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1. RAAMWERK EN BELANG VAN HET DOCUMENT 

Dit document is onderdeel van de intellectuele bijdragen van het LAIT 4.0 project team. 

Om dit document uit te werken hadden de partners verschillende rollen: 

. IK4-Tekniker, een technologisch centrum van Baskenland, expert in industrie 4.0 en in 

de uitwerking van technologisch onderzoek in bedrijven, heeft bijgedragen aan dit 

document door de coördinator en manager bij te staan in het ontwikkelen van de 

richtlijnen voor het uitwerken van een methodologisch raamwerk en het aanpassen 

aan de realiteit van VET scholen, maar ook aan de behoefte  van bedrijven. 

. De resterende partners, allen VET scholen, hebben bijgedragen aan het document 

door middel van hun ervaring na het uitvoeren van technologische controles in de 

bedrijven en door middel van verschillende pilot ervaringen in de partner landen. Deze 

eerste ervaringen zijn een leerproces geweest voor de VET scholen van het project en 

hebben hen bewerkstelligd een proces te bedenken om de controles uit te voeren. 

Gedurende de technologische controles welke uitgevoerd in het raamwerk van LAIT 

4.0, hadden de partners een eerste benadering ten aanzien van de realiteit van de 

bedrijven gerelateerd aan industrie 4.0. Ze waren in staat hun positie te analyseren en 

waren gereed om de uitdagingen van industrie 4.0 te overwinnen. Ze hebben 

belangrijke vaardigheden ontwikkeld voor het omgaan met bedrijven; analytische 

bekwaamheden, probleem- en creatieve oplossingen. Natuurlijk hebben ze 

waardevolle kennis verkregen in industrie 4.0 technologieën en hoe deze bedrijven 

beïnvloeden. 

Deze ontwikkeling van vaardigheden en kennis heeft nu al effect op de manier waarop 

docenten onderwijzen maar ook in de manier waarop hun VET scholen zich relateren 

tot bedrijven. 

Om andere VET scholen in Europa te motiveren dichter bij bedrijven te komen en ze te 

begeleiden in het proces zullen ze zich moeten aanpassen aan de realiteit van industrie 

4.0.  

We hebben deze gids ontwikkeld, welke onze ervaring en onze geleerde lessen 

weerspiegeld, met als doel dat anderen die ons werk willen overnemen, niet vanaf het 

prille begin hoeven te starten. 

Het LAIT 4.0 team hoopt dat je het nuttig zult vinden en dat het je zal aanmoedigen 

bedrijven niet alleen als leverancier van opleidingen te zien maar ook als partner! 
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2. HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN? 

Dit document is gebaseerd op het werk uitgevoerd door VET docenten en bedoeld 

voor VET docenten of VET scholen die graag: 

- Meer en betere informatie wensen over de veranderingen (technologische, 

organisatorische, in de relatie met klanten, met providers …) welke bedrijven 

ervaren zijn met nieuwe technologische ontwikkelingen zodat ze hier hun eigen 

inhoudelijke opleidingen en methodieken aan kunnen toepassen 

- Dichterbij bedrijven willen komen om hun behoeften te analyseren. Met name 

de uitdagingen die ze tegenkomen met de opkomst van industrie 4.0 en hoe 

VET centrales ze kunnen begeleiden in dit proces (door hun training te 

implementeren, door samen te werken in gemeenschappelijke projecten, door 

de  medewerkers van de bedrijven te trainen …). 

Om dit te bewerkstelligen biedt het document een gestructureerd proces. In het 

onderdeel “methodologisch raamwerk” worden de verschillende stappen benoemd 

evenals de sjablonen. 

Dit methodologisch raamwerk is geïmplementeerd door de project partners in de 

verschillende landen en de verschillende taal versies van dit document zijn als bijlagen 

toegevoegd evenals de resultaten van deze technologische controles gevolgd door de 

methodologie. (In dit document zijn de controles uitgevoerd door het Dundee en 

Angus college als bijlage toegevoegd). 

Voortvloeiend uit de implementatie van de technologische controles hebben de 

partners nuttige zaken geleerd zoals: 

- Wie zouden er betrokken moeten zijn bij de technologische controles? 

- Hoe lang duurt het om een technologische controle uit te voeren? 

- Hoe kan zo’n dienst worden geïmplementeerd in de catalogus van VET colleges? 

- Hoe kunnen de resultaten van een technologische controle worden gebruikt in 

VET scholen? 

In de volgende secties worden al deze aspecten beschreven gebaseerd op eigen 

ervaring. 
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3. BETROKKENHEID VAN DOCENTEN … EN STUDENTEN? 

Toen we begonnen met de technologische controles in bedrijven was de eerste vraag 

: “hoe lang duurt het en hoeveel uur van een docent zal ik eraan moeten wijden?” 

Het hebben van beschikbare docenten om het werk uit te voeren is inderdaad het 

eerste aspect waar rekening mee gehouden moet worden: 

 

- Het voorbereiden van de docent. Heeft de docent de nodige vaardigheden 

en kennis om een technologische controle uit te voeren? In ons geval hadden 

de docenten die de controles uitvoerden een intensieve cursus industrie 4.0 van 

onze partner IK4 Tekniker gevolgd zodat ze reeds bekend waren met de 

verschillende technologieën en wat de redenen waren die ze bij de bedrijven 

hadden gebracht. Desalniettemin, ook al hadden de docenten de technische 

vaardigheden, ze waren niet gewend aan het contact met bedrijven en deze 

“psychologische barrière” was de moeilijkste te overwinnen. Onze methode was 

een select aantal bedrijven te selecteren waarbij we de bedrijven kozen die reeds 

bij de school bekend waren en waarbij er al een zekere vertrouwens relatie was. 

In de meeste gevallen gingen de docenten naar de bedrijven vergezeld met 

iemand van de school die verantwoordelijk was voor het onderhouden van een 

relatie met hen en meer gewend om de “bedrijfstaal” te spreken.  

Betreffende de voorbereiding van de docent, zijn/haar technische kennis en 

vaardigheden zijn natuurlijk van belang. Hoe meer ze aansluiten aan de kern van 

het bedrijf, hoe beter de analyse zal kunnen zijn. Echter, zijn/haar persoonlijke 

vaardigheden en motivatie mag niet worden genegeerd. Deze docent zal uit 

zijn/haar “comfort zone” komen, zal eerder de consultant zijn dan docent. 

Daarom is het belangrijk dat hij/zij bereid is om nieuwe uitdagingen aan te gaan 

en bewogen is om samen te werken met de bedrijven. 

Vanuit een technisch standpunt zal het de werkzaamheden van de docent 

vergemakkelijken wanneer gebruik gemaakt wordt van het ontwikkelde 

materiaal van LAIT 4.0, de LAIT 4.0 cursus industrie 4.0 (alleen in het Engels) of 

van de korte cursussen verkrijgbaar in de talen van alle partners.  

 

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/  

  

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/
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- Tijd. Het is soms moeilijk om tijd te vinden om extra activiteiten te verrichten. 

Maar wanneer we ongeveer weten hoeveel tijd nodig is om technologische 

controles uit te voeren scheelt dit enorm in het organiseren van onze middelen. 

Vanuit onze ervaring met LAIT 4.0 hangen de benodigde technologische 

controles voor 24 uur werken (normaal 3 volle dagen) af van de grootte van het 

bedrijf. Dit omvat: 

. een selectie van het bedrijf en contact 

. bezoeken aan het bedrijf (plm. 4 uur per bezoek, soms waren er 2 bezoeken) 

. analyse van de informatie verkregen van het bedrijf 

. vergelijking van door middelen verkregen informatie om te bepalen wat het digitale 

niveau van volwassenheid van het bedrijf is 

. uitwerking van een eind rapport van de situatie van het bedrijf en een voorstel voor 

mogelijke oplossingen. 

Hierin wordt niet de uitwerking van enquêtes meegenomen of andere middelen 

gebruikt om het werk uit te voeren omdat deze reeds verkregen waren van de partners 

van de docenten. Daarnaast kan elke andere VET docent die een controle wil uitvoeren 

ze in deze gids vinden. 

 

- Betrokkenheid van studenten. Ook al vond dit niet in alle gevallen plaats, 

sommige partners besloten studenten te betrekken bij de controles. Het 

merendeel van de docenten vond dit te risicovol omdat zij zelf niet het volledige 

vertrouwen hadden, totdat ze het werk uitvoerden. Maar voor anderen werd het 

gezien als een goede kans en werden de studenten betrokken bij het vergaren 

en analyseren van informatie van het bedrijf.  

Hierbij werden ze door de docenten ondersteund aangezien sommige vragen 

lastig waren. Onze partners zagen de participatie van studenten als een goede 

beslissing, vooral vanwege het motiverende effect op de studenten. Het moet 

echter een beslissing van de docent zijn of hij/zij zich comfortabel voelt en hangt 

ook af van zijn/haar ervaring en aan de voorbereiding van de student.  
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4. METHODIEK RAAMWERK 

We definiëren industrie 4.0 als de volgende fase in het digitaliseren van de uitvoerende 

sector.  

 

 

 

Industrie 4.0 zelf vertegenwoordigd geen waarden. De waarde van industrie 4.0 

ontstaat doordat het de weg vrij maakt voor nieuwe product innovatie, product-

gerelateerde diensten en verbeterde productie processen. 

Industrie 4.0 kan bedrijven helpen kosten te verlagen van de eigen productie evenals 

een verhoging van verkoop door een verbeterde toepassing en verhoogde waarde van 

de eigen producten. Industrie 4.0 opent nieuwe potentiële waarden door nieuw typen 

“business models” te hanteren. 

Ook al wordt er volgens deze methode gewerkt en nemen we in ogenschouw dat een 

industrie 4.0 bedrijf verschilt van andere bedrijven en vertrouwt op specifieke factoren, 

kunnen we vaststellen dat bijna elk bedrijf een proces van meer of mindere stappen 

volgt, beginnend met 1 stap - of meerdere stappen - afhankelijk van de situatie. 
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De technologische controles gerealiseerd gedurende LAIT 4.0 project beslaan de 3 

eerste stappen die als volgt kunnen worden samengevat: 

 

- Analyse van het bedrijf 

- Definiëren of het bedrijf gereed is volgens industrie 4.0 norm 

- Voorstel voor technologische oplossingen 

In het raamwerk van LAIT 4.0 kunnen we een technologische controle als gereedschap 

zien om 2 specifieke doelen te bereiken: 

 

- Het identificeren van het bedrijf volgens de norm van gereedheid van industrie 

4.0 

- Innovatie in bedrijven bewerkstelligen door aanbevelingen te doen van 

technologische oplossingen om naar een fabriek van de toekomst toe te 

werken. Hierbij wordt specifiek de focus gelegd op 2 aspecten: 

o Het proces: efficiency vergroten van de processen van het bedrijf, 

verbeteren van kwaliteit en verminderen van uitgaven (met name op het 

gebied van productie) 

o Product/diensten: nieuwe markten bereiken of het verbeteren van de 

huidige positie van het bedrijf door nieuwe producten/diensten te 

ontwikkelen of door het introduceren van verbeteringen in de bestaande 

markten. 

De technologische controle zou het bedrijf voldoende informatie moeten verlenen om 

zich te kunnen realiseren wat zijn positie is in industrie 4.0 implementatie termen en 

mogelijke oplossingen bieden om deze positie te verbeteren. Deze oplossingen 

kunnen (echter niet exclusief) informatie bieden op verschillende gebieden. 

 

- Voordelen van de voorgestelde oplossing 

- Acties om de daaruit voortgekomen oplossing te implementeren 



 

9 
 

- Globale kosten van de oplossing 

- Middelen om te betrekken (economisch, menselijk …). 

 

Selectie van het bedrijf 

 

Om te bepalen welk bedrijf geschikt is om er een technologische controle op uit 

te voeren, in het raamwerk van LAIT 4.0, zullen we wat criteria moeten 

toepassen: 

 

- De geselecteerde bedrijven moeten dichtbij/bekend staan bij de VET centra 

(omdat ze stagiaires hebben, omdat hun medewerkers opleiding ontvangen van 

de VET scholen, omdat ze met de scholen samenwerken in sommige projecten) 

- Het bedrijf werkt samen met de activiteit/specialiteit van het VET college zodat 

de uitslagen van de technologische controle ruimte biedt voor de volgende 

toekomstige acties: 

o Het introduceren van nieuwe onderwerpen in het curriculum 

o Het betrekken van het bedrijf in een vorm van Werk Gebaseerd Leren 

o Het implementeren van de aanbevolen technologische oplossing 

vergezeld door de VET school 

o Uitwisseling of medewerking van personeel van het VET college en het 

bedrijf 

o Opleiden van medewerkers van het bedrijf door het VET college 

De bedoeling van de technologische controles is om te bepalen waar het bedrijf zich 

bevind als men kijkt naar het toekomstige bedrijf, maar ook om aanbevelingen te doen 

om dichterbij dit ideaal beeld te komen. Daarom is het selecteren van een bedrijf wat 

aan de behoeftes van het VET college aansluit (door opleiden, innovatie, het 

uitbesteden van diensten ….) erg belangrijk. 

Wanneer het bedrijf geselecteerd is kunnen we beginnen met het proces: 

 

Stap 1. Analyse van het bedrijf 

De eerste stap van de technologische controle zal zijn het identificeren wat het bedrijf 

motiveert om mee te doen in een technologische controle. M.a.w., welke behoeftes, 

problemen, kansen te verbeteren aanwezig zijn. 

Om dit te doen zullen de participerende controlerende VET docenten contact opnemen 

met een bedrijf wat voldoet aan de criteria zoals in sectie 2 genoemd. 

Als het probleem, de behoefte of de kans vastgesteld is, is het tijd om informatie over 

het bedrijf te vergaren. Het sjabloon om deze informatie te vergaren is beschikbaar in 

“Bijlage 1, sjabloon voor een technologische controle”. 
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De gebruikte methodiek zal een combinatie zijn van on-line communicatie en 1 bezoek 

per persoon. 

On-line communicatie zal worden gebruikt om de basis informatie te verkrijgen zoals 

welke sector, grootte van het bedrijf, hoofd activiteit …. Informatie wat verkregen kan 

worden via de algemene manager of manager van een specifieke afdeling. 

Het persoonlijk bezoek zal worden gewijd om meer specifieke informatie te 

verzamelen, verstrekt door iemand in het bedrijf (een technicus, een manager …) en is 

gekoppeld aan de processen of product/dienst (hangt af van het geval). Dit bezoek is 

tevens bedoelt om waar te nemen hoe het bedrijf in deze situatie functioneert, en 

aantekeningen zullen worden gemaakt over elk mogelijk aspect wat een eventueel 

impact zou kunnen hebben op het resultaat van de controle.  

Het resultaat van deze verzameling van informatie zal worden gebruikt in de volgende 

stappen. 

 

Stap 2. Industrie 4.0 gereedheid 

1 van de doelstellingen van de technologische controles is om bedrijven bij te staan 

met het vaststellen of ze gereed en/of voorbereid zijn voor de uitdagingen en 

mogelijkheden die industrie 4.0 biedt. 

Om dat te doen, gebruiken de LAIT 4.0 technologische controles als basis een 

methodiek ontwikkeld bij 1 van de partners, IK4-Tekniker, wat is gebaseerd op 4 

essentiële gebieden: 

 

 

Bron: ik4-TEKNIKER DIGITALE TRANSFORMATIE GEREEDSCHAPSKIST 
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De informatie en data verzameld in het vorige deel helpt ons elk van deze 4 gebieden 

te analyseren en plaatst het bedrijf in 1 van de volgende categorieën: 

 

 

Bron: ik4-TEKNIKER DIGITALE TRANSFORMATIE GEREEDSCHAPSKIST 

 

Stap 3. Voorstel technologische oplossingen 

 

Nadat de benodigde informatie van het bedrijf is verzameld en nadat de industrie 4.0 

gereedheid is bepaald, volgen we het vorige schema. Dit is de laatste stap van de 

technologische controle en stelt mogelijke technologische oplossingen voor om 

sommige aspecten te verbeteren van 1 of meerdere eerder geanalyseerde gebieden. 

Het is mogelijk dat 1 of meer technologische oplossingen zullen ontstaan (zoals in het 

geval van sommige van onze controles). Daarom zal de VET docent deze opties in een 

laatste bezoek met het bedrijf bespreken. Dan zullen alle mogelijke oplossingen 

worden uitgelegd en samen met het bedrijf zal de docent de meest geschikte oplossing 

voor de situatie bepalen. 

Een sjabloon om dieper op de voorstellen van technologische oplossingen in te gaan 

is beschikbaar in “Bijlage 2. Technologische oplossingen”. 

 

Format van elke technologische controle 

Elke technologische controle zal een individueel document zijn wat de volgende 

structuur omvat: 

1. Samenvatting bedrijf. Hierin staat de naam van het bedrijf, de economische tak 

en activiteit van het bedrijf, de wens/probleem/kans zoals aangegeven in de 

controle en zoals geïdentificeerd in de technologische controle 
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2. Analyse van het bedrijf (data verzameld van het bedrijf, volgens Bijlage 1) 

3. Industrie 4.0 gereedheid. (identificatie van het digitale niveau van volwassenheid 

van het bedrijf, met uitleg waarom en gebaseerd op het schema van Stap 2) 

4. Technologische oplossingen zoals voorgesteld (volgens Bijlage 2) 

 

5. Implementatie van controles als nieuwe dienst van VET colleges? 

 

De beslissing hoe de gids om technologische controles te gebruiken zal uiteindelijk 

afhangen van de VET school. Echter, als het de opzet is om technologische controles 

te integreren in de catalogus of in de diensten van de school zullen met sommige 

aspecten rekening gehouden moeten worden: 

- Administratieve/financiële aspecten. Het realiseren van technologische 

controles is een dienst in zichzelf. De bewustwording van de eigen positie in de 

markt en de mogelijkheden en kansen die geboden worden door industrie 4.0 

is van extra waarde voor het bedrijf. Deze dienst heeft een prijs omdat het tijd 

en expertise kost. Wanneer de VET school de dienst aan bedrijven gaat 

aanbieden dan moet het zich bewust zijn van de juridische eisen die gelden voor 

economische activiteiten voor opleidingsinstellingen (facturen, belastingen, 

aansprakelijkheidsverzekeringen …) 

- Commerciële activiteiten. Veel VET scholen in Europa (Noord Ierland, 

Schotland, Nederland ….) hebben afdelingen speciaal voor commerciële 

activiteiten. “Het verkopen van” opleidingen bij bedrijven of andere 

opleidingsinstituten kan veranderen naar het verlenen van diensten aan 

bedrijven (zoals prototypewerk, verhuren van machines …). Wanneer het 

verlenen van technologische controles bij bedrijven aangeboden wordt als een 

dienst wordt het ten zeerste aangeraden om te overleggen met 1 

verantwoordelijke persoon (of groep personen) en aan te bevelen is deze dienst 

onder te brengen bij ondernemingen en daarna de relatie vast te leggen tussen 

de VET school en de onderneming. 

- Beschikbaarheid werknemers. Met het juiste diploma en/of opleiding in 

industrie 4.0 om de technologische controles op een professionele wijze uit te 

voeren. Niet alleen in staat om de situatie van het bedrijf te analyseren maar 

ook om mogelijke oplossingen te kunnen detecteren welke opgepakt kunnen 

worden vanuit de VET school. De beschikbaarheid van werknemers heeft ook te 

maken met commerciële activiteiten en met administratief werk. Onze 

aanbeveling, vanuit de ervaring van sommige partners zoals D&A en  

ROC Da Vinci, is om een team te creëren in de VET school bestaande uit 

medewerkers vanuit verschillende disciplines. Wanneer de medewerkers al hun 

tijd nodig hebben om deze activiteiten uit te voeren of slechts een deel, dan 

relateert zich aan de omvang van wat de VET school op dit gebied wil bereiken. 
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Toen LAIT 4.0 begon hadden de partners ten aan zien van technologische controles 

verschillende doelstellingen voor ogen. Sommigen wilden de controles gebruiken om 

te onderzoeken wat de situatie van de bedrijven in hun regio was en hoe de opleiding 

aangeboden door VET scholen zou moeten veranderen als aanpassing op de 

behoeften van de bedrijven. (dit is het geval bij de Italiaanse en Litouwse partners). 

 

Andere VET scholen in het project hadden het idee de technologische controles 

als een separate activiteit toe te voegen. Als onderdeel van het 

opleidingsprogramma, en om docenten en studenten dichter bij het 

bedrijfsleven te brengen en ze op deze manier te helpen competenties te 

ontwikkelen en in ondersteuning van de controles (in het geval van ROC Da 

Vinci). 

 

Tot slot, Dundee en Angus College en HETEL wilden de controles gebruiken als 

een “pilot” ervaring om later deze activiteit te integreren in hun diensten 

catalogus (in het geval van HETEL, als onderdeel van de catalogus van sommige 

scholen geassocieerd met HETEL). 

 

Zoals gezien kan worden, het gebruik en insteek van de technologische 

controles hangt af van veel factoren: 

 

- De strategie van de eigen VET school 

- De gereedheid en beschikbaarheid van de docenten 

- De bedrijfsomgeving in de regio (afhankelijk van de maat en het type bedrijf; is 

deze dienst wel of niet nodig) 

- Het opleidingsbeleid en strategie van het land/regio (bijvoorbeeld, de Baskische 

regering, afdeling Onderwijs, heeft zojuist een programma voorgesteld aan VET 

centra in mei 2018 om bezoeken aan bedrijven te promoten om mogelijke 

projecten te vinden welke bezocht kunnen worden door VET scholen. Dit ligt in 

lijn met het LAIT 4.0 project). 
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BIJLAGE 1. SJABLOON VOOR EEN TECHNOLOGISCHE CONTROLE 

Sectie A. Data van de bezoeken 

 

Naam van het bedrijf 

 

 

 

 

Naam van VET docent 

 

 

 

 

Data van bezoeken 1e bezoek – V1 
 

 

 

Laatste bezoek. Samenvatting en 

selectie van technologische 

oplossing - VF  

 

 

 

Namen van geïntervieuwden Positie V1 VF 

1.   ....................................................    

2.   ....................................................    

3.   ....................................................    

 

 

Sectie B. Bedrijfs profiel 

 

Type bedrijf 

 Afdeling 

 

 

 

 Hoofd activiteit 
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Producten of Diensten 

Product/dienst  % inkomen/tot. 

sells  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur personeel 

Aantal medewerkers 

Aantal personeel met 

een hogere 

beroepsopleiding 
 

 

   

Personeel in productie Personeel in verkoop /  Personeel in administratie 

 

 
  

 

Welke technologieën worden er in het bedrijf gebruikt? 

 

 
 Sensor technologie 

 

 

Mobiele apparaten 
 

 

RFID 
 

 

Real-time locatie systemen 
 

 

Big data opslag en evaluatie real-time data 
 

 

Cloud technologieën als schaalbare IT infrastructuur 
 

 

Ingebedde IT systemen 
 

 

M2M communicatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfs hoofddoel voor de volgende 5 jaar 
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Beschrijving van het productie proces/processen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de hoofd klanten en hoe zij het product/dienst gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de belangrijkste concurrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de belangrijkste leveranciers 
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Sectie C: ICT profiel (Bron: IK4-TEKNIKER DIGITAAL TRANSFORMATIE GEREEDSCHAPSKIST ©) 

 

Hoe is jouw IT georganiseerd? Ja Nee 

Geen “in-house” IT afdeling (dienst 

“provider”gebruik 

  

Centrale IT afdeling   

Locale IT afdeling in elk gebied   

IT deskundigen voor elke afdeling   

 

Hoe ver ben je met je IT 

veiligheids 

oplossingen? 

Geimplementeerd In 

behandeling  

Gepland N.v.t. 

Veiligheid in interne data 

opslag 

    

Veiligheid van data door 

“cloud” diensten 

    

Veiligheid van 

communicatie voor “in-

house” data uitwisseling 

    

Veiligheid van 

communicatie voor data 

uitwisseling met partners 

    

 

Gebruik je reeds cloud 

diensten? 

Ja Ne  Nee, 

maar het 

is wel 

gepland 

Cloud-gebaseerde software    

Voor data analyse    

Voor data opslag    
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Hoe schat je de 

vaardigheden in van je 

werknemers wanneer het 

gaat om toekomstige eisen 

onder industrie 4.0? 

Niet van 

belang 

Bestaat 

niet 

Bestaat 

maar niet 

toereikend 

Voldoende 

IT infra structuur     

Automatisering technologie     

Data veiligheid 

/communicatie veiligheid 

    

Ontwikkelen van applicatie 

of assistentie systemen 

    

Samenwerkings software     

Non-technische 

vaardigheden zoals systeem 

denken and proces begrip 

    

 

 

Sectie D. Product and technologie (Bron: IK4-TEKNIKER DIGITALE TRANSFORMATIE 

GEREEDSCHAPSKIST ©) 

Bied jouw bedrijf producten of diensten aan gebaseerd op de 

volgende “add-on” functies gebaseerd op ICT? 

Ja Nee 

Product geheugen (in staat zijn data op te slaan)   

Zelf verslaglegging (in staat zijn te presteren/continueren gedurende 

specifieke tijd/periode 

  

Integratie (in staat zijn te communiceren met andere systemen)   

Localisatie (in staat zijn lokatie te geven)   

Bijstaan systemen (in staat zijn gebruiker te ondersteunen/bijstaan)   

Monitoren (in staat zijn te communiceren in huidige status)   

Object informative (in staat zijn om de product omschrijving te 

geven) 

  

Automatische identificatie (in staat zijn informatie aan systemen te 

geven) 
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Sectie E. Verticale integratie (Bron: IK4-TEKNIKER DIGITALE TRANSFORMATIE 

GEREEDSCHAPSKIST ©) 

 

 Activititeiten/technologieën Gebruik je ze? (Ja: 

1, Nee:0)  

Verkoop Data gedreven vraag voorspelling. 

Systemen welke helpen inventaris 

kosten en verbeteren van onderhoud 

niveaus door een betere afstemming 

tussen vraag en aanbodf 

 

Product ontwikkeling Data gedreven ontwerp naar waarde. 

Methodiek voor research, vaststellen en 

evalueren van ontwerp patronen voor 

product ontwikkeling van verzamelde 

data.  

 

3D printing/prototypes. Capaciteit om 

kwaliteits prototypes te ontwikkelen 

met 3D printing 

 

Gelijktijdige engineering. Simultane 

engineering of geintegreerde product 

ontwikkeling (IPD). Het refereert aan 

een benadering gebruikt in product 

ontwikkeling waarbij functies van 

ontwerp engineering, productie 

engineering en andere functies zijn 

geïntegreerd. 

 

 

Aankoop Software te coordineren met productie  

Productie / fabricage Vlot experimenteren en simuleren. 

Door het introduceren van simulaties 

eerder in het product ontwerp process, 

kan een slecht product worden 

geëlimineerd in een vroeg stadium en 

het ontwikkelen en ontwerpen iteratie 

worden sneller om zo tijd naar de markt 

te verminderen 

 

Real time SC optimalisatie. SC planning 

and optimalisatie oplossing voorziet 

zichtbaarheid in alle aspecten van de 

bevoorradingsketen. Zodat real-time 

management en  productie 

capaciteiten, materialen en logistiek 

kunnen worden geoptimaliseerd.  
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Slimme energy consumptie. Meten en verkleinen van 

energy consumptive in het fabricage proces. 

 

Routing flexibiliteit. In staat zijn meerdere machines te 

gebruiken om dezelfde operatie uit te voeren op een deel, 

evenals het vermogen van het system om groot schaige 

verandering op te nemen zoals “involume” 

 

Machine flexibiliteit. Het in staat zijn van het systeem om 

te veranderen ten einde nieuwe product types te 

produceren.  Ook in staat zijn om de volgorde van 

operatie te veranderen op een onderdeel, op een 

efficiënte manier. 

 

Automatisering van kennis werk. Het gebruik van 

computers om taken uit te voeren welke vertrouwen op 

complexe analyses, subtiele beslissingen en creatieve 

probleem oplossingen. 

 

Digitale prestatie management. De data wordt gebruikt 

voor digital “mapping” en prestatie management van 

feitelijke productie volgorden in feitelijke tijd. 

 

Mens-robot samenwerking.  

Mens en robot werken samen en complimenteren elkaar 

optimal in het productie process. 

 

Statistisch proces control (SPC).  

Industrie-standaard methodiek om te meten en 

controleren van kwaliteit gedurende het fabricage 

process. 

 

Advanced/gevorderd proces control (APC). 

Technologieën geimplementeerd in industrieële 

processen om control systemen te ontwikkelen.  

 

Digitale quality/kwaliteit management. Vaststelilng van 

de conditie van “in-service” gereedschap om te kunnen 

voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. 

 

Partij maat 1. Capaciteit om efficient 1 of een paar 

producten te fabriceren in het productie proces.  

 

Logistiek verbonden met bijna “real time” naar productie. 

Leveranciers moeten worden gekoppeld aan productie 

schemas en zich bewust zijn van toekomstige productie 

eisen. 

 

Voorspellend onderhoud.  

Bepaalt de conditie van “in-service”gereedschap om te 

kunnen voorspellen wanneer onderhoud nodig is. 
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 Additionele Realiteit voor Onderhoud, 

Repareren en Bedrijfsvoering (ORB) AR 

verlaagt onderhouds proces 

 

“Remote” monitoren en control.  

Systemen ontworpen om de functie en 

effectiviteit te monitoren van grote of 

complexe faciliteiten 

 

Virtuele aangestuurde self-service. 

Diensten welke je zelf kunt uitvoeren. 

Uitvoering is volledig geautomatiseerd 

of ten minste stap voor stap begeleid 

 

 

 

Sectie F. Horizontale integratie (Bron: IK4-TEKNIKER DIGITALE TRANSFORMATIE 

GEREEDSCHAPSKIST ©) 

 

 Activititeiten/technologieën Gebruik je ze? (Ja: 

1, Nee:0)  

Samenwerking met 

klanten 

Klant co-creatie/open innovatie. Brengt 

verschillende partijen samen 

(bijvoorbeeld een bedrijf en een groep 

klanten), om een gemeenschappelijk 

gewaardeerd product of dienst te 

produceren 

 

Planning Data uitwisseling met klanten  

Data-gedreven productie voorspelling. 

Het gebruik van operationele data kan 

efficiency en productie efficient 

verhogen 

 

Product ontwikkeling Data gedreven ontwerp naar waarde. 

Methodiek om te onderzoeken, 

definiëren en evalueren van ontwerp 

patronen voor product ontwikkeling 

van verzamelde data 

 

Logistiek Traceerbaarheid van producten / 

diensten 

 

“After” verkoop/dienst 

voor klanten 

Voorspelbaar onderhoud. Bepaald de 

conditie van “in-service”gereedschap 

om te kunnen voorspellen wanneer 

onderhoud nodig is. 

 

“Remote” monitoren en controle. 

Systemen ontworpen om de functie en 

effectiviteit van grote of complexe 

faciliteiten. Zoals fabrieken, productie 

fabrieken … altijd en overal en van 

afstand af te stellen 
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Virtuele begeleide “self-service”. 

Diensten die je zelf kunt uitvoeren. De 

uitvoering is volledig geautomatiseerd 

of ten minste stap voor stap begeleid 

 

 

 

 

BIJLAGE 2. Sjabloon van een voorstel van technologische oplossingen 

 

Sectie A: Data van de bezoeken 

 

- Naam van het bedrijf 

- Datum van het bezoek 

- Naam van de persoon geïnterviewd 

Sectie B: Bedrijfsprofiel 

- Sector (beschrijft kort de economische sector waar het bedrijf opereert, b.v. 

automotief 

- Hoofd activiteit (b.v. fabriceren van digitale balans) en hoofd product/dienst 

verkocht 

- Aantal medwerkers, aantal medewerkers met een diploma, aantal medewerkers 

in productie, aantal medewerkers in verkoop en aantal medewerkers in 

administratie 

- Technologieën gebruikt in het bedrijf (van degenen aan het bedrijf gevraagd 

om controle). Omschrijft welke en hoe ze in het bedrijf worden gebruikt. 

- Beschrijving van het productie proces (beschrijft in het kort het productie 

proces, ruwe materialen worden geïdentificeerd en het meest relevante 

gereedschap in elke fase, b.v. snijden, solderen, chemische behandelingen …) 

- Beschrijving van de belangrijkste klanten (noem de meest belangrijke klanten 

en/of de hoofd sector van het bedrijf. Noem ook de hoofd redenen door klanten 

gekozen welke voor het bedrijf relevant zijn) 

- Beschrijving van de belangrijkste concurrenten: noem hun identiteiten met hun 

hoofd zwakke en sterke punten gezien vanuit het bedrijf 

- Beschrijving van de hoofd “providers”. Noem de hoofd provider van het bedrijf, 

hun grootste kracht en zwakte. 
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Sectie C: Identificatie en karakteristieken van het 

probleem/noodzaak/geïdentificeerde kans 

 

- Beschrijving van de reden van de technologische controle (beschrijf in het kort 

het specifieke probleem/noodzaak/kans met een bepaald product/dienst of 

proces zoals geïdentificeerd door het bedrijf) 

- Geïdentificeerde aanleidingen van het probleem/noodzaak/kans. 

- Beschrijving van het reeds eerder gedane werk om het probleem op te 

lossen/noodzaak (in het geval dat het er was) 

- Verwachtte voordelen met de oplossing van het probleem/noodzaak/kans. 

 

 

Sectie D: Technologische oplossing 

- Oplossingen geïdentificeerd. Wanneer slechts 1 oplossing geïdentificeerd is, zal 

het noodzakelijk zijn om alleen deze te identificeren. 

Echter, in het geval van 2 of meer oplossingen stellen we onderstaande tabellen 

voor om ze te vergelijken en de beste oplossing te kiezen: 

 

Oplossing 

nummer 

Oplossing naam Korte beschrijving 

Voorbeeld 1 Verandering in 

ontwerp 

Her-ontwerpen van product 1 om 

een lichtere versie te verkrijgen. 

3D ontwerp, prototype, 

mechanisch onderzoek 

Voorbeeld 2 Proces aanpassen Gebruik een andere technique om 

een meer resistent product 1 te 

maken. Prototype en mechanisch 

onderzoek 

 

- Vergelijking tussen oplossingen vastgesteld. Gebaseerd op verschillende criteria 

de meest passende oplossing identificeren. Elk bedrijf zal het meest relevante 

criteria kiezen voor zijn bedrijf. Toewijzen van een mate van relevantie tussen 1 

tot 3 criterium, naar aanleiding van de interesse van het bedrijf en een getal 

toewijzen aan elke technologische oplossing; tussen 1 (niet erg aantrekkelijk) 

tot 5 (erg aantrekkelijk) voor elk criterium. 
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 Belang van 

de variabele 

Oplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 

Eenvoud 2 4 1 4 

Benodigde 

investering 

3 3 3 5 

Implementatie 

periode  

1 1 5 2 

Technische 

complexiteit 

2 2 2 1 

Grootte aantal 

medewerkers 

getroffen 

3 5 4 3 

Niveau 

technologische 

differentiatie 

1 1 3 1 

Potentiële 

voordelen  

2 5 1 2 

TOTAAL 21 19 18 

 

- Details van de geselecteerde technologische oplossingen. Gebaseerd op de 

geïndentificeerde oplossingen en de resultaten van hun vergelijking, 

verantwoorden van waarom 1 oplossing gekozen is ten aanzien van de andere. 

- Beschrijf hoe de oplossing kan worden geïmplementeerd. Beschrijf hoe de 

oplossing het probleem/noodzaak or kans kan worden geïdentificeerd, welke 

sleutel technologie hierop van toepassing is, hoe de implementatie de activiteit 

van het bedrijf kan bevorderen, welke activiteiten hierdoor beïnvloed worden 

door de oplossing en hoe. Welke agenten betrokken zullen zijn en waar het 

college kan assisteren (opleiden van werknemers, samenwerken in prototype, 

huren van school materiaal …). 
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BIJLAGE 3. Technologische controles uitgevoerd door het ROC Da 

Vinci College 
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Introduction 

 

In the framework of LAIT 4.0, a technological check-up is a tool to achieve 2 specific 

aims: 

 Identify the situation of the company in terms of readiness for industry 4.0.  

 Drive innovation in companies, by informing the company of technological 

solutions to posibilitys towards the future, focusing specifically in 2 aspects: 

o Process: Making the company aware of the possible help the ROC can 

provide to be more  efficient.  

o Service: Together with students we can cooperate with companies to 

investigate the progress of the company to be more ready that they are 

now. 

The technological check-up should provide the company enough information to realise 

which is its position in terms of industry 4.0 implementation. ROC is always ready to 

help and assist in providing solutions.  

 

CompanySoftware develops, sells and implements high-quality products and services 

for Dutch healthcare. These are innovative, flexible and reliable. The client, his 

relatives and care workers are central to this. 

 

CompanySoftware supports companies and institutions with their business processes 

by offering advice, services and IT solutions such as the ECD PlanCare. To this end, 

CompanySoftware focuses on long-term relationships with customers and employees 

in order to make an optimal contribution to supporting our customers.  
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1. Analysis of the company 

Section A. Data of the visits 

 

Name of company CompanySoftware 

 

Name of VET teacher 

 

Robert Bezemer 

 

 

Dates of visits 1st visit – V1 
11/05/2018 

 

 

Final visit. Conclusions and 

selection of a technological 

solution - VF 

 

 

 

Names of interviewees Position V1 VF 

1. M. Volmer Advisor/programmer ......    

2.   ................................................    

3.   ................................................    

 

 

Section B. Company profile 

 

Type of company 

 Sector 
 

IT-Company  

 Main activity Software and services for the healthcare sector 
 

 

 

Products or services 

Product/service 

With PlanCare as a solid foundation, we offer solutions for health care workers and their clients. 
PlanCare is the Electronic Client Dossier (ECD) for the Care. From registration to declaration, 
from intake to care plan evaluation, everyone works within one file. PlanCare offers support for 
the total care and administrative process. 
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What technologies are you using in your Company? 

 

 
 Sensor technology 

 

 

Mobile end devices 
 

X 

RFID 
 

 

Real-time location systems 
 

X 

Big data store and evaluate real-time data 
 

X 

Cloud technologies as scalable IT infraestructure 
 

X 

Embedded IT systems 
 

X 

M2M communications 
 

 
 

 

 

 

 

 

Business main goal for the next 5 years 

 

 

 
 

Fully web-based / Cloud solution with front and backend 

Connection possibilities with more other / connecting software solutions 

within the Healthcare 

 

 

Description of the productive process/processes  
 

care-related data (care for the elderly, care for the disabled, mental health care, etc.). 
Making support for the care process possible in a user-friendly way  
 
 

 

Description of the main clients and how they use the product/service  

Staff structure 

number of workers 
Number of staff with a 

certificate  

 

 60 ? 

Staff in production Staff in sales /  Staff in administration 

22 5 10 
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Care content, administrative (registration / declaration), on the work floor as support / reference 
and 
direct registration of care tasks during the work process to share them with colleagues  

 

Description of the main competitors 

Nedap  

 

Description of the main providers  
 
This company is a provider for Health care oganisations. E.c.Hospitals 
 

 

 

Section C: ICT profile (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX ©) 

 

How is your IT organised? YES No 

No In-house IT department (service 

provider used) 

 X 

Central IT department X  

Local IT departments in each area  X 

IT experts attached to each 

department 

 X 

 

How far along are you with 

your IT security solutions 

Implemented In 

progress  

It´s 

planned 

Not 

relevant 

for us 

Security in internal data 

storage 

 X   

Security of data through cloud 

services 

 X   

Security of communications 

for in-house data exchange 

 X   

Security of communications 

for data exchange with 

partners 

 X   

 

Are you already using cloud 

services? 

Yes No  No, but 

it´s 

planned 

Cloud-based software   X 

For data analysis   X 

For data storage   X 
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How do you assess the skills 

of your employees when it 

comes to the future 

requirements under 

industry 4.0? 

Not relevant Non-

existent  

Existent, 

but 

inadequate 

Adequate 

IT infrastructure    X 

Automation technology    X 

Data 

security/communications 

security 

   X 

Development of application 

of assistance systems 

   X 

Collaboration software    X 

Non-technical skills such as 

systems thinking and process 

understanding 

   X 

 

 

Section D. Product and technology (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

Does your company offer products or services equipped with the 

following add-on functionalities based on ICT? 

Yes No 

Product memory (ability to store data) X  

Self reporting (ability to resume the performance during specific time 

period) 

X  

Integration (ability to communicate to other systems) X  

Localization (ability to give its location) X  

Assistance systems (ability to give the user guidance) X  

Monitoring (ability to communicate the current status) X  

Object information (ability to give the product description) X  

Automatic identification (ability to give its information to systems) X  
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Section E. Vertical integration (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX 
©) 

 Activities/technologies Yes No 

Sales Data-driven demand prediction. 

Systems that helps to reduce inventory 

costs and improve service levels due to 

a better match between supply and 

demand 

 X 

Product development Data driven design to value. 

Methodology to research, define and 

evaluate design patterns for product 

development from collected data. 

 X 

3D printing/prototypes 

Capacity to develop quality prototypes 

with 3D printing 

 X 

Concurrent engineering 

Simultaneous engineering or 

integrated product development (IPD). 

It refers to an approach used in product 

development in which functions of 

design engineering, manufacturing 

engineering and other functions are 

integrated. 

 X 

Purchaising Software to coordinate with production X  

Production / 

manufacturing 

Rapid experimentation and simulation 

By introducing simulations earlier in the 

product design process, bad product 

can be aliminated at a earlier stage and 

the development and design iterations 

become  faster, reducing time to 

market 

X  

Real time SC optimization 

SC planning and optimization solutions 

provide visibility into all aspects of the 

supply chain, enabling real-time 

management and optimization of 

production capacities, materials and 

logistics. 

 X 

Smart energy consumption 

Measure and minimize energy 

consumption in the manufacturing 

processes. 

 X 

Routing flexibility 

The ability to use multiple machines to 

perform the same operation on a part, 

as well as the system´s ability to 

absorbe large-scale changes, such as 

involume. 

 X 



 

33 
 

Machine flexibility 

The system´s ability to be changed to 

produce new product types, and ability 

to change the order of operations 

executed on a part, efficiently. 

 X 

Automation of knowledge work 

The use of computers to perform tasks 

that rely on complex analyses, subtle 

judgments and creative problem 

solving 

X  

Digital performance management 

The data is used for digital mapping 

and the performance management of 

real production sequences in real time 

X  

Human-robot collaboration 

Human and robot work hand in hand 

and optimally complement one 

another in the production process 

 X 

Statistical process control (SPC) 

Industry-standard methodology for 

measuring and controlling quality 

during the manufacturing process 

 X 

Advanced process control (APC) 

Technologies implemented within 

industrial process to develop control 

systems 

 X 

Digital quality management 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

 X 

Batch size 1 

Capacity to manufacture efficiently one 

(or few products) in the production 

process 

 X 

Logistics Logistics connected in almost real time 

to production 

Suppliers need to be linked to 

production schedules and aware of 

production future demands 

 X 

Service development for 

the company itself 

Predictive maintenance 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

 X 

Augmented reality for Maintenance, 

Repair and Operations (MRO) 

AR reduces maintenance process 

 X 

Remote monitoring and control X  
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Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities 

Remote monitoring and control 

Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities 

X  

Virtually guided self-service 

Services which you can perform by your 

own. The execution is fully automated 

or at least guided step by step. 

 X 
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Section F. Horizontal integration (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

 

 Activities/technologies Yes No 

Cooperation with 

customers 

Customer co-creation / open 

innovation 

Brings different parties together (for 

instance, a company and a group of 

customers), in order to jointly produce 

a mutually valued product or service. 

X  

Planning Data exchange with customers X  

Data-driven production prediction 

The use operational data effectively to 

increase efficiency and improve 

production rates 

 X 

Product development Data driven design to value 

Methodology to research, define and 

evaluate design patterns for product 

development from collected data. 

 X 

Logistics Traceability of products / services X  

Post sale/service for the 

customers 

Predictive maintenance 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

X  

Remote monitoring and control 

Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities, such as factories, 

production plants… any time and from 

anywhere and adjust it remotely 

X  

Virtually guided self-service 

Services which you can perform by your 

own. The execution is fully automated 

or at least guided step by step. 

 X 
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2. Degree of digital maturity 

For the preparation of the current state of the digital maturity of THE COMPANY, the 

"Digital Transformation Toolbox" has been used. It is a tool that allows you to assess 

your digital maturity, which is based on four pillars, (i) the Company's ICT profile, (ii) 

Product & Technology, (iii) Horizontal Integration, and (iv) Vertical Integration. 

 

Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

CompanySoftware develops, sells and implements high-quality products and services 

for Dutch healthcare. These are innovative, flexible and reliable. The client, his 

relatives and care workers are central to this. 

 

CompanySoftware supports companies and institutions with their business processes 

by offering advice, services and IT solutions such as the ECD PlanCare. To this end, 

CompanySoftware focuses on long-term relationships with customers and employees 

in order to make an optimal contribution to supporting our customers. 
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DIGITAL MATURITY LEVEL 

Areas 1. Predigital 2. Digital 

Beginner 

3. Digital 

intermediate 

4. Digital 

value 

chain 

5. Digital 

ecosystem 

      

Company ICT Profile Traditional 

structures, no 

focus in 

digitization 

Fragmented IT 

architecture in 

the company 

IT strategy Advance IT 

strategy 

Advance IT 

strategy 

Product&Technology None smart 

product/ 

service 

features 

Initial product 

“smartization” 

steps 

Customer focus 

instead of product 

focus through the 

product 

“smartization” 

path 

Personalized 

customer 

solutions  

Data based 

production 

Smart solution 

delivered in a 

personalized 

and integrated 

way to the 

customer 

Vertical integration No specific 

strategy 

Focus on 

functional 

task, isolated 

actions 

IT integration 

within company 

Cross-

functional 

collaboration 

structured 

 

-Fully digitized. 

-Value creation 

network 

structured. 

-Almost in real 

time access to 

information. 

Horizontal 

integration 

No specific 

strategy 

No specific 

strategy 

Partial integration 

with value 

network 

organizations. 

 

Collaboration 

across 

company 

boundaries is 

structured 

digitally 

Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

According to the tool used, we could situate the digital maturity of the company on a 

level 4 Digital value chain.  

 

3. Proposal of technological solutions 

Section A: Data of the visits 

- “CompanySoftware” 

- 11/05/2018 

- Robert Bezemer (Da Vinci College) 

Section B: Company profile  

- SECTOR: IT Company 

- MAIN ACTIVITY: Software and services for the healthcare sector 

- NUMBER OF WORKERS: +-60 
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- TECHNOLOGIES USED IN THE COMPANY:Mobile end devices, Real Time 

location, Cloud technologies as scalable IT infrastructure, Data/ big-data 

evaluation 

- DESCRIPTION OF THE MAIN CLIENTS: Healthcare organisations. 

- DESCRIPTION OF THE MAIN COMPETITORS: Nedap 

- DESCRIPTION OF THE MAIN PROVIDERS: Provides services to clients  

-  

Section C. Identification and characterisation of the problem/need/opportunity 

identified 

 

Because it is an IT company that has a high level of social involvement for the 

healthcare sector. streamlining file processing within the healthcare sector has to do 

with rapid progress and is therefore always working on innovations.  

Section D. Technological solution (conclusion) 

The company is an independent software company that not only develop their own 

software but also determine their hardware using the software. 

It is a fairly common thing for them to be busy with progress. Many software that they 

make / deliver has to do with large companies and institutions. They know what 

progress offers and why investments have to be made. Many things that have to do 

with the new revolution they have in their sights and are working on their software to 

adapt to this. Their internal training is based on future programming languages. In 

addition, they keep a close eye on the market. Big data is something that they have a 

lot to do when it comes to data and files. This data is sensitive and must be treated 

with high security. Incidentally, it is not Big data but data. Big data would mean that 

they get more data than they can process. The company is doing well with the facilities 

that are necessary for the future and the employees are also well trained or are going 

to be trained. The attention given to industry 4.0 from projects such as these is good 

because there is still much to be gained in this information within Europe. However, 

they also find it important that the schools do a lot in this and also inform the students 

about this. Companies have a commercial interest and will see for themselves where 

their interest lies. Schools often fall behind in this innovation and need more attention 

in this. 
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Introduction 

 

In the framework of LAIT 4.0, a technological check-up is a tool to achieve 2 specific 

aims: 

 Identify the situation of the company in terms of readiness for industry 4.0.  

 Drive innovation in companies, by informing the company of technological 

solutions to posibilitys towards the future, focusing specifically in 2 aspects: 

o Process: Making the company aware of the possible help the ROC can 

provide to be more  efficient.  

o Service: Together with students we can cooperate with companies to 

investigate the progress of the company to be more ready that they are 

now. 

The technological check-up should provide the company enough information to realise 

which is its position in terms of industry 4.0 implementation. ROC is always ready to 

help and assist in providing solutions.  

 

The company is a medium company of international transport on land or sea.  

“COMPANY” is the main transport company for Eimskip. This is one of the largest 

inport companys from island. It had a reorganisation and an new head manager and 

owner a few years ago. 

 

All COMPANY MAN tractors have a clean and economical Euro5 diesel engine with 

TipMatic gearbox and a PTO. This drives a TRS PowerUnit placed on the truck and 

thereby supplies the electrical power to the cooling system. For instance, for the 

transportation of the 40 foot containers by the Benelux, France and Germany, it is 

sufficient to have a (for the moment still rented) regular 3-axle container chassis. 

Depending on the container weight, a 3- or 2-axle MAN tractor is used to prevent the 

axle load from being exceeded. 
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2. Analysis of the company 

Section A. Data of the visits 

 

Name of company 
 

Company Transport  

 

Name of VET teacher 

 

Robert Bezemer 

 

 

Dates of visits 1st visit – V1 
5/05/2018 

 

 
Final visit. Conclusions and selection 

of a technological solution - VF 

 

 

 

Names of interviewees Position V1 VF 

4. MJP van Well Director/owner..................    

5.   ................................................    

6.   ................................................    

 

 

Section B. Company profile 

 

Type of company 

 Sector 

 

Transport and logistics 

 

 Main activity 
 

road transport of sea containers  
 

 

 

Products or services 

Product/service  % income / total 

sells  
Land transport 
 
 

75% 

 
 
Overseas transport 
 

25% 
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What technologies are you using in your Company? 

 

 
 Sensor technology 

 

X 

Mobile end devices 
 

X 

RFID 
 

X 

Real-time location systems 
 

X 

Big data store and evaluate real-time data 
 

X 

Cloud technologies as scalable IT infraestructure 
 

X 

Embedded IT systems 
 

 

M2M communications 
 

 
 

 

 

 

 

 

Business main goal for the next 5 years 

 

 

 
 

stabilize the difference between demand and supply in capacity. 

reducing idle time. reducing empty kilometers. Optimize reuse 

containers  

 

 

Description of the productive process/processes  
 
road transport of sea containers. receive and schedule trip assignments. classify cars / people. 
empty container set up depot - loading loading address and full return on terminal or vice versa. 
subsequent invoicing including any additional costs. to continue to inform the client about status 
throughout the entire process.  
 

 

Staff structure 

number of workers 
Number of staff with a 

certificate  

 

 28 4 

Staff in production Staff in sales /  Staff in administration 

21 0 1 
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Description of the main clients and how they use the product/service  
Shareholders; i.e. the 8 largest clients. all shipping companies or freight forwarders. use service 
for transporting sea containers. Loden - unloading - driving over - overloading.  
 

 

Description of the main competitors 
fellow carriers.  
 

 

Description of the main providers  
 
Eimskip. Diverse companys for use of transport 
 

 

 

Section C: ICT profile (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX ©) 

 

How is your IT organised? YES No 

No In-house IT department (service 

provider used) 

X  

Central IT department  X 

Local IT departments in each area  X 

IT experts attached to each 

department 

 X 

 

How far along are you with 

your IT security solutions 

Implemented In 

progress  

It´s 

planned 

Not 

relevant 

for us 

Security in internal data 

storage 

X    

Security of data through cloud 

services 

X    

Security of communications 

for in-house data exchange 

   X 

Security of communications 

for data exchange with 

partners 

 X   

 

Are you already using cloud 

services? 

Yes No  No, but 

it´s 

planned 

Cloud-based software X   

For data analysis  X  

For data storage  X  
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How do you assess the skills 

of your employees when it 

comes to the future 

requirements under 

industry 4.0? 

Not relevant Non-

existent  

Existent, 

but 

inadequate 

Adequate 

IT infrastructure X    

Automation technology X    

Data 

security/communications 

security 

X    

Development of application 

of assistance systems 

X    

Collaboration software X    

Non-technical skills such as 

systems thinking and process 

understanding 

X    

 

 

Section D. Product and technology (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

Does your company offer products or services equipped with the 

following add-on functionalities based on ICT? 

Yes No 

Product memory (ability to store data)  X 

Self reporting (ability to resume the performance during specific time 

period) 

 X 

Integration (ability to communicate to other systems) X  

Localization (ability to give its location) X  

Assistance systems (ability to give the user guidance)  X 

Monitoring (ability to communicate the current status)  X 

Object information (ability to give the product description)  X 

Automatic identification (ability to give its information to systems)  X 

 

 

 

 

Section E. Vertical integration (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX 
©) 



 

46 
 

 

 Activities/technologies Yes No 

Sales Data-driven demand prediction. 

Systems that helps to reduce inventory 

costs and improve service levels due to 

a better match between supply and 

demand 

 X 

Product development Data driven design to value. 

Methodology to research, define and 

evaluate design patterns for product 

development from collected data. 

 X 

3D printing/prototypes 

Capacity to develop quality prototypes 

with 3D printing 

 X 

Concurrent engineering 

Simultaneous engineering or 

integrated product development (IPD). 

It refers to an approach used in product 

development in which functions of 

design engineering, manufacturing 

engineering and other functions are 

integrated. 

 X 

Purchaising Software to coordinate with production  X 

Production / 

manufacturing 

Rapid experimentation and simulation 

By introducing simulations earlier in the 

product design process, bad product 

can be aliminated at a earlier stage and 

the development and design iterations 

become  faster, reducing time to 

market 

 X 

Real time SC optimization 

SC planning and optimization solutions 

provide visibility into all aspects of the 

supply chain, enabling real-time 

management and optimization of 

production capacities, materials and 

logistics. 

 X 

Smart energy consumption 

Measure and minimize energy 

consumption in the manufacturing 

processes. 

X  

Routing flexibility 

The ability to use multiple machines to 

perform the same operation on a part, 

as well as the system´s ability to 

absorbe large-scale changes, such as 

involume. 

 X 

Machine flexibility  X 
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The system´s ability to be changed to 

produce new product types, and ability 

to change the order of operations 

executed on a part, efficiently. 

Automation of knowledge work 

The use of computers to perform tasks 

that rely on complex analyses, subtle 

judgments and creative problem 

solving 

 X 

Digital performance management 

The data is used for digital mapping 

and the performance management of 

real production sequences in real time 

 X 

Human-robot collaboration 

Human and robot work hand in hand 

and optimally complement one 

another in the production process 

 X 

Statistical process control (SPC) 

Industry-standard methodology for 

measuring and controlling quality 

during the manufacturing process 

 X 

Advanced process control (APC) 

Technologies implemented within 

industrial process to develop control 

systems 

 X 

Digital quality management 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

X  

Batch size 1 

Capacity to manufacture efficiently one 

(or few products) in the production 

process 

 X 

Logistics Logistics connected in almost real time 

to production 

Suppliers need to be linked to 

production schedules and aware of 

production future demands 

 X 

Service development for 

the company itself 

Predictive maintenance 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

X  

Augmented reality for Maintenance, 

Repair and Operations (MRO) 

AR reduces maintenance process 

 X 

Remote monitoring and control 

Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities 

 X 
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Remote monitoring and control 

Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities 

 X 

Virtually guided self-service 

Services which you can perform by your 

own. The execution is fully automated 

or at least guided step by step. 

 X 

 

 

Section F. Horizontal integration (Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

 

 Activities/technologies Yes No 

Cooperation with 

customers 

Customer co-creation / open 

innovation 

Brings different parties together (for 

instance, a company and a group of 

customers), in order to jointly produce 

a mutually valued product or service. 

 X 

Planning Data exchange with customers X  

Data-driven production prediction 

The use operational data effectively to 

increase efficiency and improve 

production rates 

 X 

Product development Data driven design to value 

Methodology to research, define and 

evaluate design patterns for product 

development from collected data. 

 X 

Logistics Traceability of products / services  X 

Post sale/service for the 

customers 

Predictive maintenance 

Determines the condition of in-service 

equipment in order to predict when 

maintenance should be performed 

X  

Remote monitoring and control 

Systems designed to monitor the 

function and effectiveness of large or 

complex facilities, such as factories, 

production plants… any time and from 

anywhere and adjust it remotely 

 X 

Virtually guided self-service 

Services which you can perform by your 

own. The execution is fully automated 

or at least guided step by step. 

 x 
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2. Degree of digital maturity 

For the preparation of the current state of the digital maturity of THE COMPANY, the 

"Digital Transformation Toolbox" has been used. It is a tool that allows you to assess 

your digital maturity, which is based on four pillars, (i) the Company's ICT profile, (ii) 

Product & Technology, (iii) Horizontal Integration, and (iv) Vertical Integration. 

 

Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

All COMPANY MAN tractors have a clean and economical Euro5 diesel engine with 

TipMatic gearbox and a PTO. This drives a TRS PowerUnit placed on the truck and 

thereby supplies the electrical power to the cooling system. For instance, for the 

transportation of the 40 foot containers by the Benelux, France and Germany, it is 

sufficient to have a (for the moment still rented) regular 3-axle container chassis. 

Depending on the container weight, a 3- or 2-axle MAN tractor is used to prevent the 

axle load from being exceeded. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL MATURITY LEVEL 
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Areas 6. Predigital 7. Digital 

Beginner 

8. Digital 

intermediate 

9. Digital 

value 

chain 

10. Digital 

ecosystem 

      

Company ICT Profile Traditional 

structures, no 

focus in 

digitization 

Fragmented IT 

architecture in 

the company 

IT strategy Advance IT 

strategy 

Advance IT 

strategy 

Product&Technology None smart 

product/ 

service 

features 

Initial product 

“smartization” 

steps 

Customer focus 

instead of product 

focus through the 

product 

“smartization” 

path 

Personalized 

customer 

solutions  

Data based 

production 

Smart solution 

delivered in a 

personalized 

and integrated 

way to the 

customer 

Vertical integration No specific 

strategy 

Focus on 

functional 

task, isolated 

actions 

IT integration 

within company 

Cross-

functional 

collaboration 

structured 

 

-Fully digitized. 

-Value creation 

network 

structured. 

-Almost in real 

time access to 

information. 

Horizontal 

integration 

No specific 

strategy 

No specific 

strategy 

Partial integration 

with value 

network 

organizations. 

 

Collaboration 

across 

company 

boundaries is 

structured 

digitally 

Source: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

According to the tool used, we could situate the digital maturity of the company on a 

level 2 DIGITAL BEGINNER.  

 

3. Proposal of technological solutions 

Section A: Data of the visits 

- “Company Transport” 

- 5/05/2018 

- Robert Bezemer (Da Vinci College) 

Section B: Company profile  

- SECTOR: International Transport 

- MAIN ACTIVITY: road transport of sea containers 

- NUMBER OF WORKERS: 28 

- TECHNOLOGIES USED IN THE COMPANY: Sensor technology, Mobile end 

devices, Cloud technologies as scalable IT infrastructure, Data/ big-data 

evaluation 

- DESCRIPTION OF THE MAIN CLIENTS: Eimskip. 

- DESCRIPTION OF THE MAIN COMPETITORS: Other carriers 

- DESCRIPTION OF THE MAIN PROVIDERS: Biggest import from Iceland  
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-  

Section C. Identification and characterisation of the problem/need/opportunity 

identified 

 

We choose this company because we wanted a wide spectrum of company. We want 

to scan not only obvious companies but also companies of which we are not aware 

that these must also be ready for the new industrial revolution. 

Section D. Technological solution (conclusion) 

COMPANY is a transport company and sees industry 4.0 as an interpretation for the 

automation of logistics programs and hardware. The hardware in this branch is mainly 

based on GPS tracking. The software has a predictive factor. Software will plan better 

and faster routes and predict where traffic jams and congestion are. The predictive 

factors are also used by large companies such as Google. Part of this development is 

already on the market for transport companies. It is not only this hardware and software 

that can be of interest, but also updated software that makes logistical planning 

possible to work quickly and efficiently. The investment is a difficult one in the transport 

branch. Transport has a high level of competition and has a very small margin to make 

a profit. Often this profit is used for maintenance and training. Investing in resources 

that are used to realize better GPS tracking is at a lower priority. Europe is very busy 

with the registration of transport, which means that a lot has to be invested in this as 

well. This stands in the way of commercial developments that may have to do with 

industry 4.0. 

 

 


