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Veel bedrijven die eigen producten produceren, zetten al stappen richting een digitale fabriek. Bij ver-
spanende bedrijven denken veel ondernemers en medewerkers dat digitalisering niet echt geschikt is 
voor hun bedrijf. Niets is minder waar. Ook verspanende bedrijven kunnen hun voordeel doen met het 
oppakken van digitale kansen. Elke ondernemer is immers op weg naar een digitale fabriek. De een heeft  
echter pas een eerste stap gezet en de andere is al vrijwel geheel gedigitaliseerd. 

OP WEG NAAR DE DIGITALE FABRIEK

Digitalisering biedt 
kansen voor verspaning

Digitalisering biedt ook voordelen op het gebied van de verspaningsprocessen op zich.

Op dit moment heeft ieder verspanend bedrĳ f 
het druk. Bedrĳ ven hebben voldoende opdrach-
ten. Echter, zodra het in de markt weer wat rus-
tiger wordt, kan de mate waarop een onderne-
mer eff ectief gebruik maakt van digitale kansen 
van levensbelang zĳ n. Elke ondernemer heeft 
zĳ n eigen klantenkring, machinepark e.d. Hier-
mee is de situatie voor elke ondernemer ver-
schillend en daardoor zullen ook de mogelĳ khe-
den voor elke ondernemer anders liggen. 
Teqnow (zie kader) vindt het belangrĳ k dat elke 
ondernemer op de hoogte is van de kansen die 
moderne technieken kunnen bieden, zodat die 
ondernemer in staat is om de voor zĳ n/haar 
bedrĳ f optimale keuzes te maken.

Om kansen te kunnen benutten is het belang-
rĳ k om bestaande vooroordelen los te laten en 
objectief naar deze kansen te kĳ ken. Voor ver-
spanende bedrĳ ven liggen de digitale kansen op 
drie vlakken:
• Van klant naar order.
• Interne organisatie.
• Het verspaningsproces.

V A N  K L A N T  N A A R  O R D E R
Net als voor elk ander bedrĳ f liggen ook voor ver-
spanende bedrĳ ven veel kansen in de communica-
tie met de klant. Als de klant de mogelĳ kheid 
wordt geboden om off ertes digitaal (via de website) 
aan te vragen, kan het proces zo worden ingericht 
dat via enkele vragen wordt gecontroleerd of de 
aanvraag bĳ  het bedrĳ f past (aantallen, afmetin-
gen, materialen, gevraagde levertĳ d e.d.). Past de 
aanvraag niet bĳ  het bedrĳ f, dan kan de klant daar 
automatisch op gewezen worden zonder dat er een 
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medewerker aan te pas komt. Wordt er samenge-
werkt met enkele collega-bedrĳ ven dan kan de 
klant direct geautomatiseerd worden doorverwe-
zen naar collega-bedrĳ ven waar de aanvraag wel 
past. Past de aanvraag wel, dan kan de aangele-
verde 3D-tekening (vrĳ wel) automatisch worden 
geanalyseerd en worden geprogrammeerd. Het 
automatisch gegenereerde programma levert de 
input van de productietĳ d voor de calculatie. Hier-
aan kunnen automatisch de andere kostprĳ s-
aspecten worden toegevoegd waardoor het moge-
lĳ k is om de kostprĳ s (vrĳ wel) geheel automatisch 
te berekenen. Daarna is het mogelĳ k om een vaste 
opslag op deze kostprĳ s te zetten en zo een auto-
matisch gegenereerde off erte uit te brengen. In veel 
gevallen is het echter beter om zelf, afhankelĳ k 
van de marktsituatie, een verkoopprĳ s te bepalen.

‘Een digitale planning is altijd 
actueel en een papieren 

planning is altijd achterhaald’

Werkt een bedrĳ f voor vaste klanten waarvoor 
op afroep bepaalde producten gemaakt moeten 
worden, dan is het mogelĳ k om de bĳ  de klant 
gebruikte KANBAN-kaart in te laten lezen 
waarna dit direct vanuit het ERP-systeem van de 
klant een order afroept en opstart. Zĳ n produc-
ten parametrisch op te zetten dan kan de klant 
de parameters zelf op de website ingeven 
waarna een off erte of een order automatisch 
kan worden aangemaakt. Als de digitale proces-
sen goed zĳ n ingericht is het logisch om ook te 
werken met digitale facturen. Als een bedrĳ f 
eff ectief wil werken met zĳ n toeleveranciers, 
dan is het goed te beseff en dat dergelĳ ke moge-
lĳ kheden er ook zĳ n voor een bedrĳ f dat zelf 
klant is. Bĳ  het calculeren wil een bedrĳ f bĳ -
voorbeeld werken met actuele materiaalprĳ zen. 
In steeds meer gevallen is het mogelĳ k om deze 
materiaalprĳ zen automatisch te updaten van de 
website van de toeleverancier.

I N T E R N E  O R G A N I S A T I E
Is de opdracht ontvangen en geaccepteerd, dan 
zĳ n er tal van digitale mogelĳ kheden om de 
interne processen optimaal te laten functione-
ren. Een digitale planning is altĳ d actueel en 
een papieren planning is altĳ d achterhaald! Bĳ  
een digitale planning kan er bovendien voor 

gezorgd worden dat er pas met een order wordt 
gestart als alle benodigdheden aanwezig zĳ n. 
Wil men fl exibel zĳ n in de planning, dan zorgt 
een digitale planning ervoor dat deze elk 
moment is aan te passen zonder dat de produc-
tiviteit wordt aangetast. Veel capaciteit wordt 
besteed aan het printen van werkorders, verza-
melen en afdrukken van tekeningen e.d. Ook dit 
kan in veel gevallen compleet digitaal worden 
opgepakt. Hierdoor wordt de productiviteit ver-
hoogd en kan voorkomen worden dat met ver-
ouderde tekeningen wordt gewerkt. 

De benchmark verspanen 2017 geeft aan dat ruim 
80 procent van de verspanende bedrĳ ven nog 
(gedeeltelĳ k tot helemaal) aan de machine pro-
grammeert. Offl  ine programmeren biedt echter 
veel voordelen waar een bedrĳ f makkelĳ k gebruik 
van kan maken. Offl  ine programmeren biedt de 
mogelĳ kheid om eff ectiever te programmeren, 
programma’s te simuleren en te optimaliseren. 
Daarnaast kan dan ook vaak eff ectiever gebruik 
gemaakt worden van de machinecapaciteit. 
Offl  ine programmeren is een werkmethodiek die 
voor vrĳ wel elk verspanend bedrĳ f directe voorde-
len op kan leveren. Ditzelfde geldt voor het voor-
instellen van gereedschappen. Door slim gebruik 
te maken van de meetmogelĳ kheden die moderne 
CNC-machines hebben, is het mogelĳ k om de pro-
ductiviteit verder te verbeteren.

V E R S P A N I N G S P R O C E S
Digitalisering biedt niet alleen voordelen op het 
gebied van klantcontacten en interne organisatie 
maar ook op het gebied van de verspaningsproces-
sen op zich. Door het toepassen van slimme senso-
ren op de CNC-machine kan de productietĳ d wor-
den verminderd en de standtĳ d van de 
gereedschappen worden vergroot. Daarnaast biedt 
digitalisering de mogelĳ kheid om moderne 
bewerkingsstrategieën toe te passen zoals helico-
idaal frezen, cycloïdaal frezen, plunge frezen en 
draaien van speciale (niet ronde) vormen. 
Verspanende bedrĳ ven beschikken dus over legio 
digitale mogelĳ kheden om de processen te verbe-
teren. Bedrĳ ven moeten zich niet laten leiden 
door vooroordelen of onbegrip maar kunnen beter 
kĳ ken wat bepaalde technieken het bedrĳ f bie-
den. Dit artikel schetst slechts een korte opsom-
ming van allerlei mogelĳ kheden. Gericht werken 
aan het digitaliseren van de processen, gecombi-
neerd met slim organiseren van de productie, kan 
bĳ  verspanende bedrĳ ven vaak tientallen procen-
ten productiviteitswinst opleveren.•


