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Machines
doen
het werk;
continu
en bijna
onbemand
Digitalisering, data en samen-
werking. Deze drie woorden
zijn leidend voor Betech
Group in Hoogeveen. Zo
weert dit maakbedrijf de Azia-
tische concurrentie en loopt
het voor op de Europese colle-
ga’s.

S
DICK OFFRINGA

Snerpende geluiden van bei-
tels, boren en machines vul-
len de productiehal van Be-
tech in Hoogeveen, één van

de vijf productievestigingen van de
Betech Group. In dit geval duidelijk
een metaalverwerkend bedrijf. De
groene lampen op de machines ver-
raden welke draaien, de rode lam-
pen vertellen dat een machine in
ombouw is voor een nieuw product,
de blauwe dat een onderdeel in de
machine aan vervanging toe is.

De machines moeten het werk
doen, het liefst 24 uur per dag, zeven
dagen in de week, voornamelijk on-
bemand. Om als totale bedrijf op
jaarbasis tussen de 50 en 75 miljoen
voornamelijk kleine onderdelen van
metaal of kunststof te maken voor
verwerking in vooral de auto-indus-
trie. ,,Op de kostprijs van een auto zit
maar voor maximaal 4 euro aan on-
derdelen uit ons bedrijf’’, relativeert
directeur/eigenaar Wim van de Beld
de rol van Betech.

Maar ook andere sectoren, zoals
fabrikanten van medische appara-
tuur, energiewereld en machine-
bouw, weten de weg naar zijn bedrijf
te vinden. ,,In binnen- en buiten-
land. We verkopen zelfs aan het
Oostblok en aan lagelonenlanden’’,
vertelt Arjan Schuinder van sales &
marketing. Betech bewijst dat ook in
ons land maakindustrie haalbaar is.
,,Mits je maar slim produceert’’,
voegt hij er aan toe. ,,Qua uurprijs
winnen we het niet van bedrijven in
Azië maar zij kunnen het niet win-

‘Wat wij bij Betech
doen is het
verzamelen
van veel data’

nen qua productiesnelheid, duur-
zaamheid en innovatie.’’

Slim betekent in dit geval zo wei-
nig mogelijk mensen op de werk-
vloer om de loonkosten in toom te
houden en automatiseren wat er te
automatiseren valt. Als voorbeeld
noemt Schuinder dat bij Betech één
persoon verantwoordelijk is voor
vier machines die 24 uur per dag
produceren, waardoor de zogeheten

‘arbeid toegevoegde waarde’ tot een
minimum wordt beperkt. ,,In Azië
staat achter elke veel langzamere
machine een man, waardoor vervol-
gens de kansen op fouten ook nog
eens veel groter zijn.’’ Van de Beld:
,,Na half vijf ’s middags is in principe
iedereen naar huis en loopt de pro-
ductie hier door.’’

Betech is met zijn productiewijze
door de Kamer van Koophandel uit-
geroepen tot voorbeeldbedrijf voor
het innovatieprogramma ‘industrie
4.0’. Het bedrijf deelt kennis met an-
dere bedrijven, terwijl het zelf voort-
durend poogt bij de les te blijven om
‘de niet stil zittende Europese con-
currenten’ voor te blijven. Daartoe is
Betech aangesloten bij denktank en
industrieel ontwikkelcentrum

Brainport Industries in Eindhoven,
worden er veel beurzen en congres-
sen bezocht en staat scholing van
personeel hoog op de agenda.

Digitalisering, data en samenwer-
king zijn de leidende woorden in het
bedrijf. De keuze om dit pad op te
gaan maakte Van de Beld in 2007,
een jaar voordat de crisis uitbrak en
de dip in de auto-industrie ook Be-
tech raakte. Van de Beld: ,,We heb-
ben toen een half jaar gebruik ge-
maakt van de voortreffelijke rege-
ling voor deeltijd-ww. Met die hulp
van de overheid maar vooral door de
ingezette vernieuwing hebben we in
de crisisjaren zelfs nog winst kun-
nen maken.’’

Met alleen het installeren van ro-
bots op de werkvloer ben je er niet,
vertelt hij. ,,Wij zijn niet te kopiëren
doordat we vooral aan procesinno-
vatie doen. Iets slimmer produceren
dan de concurrent, met minder in-
spanning, goedkoper en met een be-
tere kwaliteit.’’

,,Kijk, een machine kan iedereen
kopen’’, aldus Schuinder. ,,Wat wij
doen is het verzamelen van veel data
over de machines, het gebruikte ma-
teriaal, de productietijd en proberen
met die kennis steeds beter te pro-
duceren. Als je door die data weet
dat een boor over acht uur stuk gaat,
moet je voor die tijd de boor vervan-
gen. Dan blijft de kwaliteit gewaar-
borgd en voorkom je vertraging in
de levertijd.’’

Alhoewel het menselijk aandeel
in de productie binnen drie jaar
moet zijn teruggebracht naar 20
procent en in 2025 tot 15 procent,

blijft de factor mens van belang, stel-
len beiden. De automatiseringsslag
is gepaard gegaan met het vergroten
van vrijheid van de werknemers op
de werkvloer.

De verschillende teams plannen
op maandag voor die week hun ei-
gen machines vol, rekening hou-
dend met ombouw- en schoon-
maaktijden; ze zoeken zelf uit welke
machine het meest geschikt is voor
bepaalde opdrachten; wisselen bij

problemen onderling werk uit om
de levertijden te kunnen halen; den-
ken na over de vraag hoe ze proces-
sen kunnen verbeteren. Door elk
jaar van machines te wisselen, ver-
breden ze hun kennis en zijn ze bij
nood op meerdere plekken inzetten.

Van de Beld is ingenomen met die
werkwijze. ,,De werknemers hebben
meer beslissingsbevoegdheden en
zijn daardoor meer betrokken bij
hun werk. Ze mogen bijvoorbeeld in
de planning overal mee schuiven,
behalve met de levertijd. Die is hei-
lig. Als wij ons ermee bemoeien, ver-
storen we de productie. Door deze
werkwijze is de druk op de werkvloer
ook weg. Het personeel werkt veel
relaxter.’’

Even belangrijk als de samenwer-
king op de werkvloer is de krachten-
bundeling met toeleveranciers en
klanten. ,,Veel inkopers kijken nog
steeds naar die laatste cent korting,
voor ons is die tijd voorbij. We wer-
ken steeds meer met partners. Die
kunnen ons bijvoorbeeld vertellen
welke nieuwe materialen op de
markt komen. Van klanten horen we
wat zij van de markt verwachten.’’

Om dit te bereiken moeten we op
basis van vertrouwen vroegtijdig bij
elkaar in de keuken kijken, aldus
Van de Beld. ,,Als je mee kunt den-
ken over een ontwerp, kun je ook
meedenken over besparingen. Op
materiaal of door een andere werk-
wijze. En als je opener bent, hoeven
de contracten ook minder hard te
zijn.’’

Door die nauwe samenwerking
weet het concern ook in welke rich-

ting investeringen wenselijk zijn.
,,Maar je kunt dit soort dingen alleen
doen als je als bedrijf financieel ge-
zond bent’’, houdt Van de Beld de
ondernemers voor die zich laten in-
formeren over industrie 4.0. ,,Ik
kom uit een arbeidersgezin waar je
eerst moest sparen voordat je geld
kon uitgeven. We hebben geld op de
bank voor al onze investeringen.’’

Banken zijn door de strenge regel-
geving niet snel bereid investerin-
gen in kostbare robots te doen, weet
hij. ,,Ze willen bewijs dat de investe-
ring rendeert. We hebben die drem-
pel niet als we investeren terwijl het
rendement niet direct aantoonbaar
is.’’

Naar blockchain
Betech denkt alweer verder
dan industrie 4.0. Directeur
Wim van de Beld: ,,Industrie
5.0? Ik weet niet of het zo
gaat heten. Blockchain heeft
de toekomst. Alles over een
product wordt opgeslagen in
een database waar niemand
iets aan kan veranderen. Je
kunt elke stap in de keten van
grondstof tot eindproduct
volgen. Ik kan bijvoorbeeld
straks zien uit welke mijn het
ijzererts komt en hoe hoog het
zwavelgehalte in het erts is.’’
Die informatie is van belang
voor elke productiestap en
maakt volgens Van de Beld
moeilijke contracten en dure
advocaten overbodig. ,,Fraude
is bijna onmogelijk. Je zal er
aan mee moeten werken. Als
je niet meewerkt, ziet je klant
dat ook. Wie niet meedoet,
ligt er uit.’’

Sinds 1994
Betech is in 1994 opgericht
door Wim van de Beld. Het
bedrijft omvat vijf gespeciali-
seerde productielocaties, te
weten in Hoogeveen (massa
draaiwerk), Groningen (kunst-
stof draai- en freeswerk), Leek
(aluminium draaiwerk),
Steenwijk (spuitgietwerk) en
Someren (fijnmechanisch
draai- en freeswerk). Er wer-
ken op fulltime basis totaal
ruim 80 mensen. Het bedrijf
breidt binnenkort uit in Hoo-
geveen. Het plan behelst in
fasen een verdubbeling van de
productieruimte tot 12.500
vierkante meter.

Sinds 1994
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