
14 j a a r g a n g  5 0  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l |  8 - 2 0 1 2

Samenwerking in de keten speelt in nagenoeg alle sectoren een rol. Wie krachten slim weet te bundelen, mag rekenen op

meer flexibiliteit. Maar dat bundelen van die krachten blijkt in de praktijk geen sinecure. En van de flexibiliteit die wordt

verwacht, komt lang niet altijd veel terecht. Toch zijn er voldoende voorbeelden waarin het wel goed gaat. Waar

onderscheiden die zich dan van? Is er een toverformule die op de ketensamenwerking kan worden losgelaten voor een

optimaal resultaat? Die vragen werden besproken tijdens de Vimag-forumdiscussie over samenwerking in de keten.

DOOR: MARTIN FRANKE, BETA PR & MEDIA

Flexibiliteit zorgt voor
metaalspagaat

Vimag-forumdiscussie over samenwerking in de keten. (V.l.n.r. met de klok mee): Hank Oude Reimer, Edwin Dekker, Henk Hoek, Richard Boske, Reinhard Reincke, Ger van der Endt, Chantal

Baas, Gijs Bender, Michel Ruesink, Daniël Kofman, Arnaud de Potter, Theo Coffeng, Ronald Koot, Ingrid van der Laaken, René Hazenberg, Reinold Tomberg en Martin Franke (foto’s: Michel

Zoeter)
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Voor deze forumdiscussie schoven leveranciers

van machines en gereedschappen (Vimag) aan

tafel met toeleveranciers (Nevat). Beide partijen

zien zich geconfronteerd met maatschappelijke,

economische en technologische ontwikkelingen

die de metaalbranche bepalen. Ontwikkelingen

die daarmee ook van invloed zijn op de relatie

leverancier-toeleverancier. Een voorbeeld daar-

van is de globalisering die in Nederland en an-

dere delen van Europa leidt tot kleinseriefabri-

cage en -versterkt door de economische crisis-

kostenreductie. De voortdurende zoektocht

naar verbetering heeft op alle fronten grenzen

verlegt. Ook als het gaat om het kennen en

kunnen van de metaal- en machinewereld. De

afgelopen decennia hebben we een ongekende

opkomst gezien van machines die steeds meer

bewerkingen kunnen uitvoeren, steeds nauw-

keuriger werken en alsmaar complexere pro-

ducten mogelijk maken. Die machine als ‘alles-

kunner’ heeft -op het oog- geen vakman meer

nodig. Wie daar de steeds verdergaande auto-

matisering nog eens bij optelt, beseft dat ieder-

een veel van elkaar verwacht: de toeleverancier

van zijn machine- en gereedschapleverancier én

andersom. Want de leverancier komt immers

het best tot zijn recht als volwaardig partner

van de toeleverancier. 

Mee-ademen 
Tegen de achtergrond van die ontwikkelingen

rijst de vraag wat de aanwezige toeleveranciers

van hun machine- en gereedschapleverancier

verwachten. Ronald Koot van Boers & Co Fijn-

Metaal Groep: “Wij verwachten dat de leveran-

cier bijdraagt aan onze flexibiliteit; aan de ze-

kerheid dat wij onze klanten kunnen geven wat

zij van ons verwachten. Onze klanten willen

kunnen produceren op ieder moment dat hun

klanten om producten vragen. Dat kan volcon-

tinu zijn, maar ook in uiteenlopende series en

op wisselende momenten. Storingen zijn dan

funest. Machine- en gereedschapleveranciers

moeten in dergelijke gevallen snel kunnen scha-

kelen.” Michel Ruesink van Arendsen Plaatwerk

vult aan: “Vraag en aanbod zijn een belangrijke

factor in de relatie tussen toeleverancier en ma-

chine- en gereedschapleverancier. Wil je als toe-

leverancier de vraag van de markt goed kunnen

verwerken, dan moet je daar ook snel en vaar-

dig op in kunnen spelen. Bepalend daarvoor is

de beschikbaarheid van je machinepark en ge-

reedschappen. Je zoekt als toeleverancier dan

ook een machineleverancier die als het ware

kan mee-ademen met jouw vraag en aanbod.

Per slot van rekening wordt dat ook van ons ver-

wacht door onze klanten.”

Snel kunnen helpen bij storingen blijkt dan ook

een belangrijk criterium te zijn wanneer een

toeleverancier zijn keuze maakt voor een ma-

chine- of gereedschapleverancier. Koot: “We be-

seffen wel dat een machineleverancier niet zo-

maar even een machine heeft klaar staan. Wat

we wel verlangen is een leverancier die direct

helpt.” Dat betekent dat er veel flexibiliteit ge-

vraagd wordt van leveranciers. Zijn toeleveran-

ciers ook bereid om flexibiliteit te geven? Henk

Hoek van Brandt Fijnmechanische Industrie: “Ik

denk dat er de afgelopen jaren wel veel veran-

derd is en dat leveranciers en toeleveranciers

dichter bij elkaar zijn gekomen. Ons bedrijf

draait volcontinu. Ik kan me dus niet permitte-

ren om een machine in Zwitserland te kopen

omdat die daar voordeliger is om er bij storing

achter te komen dat het een week duurt voor-

dat je vanuit Zwitserland wordt geholpen. Wij

beseffen inmiddels wel dat we zelf ook moet in-

vesteren in een relatie waar wij op onze beurt

ook veel van verwachten.”

Koot: “In dergelijke gevallen betekent flexibili-

teit voor een toeleverancier: extra capaciteit om

uitval bij storing op te kunnen vangen. Dat ver-

wacht de toeleverancier vervolgens ook van de

leverancier van zijn machine.” Gijs Bender van

Bendertechniek relativeert dat enigszins: “Het

bieden van flexibiliteit in de verspanende indus-

trie wordt voor machineleveranciers steeds

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

“Bieden flexibiliteit steeds moeilijker”

>>>

Michel Ruesink (l) en Daniël Kofman:

“Grote verbeterstappen maken door de mogelijkheden van de
besturing beter te gebruiken”

Gijs Bender: 

“Wie nooit onderhoud uit laat voeren, kan ook niet verlangen
dat een storing binnen no-time wordt verholpen”
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moeilijker. Vroeger kon je nog wel een extra

draai- of freesbankje achter de hand houden

dat je in geval van nood snel bij een klant kon

plaatsen. Tegenwoordig wordt gewerkt met

hoogwaardige, complexe machines die volledig

volgens de specificaties van de klant zijn ge-

bouwd. Dat is niet een machine waarvan je er

nog één extra als reserve in huis hebt staan. Te-

gelijkertijd merken we dat het bieden van flexi-

biliteit ook geen sinecure is als het op service

aankomt. Het wordt steeds moeilijker om

goede servicemonteurs te vinden en te houden.

Daar hebben wij niet alleen last van; ook onze

klanten ervaren die schaarste aan monteurs. Dat

betekent dat je eerst iemand moet opzoeken

met gevoel en liefde voor techniek en hem ver-

volgens zelf moet opleiden. Dat kost veel tijd en

energie en dan moet je maar hopen dat die

monteur niet snel wordt weggekaapt. Op pa-

pier klinkt het allemaal simpel, maar in de prak-

tijk blijkt flexibiliteit een complexer begrip.”

Transparante markt
Al een aantal jaren merken metaalbewerkers in

Nederland dat de seriegroottes aan het afne-

men zijn. De globalisering heeft China en an-

dere lagelonenlanden steeds dichterbij ge-

bracht waardoor grote series al snel -terecht of

onterecht- die kant op gaan. Grote series die

blijven moeten soms onder druk van opdracht-

gevers volgens andere kostprijsverdienmodellen

worden gerealiseerd. De gemiddelde toeleve-

rancier aan de automotive-industrie zal het de

afgelopen jaren zelf hebben ervaren. Welke in-

vloed heeft deze trend op de samenwerking in

de keten? Zal de samenwerking geïntegreerder

worden dan die tot nu toe geweest is? Koot:

“Veel van de huidige trends spelen al een aantal

jaren. Uiteraard hebben ze invloed maar die in-

vloed verschilt niet veel met het verleden. Wat

wel veranderd is, is de transparantie van de

markt. Iedereen kent iedereen en weet van el-

kaar wat er speelt en gebeurt. Daardoor zijn

machineleverancier en toeleverancier sneller ge-

neigd samen te werken. Vaste afspraken over

service in de vorm van een Service Level Agree-

ment (SLA) zou voor ons daarbij ideaal zijn. En

het is niet zo dat wij daar niets tegenover willen

stellen; sterker nog: wij willen investeren in ons

personeel om onnodig uitval van machines zo-

veel mogelijk te voorkomen.” 

Volgens Ger van der Endt van Trumpf Neder-

land zijn de machineleveranciers daar helemaal

Tips voor leveranciers en toe-
leveranciers
Met toeleveranciers en leveranciers ge-

broederlijk aan tafel is de uitdaging groot

om ook eens te vragen op welke punten

verbetering wordt verwacht. Welke ver-

anderingen zorgen ervoor dat de samen-

werking nog beter wordt? Wat staat

hoog op het verlanglijstje als volgende

stap in de samenwerking?

- Toeleveranciers en leveranciers moeten

bewust kritisch op elkaar zijn en tegelij-

kertijd nauw met elkaar optrekken.

- Ontzorgen is geen helder begrip maar

beschrijft wel de wens van toeleveran-

ciers om zich zoveel mogelijk met de

kernactiviteit van het bedrijf bezig te

houden: productie draaien.

- Voor het succes van projecten is partner-

schap een voorwaarde. Daarbij past

open communicatie.

- Samenwerking is meer dan machines of

gereedschap verkopen.

- Om de maakindustrie voor Nederland te

behouden, moeten toeleveranciers en

leveranciers samen optrekken.

- De machineleverancier is het Neder-

landse gezicht waarachter een grote

hoeveelheid kennis en deskundigheid

van machineproducenten schuilgaat.

Die knowhow kunnen toeleveranciers

beter benutten; en

- regelmatig overleg over lopende zaken,

te verwachten innovaties of technologi-

sche ontwikkelingen zorgen voor een

betere klant/leveranciersrelatie.

Daniël Kofman, Arnaud de Potter, Theo Coffeng, Ronald Koot (v.l.n.r.):

“In geval van storing moet de leverancier snel kunnen 
schakelen”

Ger van der Endt (r), Reinhard Reincke:

“Minder onderhandelen over de prijs en meer praten over de
organisatie”
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F O R U M D I S C U S S I E

klaar voor: “Een hoge flexibiliteit vereist ook

een hoge mate van samenwerking. Produceren

met maximale flexibiliteit is alleen mogelijk met

producten die maakbaar zijn waarbij toeleve-

rancier en leverancier samen afspraken maken

over de resultaten.” Bender ervaart daarbij wel

dat er bij toeleveranciers meer besef is ontstaan

over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

“Er is echter nog steeds een grote groep die

nooit onderhoud aan machines pleegt maar

vervolgens bij een storing wel verlangt dat je in

no-time op de stoep staat. Het is voor alle par-

tijen vele malen beter wanneer toeleverancier

en leverancier samen een plan ontwikkelen

waarin voor elke machine wordt vastgelegd hoe

deze het best kan worden onderhouden en hoe

op de snelste manier service kan worden ver-

leend.”

Ketenintegratie
Zou verdere samenwerking in de keten meer

uitkomst kunnen bieden? Regelmatig komen

initiatieven naar boven waarbij CAD/CAM-, ma-

chine- en gereedschapleverancier de krachten

bundelen om met één geïntegreerde oplossing

te komen. Koot: “Dergelijke samenwerkingen

eindigen vaak in het voortdurend doorverwij-

zen. Alle partijen vinden van elkaar dat de

ander het probleem kan oplossen.” Hoek vult

aan: “In de praktijk werkt het inderdaad vaak

niet. De toeleverancier heeft een machinepark

en werkt samen met een tooling-leverancier. En

in principe heeft hij daar voldoende aan. De

vraag gaat pas spelen wanneer er weer in ma-

chines geïnvesteerd moet worden. En dan blijkt

vaak dat de intensieve samenwerking die nodig

is voor een geïntegreerde totaalaanpak niet of

niet eenvoudig is te realiseren.”

René Hazenberg van Amada: “Twee partijen die

samen moeten werken, lukt vaak prima. Maar

wanneer er meer partijen dan de klant en de le-

verancier in het spel zijn -bijvoorbeeld in de

vorm van een tweede leverancier- dan begint

het stroef te lopen. Ik vraag me af of er in de

markt ook gebruik wordt gemaakt van Service

Level Agreements die voor meerdere partners in

één samenwerkingsverband worden gebruikt.”

Theo Coffeng van Dymato ziet met name de

machinevariëteit als obstakel: “Machines zijn

voor bepaalde producten in een grote variëteit

te krijgen. De machine is daarbij vaak gemaakt

voor gebruik voor een bepaalde toepassing of

bepaald gebied. En als zodanig wordt de ma-

chine dan ook gebruikt. Bij een ander gebruik

hoort ook weer ander gereedschap. Vaste com-

binaties van machine- en gereedschapleveran-

ciers komen daardoor moeilijk tot stand.”

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 discussie passeren onder

meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aan-

dachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De bij-

eenkomst met de Nevat stond onder leiding van Reinold

Tomberg, hoofdredacteur van Metaal Magazine en vond

plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de Fede-

ratie Productie Technologie.

Aan deze bijzondere Vimag-forumdiscussie werd deelge-

nomen door leveranciers en toeleveranciers van respec-

tievelijk Vimag en Nevat: Ger van der Endt van Trumpf

Nederland (Hengelo), Gijs Bender van Bendertechniek

(Veenendaal), Michel Ruesink van Arendsen Plaatwerk

(Ulft), Arnaud de Potter van Seco Tool Benelux (Gorin-

chem), Theo Coffeng van Dymato (Veenendaal), Ronald

Koot van Boers & Co FijnMetaal Groep (Schiedam), Daniël

Kofman van Siemens Nederland (Den Haag), René Hazen-

berg van Amada (Haan, Duitsland), Hank Oude Reimer

van Oude Reimer (Hilversum), Edwin Dekker van Nevat

(Zoetermeer), Henk Hoek van Brandt Fijnmechanische In-

dustrie (Almere), Richard Boske van Boorwerk (Weesp),

Chantal Baas van Federatie Productie Technologie (Zoe-

termeer) en Reinhard Reincke van Jörg Machines (Dode-

waard).

René Hazenberg (l), Reinold Tomberg:

“Nu al dicht op de huid door op afstand in te loggen op 
machine van klant”

Henk Hoek (l), Richard Boske:

“Intensieve samenwerking voor totaalaanpak niet eenvoudig
te realiseren”
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Betalen 
Edwin Dekker van Nevat ziet mogelijkheden

voor flexibiliteitsverbetering door dichter op de

huid van de klant te zitten, nauw voeling te

houden met zijn wensen en ontwikkelingen en

dat te gebruiken als basis voor de samenwer-

king. Dat nauwe contact blijkt er echter veelal

al te zijn. Hazenberg: “Wij loggen nu al op af-

stand in op de machines van onze klanten en

nemen indien nodig de bediening van de ma-

chine op afstand over. Die aanpak zorgt voor

kortere servicetijden. In sommige gevallen kan

het niet anders omdat een klant graag veel ser-

vice wil, die zo min mogelijk mag kosten. Dat

zorgt voor een vervelende spagaat die voor

beide partijen niet bevredigend is.” 

Van der Endt gaat nog een stap verder: “Een

klant wil geen service maar een optimale be-

schikbaarheid. Hij wil uren kunnen draaien en

zich geen zorgen maken omdat een machine

uitvalt. Dat bespreken wij al bij de verkoop van

nieuwe machines. We gaan zelfs zover dat we

er kant-en-klare oplossingen voor hebben. Op-

lossingen die de beschikbaarheid van het machi-

nepark garanderen. De praktijk wijst echter uit

dat slechts 10 procent van de bedrijven daar-

voor kiest.” Hank Oude Reimer van Ouder Rei-

mer heeft vergelijkbare ervaringen: “Wij leve-

ren veel Duitse machines die wij kunnen koppe-

len aan de computersystemen op ons bedrijf.

Op die manier kunnen we de machines continu

monitoren en bewaken en kan voorspellend on-

derhoud serieus worden ingevuld. Maar het

aantal klanten dat voor die mogelijkheid kiest,

blijft zeer bescheiden.” Daniël Kofman van Sie-

mens Nederland ziet daarnaast mogelijkheden

voor verbeteringen door meer of slimmer ge-

bruik te maken van de besturingstechniek.

“Flexibiliteit is een complex begrip waar de ma-

chinebesturing mee kan helpen. De huidige be-

sturingstechniek biedt immers mogelijkheden

om de effectiviteit of OEE (Overall Equipment

Effectiveness) te meten. Met die gegevens kun-

nen toeleveranciers nog een grote slag maken.”

Servicecontracten
De afgelopen jaren hebben leveranciers en toe-

leveranciers veel energie en tijd gestoken in de

ontwikkeling van marktgerichte servicecontrac-

ten. Contracten waarmee onder meer zaken als

beschikbaarheid en flexibiliteit geheel of ge-

deeltelijk kunnen worden ingevuld. Is er veel

belangstelling voor dergelijke overeenkom-

sten? Ruesink: “Voor nieuwe machines zeker.

Het is daarbij de kunst om van elkaar te leren en

rekening te houden met elkaars mogelijkheden.

Wat is de kostprijs waarvoor een product moet

worden gemaakt? Hoeveel risico wil ik met mijn

machinepark lopen? Waar kan ik mezelf verbe-

teren? Dat zijn overwegingen die bij de samen-

stelling van een servicecontract moeten worden

meegenomen. En: wat is voor mijn productie-

proces belangrijk? Is dat service van 6 uur ’s och-

tends tot 10 uur ’s avonds of moet mijn leveran-

ciers in mijn machines kunnen meekijken?”

Van der Endt: “En machine- en gereedschaple-

veranciers kunnen differentiatie aanbrengen in

de prijsniveaus voor service. Laat de klant maar

de keuze maken. Als leveranciers kunnen wij

onze klanten volledig ontzorgen - maar aan de

ontzorging hangt uiteraard wel een prijskaartje.

Wat ons betreft zou daar meer energie in gesto-

ken mogen worden. Beperk de machineonder-

handelingen eens tot een dag en probeer de

aandacht te leggen op de organisatie rondom

de machine. Je zult merken dat die aanpak op

lange termijn veel gunstiger uitpakt voor de

toeleverancier. Van ons als leveranciers mag

daarbij marktkennis worden verwacht. Wij

moeten weten wat de klant van de toeleveran-

cier beweegt.” Bender vult aan: “En andersom

is ook een goede zaak. Wij gaan regelmatig met

onze klanten naar de leveranciers van onze ma-

chines. Daar zien en horen ze welke trends er

spelen en welke ontwikkelingen er gaan plaats-

vinden. Op die manier weten ze wat er nu

speelt en wat ze voor de toekomst mogen ver-

wachten. Dat geeft ze een voorsprong ten op-

zichte van anderen.” <<<

Hank Oude Reimer (r), Martin Franke:

“Aantal klanten dat gebruik maakt van mogelijkheden voor
voorspellend onderhoud blijft bescheiden”

Edwin Dekker (r), Hank Oude Reimer:

“Flexibiliteit verbeteren door nauw voeling te houden met 
wensen en ontwikkelingen van klant”

“Aan de ontzorging hangt prijskaartje”
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