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Bij een groot deel van de Nederlandse metaalbedrijven zijn er te veel gereedschappen. Uit oogpunt van kostenbeheersing is er

dan ook ruimte voor verbetering. Die verbetering is ook nodig om de kennis van gereedschappen te kunnen waarborgen. En

met die kennis kan het productieproces weer verder worden geoptimaliseerd. Wat zijn huidige en toekomstige bewerkingen?

Welk gereedschap heb ik daarvoor nodig? En wat kan ik nog meer met datzelfde gereedschap produceren? Vragen die aan de

orde zullen komen wanneer eens kritisch wordt gekeken naar de eigen gereedschappen. Tijdens de Vimag-Forumdiscussie over

gereedschappen werd een antwoord op deze vragen gegeven. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de benodigde

applicatiekennis, de groeiende belangstelling voor procesdenken en het leveren van ‘totaaloplossingen’. 

DOOR: MARTIN FRANKE

Gereedschappenkennis
krijgt prominente plaats

Van links naar rechts: Patrick Morssink, Hans van Steenis, Philippe Reinders Folmer, Danny van Rij, Marcel van Hijum, Jack Huijsmans, Martin Franke, Reinold Tomberg, Gert Jan Braam, Helga

Dekempeneer (foto’s: Kees Beekmans, Verbeeld Fotografie)
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Je hoeft de ontwikkelingen in de metaalindus-

trie niet op de voet te volgen, om te beseffen

dat onbemande of manarme productie volop in

de belangstelling staat. De wens of noodzaak

om slimmer, efficiënter en vooral goedkoper te

produceren vormt hiervoor vaak de drijfveer.

Dat stelt echter wel hoge eisen aan de manier

waarop het productieproces is ingericht én

wordt beheerst. Daarbij gaat het niet alleen om

de machine, het gereedschap of de aan- en af-

voer, maar om de gehele keten van eerste ont-

werp tot feitelijke levering aan de klant. Stelt

die ontwikkeling ook bijzondere eisen aan het

gereedschap dat wordt gebruikt? Hans van

Steenis van Dormer Tools: “De keuze voor het

gereedschap blijft afhankelijk van de productie

die ermee wordt gedraaid. Wat je wel ziet, is

dat de producten steeds gevarieerder worden.

Daarom hecht de gemiddelde metaalonderne-

mer meer waarde aan flexibiliteit dan aan ge-

reedschap waarmee huzarenstukjes kunnen

worden geleverd.” Patrick Morssink van KIM

Komeetstaal vult aan: “Daarnaast wordt de

standtijd van gereedschappen door de belang-

stelling voor onbemand produceren steeds gro-

ter. De combinatie van machine en gereedschap

moet immers ook in de avonduren betrouw-

baar door blijven lopen.” 

Op de vraag of klanten daarbij garanties ver-

wachten, antwoordt Van Steenis: “Voor be-

paalde producten verlangt de klant dat hij met

het gereedschap een bepaalde hoeveelheid

producten kan maken voordat hij zijn machine

weer stil zet. Wil je als gereedschapleverancier

daar garanties voor afgeven, dan ben je wel vol-

ledig afhankelijk van de complete configuratie:

Op welke machine wordt gewerkt? Met welke

materialen werkt men?” Marcel van Hijum van

Gibas Tools geeft aan dat juist dat de reden is

waarom Gibas een eigen bedrijf voor gereed-

schappen heeft geïntroduceerd. “Op die manier

ben je in staat om alle facetten van de productie

in beschouwing te nemen en voor het totaal

een oplossing te bieden.” Jack Huijsmans van

Gibas Tools verklaart: “Daarbij gaat het vaak

ook om de inrichting van het gehele productie-

proces. Dat proces vormt uiteindelijk de basis

voor de keuze voor machines, gereedschappen,

et cetera. En dat blijkt vaak razend lastig, want

ook complexe producten wil je eigenlijk snel en

simpel kunnen opstarten. Dat vereist maximale

procesbeheersing.” 

Een goed voorbeeld daarvan is volgens Danny

van Rij van Oude Reimer de automobielindus-

trie. “De kennis van gereedschappen die daar is

opgebouwd, wordt steeds meer vertaald naar

de mkb metaalonderneming. Zo gaan wij nu

machines voor enkelstuks productie leveren die

hun oorsprong hebben in seriemachines. En

daarnaast blijft er natuurlijk ook ruimte voor

gezond verstand. Het komt regelmatig voor dat

gereedschap wordt aangeboden waarmee 12

uur achtereenvolgens kan worden bewerkt.

Maar als in de praktijk om de 8 uur van ploeg

wordt gewisseld, is het veel efficiënter én goed-

koper om gereedschap te gebruiken dat ook

maar 8 uur mee gaat.”

Samenwerking 
Alleen al uit oogpunt van procesoptimalisering

lijkt het voor de hand liggend dat machine- en

gereedschapproducenten elkaar steeds meer

opzoeken om gezamenlijk oplossingen te ont-

wikkelen en te leveren. Van Steenis merkt op

dat de samenwerking tussen machine- en ge-

reedschapproducenten hecht is. Huijsmans vult

daarop aan: “De samenwerking tussen beide

producenten is belangrijk maar ondergeschikt

aan de vraag hoe die gezamenlijke kennis aan

de gebruiker wordt overgedragen. Daar wil de

schoen nog wel eens wringen.” Helga Dekem-

peneer van Seco Tools: “De wil om samen te

werken is er zeker, maar de disciplines liggen

wel ver uit elkaar. Bij de engineering zie je in-

tensieve samenwerkingen tussen machine- en

gereedschapleveranciers. Je merkt ook dat bij

grote projecten de tijdstudies steeds belangrij-

ker worden, inclusief opspannen, bewerken, na-

bewerken, enzovoorts. Daarvoor is knowhow

een absoluut vereiste. Om die reden hebben wij

wereldwijde kenniscenters opgestart, waar spe-

cifieke kennis over bepaalde applicaties en be-

werkingen is geconcentreerd. Die kennis kan

vervolgens voor en door bedrijven over de ge-

hele wereld worden benut. Het onderstreept

nog maar eens dat de gereedschapwereld een

échte internationale business is geworden.”

Beheersing hoeveelheid 
Die kennis krijgt ook steeds meer waarde als het

om de beheersing van het aantal gereedschap-

pen gaat. Wie bij een gemiddelde metaalbe-

werker binnenloopt, zal meer dan eens consta-

teren dat er té veel gereedschappen van té veel

leveranciers aanwezig zijn. Dat is niet alleen uit

kostenoogpunt een onwenselijke zaak, maar

maakt het ook bijna onmogelijk om gereed-

schapkennis op een effectieve manier te waar-

borgen. Welke mogelijkheden bieden gereed-

schapleveranciers daarbij? Huijsmans: “Er zijn

inderdaad te veel gereedschappen bij bedrijven.

Wij proberen daar verandering in te brengen

door samen met het bedrijf om de tafel te zitten

en te inventariseren wat de huidige én toekom-

stige bewerkingen zijn die het bedrijf verricht.

Op basis daarvan kan al een ‘gezondere’ keuze

voor gereedschappen worden gemaakt. Toch

blijft altijd meespelen dat de mensen op de

werkvloer een eigen voorkeur houden en op

basis daarvan gereedschap bestellen of laten

bestellen. Die keuze zou eigenlijk ‘mensonaf-

hankelijk’ moeten zijn: welke producten maak

ik? Uit welke materialen? En welk gereedschap

F O R U M D I S C U S S I E

Te veel gereedschappen van te veel leveranciers
>>>

Hans van Steenis (Dormer): 

“Flexibiliteit belangrijker dan
huzarenstukjes”

Philippe Reinders Folmer (Renishaw):

“Voorinstellen en meten op
machine blijven naast elkaar

bestaan”
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is daarvoor nodig?” Kempeneer ervaart dat de

crisis hier een ‘reinigende werking’ heeft gehad.

“Door de verslechterde economische situatie

heeft er bij veel bedrijven een grote schoon-

maak plaatsgevonden en heeft men ingeteerd

op de bestaande voorraad. Bovendien merk je

dat er ook efficiënter met gereedschap wordt

omgegaan en dat de rol van de inkoper belang-

rijker is geworden.” Van Hijum vult aan: “Klan-

ten kopen geen machine omdat hij mooi is of

aan bepaalde specificaties voldoet. Hij wil

weten hoe efficiënt hij daarmee zijn product

kan maken. Daar is een grote rol voor de leve-

rancier weggelegd.” Ook Van Rij ervaart dat:

“De klant verwacht steeds vaker dat je een to-

taaloplossing kunt bespreken en aanbieden. Die

oplossing hoef je in principe niet helemaal zelf

te leveren. Er wordt wel verwacht dat je vol-

doende proceskennis en expertise hebt om de

verschillende onderdelen tot zo’n totaaloplos-

sing samen te smeden.”

Vastleggen 
Die vereiste kennis heeft betrekking op alle on-

derdelen van het proces: mens, machine, ge-

reedschap, opspanning, etc. Alleen al om die

reden zou het verstandig zijn om al die kennis

zoveel mogelijk vast te leggen in databestanden

en procedures. Hoe ver zijn de gereedschaple-

veranciers daarmee? Van Rij: “Wij merken dat

het steeds belangrijker wordt om kennis en

werkmethoden vast te leggen, data te archive-

ren en mensen één kant op te krijgen. Ieder me-

taalbedrijf voelt wel aan dat daar veel mee kan

worden gewonnen. Niet alleen productietech-

nisch maar ook inkooptechnisch.” Huijsmans:

“Informatie vastleggen en standaardiseren is

van vitaal belang voor veel bedrijven. Dat mer-

ken wij dagelijks. Daarbij staat niet de techniek

maar het proces centraal. Je merkt daarbij dat

een nieuw soort werkvoorbereider aan het ont-

staan is; iemand die niet meer alleen verant-

woordelijk is voor het instellen van de machine

en het voorbereiden van het werk, maar ook de

verantwoordelijkheid draagt voor alle digitale

informatie die daarbij nodig is.” Morssink:

“Door de processen zo te documenteren, wordt

het werk ook beter repeteerbaar gemaakt. Alle

‘ingrediënten’ die nodig zijn om het product te

maken, worden als het ware al klaar in het

mandje gelegd.” “En vervolgens zal de onder-

nemer ook nog eens bedenken welke andere

producten hij met die ingrediënten uit dat

mandje kan maken”, vult Huijsmans aan. “Op

die manier kan de gestandaardiseerde capaci-

teit ten volle worden benut.”

En de hoeveelheid gereedschappen? Neemt het

aantal gereedschapmagazijnen op deze manier

juist niet toe? De magazijnen van leveranciers

worden steeds groter en een paar honderd ge-

reedschappen in het magazijn lijkt geen uitzon-

dering meer. Van Steenis: “Ook daarvoor geldt

dat het nadenken over je proces en het commu-

niceren over de randvoorwaarden, veel verbe-

tering biedt. Bij de constructie van nieuwe pro-

ducten kan bijvoorbeeld beter rekening worden

gehouden met het beschikbare gereedschap.”

Dekempeneer merkt een kentering als het om

het magazijn gaat. “Ook daar heeft de crisis

voor veel verandering gezorgd. Bedrijven zijn

studies gaan doen naar het nut en de noodzaak

van zoveel magazijnen en zijn deze vervolgens

gaan rationaliseren.” Morssink: “De rationalise-

ring heeft zich met name gericht op de diversi-

teit van de gereedschappen. Als je 24 uur per

dag wilt produceren, zul je gewoon voldoende

gereedschap in je magazijn moeten hebben om

die 24 uur door te komen. Dat betekent: meer

zustergereedschappen maar minder diversi-

teit.”

Voorinstellen en meten
Nadenken over het gereedschapbeheer kan in

veel gevallen niet los worden gezien van het

voorinstellen van gereedschappen en het op-

spannen van werkstukken. Welke trends zijn

daar waarneembaar? Dekempeneer: “Consis-

tentie en betrouwbaarheid worden steeds be-

langrijker. Belangrijker nog dan de productie-

snelheid. Dat betekent dat al bij de aanschaf

van gereedschappen met alle aspecten rekening

moet worden gehouden. Ook met het voorin-

stellen en opspannen. Wij trainen onze verko-

pers intensief om juist daarop door te vragen.

Het gaat er niet om een gereedschap te verko-

pen maar een oplossing te bieden. Daar is ken-

nis voor nodig die voor een belangrijk deel door

de klant wordt geleverd.” Philippe Reinders Fol-

mer van Renishaw: “Je merkt dat, naast het

voorinstellen, de gereedschappen steeds vaker

Internet als prikkel of tool
Informatie over gereedschappen is al in ruime mate op

het internet voorhanden. Naast het aanbieden en uitwis-

selen van informatie, leent het internet zich uitstekend als

verkoopkanaal. Is dat ook voor gereedschappen te ver-

wachten? Marcel van Hijum: “In principe worden gereed-

schappen natuurlijk al via het internet verkocht. Maar als

je het goed beschouwd zijn dat eigenlijk niet meer dan

order-entrysystemen en geen verkoopsystemen. Waar je

naar toe wilt, is een systeem dat op basis van jouw pro-

duct, materiaal, bewerking en technische gegevens met

een oplossing komt. Dat is niet alleen een gereedschap

maar ook de bijbehorende CAD/CAM-gegevens en bestel-

mogelijkheid. Die ontwikkeling is typerend voor de hui-

dige marktvraag: er is steeds meer behoefte aan specia-

listische kennis. Een vertegenwoordiger moet daarbij

deuren openen; vervolgens kunnen specialisten de klant

van het juiste advies of oplossing voorzien.” Ook Philippe

Reinders Folmer merkt dat. “De vertegenwoordiger zal

zich denk ik ontwikkelen tot applicatieadviseur. Applica-

ties vormen de deur naar de toekomst. Wie voldoende

kennis heeft van applicaties en daar passende oplossingen

voor kan leveren, zal in de toekomst succes hebben.” 

Van Hijum: “Die applicaties vormen de meerwaarde voor

leveranciers van gereedschappen en meetsystemen. Het

vervelende is alleen dat bedrijven in sommige gevallen

ons inschakelen voor onze applicatiekennis en vervolgens

verder gaan met een bedrijf dat uit de catalogus gereed-

schappen verkoopt. Wellicht dat in de toekomst die ken-

nis ook als afzonderlijk product kan worden aangebo-

den.”

Danny van Rij (Oude Reimer):

“Klant verwacht steeds vaker
totaaloplossing”

Patrick Morssink (KIM Komeetstaal): 

“Wat kost het als er niet wordt
gemeten en er iets mis gaat?”
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F O R U M D I S C U S S I E

in de machine gemeten worden. Ook het inme-

ten van gereedschap in de machine is niet zo

tijdrovend. Het is maar net hoe je het productie-

proces hebt ingericht. Toch verwacht ik dat het

voorinstellen en het meten op de machine ge-

woon naast elkaar blijven bestaan.” Huijsmans:

“Het voorinstellen om buiten de machine het

gereedschap klaar te maken, loont zich alleen

voor exotische gereedschappen. Deze kunnen

op die manier betrekkelijk voordelig worden

voorbereid.” 

Wat wordt er dan eigenlijk allemaal wel of niet

op de machine gemeten? Reinders Folmer:

“Over het algemeen gaat het om de lengte, dia-

meter, breuk en eventueel slijtage. In principe is

die meting slechts een kwestie van seconden.”

Morssink: “En ook al zou het langer duren, ik

denk dat die paar seconden niet uitmaken. Veel

belangrijker is de vraag: wat kan het kosten als

ik de meting niet verricht? In het ergste geval

gaat niet alleen je tap kapot maar ook alle ge-

reedschappen die na de tap komen. Dat weegt

denk ik op tegen een paar seconden meettijd.” 

Enkele jaren geleden werden gereedschappen

aangekondigd met een eigen RFID-tag, zodat

gereedschappen digitaal herkenbaar zijn. Naast

identificatie zou de tag ook zijn waarde kunnen

bewijzen bij procesoptimalisatie. Fouten kun-

nen zo worden vastgelegd en teruggekoppeld

waarna verbeteringen kunnen worden doorge-

voerd. Leeft dit momenteel bij de Nederlandse

metaalondernemer? Van Rij: “Gereedschappen

met tag of chip kom je niet of nauwelijks tegen.

Het is in principe ook niet nodig want het wordt

bijgehouden wanneer het gereedschap uit de

ketting wordt genomen.” Huijsmans: “Zelfs

wanneer bedrijven uit bijvoorbeeld de medische

industrie, alles gedocumenteerd zouden willen

hebben, is het overbodig. Het gereedschap staat

in de NC-lijst, de toollijst én de machine regi-

streert het. Voldoende bewijs lijkt mij voor het

geval er vragen zouden komen.” Dat is ook de

ervaring van Dekempeneer: “Waar de medische

industrie zich wel sterk voor maakt is standaar-

disatie van het fabricaat en type gereedschap

dat wordt gebruikt.”

Koelen en koelmiddel
Het gebruik van gereedschap is nagenoeg on-

losmakelijk verbonden met koeling. De druk

van de koelsmeervloeistoffen is daarbij de afge-

lopen jaren behoorlijk gestegen. Die stijging is

niet alleen nodig door de komst van exotische

materialen maar heeft ook een positieve in-

vloed op de spaanbeheersing en de standtijden.

Tegelijkertijd wordt al jaren gesproken over

droogverspanen. Welke trends doen zich hier

voor? Zijn de hoge drukken inderdaad noodza-

kelijk? Van Rij: “Die hoge druk is zeker nodig;

niet alleen voor de koeling maar ook om de

spaan te beheersen. Koelen en het gebruik van

koelmiddel kunnen tegenwoordig twee ver-

schillende dingen zijn. Het gaat om het afvoe-

ren van warmte of het afvoeren van de spaan.

Dat kan bijvoorbeeld ook door droog te verspa-

nen en de spanen af te voeren of de machine te

koelen met koelvloeistof.” Over de hoge druk-

ken vertelt Dekempeneer: “Bepaalde nieuwe

materialen zorgen er zeker voor dat er hogere

drukken nodig zijn. Aan de andere kant laat ti-

taan zich in 50 procent van de gevallen ook

droogverspanen. Een optie die uiteraard veel

milieuvriendelijker is.” Minder positief zijn de

grotere hoeveelheden koelsmeervloeistoffen

voor het meetproces. Reinders Folmer: “Het

vocht vormt zich als een dunne film om het ge-

reedschap. Dat zorgt ervoor dat het lastiger

wordt om bijvoorbeeld de diameter van het ge-

reedschap te meten.” <<<

Vimag-Forumdiscussie
De Vimag-Forumdiscussie is een initiatief van de sectie

Vimag van de Federatie Productie Technologie. De leden

van de vereniging vertegenwoordigen gezamenlijk meer

dan vijftienhonderd producenten van apparatuur voor de

metaalindustrie. Door hun rechtstreekse vertegenwoor-

diging en de jarenlange ervaring beschikken de Vimag-

leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en des-

kundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdis-

cussie overgedragen. Tijdens de Vimag-discussie passeren

onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en

aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De

bijeenkomst over gereedschappen in de metaalbranche

stond onder leiding van Reinold Tomberg, hoofdredac-

teur van Metaal Magazine en vond plaats onder auspiciën

van de PR-commissie van de Federatie Productie Techno-

logie.

Deelnemers aan de Vimag-Forumdiscussie over gereed-

schappen zijn Hans van Steenis van Dormer Tools (Schie-

dam), Philippe Reinders Folmer van Renishaw Benelux

(Breda), Danny van Rij van Oude Reimer (Hilversum), Pa-

trick Morssink van KIM Komeetstaal (Doetinchem), Helga

Dekempeneer van Seco Tools (Gorinchem) en Marcel van

Hijum en Jack Huijsmans van Gibas Tools (Almere).

Helga Dekempeneer (Seco): 

“Wereldwijde kenniscenters
als antwoord op de vraag

naar knowhow”

Marcel van Hijum (Gibas):

“Applicatiekennis is de 
meerwaarde die leveranciers

kunnen bieden”

Jack Huijsmans (Gibas):

“Hoeveelheid gereedschap-
pen bij veel bedrijven te

groot”
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