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Wie geregeld vakbeurzen bezoekt, zal het niet zijn ontgaan dat ook fabrikanten van complexe machines steeds vaker met een 

economisch aantrekkelijk alternatief komen. Standaardisatie is daarbij veelal het toverwoord. Toch zullen ook aan die 

standaardmachines de nodige eisen worden gesteld. De metaalondernemer wil immers bij die goedkopere machine zo min 

mogelijk inleveren op ondersteuning, spiluren of nauwkeurigheid. Raken machinefabrikanten daarmee in een onmogelijke 

spagaat? Of moet het instapmodel juist worden gezien als een verrijking voor de metaalmarkt? De voordelen en mogelijkheden 

van de standaardmachine én de speciaalmachine passeerden tijdens een recente Vimag-forumdiscussie de revue. 

DOOR: MARTIN FRANKE, BETA PR & MEDIA

Het is al enkele jaren gaande: de trend om 

naast de complexe machine ook een instapmo-

dule te introduceren. Tal van grote spelers heb-

ben zich inmiddels op de low-cost markt ge-

meld. Maar wat heeft dat gebracht? Is er inder-

daad een hausse van goedkopere machines of 

blijft het nog steeds een nichemarkt? Daniël 

Kofman van Siemens Nederland: “Het begrip 

‘fit for purpose’ heeft een steeds grotere bete-

kenis gekregen. In het verleden werden veel 

machines verkocht die voor een groot aantal 

taken konden worden ingezet. Tegenwoordig 

wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijk-

heden van de machine en de aansluiting op de 

bedrijfsactiviteiten. De machine moet precies 

dat doen waarvoor hij wordt gekocht. Daar-

door lijkt het dat er inderdaad een tweedeling 

in de markt is. Wij hebben ons leveringspro-

gramma daar ook al naar ingedeeld met bestu-

ringen voor de high-end markt, voor de stan-

De deelnemers aan de Vimag-forumdiscussie zijn voornamelijk afkomstig uit de plaatbewerkingswereld. Op de foto (v.l.n.r.): Ingrid Larmoyeur, Daniël Kofman, 

René Hazenberg, Tessa Feron, Reinold Tomberg, Martin Franke, Etienne Lalieu, Richard Boske, Michel Hooftman en Chantal Baas (foto’s: Michel Zoeter)

SPAGAAT tussen standaard- 
en speciaalmachine?

Etienne Lalieu:

“Goedkope- of standaard-
machines niet vergelijken 

met maatwerk- of high-end 
machines”

“Marges zijn belabberd”
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Het is al enkele jaren gaande: de trend om 

naast de complexe machine ook een instapmo-

dule te introduceren. Tal van grote spelers heb-

ben zich inmiddels op de low-cost markt ge-

meld. Maar wat heeft dat gebracht? Is er inder-

daad een hausse van goedkopere machines of 

blijft het nog steeds een nichemarkt? Daniël 

Kofman van Siemens Nederland: “Het begrip 

‘fit for purpose’ heeft een steeds grotere bete-

kenis gekregen. In het verleden werden veel 

machines verkocht die voor een groot aantal 

taken konden worden ingezet. Tegenwoordig 

wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijk-

heden van de machine en de aansluiting op de 

bedrijfsactiviteiten. De machine moet precies 

dat doen waarvoor hij wordt gekocht. Daar-

door lijkt het dat er inderdaad een tweedeling 

in de markt is. Wij hebben ons leveringspro-

gramma daar ook al naar ingedeeld met bestu-

ringen voor de high-end markt, voor de stan-

daardmachine waar de gebruikersinterface 

belangrijk is en je eenvoudig aan kunt pro-

grammeren en voor de low-cost machine die 

minder kan maar wel een volledige CNC-bestu-

ring nodig heeft. Het feit dat die besturingen 

ook in Nederland worden verkocht, is niet ver-

rassend. De Nederlandse importeur is een echte 

ondernemer die ook risicovol durft te investe-

ren. En de Nederlandse afnemer wil ook nog 

wel eens een sprong wagen, wanneer een be-

paalde machine of besturing goedkoper is. Dat 

is een weloverwogen risico.” 

Over standaard- en maatwerkmachines zegt 

Etienne Lalieu van Bystronic Nederland: 

“Goedkope of standaardmachines kun je niet 

afzetten tegen maatwerk- of high-end machi-

nes. Al meer dan twaalf jaar geleden besloot 

Bystronic standaardmachines te gaan bouwen. 

Daarmee bedoelden wij: hoogwaardige ma-

chines voor een schappelijke prijs. Die tegen-

strijdige combinatie is mogelijk dankzij stan-

daardisatie. En om het goedkoop te houden 

kán China worden gebruikt als toeleverancier 

van geassembleerde componenten.” Die stan-

daardisatie speelt bij tal van bedrijven een 

grote rol. Michel Hooftman van Resato: “Uiter-

aard probeer je als leverancier zoveel mogelijk 

te standaardiseren. Dat levert immers prijsre-

ductie op. Onze taak is het om daarbij met de 

bestaande standaardmodulen zoveel mogelijk 

klantenwensen te  realiseren.”

Standaardisatie leidt dus niet per definitie tot 

een ‘kale’ machine? Lalieu: “Zeker niet. Bystro-

nic bouwt bijvoorbeeld ook standaardmachines 

als een platformconcept. Daardoor kunnen wij 

met verschillende opties van een ‘standaardma-

chine’ een ‘custom-made’ machine maken.” 

René Hazenberg van Amada: “Wij produceren 

in China alleen voor de Chinese markt. In Eu-

ropa willen wij ons eigenlijk niet wagen aan het 

standaardwerk. Wij willen juist klanten bedie-

nen die een high-end machine nodig hebben. 

Daar kunnen we onze knowhow kwijt en zijn 

wij van grote toegevoegde waarde.” Zijn ma-

chines uit China daarmee kansloos in Europa? 

Kofman: “Allerminst. Een deel van de machines 

uit China doet het juist goed. Dat zijn over het 

algemeen wat kleinere machines die voorzien 

zijn van een gerenommeerde besturing en ont-

wikkeld zijn door gerenommeerde Europese 

machinebouwers.” Lalieu: “Je kunt dat mis-

schien wel vergelijken met de auto-industrie, 

waar een verregaande standaardisatie heeft 

plaatsgevonden en op basis waarvan eigen ver-

sies of modellen kunnen worden gebouwd. 

Daardoor kan het zijn dat in plaats van com-

plete machines er afgemonteerde modules in 

China worden gemaakt die in Europa verder 

worden verwerkt.”

Hogere markteisen
Met de toenemende belangstelling voor stan-

daardmachines moet tegelijkertijd worden vol-

daan aan markteisen zoals een hogere nauw-

keurigheid, kortere doorlooptijden, een lagere 

kostprijs én automatiseringsmogelijkheden. 

Kan aan al die eisen met een standaardmachine 

De deelnemers aan de Vimag-forumdiscussie zijn voornamelijk afkomstig uit de plaatbewerkingswereld. Op de foto (v.l.n.r.): Ingrid Larmoyeur, Daniël Kofman, 

René Hazenberg, Tessa Feron, Reinold Tomberg, Martin Franke, Etienne Lalieu, Richard Boske, Michel Hooftman en Chantal Baas (foto’s: Michel Zoeter)

SPAGAAT tussen standaard- 
en speciaalmachine?

Etienne Lalieu:

“Goedkope- of standaard-
machines niet vergelijken 

met maatwerk- of high-end 
machines”

Daniël Kofman:

“Nederlandse importeur 
is echte ondernemer 
die ook risicovol durft 

te investeren”
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worden voldaan? Hazenberg: “De eisen die 

door de markt worden gesteld, komen inder-

daad steeds hoger te liggen. En met dat hoge 

eisenpakket komt de metaalbewerker vervol-

gens bij de machineleverancier met de vraag: 

‘Wat kun je voor ons betekenen?’ Op die vraag 

kan eigenlijk alleen goed antwoord worden 

gegeven door de leverancier van high-end ma-

chines. Tegelijkertijd kunnen niet alle eisen met 

één machine worden gerealiseerd. Een hoge 

nauwkeurigheid en kostprijsreductie blijken nu 

eenmaal moeilijk te combineren. Je ziet daar-

door een splitsing ontstaan tussen de high-end 

en low-end markt.” Lalieu relativeert daarbij 

het begrip standaardmachine: “Standaardma-

chine is ook maar betrekkelijk. Wij bouwen 

standaardmachines voor zeer uiteenlopende 

klanten. Standaard betekent voor ons dan ook: 

de mogelijkheid hebben om flexibel op klan-

tenwensen in te spelen. Een tweede aspect dat 

een belangrijke rol speelt bij de keuze voor een 

machine is de kostprijs. De kostprijs van een 

product kan naar beneden door te kiezen voor 

een kwalitatief hoogwaardige en daarmee 

vaak duurdere machine. Dat kan niet met een 

goedkope Chinese variant. En de technologie 

ontwikkelt zich ook nog eens in hoog tempo. 

Dat betekent dat een toeleverancier die niet 

iedere vijf jaar in nieuwe technologie inves-

teert, zichzelf uit de markt prijst. Investeer je 

niet, dan doet de buurman het wel en gaat hij 

er in de toekomst met de opdrachten vandoor.” 

Hooftman vult aan: “Een leverancier zoekt ook 

een type klant op. Wie een goedkope Chinese 

machine afneemt, zal niet zulke hoge verwach-

tingen hebben als iemand die voor de concur-

rentiekracht van zijn bedrijf afhankelijk is van 

een vlekkeloze productie.” Lalieu staaft dat: 

“Het is niet alleszeggend maar geeft wel een 

indicatie: het machinepark dat vrijkomt uit fail-

lissementen. Als je dat bekijkt, dan merk je dat 

het vaak verouderde technologie of onbekende 

merken zijn. Dat zegt ook iets over de visie van 

de betreffende ondernemer om zijn concurren-

ten te kunnen overleven.”

Heeft de standaardmachine uit een Chinese fa-

briek daarmee geen toekomst? Kofman: “Dat 

hangt erg af van de markt en het marktsegment. 

De Ecolines lopen bijvoorbeeld erg goed. Er is 

dan ook wel een markt voor.” Richard Boske van 

Boorwerk merkt op dat er een duidelijk verschil 

tussen de verspanende en plaatbewerkingswe-

reld is. “Plaatbewerking is vooral een markt van 

high-end machines. In de verspaningswereld is 

dat anders. Daar bestaat inderdaad ruimte voor 

dergelijke machines.” Kofman vult aan: ”In de 

verspaning zijn er meer machinebouwers die 

zowel high-end als standaardmachines in hun 

pakket hebben omdat de klant hierom vraagt. 

Ook hier geldt weer: fit for purpose.”

Prijs doorslaggevend?
Daarmee lijkt er in die wereld een tweedeling 

te ontstaan tussen standaardmachines die 

voor een lagere prijs beschikbaar zijn en zich 

voor tal van bewerkingen lenen en speciaal-

machines. Aan die bijzondere machines hangt 

dan ook een bijbehorend prijskaartje. Of is de 

prijs helemaal niet van zo’n groot belang als 

altijd wordt verondersteld? Hooftman: “Veelal 

is de prijs niet dé doorslaggevende factor bij 

de aanschaf van een machine. De kostprijs van 

het product dat met die machine wordt ge-

maakt: daar draait het allemaal om. Daarmee 

moet je immers op de markt concurreren. Daar 

komen ook tal van andere factoren om de 

hoek kijken; de kosten van de machine vervul-

len slechts een bescheiden rol.” Kofman maakt 

dat duidelijk aan de hand van een praktijk-

voorbeeld: “Onderzoek door een bedrijf als 

Daimler toont dat de aanschafkosten van een 

machine vaak niet meer dan 20 procent tot 25 

procent van de totale life cycle kosten bedra-

gen. Variabele kosten als personeel, onder-

houd en tooling bepalen het overgrote deel 

van de kostprijs. Ik denk dat juist op die ove-

rige kosten meer te verdienen valt. In dat licht 

moet je de high-end en low-end markt ook 

niet al te zwart/wit zien: er zijn voldoende 

high-end bedrijven die ook een zogenaamde 

Richard Boske:

“Plaatbewerking vooral 
een markt van high-end 

machines”

Michel Hooftman:

“De kostprijs van product bepalend 
bij keuze van machine”

“Inderdaad een tweedeling in de markt”
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low-cost machine hebben staan. Daarom leve-

ren gerenommeerde machinebouwers meer 

en meer machines in alle prijsklassen. Op die 

manier kunnen ze er bijvoorbeeld voor zorgen 

dat de concurrent geen voet tussen de deur 

kan krijgen.”

Lalieu: “De prijzen van machines zijn momen-

teel goed. Die staan voor metaalbewerkings-

machines eigenlijk al jaren op gelijke hoogte. 

De marges zijn echter belabberd. Dat is mede 

te wijten aan de kortingen die worden weg-

gegeven alsof het snoep is. Kocht iemand drie 

jaar geleden na lang onderhandelen een ma-

chine met 10 procent korting, dan is die 10 

procent het startpunt bij een machine die hij 

dit jaar koopt.” Wellicht dat het apart afreke-

nen van opties dan een mogelijkheid biedt om 

die verslechterende marges te compenseren? 

“Je kunt er in ieder geval wel maatwerk door 

leveren”, aldus Lalieu. “Maar die opties wor-

den alleen gekocht als je ook in staat bent om 

de kosten van die optie terug te verdienen in 

de kostprijs.”

China lagelonenland? 
Daarmee komt het voorbeeld van Dacia uit de 

autowereld naar boven: een tamelijke ‘kale’ 

auto die in de Oost-Europese lagelonenlanden 

wordt gemaakt. De goedkope dochter van 

Renault maakt momenteel furore in de wes-

terse delen van Europa. Zien we dat nu ook bij 

metaalmachines gebeuren met China als produ-

cent? Lalieu: “Ik denk het niet. Als we vijftien 

jaar teruggaan in de tijd: toen verhuisde de 

auto-industrie naar Oost-Europa. Inmiddels is 

die industrie weer helemaal terug of onderweg 

om terug te komen met Dacia als uitzondering. 

In China zie je hetzelfde gebeuren. Voor ons is 

de trek naar China al weer ten einde. Al onze 

R&D zit in Zwitserland. De knowhow en tech-

nologie komen dan ook uit Europa. Wij bou-

wen in China alleen machines voor de lokale 

Aziatische markt.”

Hooftman relativeert de gedachte dat alles uit 

Azië kan worden vergeleken met het Dacia-

voorbeeld: “Neem Korea en Japan. Die landen 

hebben een lange geschiedenis en grote repu-

tatie als het om verspanende machines gaat. 

Dat is niet te vergelijken met Dacia.” Kofman: 

“Op de verspanende markt bestaat er zeker 

belangstelling voor dergelijke Dacia-achtige 

machines. Met name kleinere toeleveranciers 

zullen daarin geïnteresseerd zijn vanwege de 

lage aanschafprijs. Om het voorbeeld uit de 

auto-industrie vast te houden: voor sommigen 

is een auto een middel om van A naar B te 

komen. Anderen willen dat graag comforta-

bel doen. Die vergelijking zou je kunnen door-

voeren naar de machinewereld. De grote ver-

schillen tussen standaard en goedkoop versus 

maatwerk en duurder worden bijvoorbeeld 

zichtbaar als automatisering aan de orde 

komt. Dat vereist een nauwe en intensieve sa-

menwerking tussen klant en producent. Wie 

verregaand wil automatiseren, zal immers ge-

bruik moeten maken van een open besturing 

en de bereidheid moeten hebben om inten-

sief samen te werken. Hou daarom altijd in de 

gaten dat een machine in tegenstelling tot 

een auto een productiemiddel is waar geld 

mee verdiend moet worden.” Maar ook op 

andere vlakken dan de automatisering is on-

derscheid mogelijk. Hazenberg: “Ik denk dat 

het goed is dat wij als leveranciers aan kunnen 

blijven tonen dat onze machine -hoe duur die 

ook is- de kostprijs van een product naar be-

neden kan brengen.” Lalieu vult aan: “Je 

moet als leverancier én als klant steeds vooruit 

blijven kijken en bepalen wat je in de toe-

komst wilt en welke machine daar het best bij 

past. Dat is de beste manier om de concurren-

tie voor te blijven.”  <<<

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 vijftien-

honderd producenten van apparatuur voor de metaalindustrie. Door hun rechtstreekse verte-

genwoordiging en de jarenlange ervaring beschikken de Vimag-leden over een onschatbare 

hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie 

overgedragen. Tijdens de discussie passeren ondermeer de stand der techniek, ontwikke-

lingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De bijeenkomst over stan-

daardmachines in de metaalbranche stond onder leiding van Reinold Tomberg, hoofdredac-

teur van Metaal Magazine.

Deelnemers aan de Vimag-forumdiscussie over standaardmachines zijn Etienne Lalieu van 

Bystronic Benelux (Hardinxveld-Giessendam), Daniël Kofman van Siemens Nederland (Den 

Haag), Richard Boske van Boorwerk (Weesp), Michel Hooftman van Resato (Roden) en 

René Hazenberg van Amada (Haan, Duitsland). Door de aanwezigheid van veel leveran-

ciers van plaatbewerkende machines is het perspectief van de discussie dan ook met name 

vanuit de plaatwereld.

René Hazenberg:

“Wij willen high-end klanten en markten 
bedienen met onze knowhow en 
hebben we toegevoegde waarde”
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