
land. ‘Daar zit ook Overijssel bij. We werken bij-
voorbeeld samen met TenCate in Nijverdal. De
huidbeschadiging door hun kunstgras is ver-
gelijkbaar met die door scheren. Verschillende
applicaties waarvoor dezelfde kennis nodig is.’
Samenwerking tussen partijen die elkaars kennis
goed kunnen gebruiken, maar geen concurrenten
zijn; precies daar ziet Post een rol van HTSM: als
enabler voor elkaar niet beconcurrerende applica-
tievelden waarop Noord-Nederland zich toelegt,
zoals water, energie en sensing. 

‘FOUTLOZE’ COMPOSIETENFABRIEK
Fokker Aerostructures is het andere grote noor-
delijke maakbedrijf dat meedoet. Vice president
Rob Goossens: ‘Hoogeveen is ons centre of excel-
lence voor composieten. Daarmee sluiten wij aan
op de trend naar lichtere vliegtuigen. Ons streven
is bij de ontwikkeling van elk nieuw vliegtuig-
platform betrokken te worden. We zitten nu met
lichtgewichtonderdelen, van composiet maar ook
titanium, in de nieuwe types van bijvoorbeeld
Airbus, Gulfstream en Dassault. Van de bijna
1.000 medewerkers hier werkt het merendeel aan
composieten. Wij zijn goed in het oplossingen
voor lichtgewichtconstructies bedenken, maar in
het aansturen van het productieproces kunnen
wij nog veel leren. Dus toen Hans Praat van de
NOM langskwam met z’n ideeën over de Smart
Factory, hebben wij meteen aangehaakt.’ Met de
noordelijke bedrijven Irmato, Langhout & Caze-
mier en S[&]T wist Fokker een ‘bijna foutloze’
fabriek te realiseren. ‘Hebben we veel van geleerd
en dat willen we nu integraal invoeren.’ Daarom
doet Fokker mee in het RoSF-project en is het
project World Class Composite Solutions ont-

a Zuid (Brainport), Oost (Twente Board)
en West (Holland Instrumentation) heeft
de topsector High Tech Systemen en
Materialen nu ook in Noord z’n ‘filiaal’:

de Taskforce HTSM Noord-Nederland. Vorig jaar
zomer werd een platform opgericht om de noor-
delijke regio een forse impuls te geven op het
gebied van HTSM-innovatie. Er waren natuurlijk
allang topbedrijven, zoals Philips Consumer
Lifestyle in Drachten en Fokker Aerostructures in
Hoogeveen, en op sensorgebied gebeurde er het
nodige in Drenthe. Onder de noemer Smart 
Factory was voorzichtig samenwerking op gang
gekomen, nu werd het tijd voor verbreding. ‘De
regio heeft meer in huis dan je zou denken. Met
wat extra energie kunnen we dat ombouwen tot
een ecostructuur waarbinnen de maakindustrie
weer kan floreren.’ Die opdracht stelde de nieuwe
taskforce zichzelf. Eind november trad zij naar
buiten om HTSM als de banenmotor van 
Noord-Nederland te presenteren. Een van de
sprekers op een werkconferentie, Jan Post 
van Philips in Drachten, presenteerde het 

N
DOOR HANS VAN EERDEN

ER GAAT NIETS BOVEN HTSM

initiatief Region of Smart Factories (RoSF).
Met zijn 2.000 medewerkers, van wie 600 in ont-
wikkeling, is Philips in Drachten – vooral bekend
van de shavers – het boegbeeld van de noordelijke
maakindustrie. Jan Post is er verantwoordelijk
voor de strategische samenwerkingen. ‘Die heb-
ben wij op Europees, nationaal én regionaal
niveau. Regionale samenwerking is belangrijk
voor onze hrm-agenda en de infrastructuur.
Maar er zijn ook technologische argumenten. Het
is handig wat mkb-spelers om ons heen te heb-
ben waarmee wij makkelijk kunnen schakelen en
’n stuk early involvement creëren. Ook kennisin-
stellingen zijn belangrijk voor ons. Wij ontwikke-
len productierobots en dat doen we het liefst in
één keer goed. Een partner als SRON stuurt in
zijn ontwikkeling voor satellieten ook op first
time right. Hun kennis kunnen wij goed gebrui-
ken, net als die van Astron voor het omgaan met
big data, in hun geval van telescopen. In onze
fabriek speelt big data, afkomstig van embedded
intelligence, camera’s en andere sensoren, een
steeds grotere rol.’ 

REGION OF SMART FACTORIES
Dat Noord-Nederland zich nu pas manifesteert
als HTSM-regio, vindt Post jammer. Maar hij is
‘blij verrast’ over hoeveel bedrijvigheid er aanwe-
zig is. ‘Samenwerking komt niet vanzelf, die moet
je faciliteren. Er is nu veel enthousiasme, volgens
mij een reden dat ons RoSF-verhaal als fieldlab is
aangewezen in de nationale Actieagenda Smart
Industry.’ RoSF heeft tot doel te komen tot fout-
loze productie en ‘first time right’ product- en
procesontwikkeling voor een succesvolle, vraag-
gestuurde maakindustrie in Noordoost-Neder-

Het begon met het Innovatiecluster 

Drachten, vorig jaar verbreedde de samen-

werking zich tot de drie noordelijke 

provincies. Ook Noord-Nederland wil zich

als HTSM-regio profileren. Op hot topics

als Smart Industry, Advanced Materials

(composieten) en Big Data speelt de regio

zich in de kijker.

Scheerkoppen in de fabriek in Drachten, waar wordt gewerkt aan een foutloze productie. Foto: Philips

OOK NOORD-NEDERLAND PROFILEERT ZICH NU, MET SMART FACTORIES, 
COMPOSIETEN EN BIG DATA

INDUSTRIEBELEID

PARTNERS TASKFORCE 
HTSM NOORD-NEDERLAND

• Philips Consumer Lifestyle (Drachten)
• Fokker Aerostructures (Hoogeveen)
• Astron (radio-astronomie), SRON (ruimteonderzoek) 

en het Drentse sensorcluster
• Innovatiecluster Drachten
• Rijksuniversiteit Groningen 
• Hogescholen Hanze, Stenden en NHL
• Provincies Drenthe, Friesland en Groningen
• Ontwikkelingsmaatschappij NOM

Voorzitter is de Drentse gedeputeerde Ard van der
Tuuk, coördinator is Hans Praat van de NOM.
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staan. Daarin participeren dertien bedrijven en
kennisinstellingen, merendeels uit Noord-Neder-
land. Onder leiding van Fokker werken ze aan de
verdere ontwikkeling van innovatieve (thermo-
plastische) composieten én aan nieuwe processen
om composieten te verwerken. 

SAMEN SLIMMER
Die samenwerking zoekt Fokker steeds meer op,
vervolgt Goossens. ‘De betrokkenheid van de
RuG bijvoorbeeld is voor ons een ontdek-
kingstocht. Wat hun Zernike instituut doet op het
gebied van productieproces- en composietont-
wikkeling was ons onvoldoende bekend. Ook van
bedrijven in de regio kunnen we veel leren, heb-
ben we gemerkt. Er is hier best veel technologie
en het is goed als dat onder het label HTSM bre-
der wordt herkend. Een sterk HTSM Noord-
Nederland is goed voor ons bedrijf. Met z’n allen
kijken we goed naar wat er rond Industrie 4.0
gebeurt. In het Smart Factory-project hebben we
al gemerkt dat door processen digitaal te realise-
ren je beter kunt bijsturen. Als je goed inzicht
hebt in bijvoorbeeld de houdbaarheid van de ver-
schillende rollen composiet die in de vriezer wor-
den bewaard, kun je je productie beter schedulen
en orders slim combineren, zodat je minder
afkeur en dus onnodig afval hebt. De awareness
dat er in productie nog zoveel is te winnen, zie ik
bij onze concurrenten toch minder. Klanten
waarderen ons streven naar foutreductie.’

VERWARRING OVER BIG DATA
HTSM Noord-Nederland was een initiatief van

vooral (middel)grote
partijen, maar
inmiddels doen
mkb’ers volop mee.
Zoals KxA in Vis-
vliet, een spin-off
van het Lofar-pro-
ject (gedistribueerde
radiotelescoop met
duizenden antennes)
van Astron. Direc-
teur Kjeld van de
Schaaf: ‘In Lofar
hebben wij geleerd 
te werken met grote
hoeveelheden 
streaming data. De
technologie daar-
voor zetten wij nu 
in om processen te
meten en data te
analyseren. We zijn
nu met acht mensen en groeien. In projecten kij-
ken wij ook naar de menselijke kant, om te zor-
gen dat de eindgebruiker het werken met big data
werkelijk accepteert. Daarom hebben we ook
mensen die veranderprocessen kunnen begelei-
den.’ De industrie is voor KxA nog een nieuwe
wereld. ‘Om daar projecten te vinden, doen wij
mee aan HTSM Noord-Nederland. We hebben
bijvoorbeeld al contact met Philips Drachten. Er
ligt een voorstel om in een productielijn door
meten en analyseren fouten te kunnen herkennen
en zo min of meer automatisch met nieuwe

beslisregels te komen. Dat gaat richting kunstma-
tige intelligentie; daarvoor doet de RuG mee. Wij
zitten in dit project aan de menskant. In het pu-
blieke debat over big data zie je veel verwarring,
maar wij zien in de industrie zeker kansen.’

www.philips.com
www.fokker.com/fokker_aerostructures
www.softwareinnovations.nl (KxA)
www.htsm-nn.nl
www.icdrachten.nl
www.nom.nl
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In de Smart Cycle worden meetdata uit productieprocessen gebruikt om via analyse en modellering

slim te kunnen ingrijpen in het productieproces. Illustratie: KxA
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