Investeren in robots
Hoe je als maakbedrijf de kracht
van robotica benut

Robots in de maakindustrie:
ontstuitbare opmars
De robot is niet meer weg te denken uit de maakindustrie. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer
je een robot aanschaft.

“

taken eindeloos herhalen zonder kwaliteitsverlies, en
kampen – in tegenstelling tot hun menselijke counterparts

Ondanks dalende prijzen
zijn robots nog altijd vrij
duur in aanschaf

– nooit met ziekte. Bovendien worden ze – mede door de
voortdurende ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige

“

Robots werken nauwkeurig, kunnen geprogrammeerde

intelligentie – steeds ‘slimmer’. En gaan ze dankzij
geavanceerde sensortechnologie steeds beter om zich heen
kijken.
Nieuwe ‘collega’
Hardware versus software

Naast alle aanschaf- en integratiekosten moeten je

Maakbedrijven die niet achterop willen raken, doen er dan

medewerkers leren omgaan met de nieuwe robot.Vaak

ook goed aan om na te denken over de vraag welke rol

betekent dit dat één of meerdere werknemers een

robotisering binnen hun organisatie kan spelen. Tegelijker-

opleiding tot robotprogrammeur volgen. Andere collega’s

tijd worstelen vooral de wat kleinere maakbedrijven met

leren hoe ze de robot kunnen bedienen en hoe ze slim

de vraag hoe ze de aanschaf van een robot kunnen financie-

kunnen samenwerken met hun nieuwe ‘collega’. Bovendien

ren. Ondanks dalende prijzen zijn robots – zeker de meer

kan de introductie van een robot weerstand oproepen bij

geavanceerde modellen – nog altijd vrij duur in aanschaf.

medewerkers, die soms vrezen voor hun baan. Je moet de

Bovendien heeft het goed inpassen van een robot in je

introductie van de robot dan ook goed begeleiden. Dat

productieproces in technische en organisatorische zin vaak

betekent dat je naast de kosten voor scholing, ook budget

veel voeten in de aarde.Veel bedrijven zien aanvankelijk

moet reserveren voor bijvoorbeeld interne communicatie.

over het hoofd dat ze er niet zijn met de aanschaf van de
robot alléén; de investeringen in de benodigde software
overstijgen die van de hardware doorgaans ruim. Daarnaast

Aandachtspunten

kost het vaak veel tijd (en dus geld) om de robot soepel te

Al met al is de aanschaf van een robot geen sinecure.

integreren in het ‘oude’, robotloze productieproces.

Waar moet je op letten als je de aanschaf van een robot
overweegt? En welke mogelijkheden zijn er om de
aanschaf en ingebruikname te financieren? In deze whitepaper belichten we meerdere opties om met een beperkt
budget toch een robot te kunnen aanschaffen, en vertellen

“

ABB, MGG en One of A Kind Technologies waar je aan

Ondanks dalende
prijzen zijn robots nog altijd vrij duur in aanschaf

moet denken als je met robotisering aan de slag gaat.
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Feiten en cijfers
Hoeveel robots zijn er? Waar vind je de meeste robots en hoeveel kost een robot eigenlijk? Een aantal
feiten over de robotisering.

2 miljoen robots
In 2017 werd wereldwijd de barrière van 2 miljoen
industriële robots geslecht, zo blijkt uit cijfers van de International Federation of Robotics (IFR). De grens van
1 miljoen robots werd in 2008 doorbroken; daarna steeg
het aantal robots jaarlijks met gemiddeld zo’n 7 procent –
de laatste jaren steeds sneller.
Grootste afnemer
China is met afstand de grootste investeerder in robots.
Van de ruim 380.000 robots die in 2017 wereldwijd werden
verkocht, gingen er bijna 138.000 naar het Aziatische land.
In Europa is de Duitse industrie koploper qua robotisering,
voor Denemarken, Zweden, België en Italië. Nederland is
een Europese middenmoter, al neemt het aantal robots wel
steeds verder toe: van 100 robots per 10.000 werknemers
in 2011, naar 172 nu.
Werk overnemen
Op dit moment wordt 29 procent van het werk door
machines gedaan; rond 2022 is dat percentage opgelopen
tot 42 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van het World
Economic Forum. Met de toenemende automatisering
en robotisering zullen wereldwijd zo’n 75 miljoen banen
verdwijnen, maar daar staan 133 miljoen nieuwe banen
tegenover, zo verwachten de onderzoekers.
Totale investering
De kosten van een industriële robot verschillen van
geval tot geval; tal van factoren (zoals de omvang van het
systeem en de exacte specificaties) zijn van invloed op de
prijs. Houd er vooral rekening mee dat de kosten niet
eindigen bij de hardware. Reken bij het bepalen van de
totale investering de volgende posten in ieder geval mee:
- Aanschafwaarde van de hardware
- De software/programmatuur
- Integratie- en inregelkosten
- Veiligheidsvoorzieningen
- Omscholing/ opleiding personeel
- Interne communicatie
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Werken met robots:
meerdere opties
Het financieren van een robot kan, zeker voor kleinere maakbedrijven, een flinke uitdaging zijn. Welke alternatieven zijn er wanneer je tóch gebruik wilt maken van alle voordelen die robots te bieden hebben?

Optie 1: lease een robot

Optie 3: deel een robot

Op een laagdrempelige en relatief goedkope manier

Een financieel aantrekkelijke optie die steeds meer

kennis maken met robotica? Dan kan het tijdelijk inhuren

weerklank vindt in de (maak)industrie, is het delen van

van robotcapaciteit een aantrekkelijk, flexibel alternatief

een robot met een of meerdere partnerbedrijven, schets

zijn, schetst Jeroen Conijn, Managing Director Structuring

Jules Bernaerts, Vice President High-Tech Industry bij

bij NIBC. ‘Vooral voor seizoenswerk of bij piekdrukte is

NIBC. ‘Vooral robots die worden ingezet voor relatief

zo’n ‘uitzendrobot’ erg handig. Het verhuurbedrijf zorgt

eenvoudige taken, zoals het in een bepaald patroon

voor de juiste configuratie van de robot en voor het

plaatsen van dozen op een pallet, kunnen prima worden

onderhoud. Daarmee sluit het tijdelijk leasen van een

gedeeld. Hetzelfde geldt voor robots die worden ingezet

robot prima aan bij de servitization-trend, waarbij de

voor kwaliteitscontrole, waarbij via sensoren afwijkingen

focus in toenemende mate verschuift van het bezit naar

in de productielijn kunnen worden gedetecteerd. Zeker

het gebruik van equipment.’

voor maakbedrijven die te maken hebben met seizoens-

Een andere optie is een oplossing op basis van vendor

drukte en bepaalde pieken in de vraag, kan de deelrobot

lease of financial lease, vervolgt Conijn. ‘In beide geval-

een uitkomst zijn.’

len word je direct economisch eigenaar van een robot,

Voordeel van deze deelconstructie is uiteraard dat de

en betaal je deze vervolgens af door middel van vaste

investering per partner lager uitvalt, vult Bernaerts aan.

termijnbedragen gedurende een vaste looptijd. Groot

‘Tegelijkertijd valt de verhouding tussen aanschafwaarde

voordeel: er komt geen grote investering op de balans te

en functionaliteit juist hoger uit.Vaak levert een gedeelde

staan, en de liquide middelen blijven beschikbaar voor de

investering zelfs een robot op met méér functionaliteit

primaire bedrijfsvoering of andere investeringen. Daarmee

dan wanneer de samenwerkingspartners ieder een eigen

zijn beide leasevarianten een aantrekkelijke optie voor

robot aanschaffen; de robot moet immers voldoen aan

bedrijven die wél kennis willen maken met

de eisen van meerdere partijen. Bijkomend voordeel is

robottechnologie, maar terugschrikken voor een grote

de doorgaans iets hogere restwaarde van een deelrobot.

investering.’

Bovendien is het een prettig idee dat de capaciteit van

Optie 2: koop een refurbished robot

de robot volledig benut wordt.’ Onderzoek, voor je met

Een tweedehands robot kan een prima alternatief zijn

partnerbedrijven hem inzetten voor soortgelijke taken,

voor een nieuw exemplaar. Jules Bernaerts,Vice President

benadrukt Bernaerts. ‘Als bedrijven een erg verschillend

High-Tech Industry & Technology bij NIBC, ziet dat steeds

product maken, is het vaak lastig om daar één robot voor

meer partijen zich richten op het aanpassen, herprogram-

in te zetten.’

‘De aanschafprijs ligt doorgaans een stuk lager dan die van
een geheel nieuwe robot.Veel leveranciers bieden ook op
refurbished exemplaren garantie en ondersteunen de klant
met een compleet programma voor maintenance en spare
parts.’

“

Bij vendor lease word
je direct economisch
eigenaar van een robot

“

meren en volledig opnieuw optuigen van gebruikte robots.

een deelrobot aan de slag gaat, wel of de deelnemende
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ROXY: merkonafhankelijk roboticaplatform

Optie 4: lenen

Het leasen of delen van een robot wordt steeds aantrek-

Bancaire financiering is, ook nu veel banken nog altijd wat

kelijker nu er steeds meer merkonafhankelijke besturings-

terughoudender zijn in vergelijking met de jaren vóór de

systemen op de markt komen. Zo ontwikkelde robotlever-

crisis, zeker een optie voor bedrijven die willen investeren

ancier ENGIE het merkonafhankelijke robotica-platform

in robots en het geld er (nog) niet voor hebben, stelt

ROXY, dat fungeert als een flexibele softwareschil rondom

Jules Bernaerts, Vice President High-Tech Industry bij

een robot en bijbehorende randapparatuur als camera’s en

NIBC. ‘Een goed onderbouwd plan helpt bij het succesvol

sensoringsystemen. De grafische programmeertaal maakt

aantrekken van kapitaal. Wij denken graag mee over hoe je

het mogelijk om zonder noemenswaardige voorkennis een

een financieringsaanvraag het beste insteekt.’

robot te configureren. Zeker voor relatief eenvoudige taken
als pick-and-place, assemblage en het laden en ontladen van
machines biedt ROXY uitkomst: de robot kan doorgaans
andere functie.

“

Het is een prettig idee dat
de capaciteit van de robot
volledig benut wordt

“

Bij vendor lease word
je direct economisch
eigenaar van een robot

“

in minder dan een dag worden omgebouwd tot een geheel
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Beantwoord, voor je een robot aanschaft, eerst een aantal
vragen om te voorkomen dat je een miskoop begaat:

“

“

Checklist: waar moet je op letten?

Een goed onderbouwd
plan helpt bij het succesvol
aantrekken van kapitaal

Waarvoor ga je de robot inzetten?
In het geval van relatief eenvoudige taken (zoals pick-andplace en assemblage) is het leasen of delen van een robot
vaak een aantrekkelijk alternatief voor koop.Voor meer
complexe bewerkingen is een eigen robot vaak handiger.
Welke in-house-expertise heb je al?
Realiseer je dat de kosten voor de software vaak twee
derde van de totale aanschafwaarde uitmaken. Het zelf
aanschaffen van een robot is vooral aantrekkelijk als je
intern de capaciteit hebt om de robot te programmeren en
hem in te passen in je productieproces.
Wat is de gevraagde capaciteit?
Zorg er (met het oog op optimale efficiency) voor dat de
grootte van je robotvloot goed aansluit bij de
daadwerkelijke vraag.
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Bart-Jan van den Boogaart, CEO MGG International

‘Constante kwaliteit en hogere
output dankzij robots’

MGG International heeft in vijf jaar tijd het aantal robots verdubbeld. De voordelen wegen voor CEO BartJan van den Boogaart zeker op tegen de nadelen. ‘Onderschat vooral niet hoeveel tijd het kost voordat alle
kinderziektes eruit zijn.’

vergelijking met spuitgieten is zandgieten geschikter voor
meer complexe vormen, in relatief kleine series van
doorgaans een paar honderd tot zo’n tienduizend stuks per

“

Vergeet vooral niet je
logistieke proces aan te passen

jaar. In die zin is robotiseren wel een uitdaging; machines
staan niet het hele jaar door op hetzelfde product afgesteld,
en dus zullen ook robots vaak tussentijds omgesteld

“

‘MGG is gespecialiseerd in aluminium zandgieten. In

Hogere kwaliteit

moeten worden.’

‘Die hogere snelheid koppelt de robot aan een constante

‘Toch weten we een steeds groter deel van het proces te

gietvorm is vaak millimeterwerk: op elke plek waar

kwaliteit in de nabewerking. Het afbramen van een
automatiseren; in vergelijking met vijf jaar geleden is het
aantal robots meer dan verdubbeld. We zetten robots
vooral in voor het beladen en ontladen van machines, voor
assemblage en nabewerking, en ook steeds vaker voor het
gieten zélf. Die voortschrijdende robotisering legt ons geen
windeieren: onze output is toegenomen met zo’n 60 à 70
procent. De gietmachines zelf zijn niet sneller geworden,
maar het hele proces eromheen wél. Waar mensen allerlei

onbedoeld zand blijft zitten, komt geen aluminium terecht.
Een robot slaat nooit een stukje over. Zeker in onze
branche, waar we veel werken met tijdelijke krachten,
is een robot echt een uitkomst. Het aantal afgekeurde
producten is ook aanzienlijk gedaald, van 4,5 naar 2 procent van het totaal. Die constante output heeft ook een
keerzijde overigens: áls de robot verkeerd staat afgesteld,
gaat het ook consequent fout.’

veiligheidsvoorschriften in acht moeten nemen, met alle
vertraging van dien, kan een robot op een constante
snelheid doorwerken.’

Kinderziektes
‘Wat ik andere bedrijven die overwegen te investeren in
robotisering zou willen meegeven: onderschat vooral niet
hoeveel tijd het kost voordat alle kinderziektes eruit zijn.
Het juist programmeren kost, zeker als je veel
verschillende producten maakt, veel tijd. Ook het opleiden
van je personeel is niet iets wat je even doet; ook
midden in de nacht moet een operator een storing
kunnen verhelpen. En vergeet daarnaast vooral niet je
logistieke proces aan te passen; wij kwamen er al snel
achter dat een hogere snelheid en output vragen om een
versnelde aan- en afvoer van materialen en producten.’

“

Het aantal afgekeurde
producten is gedaald van 4,5
naar 2 procent

‘Onder de streep zijn we al met al erg tevreden. Het
kostte wat tijd om ons robotpark goed draaiende te krijgen, maar inmiddels plukken we er duidelijk de vruchten
van.’
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Richard Vialle, COO One Of A Kind Technologies

‘De ontwikkelingen rondom
machine vision gaan razendsnel’

One Of A Kind Technologies ontwikkelt, bouwt en verkoopt gerobotiseerde machine vision-systemen. Het
bedrijf is in zes jaar tijd maar liefst acht keer zo groot geworden. ‘Probeer vooral niet alles zelf te doen’,
adviseert COO Richard Vialle.

Kind Technologies in 2012 opgericht. Onze machine
vision-systemen kunnen – dankzij hoogwaardige sensoren,
lasers en slimme camera’s – ‘zien’ en autonoom
beslissingen nemen. Ze worden gebruikt voor onder meer
kwaliteitsinspecties, metingen en identificaties. Op dit

“

Werk samen met andere
bedrijven, óók met concurrenten

“

‘Samen met mijn compagnon Alex Kind heb ik One Of A

moment werken we hoofdzakelijk voor drie sectoren:
farma, food en packaging.’
‘De afgelopen zes jaar zijn we maar liefst acht keer groter
geworden. De succesfactoren? De afgelopen jaren namen
we meerdere bedrijven over die relatief klein waren, maar
die qua technologie wel iets bijzonders te bieden hadden
op het vlak van vision, robotica of mechatronica. De

Groeiambitie

specialisten binnen die bedrijven krijgen van ons veel

‘In technologisch opzicht zien we dat de ontwikkelingen

ruimte voor eigen initiatief en om fouten te maken.

op het gebied van robot vision erg snel gaan. Ook nemen,

Tegelijkertijd zijn wij als ondernemers niet bang voor

dankzij de toenemende rekenkracht, de mogelijkheden

risico’s. Juist die combinatie, van vrijheid én

voor deep learning en machine learning toe. Zelflerende

ondernemerschap, heeft geleid tot veel creativiteit.

algoritmes zorgen ervoor dat het steeds beter mogelijk

Innovatieve ideeën die eerder misschien op de plank

wordt om te voorspellen wannéér iets mis dreigt te gaan.’

waren blijven liggen, krijgen nu de kans om tot bloei te

‘De komende vijf jaar willen we organisch in omvang

komen.’

verdrievoudigen, door proactieve R&D, Sales en services
in onze drie kernmarkten.Via gerichte add-on-acquisities

‘Bovendien groeien de drie sectoren die wij bedienen –
farma, food en packaging – momenteel flink. De nadruk is
de laatste jaren steeds meer komen te liggen op
kwaliteit en traceerbaarheid. Neem de voedingsindustrie:
daar hebben schandalen rond voedselveiligheid ervoor
gezorgd dat inspectie belangrijker wordt. Ook medicijnen
moeten, mede dankzij steeds strengere wetgeving, aan
steeds hogere eisen voldoen op het gebied van tracking &
tracing. Ondertussen groeit de krapte op de arbeidsmarkt.
Allemaal ontwikkelingen waar wij garen bij spinnen.’

“

zullen we onze positie en groei verder bestendigen en
versnellen. Om deze groeiambitie te realiseren, zijn we in
de zomer van 2018 in zee gegaan met een investeerder,
die samen met ons dit groeipad verder vorm wil geven.
Adviezen voor maakbedrijven die met robotica aan de
slag willen? Begin qua scope klein en pragmatisch.
Robottechnologie wordt steeds toegankelijker, dus wordt
ook de drempel om kleinschalig te beginnen een stuk
kleiner. En probeer vooral niet alles zelf te doen, maar
zoek partners waarmee je samen kunt optrekken. In een

We spinnen garen bij de
strengere wetgeving én de
krapte op de arbeidsmarkt

partnership samenwerken met andere bedrijven, óók met
concurrenten, past prima bij deze nieuwe, open digitale
economie en is ook goed mogelijk bij robotisering.’
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Martin van der Have, Sales & Marketing Manager ABB

‘De combinatie van mens en
robot is veelbelovend’

Dat steeds meer Nederlandse maakbedrijven in robotica stappen, verbaast Martin van der Have, Sales &
Marketing manager bij ABB, niets. “Juist de combinatie van mens en robot is voor veel maakbedrijven erg
interessant.”
‘Binnen de Nederlandse maakindustrie neemt de vraag

‘En verder gaan de mogelijkheden voor collaboration,

naar robotica over de gehele linie toe.Verwonderlijk is

voor samenwerking tussen mens en robot, de komende

dat niet: Nederlandse maakbedrijven zijn erg goed in low

tijd enorm toenemen. Nu staan robots om

volume, high mix, high complexity: het ontwikkelen van

veiligheidsredenen vaak nog afgeschermd achter een hek,

geavanceerde componenten en producten in kleine

maar dankzij geavanceerde visie- en sensortechnologie

levenscyclus, groeit de behoefte aan flexibiliteit en een

gaan ze steeds meer om zich heen kijken en worden ze

korte engineeringtijd, en ligt de nadruk steeds meer op

steeds veiliger in gebruik. Zo zijn ze steeds beter in staat

efficiency en een constante kwaliteit.’

om hun snelheid automatisch aan te passen zodra er
mensen in de buurt zijn.’

‘Industriële robots zijn steeds beter in staat om tegemoet
te komen aan deze veranderende wensen van de industrie.
vaak nog behoorlijk wat voeten in de aarde heeft, groeien
we dankzij de voortschrijdende technologie steeds meer
toe naar de factory in a day. Zo is het programmeren van
de robot nu vaak nog een arbeidsintensief en tijdrovend

“

Door robotisering kan de maakindustrie de concurrentie met
lagelonenlanden goed aan

karwei, maar achter de schermen werken we hard aan
vereenvoudiging en standaardisering van de onderliggende

“

Waar het inpassen van robots in je productieproces nu

software. De verwachting is dat deze ontwikkeling richting
simplification de integratie van robots flink gaat versnellen.’

Concurrentie aankunnen
‘Robots zijn van oudsher uitermate geschikt voor taken
die dirty, dangerous, delicate en dull zijn: monotoon, zwaar
en gevaarlijk werk, waarbij tegelijkertijd een constante

Meer samenwerken

kwaliteit vereist is. Steeds meer bedrijven zien in dat

‘Een andere ontwikkeling is digitization. Mede dankzij

robots in dat opzicht allerlei voordelen bieden, zeker nu

ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige intelligentie

de arbeidsmarkt enorm op slot zit en het bijna ondoenlijk

ontwikkelen robots steeds meer zelfsturend vermogen.

is om – om maar een voorbeeld te noemen – een

Technische problemen en dreigende downtime geven

gekwalificeerde lasser te vinden én vast te houden. Juist

robots via de cloud zélf door aan de monteur, die het

de combinatie van mens en robot is voor veel

probleem vervolgens snel kan verhelpen.’

maakbedrijven erg interessant: de onvermoeibare
robot neemt mensen het zwaardere, monotone werk uit
handen, terwijl mensen zich meer richten op

“

inspectietaken en meer ruimte krijgen voor alle taken

We groeien steeds meer
naar de factory in a day

waarvoor meer creativiteit vereist is. Op die manier
draagt robotisering bij aan een sterke Nederlandse
maakindustrie, die de concurrentie met
lagelonenlanden goed aankan.’
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Stap over die drempel
De in deze whitepaper gepresenteerde praktijkcases tonen overtuigend aan: investeren in robotica loont.

Het inpassen van robots in je productieproces kost tijd.

De financieel adviseurs van NIBC zijn vanuit hun kennis van

Medewerkers zullen moeten worden opgeleid en

de markt en vanuit hun netwerk goed in staat om je hierbij

omgeschoold, en sowieso gaat de introductie van robots

gericht te adviseren en/of door te verwijzen. NIBC is een

vaak gepaard met weerstand. En, niet onbelangrijk: de

ondernemende bank die klanten bijstaat op de voor hen

kosten voor een of meerdere robots kunnen (mede door

beslissende momenten. Als specialist op het snijvlak van

de investeringen in software en opleiding) flink oplopen.

corporate banking adviseren we ambitieuze ondernemers

Kortom, genoeg redenen om de investering in een robot

op het gebied van bedrijfsfinanciering en ondersteunen we

voor je uit te schuiven. Maar áls de robot eenmaal zijn plek

hen met passende oplossingen op het vlak van (private)

heeft gevonden op de werkvloer, dan zijn de voordelen

equity, mezzanine-financiering en senior debt.

vaak evident: een aanzienlijk hogere productie, minder
fouten en afgekeurde producten, en een flinke stap op weg

Vanuit onze vestigingen in Den Haag, Amsterdam, Frankfurt,

naar een digitale toekomst. Kijkend naar de lange termijn

Londen en Brussel bedienen wij meer dan 600 ondernemi-

is het dus wel degelijk interessant om te investeren in

ngen en 400.000 particulieren met klantgerichte producten

robotisering.

en diensten. Meer weten over onze dienstverlening? Neem
dan gerust contact met ons op:

Passende oplossingen
Staat alleen nog de budgetkwestie nog in de weg. Het
financieren van een robotpark kan voor maakbedrijven
immers een flinke drempel opwerpen. Maar zoals in deze
whitepaper al bleek, zijn er gelukkig meerdere alternatieven

tel: +31 (0)70 342 5412
email: innovation@nibc.com
www.nibc.nl

als het aankomt op de aanschaf van een robot en de
bijbehorende financiering. Of je nu een robot leaset of een
lening afsluit, er is altijd wel een passende oplossing. En
anders kun je ook nog kijken naar goedkopere
alternatieven, zoals een refurbished robot of een deelrobot.
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