
IK zit het liefst elke dag 

met mijn hoofd in de ‘CLOUD’...

...zooo mooi!
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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

De kleinste 
details
De schokkende ontwikkelingen in Oost-
Europa brengen een hoop onzekerheid 
met zich mee. Zo hebben de stijgende 
grondstofprijzen een grote impact op 
onze klanten, maar ook op ons. Ook 
de gevolgen van de coronacrisis zijn 
nog steeds merkbaar. De oplopende 
levertijden zijn hier een voorbeeld van.
 
Gelukkig gaat er ook heel veel goed en 
blijven we investeren in de toekomst. 
Dat zie je terug in deze Update. We 
maken letterlijk werk van Industry 4.0, 
springen in op de kansen die Microsoft 
Azure te bieden heeft én zetten stappen 
op het gebied van cybersecurity. Grote 
ontwikkelingen, waarmee we jou als 
klant of partner nog beter kunnen 
bedienen.
 
Maar: wie het kleine niet eert, is het 
grote niet weerd! Lees het technische 
artikel over ventilatoren maar eens. 
Een kleine verandering die een grote 
besparing met zich meebrengt. Het 
is voor mij kenmerkend voor onze 
organisatie: opdrachten net even anders 
aanvliegen en oog houden voor de 
kleinste details.

Roger Heugen

update
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Het productieproces waarbij geautomatiseerd 
de prefabgevel-steenstrips op de EPS-isolatie 
worden geplaatst. Kingspan Moulding scha-
kelde ons in voor een zo effectief mogelijke 
aansturing van een nieuwe productielijn die 
isolatieplaten op maat produceert.Meer weten over de aanpassing van  

een ventilator of  pomp? Neem contact 
op met Maarten van den Bosch via  
0492 747500. ‘In Time Correct Shape’ 

toonbeeld van Industry 4.0

Kingspan ontwikkelde vorig jaar het concept In 
Time Correct Shape, een unieke oplossing voor 
maatwerk van isolatieplaten voor prefab beton-
wanden. “In het kort is dit een splinternieuw 
gepatenteerd shape-mouldingproces”, vertelt 
Jurrian Hilberts, manager OEM bij Kingspan 
Moulding. “Daarmee is het technisch mogelijk 
om variabele maten en L-vormige isolatiedelen 
op maat te maken, met iedere gewenste over-
lapverbinding of stompe afwerking.” 

Tetris op Olympisch niveau
Een klant – vaak een producent van gevelele-
menten - geeft via software de precieze maat-
voering door van de gevel, inclusief alle detail-
leringen. Jurrian: “Dit wordt vervolgens vertaald 
naar de specifieke isolatie-elementen die nodig 
zijn en die door middel van de moulding-tech-
nologie worden geproduceerd. Je kunt deze 
software vergelijken met het spel Tetris op 
Olympisch niveau. 

Op 13 en 14 april 2022 is het zover: Food  
Technology! Dit is het kennis- en netwerk- 
evenement over hightech innovaties in de 
voedingsmiddelenindustrie. Met een beurs-
vloer met 100 exposanten en een uitgebreid 
congresprogramma krijgen bezoekers in twee 
dagen een compleet overzicht van de laatste 
ontwikkelingen en innovaties. Ook wij zijn 
aanwezig. Bezoek op ons de beursvloer bij 
stand 40. 

Bezoek ons op Food Technology

Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
Standnummer www.food-technology.nl

13 en 14 april 2022

www.vandoren.nl

40

Kingspan Moulding levert innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren. 
Kingspan is internationaal marktleider in hoogwaardige isolatie, bouwmaterialen en geïnte-
greerde solar-oplossingen. Dat slimme softwareoplossingen hierin cruciaal zijn, lijdt geen twijfel. 
Kingspan Moulding in Gemert schakelde ons daarom in voor een zo effectief mogelijke  
aansturing van een nieuwe productielijn die isolatieplaten op maat produceert. Het resultaat  
is exemplarisch voor Industry 4.0.

Je vindt ze bij ieder bedrijf: ventilatoren die 
draaien om lucht te verversen. Wist je dat je 
heel gemakkelijk kunt besparen op het 
verbruik van deze apparaten?

Vaak is de capaciteit van een ventilator 
bepaald bij het ontwerp, meestal met een 
veiligheidsmarge om voldoende luchtverversing 
te waarborgen. In de praktijk zie je dat het 
apparaat hierdoor een groot deel van het jaar 
te veel lucht levert. En dat is zonde. 

De oplossing? De snelheid verlagen met een 
frequentieomvormer. Hoewel deze regelaar 
vaak duurder is dan een relais, haal je deze 
kosten er snel uit. 

Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld: een ventilator van 10 kilowatt 
verbruikt op jaarbasis € 8.800,- aan stroom. 
Hierbij kost een kilowattuur elektriciteit € 0,10. 
Als je de snelheid van de ventilator verlaagt 
met 10%, bespaar je jaarlijks € 2.300,-. Zie ook 
de grafiek bij dit artikel. Het praktijkvoorbeeld 
geldt niet alleen voor ventilatoren, maar is ook 
toepasbaar op centrifugaalpompen.

Duurzaamheid
Er is nog meer winst te behalen met een 
ventilator. Bijvoorbeeld door te ventileren op 
basis van de luchtkwaliteit of de aanwezige 
bezetting op bepaalde tijdstippen in een 
gebouw. Het is dus zeker niet nodig om een 
ventilator 24/7, 365 dagen per jaar te laten 
draaien, maar hier duurzaam mee om te gaan. 
Dat is beter voor het milieu.
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Kleine aanpassing, 
grote besparing
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In de jaren negentig werd ‘het internet’ stee-
vast op octrooischema’s weergegeven als een 
wolk (cloud). Daar heeft cloudcomputing zijn 
betekenis aan te danken, waarmee het 
beschikbaar stellen van hardware, software en 
data via het internet wordt bedoeld. We zien 
dat machinebouwers en productiebedrijven 
zich steeds meer naar de cloud bewegen. “Een 
logische keuze, want deze dienst biedt veel 
mogelijkheden”, vertelt Kevin van Doorn, 
teamleider engineering bij Van Doren Engi-
neers. “Zo merken we dat functionaliteiten 
steeds makkelijker toepasbaar worden.”

Hoewel er meerdere cloudaanbieders op de 
markt zijn, werken we bij Van Doren Engineers 
bewust met Microsoft Azure om projecten bij 
klanten in goede banen te leiden. Kevin: “Veel 
van onze leveranciers werken met Microsoft. 
Daarnaast komt deze aanbieder met goede 
oplossingen voor vraagstukken die in de 
industrie spelen. We zijn zelf sinds dit jaar 
Microsoft Gold Partner. Ook leiden we steeds 
meer collega’s op. Zo verspreiden we de Micro-
soft-kennis over de hele organisatie.”

Praktische toepassingen
Snelle levering van innovatieve functies, 
kostenreductie, schaalbaarheid: het zijn enkele 
voordelen van werken in de cloud. Kevin: 
“Daarnaast kunnen we vrij gemakkelijk prakti-
sche toepassingen realiseren die machinebou-
wers en productiebedrijven vooruithelpen. 
Bijvoorbeeld door machinedata te verrijken 
met gegevens uit de kantooromgeving om de 
productieplanning te optimaliseren. Of te 
zorgen dat belangrijke alarmen op een handige 
manier worden gemeld aan machine-operators. 
We merken dat daar veel behoefte aan is.” 

Van melding tot chatbot
Een mooi voorbeeld is het project dat project-
leider Danny Joseph en lead software-engineer 
Jeroen Schrijnwerkers dit jaar namens Van 
Doren Engineers voor VP-Systems uitvoerden. 
“Voor deze organisatie leverden we de bestu-
ring van een mestverwaardingsinstallatie”, 
aldus Kevin. “Een onderdeel van dit project is 
het doorsturen van alarmen. De installatie 
draait 24/7, waardoor de klant graag wil dat 
eventuele alarmen via de telefoon aan de 
dienstdoende operator worden gemeld. Extra 
mooi is dat de operator via een chatbot extra 
informatie kan opvragen, bijvoorbeeld hoe er 
op een eerder alarm is gereageerd. Hierdoor 
kan de medewerker snel en adequaat op 
storingen reageren.” De afbeelding en het 
technische bijschrift geven meer informatie 
over de toepassing. “Deze functie kun je ook 

moeiteloos op andere werksituaties toepassen”, 
legt Kevin uit. “Denk aan een melding dat er 
onderhoud aan de machine nodig is. Het lijkt 
misschien een relatief kleine toepassing via de 
cloud, maar het is enorm waardevol.”

De cloud biedt volop kansen 
voor de industrie

Van Doren 
Academy

De eerstvolgende avondsessie is op  
12 mei 2022. Het onderwerp: 
Aandrijftechniek

 
Deelnemen? Meld je uiterlijk op 9 mei 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.

Het is uniek dat alle isolatiedelen en L-vor-
mige delen in vrij te kiezen variabele maat-
voering geproduceerd worden.”

Optimaal ingerichte supply chain
In welke volgorde moeten de isolatieplaten 
geproduceerd worden? En hoe stuur je de 
machine aan? “Daar komt onze inbreng in 
beeld”, vertelt Mark Derks, teammanager 
productie-ICT van Van Doren Engineers. “Onze 
software is cruciaal in een zo efficiënt mogelijk 
verloop van de complete supply chain. Met 
onze softwareoplossing staan het bedrijfsbu-
reau en de werkvloer met elkaar in verbinding. 
Zo creëren we een gedetailleerde planning per 
opdracht, zodat medewerkers realtime zien hoe 
ver de productie en wat de status is. Bijvoor-
beeld of de dagplanning gehaald wordt en 
hoeveel afkeur er is.” Ook wordt het proces 
continu gemonitord. “Elk element krijgt een 
unieke code voor een optimale kwaliteitscon-
trole én traceerbaarheid. De bouwteams die de 
prefab-gevels produceren weten zo precies 
waar elk element thuishoort”, legt Mark uit.

Goede voorbereiding
Sinds vorig jaar is de machine in bedrijf. Mark: 
“Door een goede voorbereiding verliep de 

daadwerkelijke softwareontwikkeling heel snel 
en soepel. Met Kingspan en de andere 
betrokken partijen namen we alle what-if-
scenario’s door. Die goede voorbereiding 
maakte de realisatie relatief eenvoudig.” 
Jurrian beaamt dit: “Bij ieder project zijn er 
wel opstartproblemen. Dan is het zaak om 
samen met alle partijen naar die oplossingen 
te kijken. Van Doren Engineers dacht goed mee 
over de vertaling van de variabelen naar de 
software en vervolgens weer naar de machine. 
Dat is cruciaal voor de productie-efficiency.”

Industry 4.0
Op locatie bij de machinebouwer werden de 
integratietesten uitgevoerd. Vervolgens werden 
ook bij Kingspan in Gemert de nodige tests 
uitgevoerd en volgde een training voor de 
operators. “Een middag was daarvoor 
voldoende”, aldus Mark. “Het systeem laat 
namelijk heel intuïtief zien wat de operator 
nodig heeft.” De grootste meerwaarde voor 
Kingspan Unidek is de integratie tussen klant 
en leverancier, over de verschillende processen 
en afdelingen heen. 

Mark: “Die efficiënte supply chain is een 
typisch voorbeeld van Industry 4.0. Dat vind ik 
het mooie aan dit project: de hele wereld praat 
over Industry 4.0, maar wij doen het gewoon.”

Voor meer informatie over de oplopende 
levertijden van materialen kun je contact 
opnemen met Erik van Berlo via 0492 
747500.

Wil je meer informatie over de cloudop-
lossingen met behulp van Microsoft Azure? 
Neem contact op met Kevin van Doorn  
via 0492 747530.

Van chips tot kunststof: door de coronacrisis 
kampen we met een fors tekort aan materi-
alen die we toepassen in projecten. “Helaas 
ziet het er niet naar uit dat deze situatie 
binnenkort verbetert”, vertelt Erik van Berlo, 
teammanager panelenbouw bij Van Doren 
Engineers. “We verwachten dat het zeker dit 
jaar en misschien nog wel langer duurt 
voordat de levering van componenten weer 
als vanouds is. Hierbij vinden we het belang-
rijk om ons hier zo goed mogelijk tegen te 
wapenen en proactief te handelen richting 
klanten. Zo adviseren we onze klanten om 
qua projectplanning zo ver mogelijk vooruit 
te kijken.”

Een orderbevestiging na een bestelling, die 
vervolgens meerdere keren wordt  herbevestigd. 
Een orderbevestiging en geen levering. Een 
orderbevestiging zonder leverdatum. Geen order-
bevestiging. Het internet afspeuren naar alter-
natieve leveranciers. Re-engineering naar andere 
merken die wél leverbaar zijn. Erik van Berlo 
maakte het de voorbije periode allemaal mee. 
“De pandemie heeft onze supply chain helaas 
behoorlijk verstoord. Het gevolg is dat projecten 
erg lastig te plannen zijn en er extra inspan-
ningen nodig zijn om de supply chain goed te 
managen. Terwijl door het vlotte economisch 

herstel het aantal nieuwe projecten alleen maar 
is toegenomen. We hebben daarom binnen Van 
Doren Engineers een werkgroep in het leven 
geroepen met operationeel managers en de 
inkoopafdeling. Hier bespreken we wekelijks de 
huidige situatie rondom materialen, zodat we 
daarop zo goed mogelijk kunnen anticiperen.”

Transparantie
Wanneer deze situatie eindigt, is volgens Erik 
lastig te voorspellen. “Daarom vinden we het 
vooral belangrijk om hierover zo transparant 
mogelijk te zijn en regelmatig om tafel te gaan 

met klanten. Zo adviseren we hen om verder 
vooruit te kijken en orders zeer tijdig bij ons 
neer te leggen, zodat we kritische componenten 
alvast kunnen inkopen. Alleen door nauw met 
elkaar samen te werken op het gebied van 
supply chain behalen onze klanten en wij de 
beste resultaten.”

Materiaalschaarste vraagt om 
vooruitziende blik
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Een toelichting op het project voor VP-Sys-
tems, waarbij een function app wordt 
gebruikt met twee HTTP-triggered functions. 
Deze app draait op het consumption plan. 
Hierbij is de functie ‘SendMessage’ een 
abstractie op de Telegram API, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de endpoints 
om tekstberichten te sturen. De functie 
‘HandleUpdate’ staat geregistreerd als 
webhook bij Telegram. Op het moment dat 
een gebruiker een bericht naar de chatbot 
stuurt, wordt dit bericht doorgestuurd naar 
de ‘HandleUpdate’. Deze functie reageert 
vervolgens met de correcte response.

De avondsessies van onze Van Doren 
Academy vinden vanaf heden in de Starcker 
Factory plaats. De vorige keer namen Bart en 
Esmée van Pipple ons mee in de wereld van 
de toepassingen van Artificial Intelligence en 
Data Science.  
Na uitleg over deze interessante termen 
werden de mogelijkheden van data in de 
industrie in kaart gebracht en getoond.  
Van dashboards en Overall Equipment  
Effectiveness (OEE) tot voorspellingen en 
optimalisatie met digital twins.


