
DE IMPACT VAN IIOT-TECHNOLOGIE OP DE 
TOEKOMST VAN DE PRODUCTIESECTOR
Hoewel automatisering en gegevensregistratie in de industriële 
sector niet nieuw is, proberen mensen nu andere type gegevens te 
verkrijgen om bij te dragen aan voorspellend onderhoud. Simon van 
Telemecanique Sensors gelooft dat hier de toegevoegde waarde ligt, 
maar zegt dat de toepassingsbereidheid nog varieert. “Veel van de 
grotere bedrijven hebben de eerste moeilijkheden met de adoptie 
van Industry 4.0 overwonnen en gaan nu de toepassingsfase in. 
Voor kleinere bedrijven vormt dit een grotere uitdaging, gezien de 
kleinere schaal en vaak minder grote kennis. Deze bedrijven wachten 
waarschijnlijk op een volledig geïndustrialiseerde oplossing”, stelt hij.

David O’Reilly gelooft dat de toekomst van IIoT in deze sector 
niet draait om aanbieders van bewakingsmaterieel, maar 
afhankelijk is van het inzicht in gegevens. “De winnaars zijn 
degenen die inzicht bieden in gegevens. De arbeidsmarkt 
verandert in rap tempo. De ‘nieuwe’ technici gebruiken 
een mobiel apparaat als belangrijkste interface.”

OVERWINNEN VAN POTENTIËLE OBSTAKELS VOOR 
TOEPASSING VAN IIOT
Toen wij onze mensen uit de sector vroegen naar potentiële obstakels 
voor toepassing van IIoT, openden wij de doos van Pandora. 
Veiligheid, vaardigheden en standaardisatie werden genoemd als 
problemen, maar er werd ook geclaimd dat al deze problemen 
kunnen worden overwonnen. Simon gelooft dat IIoT eenvoudiger zal 
worden voor de eindgebruiker naarmate het verder wordt ontwikkeld, 
zoals eigenlijk voor alles geldt. Hij noemt de sterke behoefte aan 
eenvoudige oplossingen en zegt dat leveranciers nu de taak hebben 
de complexiteit aan te pakken en in die behoefte te voorzien. 
Cyberveiligheid blijft een belangrijke overweging, en volgens de 
personen die wij spraken, vormt dit nog steeds een obstakel voor 
de bredere toepassing van dergelijke technologie. De bedrijven 
die nu meedoen, zijn bereid het risico te beheersen, omdat de 
voordelen van IIoT opwegen tegen de investering in cyberveiligheid.

Daarnaast is de integratie van IIoT in een bestaand systeem 
een zorg voor fabrikanten. Producten moeten eenvoudig te 
integreren en flexibel uit te breiden zijn, vindt Simon, maar op 
een gebied waar geen sprake is van standaardisatie, levert 
dit uitdagingen op. Ook David en Frank hebben een mening 
over de standaardisatie. David is het ermee eens dat er te veel 
spelers en gegevensmodellen op de markt zijn in uiteenlopende 
ontwikkelingsstadia, terwijl er nog geen echte modulaire oplossing 
beschikbaar is. Frank vindt het als eindgebruiker moeilijk te 
bepalen welke technologie voor hem het beste is; volgens hem 
is er echt behoefte aan een ‘plug and play’-oplossing. 

David wijst verder op het probleem dat de technologie onvoldoende 
wordt begrepen op de juiste niveaus. Hij zegt: “Er wordt veel geld 
geïnvesteerd in de top van het spectrum, om CIO’s en CEO’s 
enthousiast te maken over IIoT, waardoor van bovenaf druk wordt 
uitgeoefend op technici, die zich gewoon proberen te richten op het 
werk dat moet gebeuren. Wij moeten de kloof overbruggen tussen 
de visie van de verbonden wereld en het klaren van de klus.”

HET FELBEGEERDE OMZETTEN VAN 
GEGEVENS IN INZICHT OP BASIS WAARVAN 
ACTIE KAN WORDEN ONDERNOMEN
In een wereld waarin op zo veel manieren gegevens worden 
verzameld, raken wij gemakkelijk het overzicht kwijt. Volgens de 
mensen die wij spraken, is het essentieel om je te richten op het 
verzamelen van alleen die informatie die nodig is, en het beschikken 
over de mogelijkheid om de gegevens te beheren en analyseren 
om de relevante informatie eruit te pikken. Simon adviseert:

David wijst op het belang van context. Het integreren van 
historische gegevens als deze beschikbaar zijn, en het nu 
registreren van betere gegevens betekent dat de gegevens 
meer in context worden geplaatst en het mogelijk maken 
modellen op te stellen voor voorspellende inzichten. 

Frank wijst graag op de valkuilen van het gebruik van 
computeralgoritmes voor gegevensanalyse. “Mijn ervaring 
is dat computeralgoritmes soms moeite hebben met het 
interpreteren van wat een mens opvat als een storing. Het 
menselijk brein kan beter interpreteren dan computers 
en heeft minder de neiging tot overanalyseren.”

De producten, hun toepassing, de manieren en redenen 
om ze te integreren , en de manier om het beste resultaat 
te behalen uit IIoT is op zijn zachtst gezegd een uitdaging. 
Maar door de snelle technologische evolutie is het voor 
alle technici essentieel zich erin te verdiepen. Een van de 
grootste obstakels voor de toepassing ervan is tegenwoordig 
het bepalen wanneer en op welke manier de sprong 
gewaagd moet worden. Dit obstakel moet echter worden 
overwonnen om succesvol te zijn in de productiesector.

INDUSTRIAL 
INTERNET OF 
THINGS (IIOT)  DE 
OPLOSSING VOOR 
EEN STEEDS VERDER 
VERBONDEN WERELD 
OF EEN HYPE IN 
KINDERSCHOENEN?
Met de groeiende bewustwording in 
de productiesector van de potentiële 
voordelen van het Industrial Internet 
of Things (IIoT) en Industry 4.0, is er 
steeds meer discussie over waar deze 
technologische revolutie toe leidt.

Om technici te helpen hun weg te vinden 
in de wereld van IIoT spraken wij met 
vertegenwoordigers uit de sector, waaronder 
fabrikanten en eindgebruikers. Ons doel was 
het beantwoorden van enkele belangrijke 
vragen, zoals: waar te beginnen en wat zijn de 
mogelijkheden en valkuilen van IIoT. Daarnaast 
wilden wij inzicht geven in het bereiken van 
wat iedereen nastreeft: het omzetten van de 
verzamelde gegevens in waardevolle informatie 
op basis waarvan actie kan worden ondernomen.

BEGINNEN MET VERBONDEN OPLOSSINGEN
Als het gaat om het IIoT, kan het gebeuren dat technici door de 
bomen het bos niet meer zien. Volgens Simon Chabrier, Global Offer 
Director, Telemecanique Sensors, een wereldwijd opererend bedrijf 
op het gebied van sensoren en sensorgerelateerde technologie, 
hoeven technici echter geen experts te zijn.

“Het is voor technici belangrijk om zoveel mogelijk kennis te vergaren. 
Ze moeten gebruik maken van forums en community's zoals 
DesignSpark, vakbladen en LinkedIn. Daarnaast vormt het testen 
en ontwikkelen een voordelige manier om dit terrein te betreden. 
De snelle technologische evolutie kan verwarrend zijn, maar op een 
bepaald moment zul je toch de stap moeten zetten”, aldus Simon.

Ook is het van belang te bedenken welke zaken het meest profiteren 
van dit soort technologie. David O’Reilly, Vice President & General 
Manager, Fluke Digital Systems - wereldwijd toonaangevend 
op het gebied van productie, distributie en onderhoud van 
elektronische test- en meetinstrumenten, biomedische apparatuur en 
netwerkoplossingen.

“Kijk naar de bestaande gegevens in de organisatie en bedenk welke 
gegevens nuttig zijn, zoals trillingen of warmtebeelden, temperatuur 
of druk – de belangrijkste gebieden om te bewaken om van een 
reactief of preventief onderhoudsprogramma te komen tot een 
voorspellend onderhoudsprogramma. Begin klein en voer metingen 
uit in de context. Een sterke set gegevens kan grote winst opleveren. 
Documenteer alle stappen als proof-of-concept om andere 
belanghebbenden te overtuigen van de voordelen.”

Er kan veel lering worden getrokken uit het bekijken van het 
onderwerp door de ogen van een eindgebruiker. Frank McAlister, 
een technisch manager bij RS Components in Nuneaton, heeft een 
pilot met IIoT uitgevoerd op verschillende operationele gebieden 
van het magazijn. Hij verklaart: “Wij hebben IIoT in ons magazijn 
op verschillende gebieden getest en technologie van verschillende 
leveranciers gebruikt, zodat de pilot de moeite waard is. 

Wij hebben het gebruikt in gebieden zoals het op afstand 
bewaken van kranen en het ondersteunen van sommige 
kantoorfuncties. Wij zien het potentieel van grote voordelen, 
maar de technologie had zeker zijn problemen. Het grootste 
probleem was waarschijnlijk onderbreking van de verbinding. 

Wanneer de verbinding wordt verbroken, kan deze lastig 
te herstellen zijn, en dat was het geval met de technologie 
van verschillende typen en verschillende leveranciers. Mijn 
voornaamste advies voor wie het invoeren van IIoT overweegt, 
is om goed na te denken over waar dit nodig is.” 

“IIoT werkt voor ons goed als hulpmiddel, maar voor het registreren 
van gegevens per minuut kan het vanwege de verbindingsproblemen 
minder betrouwbaar zijn dan een bedrade oplossing.”

"Wij raden aan altijd te beginnen met vast te stellen 
welke activa het meest kritiek zijn en het meeste geld 
kosten als ze defect raken."
DAVID O'REILLY, VICE PRESIDENT EN GENERAL MANAGER, FLUKE DIGITAL 
SYSTEMS

"Begin klein; je kunt altijd later nog gegevens 
verzamelen op een ander gebied. Richt je op het 
doel! Het is mogelijk in redelijk korte tijd toegevoegde 
waarde te genereren uit gegevensanalyse."
SIMON CHABRIERE, GLOBAL OFFER DIRECTOR,
TELEMECANIQUE-SENSOREN

"Begin er niet aan tenzij er een echt voordeel te 
behalen valt, en houd rekening met de hoe kritiek de 
gegevens zijn."
FRANK MCALISTER, TECHNISCH MANAGER  
RS COMPONENTS


