
De Amada lasersnijmachine heeft een auto-
matisch gemoduleerde laserstraal.

Iteq zet al enige tijd sterk in op di-
gitalisering van de werkprocessen. 
“De volledige aansturing van het 
productieproces is inmiddels gedi-
gitaliseerd. Dit heeft geleid tot ho-
gere efficiency, aanzienlijk kortere 
doorlooptijden en vooral ook meer 
rust bij de operators,” zegt Martijn 
Engwerda van Iteq Engineering. 

Plaatbewerker Iteq probeert zoveel 
mogelijk data aan elkaar te koppe-
len: data afkomstig van voorraad-
beheer, materiaalflow, planning, 
werkvoorbereiding, … Doel is: min-
der menselijke fouten en een hogere 
efficiency. “Vroeger ging het er heel 
anders aan toe,” zegt Martijn Eng-
werda, engineering manager bij Iteq 
Engineering. “De werkvoorbereiding 
maakte aan de hand van een bin-
nengekomen order een stuklijst met 

bewerkingstijden erin. De papieren 
uitdraai kwam terecht in een bakje 
bij de programmeurs van de machi-
nes. Deze stelden door middel van 
een Excel-bestand een planning op. 
Het nesten in de platen met verschil-
lende diktes (1, 2 of 3 mm) gebeurde 
op basis van de orders die in het 
bakje lagen. Moest een product uit 
5 millimeter staal worden gesneden, 
maar andere producten met een-
zelfde staaldikte stonden die dag niet 
gepland, dan werd gezocht naar pro-
ducten in de orders van de volgende 
dagen. Tot vijf dagen werd vooruit 
gekeken om een zo hoog mogelijk 
plaatrendement te behalen. Dit had 
als nadeel dat een snijopdracht van 
20 minuten wel eens een paar uur 
in beslag kon nemen. Planningen 
moesten daardoor worden gewijzigd 
en er lagen veel meer onderdelen 
op de vloer dan nodig. Daarbovenop 
zorgden de vele menselijke hande-
lingen voor een verhoogde kans op 
verstoringen en fouten. Een bon in 
een verkeerd bakje kon de productie 
bijvoorbeeld danig in de war sturen.” 

Planning als basis
Het bedrijf uit Nijkerk dat industri-
eel fijnmechanisch plaatwerk en con-
structies ontwikkelt en produceert, 
besloot het proces te digitaliseren. 
“In een eerste stap hebben we onze 
processen in kaart gebracht. Wat 
doen we op welke manier? Waarom 
doen we dit zo? Welke voor- en 
nadelen levert het op? Onze proces-
sen namen we tot in detail onder 
de loep. Zo constateerden we onder 
andere dat er veel verspillingen wa-
ren op de afdeling. Niet alleen omdat 
er in eerste instantie niet voldoende 
onderdelen op één plaat konden wor-
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den gezet. Er was ook tijdverlies door 
het handmatig plannen en program-
meren en door het zoeken naar de 
juiste onderdelen op de vloer door de 
productie.”
Er werd besloten om niet langer te 
sturen op plaatrendement, maar 
de focus te leggen op de dagplan-
ning. “Als je vijf dagen vooruitkijkt 
met nesten en je behandelt vijftien 
orders per dag, dan kun je 75 orders 
nesten en liggen er erg veel onder-
delen op de vloer. Leg je de focus 
uitsluitend op wat vandaag moet 
worden behandeld, dan werk je met 
kleinere overzichtelijke batches. Je 
bent daardoor veel beter in staat om 
ervoor te zorgen dat datgene dat 
klaar moet zijn, ook daadwerkelijk 

3D-model van de klant maken we te-
genwoordig automatisch snij- en zet-
files waarbij ook meteen duidelijk is 
hoeveel bewerkingstijd een opdracht 
kost. Ook is een koppeling gemaakt 
tussen productie en planning zodat 
we realtime inzicht hebben in de 
status van een productieorder. Mocht 
een klant bellen voor een wijziging, 
dan kan de order nog uit het systeem 
worden gehaald zonder dat de opera-
tors daar wat van merken.”
De digitalisering maakt het werk 
op de vloer ook eenvoudiger. “De 
aansturing en programmering komt 
automatisch tot stand. Hierdoor 
hebben we de volledige program-
meerafdeling kunnen elimineren. 
De operators zien wat ze vandaag 
moeten doen en het systeem zorgt 
daarbij automatisch voor het nesten. 
Ook hoeven operators niet langer 
handmatig waardes in bijvoorbeeld 
kantbanken in te voeren. Deze wor-
den uit het 3D-model opgehaald. De 
omsteltijden zijn hierdoor korter, de 
efficiency is toegenomen en opera-
tors maken minder fouten.”

Weerstand wordt enthousiasme
Operators boden in eerste instantie 
weerstand tegen de digitalisering. 
“Gelukkig was die weerststand 
slechts van korte duur. Op het mo-
ment dat door omstandigheden kort 
weer meer handmatig moest worden 
gewerkt, konden de jongens niet 
wachten om weer geautomatiseerd 
aan de slag te gaan. De automatise-
ring bracht ontzettend veel rust bij 
de operators.”
De weerstand heeft inmiddels plaats-
gemaakt voor enthousiasme. Ideeën 
komen nu ook van werknemers zelf. 

De Amada lasersnijder LC Alpha IV aan het werk.

Iteq zet ook een collaborative robot (cobot) in.
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op tijd wordt geleverd.” Wat in the-
orie hierdoor slechter zou worden, 
is het plaat rendement. “Om het 
plaatrendementsprobleem op te los-
sen - en met het oog op verdere groei 
- hebben we een nieuwe snijmachine 
aangeschaft die ook reststukken 
kan snijden. Deze snijmachine kan 
geautomatiseerd één product uit een 
plaat snijden en deze plaat voor een 
volgende snijopdracht hergebruiken. 
Het plaatrendement is op die manier 
niet gedaald. De digitale planning 
is de sleutel van het hele proces 
geworden.” 

Digitalisering brengt rust
Digitalisering werd op meerdere 
afdelingen doorgevoerd. “Van een 
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wijzigingsverzoeken doorgeven. De 
werkvoorbereiding krijgt een mel-
ding van deze verzoeken en kan snel 
een verandering doorvoeren wat de 
efficiëntie ten goede komt. Dit idee 
kwam van de operators zelf.”
In de toekomst wil Iteq nog meer 
automatiseren en digitaliseren. “We 
verwachten dat plaatwerkfabrieken 
in de toekomst nog flexibeler en 
slimmer moeten worden, waarbij 
digitaal opvragen en bestellen een 
enorme vlucht zal nemen. Door 
automatisering en digitalisering 
kun je procesproblemen niet vol-
ledig oplossen, maar je kunt er wel 
mooie dingen mee bereiken. We 
zullen daarom in digitalisering 
blijven investeren en onze processen 
waar mogelijk voortdurend blijven 
optimaliseren en uitbreiden om onze 
klanten zo goed en snel mogelijk te 
kunnen bedienen.”.

“Vooral wie de digitalisering heeft 
omarmd, draagt nieuwe ideeën aan. 
Zo bleek een veelgehoorde klacht dat 
wijzigingsverzoeken - bijvoorbeeld 
een bewerkingsvolgorde omdraaien - 
niet of niet snel werden doorgevoerd. 
De verzoeken werden vroeger op de 
papieren werkinstructies geschreven. 
Tegenwoordig kunnen de operators 
via een knop in het ERP-systeem 

Tips om te digitaliseren

• Breng al je processen in kaart. Welke 
productierouting heb je? Waar verlies je veel 
tijd? Waar is er verspilling en zijn er kansen op 
fouten?

• Onderzoek meer in detail de pijnpunten. Wat 
loopt er fout? Wanneer, waar, hoe en waarom?

• Als je precies weet waar de pijnpunten liggen, 
kun je hieraan gaan sleutelen. Verzamel daarbij 
ook data waarop je analyses kunt uitvoeren.

• Kies een toegankelijk ERP-systeem dat bij de 
organisatie past. Daarbij is flexibiliteit van het 
ERP-systeem heel belangrijk, zodat je ook zelf 
aspecten kunt aanpassen.

• Betrek tijdens het digitaliseringsproces ook de 
uitvoerende vakmensen. Zij hebben veel kennis 
over de processen en hebben vaak een andere 
kijk op zaken dan het management.

• Ga aan de slag en durf te experimenteren.
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Het bedrijf ontwikkelt en produceert industrieel fijnmechanisch plaatwerk en constructies.

Bij het kanten heeft Iteq eveneens automatische aansturing en programmering.

Martijn Engwerda: “We verwachten dat plaat-
werkfabrieken in de toekomst nog flexibeler 
en slimmer moeten worden.”
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