots”, aldus Mark en Roger. Van achterover-
leunen is overigens geen sprake. “Integendeel: 
R&D hebben we hoog in het vaandel en we 
geloven in industrie 4.0. We richten op ons op 
een nieuwe generatie software, waarin hoog-
staande technieken als machine learning en 
cloud terugkomen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat onze oplossingen voor iedereen 
bereikbaar zijn, van de multinational tot het 
productiebedrijf om de hoek. Organisaties, van 
klein tot groot, verder brengen: dat doen we én 
blijven we doen.”

PLC-softwarestructuur: 
waarvoor kies je?
Een e-tekeningenpakket is onmisbaar bij het onderhouden, vernieuwen of repareren 
van elektrotechnische installaties. Als het gaat om de structuur van deze tekeningen, 
hebben onze klanten vaak duidelijke wensen. Aan de structuur voor PLC-software 
worden vaak minder eisen gesteld. Opvallend, want het loont de moeite om hier goed 
over na te denken. Zeker nu systemen steeds complexer worden. Wij zetten de voor- 
en nadelen van de structuurmethodes Cascade en SFC (Grafcet) voor PLC-software 
voor je op een rij.

Cascade
Programmeren via Cascade kun je het beste 
vergelijken met de klassieke elektrotechnische 
besturing zonder PLC. Drukknoppen, sensoren 
en timers worden bij Cascade verknoopt, 
waarbij het ‘resultaat’ van deze verknoping 
telkens gebruikt wordt om de volgende 
uitgang aan te sturen. De afl oop, aansturing en 
diagnose zijn sterk met elkaar verweven.

SFC (Grafcet)
SFC staat voor Sequential Function Chart. Deze 
programmeertaal gaat ervan uit dat het proces 
is op te delen in stappen. Met SFC wordt 
vastgelegd hoe het proces van de ene naar de 
andere stap veranderd kan worden. Er bestaat 
een duidelijke grens tussen afl oop, aansturing 
en diagnose.

Waar je met behulp van Cascade sneller start 
met de realisatie van een PLC, is er bij SFC 
meer voorbereidingstijd nodig. Die tijd verdien 
je in het verdere proces echter weer terug, 
bijvoorbeeld bij het testen. Ook in de nazorg-
fase biedt SFC voordelen ten opzichte van 
Cascade. Met behulp van SFC is een probleem 
snel gevonden en verholpen.

Praktijkcase: compressor en oliepomp
Compressors vind je veel installaties, bijvoor-
beeld om te koelen. in het voorbeeld hieronder 
mag de compressor alleen starten als er 
voldoende oliedruk is. Valt de druk weg? Dan 
moet de compressor direct stoppen. Let op: als 
het om een compressor van 500 kW gaat, kan 
bij een fout de schade hoog oplopen.

Sinds jaar en dag zijn we Siemens Solution Partner op het vlak van PLC/DCS en 
SCADA. Daar kwam onlangs een nieuw partnership bij. “Als Siemens Opcenter 
Partner zijn we sinds eind vorig jaar gecertifi ceerd om de MES-software van Siemens 
Opcenter te leveren en implementeren”, aldus technisch directeur Roger Heugen en 
teammanager Mark Derks van Van Doren Engineers. “Daar zijn we trots op: slechts 
één ander bedrijf in de Benelux draagt de naam Siemens Opcenter Execution 
Partner.”

Siemens is toonaangevend in de industriële 
automatisering. “Daarnaast biedt dit bedrijf 
ook op het gebied van productie-ICT een 
compleet portfolio”, aldus Mark. Zo kunnen 
productiebedrijven met behulp van Siemens 
Opcenter hun strategieën voor de volledige 
digitalisering van productieactiviteiten imple-
menteren. “De technologieën en architectuur 
van dit platform bieden end-to-end inzicht 
in de productie. De software ondersteunt 
fabrikanten bij het voldoen aan de eisen op 

het vlak van onder meer productie-effi ciëntie 
en -inzicht en kortere productietijden”, leggen 
Mark en Roger uit. “Opcenter is dan ook een 
mooie aanvulling op ons productportfolio. 
Hierdoor kunnen we klanten optimaal 
adviseren over het systeem dat het beste 
past bij hun vraagstukken.”

Complete palet
Aan de certifi cering tot Siemens Opcenter 
Partner gaat een intensief traject vooraf. 

Zo werd er gekeken naar onze specialisti-
sche product- en systeemkennis, technische 
competenties en branche-ervaring. Mark: 
“Siemens doet zelf geen implementaties en 
zoekt daarom naar de meest geschikte part-
ners die de installatie en confi guraties op zich 
nemen. We zijn er trots op dat we de naam 
van Siemens Opcenter Partner mogen voeren. 
In combinatie met de certifi cering Siemens 
Solution Partner en de 
benoeming tot expert 
in de food-en-bever-
age-industrie binnen 
dit partnership kunnen 
we nu als een van de 
weinigen onze klanten 
van het complete 
palet aan Siemens-
producten voorzien.”

Meer weten over PLC-softwarestructuren? 
Of behoefte aan een goed advies? Neem 
contact op met Maarten van den Bosch 
via 0492 747500.

Van Doren Engineers combineert al ruim tien jaar de 
disciplines (industriële) automatisering, bedrijfskunde en 
ICT om procesverbeteringen te realiseren voor organisaties.

Jubileumcadeau: Gratis Quickscan!      
Is jouw organisatie klaar voor de volgende 
automatiseringsstap? Van Doren 
Engineers brengt het voor je in kaart 
met een speciale quickscan. Ter ere van 
ons tienjarig bestaan bieden we je dit 
onderzoek gratis aan. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Neem contact op met 
Mark Derks via 06 – 57 59 30 64.

Uitbreiding productportfolio met Siemens Opcenter

Schakeling compressor en oliepomp via de 
Cascade-methode 
Met behulp van Cascade zeg je ‘start de oliepomp, als 
deze draait en er is x-tijd oliedruk, start compressor’. 
Je voldoet hiermee precies aan de opdracht, maar 
een defect aan de oliedruksensor (iPs_olie) wordt 
niet altijd gemeld. Het gevolg: de oliepomp blijft 
oneindig draaien, of de compressor start zonder dat 
er werkelijk oliedruk aanwezig is. Het is mogelijk een 
Cascade-schakeling te maken zonder deze gebreken. 
Het gevolg is dat er een wirwar van nog meer bitjes, 
timers, set/reset ontstaat. Zo’n schakeling is lastig te 
testen, te controleren en te onderhouden.
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Schakeling compressor en oliepomp via SFC-methode
De SFC-schakeling ondervangt de eerdergenoemde 
problemen van de Cascade-schakeling (zie fi guur 1). 
En er zijn nog meer voordelen. Doordat alle stappen 
gevisualiseerd kunnen worden, is het proces goed te 
begrijpen voor engineers zonder elektrotechnische of 
softwarekennis. Daarnaast kun je de stapnummers loggen 
en trenden, zodat achteraf precies inzichtelijk is wat de 
installatie op welk moment deed. 

Van Doren Engineers combineert al ruim tien jaar de 
disciplines (industriële) automatisering, bedrijfskunde en 
ICT om procesverbeteringen te realiseren voor organisaties.

Productie-ICT 
uitgegroeid tot 
vaste waarde


