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Met genoegen introduceer ik dit eindverslag van het INTERREG-project iPro-N. Hiermee laten wij u 

beleven welke projecten zijn gerealiseerd met een laagdrempelig programma voor grensoverschrijdende 

samenwerking. Duitse en Nederlandse ondernemers zijn samen met de teampartners van iPro-N een 

ontdekkingsreis aangegaan. Een greep uit de uitdagingen: omgaan met cultuurverschillen, de zoektocht naar 

nieuwe partners, het openen van nieuwe markten, een flexibele insteek om te komen tot de correcte formele 

afwikkeling. Het heeft geleid tot een prachtig resultaat waar alle betrokkenen met recht trots op kunnen zijn! 

De huidige maatschappij, met daarbij ook de industriële ontwikkelingen, is 
zeer dynamisch. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel 
op en zijn tegelijkertijd ook toenemend complex. De rode draad bij innovatie 
is steeds meer het intelligent maken van nieuwe producten en (productie-) 
processen. ICT, digitalisering, verzamelde data gebruiken, robotisering en 
sensoriek zijn daarbij centrale thema’s. Intelligentie zit niet alleen in software, 
maar bijvoorbeeld ook in design en materiaaleigenschappen.

De Duitse en Nederlandse maakindustrie hebben deze ontwikkeling 
onderkend. Om bedrijven te ondersteunen met hun innovatieroutes 
zijn daartoe nationale programma’s opgezet, respectievelijk Industrie 
4.0 en Smart Industry. iPro-N brengt deze ontwikkelingen en INTERREG-
doelstellingen bij elkaar. Een belangrijke doelstelling van het INTERREG V 
programma is namelijk het versterken van de concurrentiekracht van de 
regio door slimme groei. 

iPro-N biedt een brug naar grensoverschrijdende samenwerking in het 
INTERREG-gebied en heeft de deur opengezet voor toegang naar een nieuwe 
commerciële markt en technologische samenwerking. 
 
De vier betrokken INTERREG-regio’s (Niedersachsen, Noord-Nederland, 
Overijssel/Gelderland en Noordrijn-Westfalen) kenmerken zich door de 
aanwezigheid van veel hoogwaardige technologische mkb-bedrijven 
en kennisinstellingen. iPro-N past daarom uitstekend bij deze regio’s. 
Teampartners Emsland GmbH, TechnologieCentrum Noord-Nederland, 
Münsterland eV, TAFH Münster GmbH, Novel-T en Oost NL, vormden de zes 
pijlers voor de uitrol naar de industrie, daarbij begeleidt door het Regionaal 
Programma Management van INTERREG. De afgelopen vier jaar hebben 
bedrijven en de teampartners iPro-N tot een succes gemaakt. In het verslag 
laten acht enthousiaste ondernemer-impressies zien wat iPro-N heeft 
betekend voor een vernieuwende en wendbare maakindustrie. 

Bij het mkb zagen wij een behoefte aan ondersteuning en internationale 
samenwerking bij de ontwikkeling van innovatieve producten en processen. 
140 bedrijven hebben conceptontwikkelingen, haalbaarheidsstudies 
en prototypeprojecten gerealiseerd. We hebben ruim 60 prototype-
ontwikkelingsprojecten kunnen ondersteunen, variërend van een intelligent 
afzuigsysteem voor grote keukeninstallaties tot een slimme circulaire gevel. 

Wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet, waarbij de ondernemers en 
bedrijven hun innovaties omzetten naar commercieel succes voor zichzelf en 
hun klanten!

Ir. Rob van Vollenhoven 
Projectleider iPro-N, Oost NL

Slim over de grens
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iPro-N stimuleert de ontwikkeling van intelligente 
producten en productieprocessen, en biedt een 
opstap naar samenwerking in het Nederlands-
Duitse grensgebied. De vele kleine en middelgrote 
ondernemingen in het grensgebied zijn in hoge 
mate verantwoordelijk voor de welvaart in de 
regio. Het permanent innoveren en verbeteren 
en nieuwe producten op de markt aanbieden, 
versterkt hun concurrentiepositie en biedt 
daarmee continuïteit voor het bedrijf.

Het programma heeft verschillende fases, van pril idee 
tot aan de bouw van een prototype. Afhankelijk van de 
fase waarin de innovatie verkeert, kon men ook één of 
meer stappen overslaan. Het project biedt bedrijven in het 
werkgebied van de EUREGIO en de Euregio  
Eems-Dollard subsidies op externe en eigen kosten voor 
innovaties die uitmonden in prototypes van intelligente 
producten. 

De fases die mkb-ers kunnen doorlopen zijn:  

iPro-N is speciaal voor mkb-bedrijven
• met innovatieve projectideeën;
• in het Nederlands-Duitse grensgebied;
• klaar voor grensoverschrijdende samenwerking.

iPro-N biedt ondersteuning
• van concept- tot aan prototype-ontwikkeling;
• met knowhow en subsidie;
• bij de samenwerking met partners over de grens;
• met een grensoverschrijdend netwerk.

iPro-N wordt in het kader van het INTERREG V 
A-programma Deutschland-Nederland door de 
Europese Unie ondersteund uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het 
project wordt gecofinancierd door het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, de provincies 
Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en 
Overijssel, en door de deelstaten Niedersachsen 
en Nordrhein-Westfalen. De partners die 
samenwerken binnen iPro-N zijn: Oost NL (lead 
partner), Emsland GmbH, Novel-T, Münsterland 
e.V., TAFH Münster and Technologie Centrum 
Noord-Nederland (TCNN).

kosteloos kosteloos maximaal 50% subsidie 
voor inhuur externe 
dienstverlening bij 
maximale project-
omvang van €5.000

40% subsidie voor 
personeelskosten en 
inhuur externe dienst-
verlening bij maximale 
projectomvang van 
€20.000

40% subsidie voor 
personeelskosten, 
inhuur externe dienst-
verlening en materiaal-
kosten bij project-
omvang van €135.000

Fase 1
Intakegesprek

Fase 2
Verdiepingsgesprek

Fase 3
Conceptontwikkeling

Fase 4
Haalbaarheidsstudie

Fase 5
Ontwikkelingsproject
(bouw van een prototype)

In vijf stappen van idee naar prototypeiPro-N in het kort
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Inhuur expertise
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Ontwikkelprojecten

Deze gegevens zijn een momentopname d.d. juni 2019.
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304

  Verdiepingsgesprekken

49
Conceptontwikkelingen

MKB

Grensoverschrijdend

Smart Industry/
Industrie 4.0 

Features

Betrokken partijen

6 Projectpartners 9 Co-financiers 

 MKB

140
Ondernemers ondersteund

>2500
Ondernemers 
gesensibiliseerd

5,1 Mio.
Eigen bijdrage mkb

11,6 Mio.
Projectomvang

Verwachting op basis van 
huidige informatie

Facts & Figures
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draagstructuur van de robot vormde een belangrijke 
uitdaging, omdat deze zo ontwikkeld diende te 
worden dat de kabels zeer precies gepositioneerd 
kunnen worden. Daarnaast was het van groot belang 
dat het robotsysteem de constante wisselingen in 
draaglast kan verwerken. Een andere uitdaging in het 
project bestond in de positioneringsprecisie van de 
nieuwe robot. In vergelijking met conventionele robots 
beschikken de pick-and-place robots op kabelbasis 
van nature over een mindere precisie. Hiervoor 
hebben we tijdens de ontwikkeling van het prototype 
een oplossing kunnen vinden.

Commerciële kansen
”Diepenbruck geeft aan dat grensoverschrijdende 
samenwerking met Nederlandse partners niet nieuw 
voor hem is. “Omdat ons bedrijf zich in Bocholt bevindt, 
dichtbij de Nederlandse grens, hebben we reeds enige 
ervaringen opgedaan met Duits-Nederlandse samen-
werking. Zo ben ik bijvoorbeeld als expert betrokken 
geweest bij de voorganger van iPro-N, het project 
“Mechatronik für KMU”. Tijdens dat project hebben we 
veel contacten met Nederlandse partners opgedaan, 
die uiteindelijk ook binnen iPro-N zeer waardevol 
bleken.” “De belangrijkste reden voor ons om aan 
iPro-N deel te nemen, is dat wij daardoor het product 
verder konden ontwikkelen. 

We zijn er van overtuigd dat het enorme commerciële 
kansen biedt. Binnen iPro-N konden we het fundament 
voor de verdere commercialisatie leggen. Met de robot 
kunnen we op termijn een grote niche bedienen, 
waardoor we in de toekomst meer arbeidsplaatsen 
verwachten te scheppen. Onze klanten bestaan vooral 
uit logistieke bedrijven. Dit zijn organisaties waarbij 
zeer frequent ladingen op grote schaal verplaatst 
dienen te worden. Onze robot kan bijvoorbeeld helpen 
bij het verplaatsen van ladingen tussen pallets. Op 
basis van de flexibiliteit van het systeem kan de robot 
bovendien relatief eenvoudig in verschillende produc-
tieomgevingen geïmplementeerd worden.  
De grootste voordelen van onze ontwikkeling zijn dat 
de robot makkelijk aangepast kan worden aan een 
nieuwe omgeving en dat het systeem relatief goed-
koop is voor de prestaties die het levert.” 
“Binnen iPro-N hebben we samengewerkt met 
Robomotive BV, een Nederlandse aanbieder van 
robotonderdelen. Zij hebben het systeem getest op 
toepasbaarheid en tevens gevalideerd. Bovendien 
hebben we samengewerkt op het gebied van produc-
toptimalisatie. Dit partnerschap is zeer vruchtbaar 
gebleken, omdat we gezamenlijk hebben kunnen 
vaststellen dat de robot potentieel marktrijp is”, blikt 
Diepenbruck terug op het traject.  

Het bedrijf Mercatronics GmbH is in 2008 als spin-off 
van de universiteit Duisburg-Essen ontstaan en houdt 
zich als ontwikkelingsleverancier van technologie 
vooral bezig met de verschillende toepassingen en 
ontwikkelingen op het gebied van mechatronica, een 
technische discipline die bestaat uit de combinatie van 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en 
regeltechniek en besturingstechniek. Samen met een 
Nederlandse partner ontwikkelde het bedrijf binnen 
iPro-N een bekabelde pick-and-place robot die spullen 
op kan pakken en over een flinke afstand verplaatst.
Mercatronics uit het Duitse Bocholt verzorgt onder 
andere de productie van mechatronische producten 
voor een grote diversiteit aan sectoren. “Wij proberen 
als leverancier altijd een meerwaarde te genereren uit 
het samenspel van mechaniek, elektronica en 

software. Aan elke ontwikkeling, waarbij deze drie 
componenten een rol spelen, kunnen wij met onze 
kennis en expertise een bijdrage leveren”, aldus Jens 
Diepenbruck, eigenaar van Mercatronics GmbH.  
“Zo participeren wij als bedrijf niet alleen in industriële 
projecten, maar werken wij ook aan diverse mecha-
tronische ontwikkelingen binnen de landbouw-
techniek, medische technologie en laboratorium-
techniek. Mercatronics biedt productiemogelijkheden 
aan om de vertaalslag van prototype naar kleine 
serieproductie te realiseren. Daarbij zetten wij 
moderne methodes en technologieën in.”   

Op kabelbasis
“Wij staan erom bekend dat wij in projecten veel 
samenwerken met onderzoeksafdelingen van hoge-
scholen en universiteiten. Onze werkzaamheden 
worden daarom ook door een hoog onderzoeks-
karakter gekenmerkt. Meestal worden wij daarbij 
gedreven door klanten die speciale technische 
uitdagingen of wensen hebben. Daarvoor kunnen wij 
een oplossing op maat leveren. Zo hebben we ons 
binnen iPro-N bijvoorbeeld geconcentreerd op de 
ontwikkeling van een ‘large scale pick-and-place robot’ 
op kabelbasis, vertelt Jens Diepenbruck. Tot nu toe 
bestonden op de markt nog geen pick-and-place 
robots die op kabelbasis werken. Wij hebben gepro-

beerd deze leemte op te vullen door een dergelijke 
robot te ontwikkelen die ook geschikt is voor gebruik 
in grotere werkruimtes. Een bijkomend voordeel van 
robots op kabelbasis is dat ze een stuk minder 
energie verbruiken en daarmee veel efficiënter zijn 
dan de conventionele pick-and-place robots.” 

Het verschil tussen conventionele robots en de door 
ons ontwikkelde robot is relatief eenvoudig te 
illustreren aan de hand van een voorbeeld, vertelt 
Diepenbruck: “Iedereen kent wel, de over het 
speelveld vliegende camera’s, die bij belangrijke 
voetbalwedstrijden worden ingezet. Het probleem 
daarvan is dat de camera aan vier kabels bevestigd zit, 
waardoor deze soms door harde windvlagen omhoog 
gestuwd kan worden. Onze robot beschikt in totaal 
over acht kabels, waardoor de camera flexibeler is en 
in bijna elke richting kan bewegen. We kunnen op 
deze manier tegen gelijke kosten veel grotere 
werkruimtes bedienen. Hoewel de bouwcomponenten 
van beide types nagenoeg vergelijkbaar zijn, zijn de 
toepassingen van onze robot groter.” 

Uitdagingen 
Bij de ontwikkeling van de robot op kabelbasis heeft 
Mercatronics met veel aspecten rekening moeten 
houden, legt Diepenbruck uit: “Onder andere de 

Jens  
Diepenbruck
directeur

Groter bereik met bekabelde  
pick-and-place robots 
Mercatronics GmbH
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hele beladen pallet kunnen vervoeren, tot een 
gewicht van 300 kilogram. Nu kunnen dergelijke 
fietsen maximaal 200 kilo aan. De fiets moet een 
pallet zelfstandig op kunnen pakken en verder 
kunnen rijden. “De markt ontwikkelt zich steeds 
meer in deze richting. We hebben het concept en 
het prototype voorgesteld in de markt en krijgen 
daar ontzettend veel positieve reacties op. We 
postorderbedrijven, grote magazijnen en bedrijven 
terreinen, of koeriersdiensten als potentiële klanten.”  
Het ontwikkelen van zo’n bijzondere fiets verloopt niet 
zonder uitdagingen, legt Nijland uit: “Het frame moet 
bestand zijn tegen 300 kilo. Tegelijkertijd moet het 
een echte fiets blijven: Elektrisch ondersteund en dus 
geen volledig elektrische fiets, zodat je toegang kunt 
krijgen tot binnen in het centrum van de stad. Dat 
zijn vaak gebieden waar een auto niet mag komen, 
waardoor de fiets een voordeel heeft ten opzichte van 
bijvoorbeeld bestelbussen. Maar dat betekent ook dat 
de fiets vooruit te krijgen moet zijn wanneer de accu-
ondersteuning uitvalt.”  

“Fietsonderdelen van nu zijn niet geschikt om die 
300 kilo aan te kunnen dus ook daar komt nog veel 
ontwikkeling bij kijken. En ook bij de accu-ontwikkeling 
zit een uitdaging. In het iPro-N traject hebben we veel 
advies ingewonnen rondom die vraagstukken. Daarbij 

hebben we bij de samengewerkt met DNL-Mobiel 
GmbH onder meer om onderzoek te doen naar de 
regelgeving voor fietsen, omdat de fiets uiteindelijk 
de weg op moet mogen. Uit die samenwerkingen 
echt een mooi gezamenlijk project ontstaan.” Nijland 
verwacht dat het nog een meer dan een jaar aan 
ontwikkeling vergt voor de Delivery Bike XL klaar is 
voor productie. 

Kennisdeling en nieuwe samenwerkingen
De deelname van Nijland Cycling heeft meer 
opgeleverd dan alleen een prototype: “Voor ons 
was kennisdeling de aanleiding om deel te nemen, 
om samen met andere partijen tot innovatie te 
komen. Dat proberen we altijd. We werken in 
verkoop samen met andere partijen, maar ook in 
de productontwikkeling”, vertelt Nijland die dan ook 
positief terugkijkt op het traject. “Het is natuurlijk een 
deel financiële ondersteuning. Dat is welkom, want 
productontwikkeling is ontzettend duur.” 

Daarnaast ziet de directeur van de specialistische 
fietsenproducent meer voordelen: “De samenwerking 
in de regio, met name grensoverschrijdend – omdat 
we zien dat er kansen liggen in Duitsland, maar vooral 
omdat we op deze manier toegang krijgen tot de rest 
van Duitsland. 

We hebben dankzij het programma met leveranciers 
kunnen communiceren. Een Duitse partij die onze 
accutechnologie verder brengt bijvoorbeeld. Dat 
zijn waardevolle contacten die makkelijker te leggen 
zijn als je daar een ingang hebt. Dat heeft het ons 
gebracht en in die zin kan ik iedereen deelname 
aanbevelen”, sluit Nijland af. 

Nijland Cycling ontwikkelt en produceert 
gespecialiseerde fietsen. Het bedrijf uit Heeten, 
Overijssel richtte zich in het iPro-N-traject op de 
ontwikkeling van een fiets die beladen pallets kan 
vervoeren.  

Nijland Cycling is dertig jaar geleden ontstaan vanuit 
de fietsenwinkel van de ouders van Willy Nijland, 
die zich als directeur-eigenaar van het bedrijf veel 
bezighoudt met productontwikkeling en innovatie. 
“We zijn begonnen met het ontwikkelen van fietsen 
voor mensen met een beperking. We zijn met een heel 
klein programma begonnen, maar hebben nu een 
heel breed programma. Van elektrisch ondersteunde 
kinderfietsen, rolstoelfietsen, tandems en fietsen voor 
ouderen.”  

Nijland Cycling is begonnen in Nederland en haalt 
inmiddels ongeveer 50% van haar omzet in het 
buitenland. “Ons doel is alle mensen van 5 tot 100 
jaar mobiel te maken. Je hebt creativiteit nodig om 
mensen met een beperking in beweging te krijgen”, 
vertelt Nijland. “Door de meer dan gemiddelde 
ontwikkelkracht die wij in huis hebben zijn we daar 
toe in staat gebleken.” Met die ontwikkelkracht kan 
Nijland Cycling haar business verbreden. “We zijn 
in staat ideeën uit te voeren voor mensen met een 
idee over een specifieke fiets. Dan kunnen wij helpen 
in het uitdenken van de fiets van een prototype tot 
productie”, legt Nijland uit.  

Bakfiets in de slimme stad
Een derde tak voor Nijland Cycling is de bakfietstak: 
bakfietsen voor de transport van goederen, zoals 
brief- en pakketpost, bakfietsen voor kinderen, of 
gewoon traditionele oudhollandse bakfietsen. De inzet 
van bakfietsen voor goederenvervoer is een actueel 
onderwerp in Nederland, maar ook in Duitsland. Als 
voorbeeld noemt Nijland de Duitse stad Münster. 
“Dat is de fietshoofdstad van Duitsland. Ze zijn daar 
bezig met duurzaam goederenvervoer in de stad, 
binnen een Smart Cities-concept. Wij vinden het mooi 
om daar over mee te denken en producten voor te 
ontwikkelen.”

Bij een Smart Cities-concept kun je eigenlijk cirkels 
in en om een stad heen trekken. Afhankelijk van 
de afstand binnen cirkels zijn er verschillende 
soorten vervoer geschikt, waarbij bijvoorbeeld wordt 
gekeken naar bereik van een accu of uitstoot van 
het vervoersmiddel. Binnen die cirkels ontstaat 
ruimte voor nieuwe vormen van transport en 
transportmiddelen.   

Pallet op de bagagedrager
Het concept van de Delivery Bike XL past precies in 
die gedachte. Dat is de werknaam van het prototype 
dat Nijland Cycling heeft ontwikkeld binnen het 
INTERREG-programma iPro-N. De fiets moet een 

Willy  
Nijland
directeur

Toekomst voor goederenvervoer  
per fiets in slimme stad
Nijland Cycling 
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onderhoud van het systeem een probleem vormen. 
Ook was het een enorme uitdaging om het systeem 
toepasbaar te maken op de verschillende soorten 
materiaal en klimaatklassen”, legt Pusch uit. Zo spelen 
klimaatverhoudingen bij binnen- en buitenruimten een 
grote rol op de manier waarop de brandweerbaarheid 
moet worden ingericht. Doel van het project was voor 
Tecdoors overigens niet alleen het automatiseren 
van de productie, maar ook het automatiseren 
van de overige fases, van het offertetraject tot de 
productdocumentatie. Aan het automatiseringssysteem 
werden zodoende veel eisen gesteld. 

Ook op economisch gebied bestonden er enkele 
risico’s. Zo was het gevaar aanwezig dat enkele 
handelingen handmatig moesten worden 
doorgevoerd door een geringe automatiseringsgraad. 
“Op deze manier zouden we niet in staat zijn de 
door ons gewenste kostenreductie te behalen, stelt 
Pusch. “Gelukkig konden we een dusdanig hoge 
automatiseringsgraad van het hele proces behalen, 
zodat we de brandveilige deuren zelfs individueel en 
aangepast aan de ruimte en omstandigheden kunnen 
produceren. Met behulp van het project hebben 
we onze concurrentiepositie in de markt kunnen 
versterken en extra arbeidsplaatsen in de regio 
kunnen vrijmaken.”  

“We waren positief verrast over het goede 
functioneren van de verschillende netwerken 
die iPro-N aanbiedt”, aldus Thomas Pusch. “Alle 
verwachtingen die ik vooraf had zijn uiteindelijk 
waargemaakt. Vooral het samenspel tussen de 
verschillende partners was uitstekend te noemen. 
Meestal ontstaat er naar verloop van tijd wrijving als 
veel partners tegelijkertijd binnen een project aan 
een ontwikkeling samenwerken. Als een partner 
bijvoorbeeld niet meedoet en weinig inbrengt, dan 
heeft dit gelijk effect op het hele projectconsortium. 
Binnen iPro-N hebben we echter ervaren dat een 
samenwerking succesvol kan zijn, als elke partner 
input levert en zijn steentje bijdraagt. Het project heeft 
ertoe geleid dat we op dit moment al operationeel zijn 
en brandveilige deuren verkopen. De afnemers van 
onze deuren zijn daarbij erg divers”, besluit Pusch.
     

Tecdoors Türenmanufaktur GmbH is een relatief 
jong bedrijf dat in 2018 werd opgericht door Thomas 
Buschmann en Thomas Pusch. Beide eigenaren 
hebben veel ervaring opgedaan op het gebied 
van interieurinrichting in de vastgoedsector en de 
meubelproductie. Zo hielden zij zich in het verleden 
bezig met de herontwikkeling en modernisering van 
verschillende objecten afkomstig uit zowel kleine 
woningen als concerthallen. Tecdoors is gevestigd in 
het Duitse Bocholt vlakbij de Nederlandse grens en 
houdt zich tegenwoordig voornamelijk bezig met de 
ontwikkeling, productie en verkoop van brandveilige 
deuren. Binnen het INTERREG-project iPro-N heeft 
het bedrijf zich geconcentreerd op het automatiseren 
van het productieproces van aanpasbare 
brandveilige deuren.

“Tecdoors onderscheidt zich van concurrentie door 
haar flexibiliteit en hoge bandbreedtes”, aldus Thomas 
Pusch, mede-eigenaar van het Bocholtse bedrijf. 
“Wij zijn in staat om individueel op klantwensen in 
te gaan en ontwikkelen daarbij unieke brandveilige 
deuren, die binnen verschillende ruimtes kunnen 
worden geïntegreerd. Niet elk huis of gelegenheid is 
hetzelfde en ook de omstandigheden, bestemmingen 
en functies zijn doorgaans verschillend van aard. 
Met Tecdoors kunnen wij brandveilige deuren 
ontwikkelen die specifiek aangepast worden aan de 
omgeving waarin ze geplaatst worden.” 

“Omdat Tecdoors nog maar kort bestaat, hebben 
we nog geen ervaringen over de grens opgedaan”, 
aldus Thomas Pusch. “iPro-N was voor ons het 
eerste project waarin we grensoverschrijdend 
hebben samengewerkt. In dit geval samen met 
onze Nederlandse partner Robomotive BV aan 
een hoogtechnologische ontwikkeling. Hoewel we 
vooraf toch enigszins terughoudend waren over 
een dergelijk grensoverschrijdend project, zijn 
we uiteindelijk tevreden met het resultaat van de 
samenwerking. Het contact met onze Nederlandse 
partner verliep vlekkeloos, waardoor we elkaar 
op verschillende vlakken en tijdens verschillende 

fases in de ontwikkeling van de brandveilige deuren 
hebben kunnen aanvullen. Door bemiddeling van 
Jens Diepenbruck van Mercatronics GmbH - een 
andere partner binnen het iPro-N-project - is 
Robomotive gelinkt aan ons. Bij de zoektocht 
naar een juiste partner hebben we goed van zijn 
expertise en netwerk gebruik kunnen maken. Dit was 
overigens ook het geval tijdens onze projectaanvraag 
bij iPro-N. Via Jens Diepenbruck zijn we in eerste 
instantie met het INTERREG-project iPro-N in contact 
gekomen en hebben we meer over het programma 
en de voorwaarden ervan ervaren. Omdat onze 
ideeën over automatisering van het gehele proces 
uitstekend pasten bij de doelstellingen van iPro-N, 
zijn we uiteindelijk het avontuur aangegaan”, aldus 
Thomas Pusch. 

Klimaatverhoudingen
“Binnen iPro-N hebben we achtereenvolgens een 
conceptontwikkeling, een haalbaarheidsstudie 
en een prototypeontwikkeling uitgevoerd. Uit de 
haalbaarheidsstudie bleek dat het automatiseren 
van het productieproces technisch haalbaar en 
economisch rendabel is. De grootste uitdaging voor 
ons in het project bestond in het overzichtelijk maken 
van het automatiseringssysteem. Door het grote aantal 
variabelen waarmee we te maken hebben, kon het 

Thomas Pusch 
directeur

Unieke brandveilige deuren
Tecdoors Türenmanufaktur GmbH
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Synergie-effecten  
optimaal benut
 
INTERREG is begin jaren negentig door de Europese 
Unie in de context van de structuurfondsen in het 
leven geroepen om grensoverschrijdende samen-
werking te bevorderen. Het doel van dit initiatief is 
de grensoverschrijdende samenwerking in de 
Europese Unie te bevorderen.  

Grensoverschrijdende samenwerking heeft een lange 
traditie in het Duits-Nederlandse grensgebied. Veel 
subsidieprogramma’s hebben ertoe bijgedragen dat 
de samenwerking de afgelopen decennia eenvoudiger 
is geworden en dat op veel gebieden synergie-effecten 
zijn benut. Bij het INTERREG V A-programma iPro-N 
lag de nadruk op het vergroten van de grensover-
schrijdende innovatiekracht in het programmagebied, 
in de vorm van product- of procesinnovaties in kleine 
en middelgrote ondernemingen. De mate waarin dit is 
bereikt, blijkt uit de resultaten die in dit verslag 
worden samengevat. Natuurlijk zijn er altijd ondanks 
alle positieve ontwikkelingen ook steeds weer hinder-
nissen op het pad van de grensoverschrijdende 
samenwerking. 

Deze kunnen worden gevonden in verschillen tussen 
de nationale rechtsstelsels, met name op het gebied 
van de belastingen en de sociale verzekeringen.  
Maar ook culturele verschillen, taalbarrières en 
verschillende benaderingen van projecten en taken 
hebben een negatief effect op de economische 
ontwikkeling. Het wegnemen van deze belem-
meringen blijft in de komende jaren een belangrijke 
taak voor de grensoverschrijdende samenwerking.  
 
De bedrijven, instellingen en personen die aan 
eerdere INTERREG-projecten hebben deelgenomen, 
hebben al een belangrijke stap gezet in het over-
winnen van obstakels door naar elkaar toe te gaan. 
Ze hebben van elkaar geleerd, elkaar verrijkt, gebruik 
gemaakt van synergieën en hun eigen ondernemers-
activiteiten vanuit een ander perspectief bekeken. 
Laten we deze openheid en de bereidheid om naar 
elkaar toe te gaan behouden teneinde de perceptie 
van de grens als een obstakel tegen te gaan.  
 

Franz-Josef Sickelmann

Landesbeauftragter für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems

Column 
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Het prototype intelligente gevel heeft dat Alkondor 
kunnen ontwikkelen in een mock-up van The Dutch 
Windwheel, een iconisch gebouw dat in Rotterdam 
moet verrijzen. “Daar staan twee grote elementen 
in met sensoren die communiceren met LoRa.” 
LoRa is een IoT-verbinding speciaal ontwikkeld om 
kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen 
tussen objecten en systemen, ideaal dus voor de 
toepassing van Alkondor. “We hebben dat kunnen 
koppelen aan KNX (een protocol dat juist geschikt 
is voor de automatisering van gebouwen, red.) in 
samenwerking met onze automatiseringspartner FMJ 
Automation. Dat wel echt iets compleet nieuws, dat is 
nog nooit eerder gelukt”, aldus Veerman.
Alkondor werkte bij het iPro-N-traject samen met 
Schüco Bielefeld, een Duitse ontwikkelaar en 
leverancier van gevelsystemen. “Zij kunnen ons 
helpen als leverancier om de transitie naar een 
circulaire product mogelijk te maken. We kenden 
het bedrijf al, dus de samenwerking verliep heel 
goed.” De banden met de Duitse partner zijn door 
de samenwerking hechter geworden. “We zijn 
bijvoorbeeld bezig met een concept waarbij de gevels 
kunnen verhuren. We trekken daarbij ook op met 
Schüco Bielefeld”, aldus Veerman.

Kennis buiten eigen discipline
De deelname aan iPro-N heeft Alkondor veel 
opgeleverd. “Het heeft veel kennis en inzicht 
gegeven in het smart maken van een gevel en 
hoe je een gevelsysteem op circulaire wijze verder 
ontwikkelt. En ook hoe je daarin samen kan werken 
met verschillende partners, die ieder een eigen rol 
hebben. Waardoor je ook buiten je eigen discipline 
kennis naar binnen haalt. Bijvoorbeeld een printplaat 
voor een sensor ontwikkelen, daar hebben wij niet 
veel verstand van. Maar juist door samen te werken 
kom je erachter hoe het werkt, waar je op moet 
letten, hoe je het kan inbouwen. Kortom, hoe je daar 
een goed product voor maakt voor de toekomst. 
Dat heeft iPro-N ons geboden, een stuk openheid 
in samenwerking met toeleveranciers en partners. 
Ik kan het dan ook aanbevelen. Deelname leidt 
tot nieuwe relaties, tot nieuwe potentiële klanten 
of partners. Het is breder dan alleen een project 
draaien, er vindt een soort kruisbestuiving plaats”, 
besluit Veerman. 

Alkondor is een gevelspecialist uit Hengelo. Het 
bedrijf ontwikkelt complete gevels van ontwerp 
tot product en focust zich daarbij op innovatie, 
duurzaamheid en circulariteit. Voor de ontwikkeling 
van een prototype van een intelligente gevel deed 
Alkondor een beroep op de subsidiemogelijkheden 
van iPro-N.  

Alkondor is gespecialiseerd in metalen gevels. 
“Onze core business is kozijnen, vliesgevels en 
elementgevels. We engerneren alles aan de gevel 
en zijn verantwoordelijk voor de montage”, vertelt 
Martijn Veerman, specialist circulaire gevels bij 
Alkondor. “Ik houd mij onder meer bezig met alles 
wat betrekking heeft tot de grondstoffen die we 
gebruiken in onze gevels. Zodat we materialen die 

uit gebouwen terugkomen één op één weer kunnen 
inzetten als nieuw hoogwaardig gevelmateriaal.” 
De markt vraagt namelijk steeds meer om circulaire 
producten die als een service worden geleverd 
waarbij de nadruk niet ligt op een lage kostprijs, 
maar op een hoge kwaliteit en duurzaamheid. 
Zo verschuift de aandacht van de focus op korte-
termijn kosten, naar de lange termijn functionaliteit. 
Hierdoor wordt het ook interessant om intelligentie 
toe te voegen. 

APK-boek van de gevel
“Bij producten die we nieuw ontwikkelen waarin 
circulariteit een rol gaat spelen, proberen we 
zoveel mogelijk te anticiperen op toekomstige 
functieveranderingen. Doordat we zelf de gevels 
onderhouden kennen we de kwaliteit van de 
producten gedurende de levenscyclus. Dat houden 
we allemaal bij in een digitaal logboek, online. De 
gevelelementen coderen we allemaal en kun je zo 
uitlezen met een QR-code of een RFID-chip,” legt 
Veerman uit. Daardoor heeft de klant altijd inzicht in 
de de stand van zaken van het product en kun je na 
10 of 15 jaar zien wat er allemaal is gedaan aan die 
gevel. Veerman: “Het is een beetje het APK-boek van 
een gevel.”
 

“iPro-N was voor ons een kans om ons product 
verder te ontwikkelen: Met name het slim maken van 
de gevels, zodat je kunt monitoren hoe het product 
gedurende de levenscyclus presteert. Daarbij is de 
automatisering een heel belangrijk onderdeel. Door 
te monitoren weet je precies de stand van zaken en 
kunnen we de gevel slim aansturen zodat de geval 
aan blijft sluiten bij de gebruikerswensen,” aldus 
Veerman. 

Voorspelbaar onderhoud
Juist om die intelligente eigenschappen door 
te ontwikkelen deed Alkondor mee aan iPro-N. 
Veerman: “Dat was voor ons ook budgettechnisch 
interessant. We hebben uiteindelijk een prototype 
van het product gemaakt. Daar kunnen we nu mee 
testen. Dit is versie 1.0 en we kunnen nu doorwerken 
aan een versie 2.0.” Zo staat ook na deelname aan 
iPro-N de innovatie niet stil. “We willen het product 
steeds slimmer en flexibeler maken, zodat we 
steeds meer kunnen bijhouden en uiteindelijk naar 
voorspelbaar onderhoud toekunnen. Zodat sensoren 
in gevel Sensoren genereren informatie die we 
analyseren (in de toekomst automatisch) waarop we 
anticiperen. Hierdoor ben je effectief en specifiek 
bezig, in plaats van jaarlijks onderhoud.”

Martijn   
Veerman
Specialist  
circulaire gevels

Effectief en specifiek gevelonderhoud  
door sensortechnologie 
Alkondor
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land, vanwege de toenemende eisen op het gebied 
van energiereductie en duurzaamheid.” 

iPro-N netwerk 
“Binnen het project hebben we goed samengewerkt 
met de Hochschule Osnabrück. Zij hebben 
ons geholpen de noodzakelijke metingen en 
berekeningen door te voeren die voor de 
optimalisatie van de afzuigkap van belang waren. De 
deelname aan iPro-N heeft ons veel nieuwe kennis, 
perspectieven en ook nieuwe inzichten opgeleverd. 
We verwachten dan ook op basis van de opgedane 
kennis in het project in de toekomst een nieuwe 
afzuigkap te ontwikkelen en op de markt te brengen.” 
“Eén van onze belangrijke overwegingen om aan 
het iPro-N-project mee te doen was de toegang 
tot gekwalificeerde hulp bij het ontwikkelen van 
nieuwe technologie. Als relatief klein bedrijf is 
het vaak lastig om met kennisinstellingen zoals 
universiteiten en hogescholen in contact te komen 
die bereid zijn mee te denken over concrete 
productoptimalisaties. iPro-N heeft ons dit netwerk 
kunnen bieden, waardoor we in staat zijn geweest 
om ons product nóg beter, duurzamer en efficiënter 
vorm te geven. Het devies in het iPro-N-project is 
dat voor elk probleem een oplossing bestaat. De 
moeilijkheid is om het probleem te herkennen. Door 

deze mentaliteit zijn we in staat geweest aanzienlijke 
verbeteringen door te voeren, aldus Wagener.”
iPro-N geeft mkb’ers de kans om hun eigen toekomst 
vorm te geven door hun kennisniveau verder uit te 
bouwen. “De knowhow in ons bedrijf alleen is op 
de lange termijn niet voldoende om succesvol te 
kunnen blijven, stelt Wagener. Binnen iPro-N kun 
je als het ware een bepaalde stip op de horizon 
zetten en de daarbij bijbehorende weg uitstippelen 
om je technologische doelstellingen uiteindelijk te 
behalen. Op basis van de hulp die het iPro-N-netwerk 
biedt, zijn we in staat geweest om nauwkeurig te 
bepalen of de door ons gewenste ontwikkeling ook 
daadwerkelijk haalbaar is.”   

“Zonder het iPro-N-project hadden we deze weg 
uit tijdsoverwegingen en financiële gronden niet 
ingeslagen, zo stelt Wagener. De ondersteuning 
binnen het project zelf heeft er voor gezorgd dat 
we op termijn meer omzet kunnen genereren en 
meer arbeidsplaatsen kunnen bieden, waardoor het 
investeerde geld ruimschoots wordt terugverdiend.” 

Intelligente afzuigkap voor cruiseschepen   
Wagener Gastronomie Production   

Heinrich 
Wagener
directeur 

Wagener Gastronomie Production is een 
ingenieursbedrijf dat zich bezighoudt met de
ontwikkeling en toepassing van roestvrijstaal-
constructies. Zo werkt het bedrijf uit het Duitse Sögel 
onder andere aan innovatieve oplossingen voor de 
scheepvaartsector. Binnen het INTERREG-project 
iPro-N richtte Wagener zich op de ontwikkeling van 
intelligente, energiezuinige en veiligere afzuigkappen 
voor cruiseschepen. “Wij onderscheiden ons vooral 
door onze flexibiliteit”, aldus Heinrich Wagener, 
directeur van Wagener Gastronomie Production. 
“Vanwege onze goed uitgeruste werkplaats in 
combinatie met onze expertise op het gebied van 
roestvrijstaalconstructies zijn we te allen tijde in staat 
om op individuele wensen van de klant in te gaan.  

Onze productieomgeving is bovendien uitgerust 
met een groot aantal krachtige machines, waardoor 
we de klant daadwerkelijk vandaag kunnen leveren 
dat wat hij morgen nodig heeft.” Het Duitse 
ingenieursbedrijf is zowel in Europa als wereldwijd 
actief. “Als Wagener Gastronomie Production 
garanderen wij onze klanten altijd de hoogste 
kwaliteit”, aldus Heinrich Wagener. “Dit is niet in de 
laatste plaats te danken aan onze vakkrachten, die 
in staat zijn om bepaalde hoogwaardige constructies 
te realiseren, waarbij de inzet van enkel en alleen 
machines of robots niet volstaat.”  

“Via Landkreis Emsland zijn we met iPro-N in contact 
gekomen. De regiocoördinator aldaar heeft ons 
op adequate wijze van de benodigde informatie 
over het project voorzien. iPro-N ondersteunt 
met subsidies innovatieve projecten op het 
gebied van digitalisering en optimalisering van 
producten en (productie)processen. Omdat wij als 
mkb’er binnen de maakindustrie gevestigd in het 
programmagebied tot de doelgroep van het project 
behoorden, openstonden voor grensoverschrijdende 
samenwerking en bovendien concrete ideeën over 
een innovatieve productoptimalisatie hadden, 
besloten we de uitdaging uiteindelijk aan te gaan”, 
vat Wagener samen. 

Een groot voordeel van het iPro-N-project is 
bovendien dat de aanmeldprocedure erg snel 
verliep. De regiocoördinator die we in het kader 
van het project toegewezen kregen, kon op al onze 
vragen antwoord geven. Hierdoor hebben we al met 
al een vlotte start in het project kunnen maken. 

Brandgevaar
“In ons project stond de ontwikkeling van een 
stoom-technisch optimaal functionerende en 
intelligente afzuigkap centraal. De belangrijkste 
uitdaging bestond uit het koelen en regelen van 
de luchtafzuiging om het energieverbruik te 
verminderen en de effectiviteit van het systeem te 
vergroten. De verschillende vetten en vochtigheden 
die zich in de kanalen van de afzuigkap ophopen, 
zorgen voor een verhoogde kans op brandgevaar. 
Wij hebben een oplossing bedacht om deze vetten 
uit de systeemkanalen te filteren waardoor het 
brandgevaar tot een minimum wordt beperkt. 
Daarnaast zijn we in staat geweest om met behulp 
van restwarmte het afzuigsysteem energiezuiniger 
vorm te geven. Hierdoor daalt niet alleen het 
energieverbruik, maar kunnen ook de kosten voor 
de afnemer aanzienlijk gereduceerd worden. Het 
systeem dat wij ontwikkeld hebben is niet alleen 
goed toepasbaar op cruiseschepen maar ook aan 
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ook taal-technisch om daar bij elkaar te komen. Wij 
hebben dat opgelost door veelvuldig bij elkaar op 
bezoek te komen, om de lijnen zo kort mogelijk te 
houden.” Dat heeft geresulteerd in het ontwikkelen 
van een prototype van de matrijs. “Dan wordt het 
tastbaar. Dat is toch anders dan berekeningen in een 
computer: ‘Doet het prototype in het veld wat we er 
van verwachten?’ Zeker in de olie- en gasindustrie 
is dat van groot belang, gezien de veiligheid.” 
De beschermkap van Pipe Proteq is veiliger dan 
concurrerende producten.   

De verwachting voor de toekomst zijn dan ook 
hooggespannen. “Het is wel zo dat ons product best 
kostbaar is. Zeker ten opzichte van wegwerpkappen 
die in de markt ook veel gebruikt worden. Het is 
bijna niet voor te stellen, maar er zijn plekken waar 
duizenden van die kappen op een berg liggen. 
Ons product is gebouwd op een zo lang mogelijke 
levensduur en is dus ook reparabel. Recyclen vindt 
men nu vaak te veel gedoe, daar is nog veel werk te 
verrichten”, vertelt Lübbers.  

Meer dan een prototype
De samenwerking heeft meer opgeleverd dan alleen 
een prototype, vertelt de directeur van Pipe Proteq: 
“Het is een andere samenwerking dan alleen een 
klant-leverancier-verhouding. Het heeft de onderlinge 
verhouding versterkt. We zijn er achter gekomen dat 
onze technologie ook Exquip in bepaalde bijzondere 
gevallen kan helpen. We zien nieuwe mogelijkheden. 
Dat heeft voor ons een grote meerwaarde”, aldus 
Lübbers, die deelname aan een programma als  
iPro-N zou aanbevelen: “Wij zijn een klein bedrijf, dan 
is iPro-N een mooi vehikel om aan R&D toe te komen. 
iPro-N is een mechanisme dat ondersteuning biedt 
daar waar je een hoog risicotraject hebt en waar de 
uitkomsten onzeker zijn.”  

“We waren erg blij dat er een gespecialiseerde partij 
zo dichtbij zat. Waar ik steeds meer achter kom is 
dat er over de grens hele mooie gespecialiseerde 
bedrijven zitten, waar je goed mee samen kan werken. 
Onze neus staat vanaf het Oosten standaard richting 
Noordzee, terwijl de andere kant op kijken net zo 
nuttig kan zijn en soms zelfs een betere fit oplevert 
dan een ander Nederlands bedrijf”, concludeert 
Lübbers. 

Grensoverschrijdende samenwerking  
versterkt klant-leverancier-verhouding
Pipe Proteq 

Pipe Proteq maakt beschermkappen voor pijpen in 
de olie- en gasindustrie. Een markt waar tijd geld 
is en veiligheid prioriteit heeft. In die markt wil het 
familiebedrijf uit Emmen innovaties introduceren, 
daarom werkte het binnen iPro-N met een 
Duitse partner aan een betere aansluiting tussen 
halffabricaat en assemblage van beschermkappen 
voor pijpen.

Roy Lübbers is als directeur en grootaandeelhouder 
onder meer belast met Business Development en 
octrooibeheer binnen Pipe Proteq. “De pijpen die 
gebruikt worden om te boren naar olie en gas schroef 
je aan elkaar met binnen- en buitenschroefdraad. 
Tijdens transport en opslag moet dat schroefdraad 
beschermd worden tegen beschadiging. Normaal 

worden er schroefkappen op de pijpen gezet. Wat 
wij ontwikkeld hebben is een kunststof ‘quick lock 
protector’ – dat komt er op neer dat je ons product 
over de opening van de pijp schuift en het handvat in 
de pijp duwt, dan klemt de protector vast. Dat is vele 
male sneller dan conventionele protectors.” 

Tijdsbesparing
De klanten van Pipe Proteq zijn oliemaatschappijen, 
maar ook bedrijven die ingehuurd worden om 
boringen te verrichten. “Hoe sneller het boren 
verloopt hoe beter, want die partijen krijgen veelal per 
boring betaald. Ons product levert een tijdwinst op 
van ongeveer vier uur per boring, in geld uitgedrukt 
komt dat neer op een besparing van ongeveer 6000 
euro”, legt Lübbers uit. Binnen het iPro-N-traject 
werkte Pipe Proteq met het Duitse bedrijf Exquip uit 
Hamm, een leverancier van halffabricaten. Exquip 
is al een tijdje leverancier van Pipe Proteq. “Wat 
wij van hen afnemen zijn schroefkappen zonder 
schroefdraad, daar zetten wij ons mechanisme in. 
Dat is nu een arbeidsintensief assemblageproces.” 
Daarin zit de uitdaging die aanleiding gaf voor Pipe 
Proteq om mee te doen met iPro-N. “Wij voorzien 
een grote groei, maar onze productiecapaciteit moet 
mee kunnen groeien. De uitdaging die wij samen met 
Exquip aangegaan zijn is om te zien of zij voor ons een 

halffabricaat kunnen maken wat nog een minimale 
inspanning vergt bij de assemblage.” Doel daarbij 
was dat de binnenbehuizing en de buitenbehuizing 
van de afsluitkap uit één onderdeel bestaan, zodat 
alleen het handvat nog geassembleerd hoeft te 
worden. “Materiaaltechnisch en producttechnisch is 
het behoorlijk complex om dat voor elkaar te krijgen”, 
vertelt Lübbers.  

Het product van Pipe Proteq is gemaakt van kunststof. 
Vloeibaar kunststof wordt in een matrijs (mal) 
gespoten waarna het stolt en krimpt. Een proces wat 
nauw luistert, legt Lübbers uit: “Een tiende millimeter 
maakt bij ons het verschil. Het is een enorme 
uitdaging om een halffabricaat te krijgen dat zodanig 
goed is, dat je ook met een minimale nabewerking aan 
de kwaliteitsnormen voldoet. Daarbij moest het voor 
Exquip tegen acceptabele kosten fabriceerbaar zijn 
en voor ons 70 – 80 % minder assemblagetijd kosten. 
Daar hebben beide partijen baat bij. Als wij meer 
verkopen, verkopen zij ook meer.”  

Kennis bij elkaar brengen
Volgens Lübbers was dit de meest complexe matrijs 
die Exquip ooit gemaakt heeft. “Zij hebben de kennis 
van hun matrijstechniek en wij hebben de kennis van 
het product. Het is best een uitdaging geweest, zeker 

Roy Lübbers 
directeur
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Henk Gritter 
Programmaleider Smart Industry

Smart Industry kan een 
blijvend succes worden
Digitalisering heeft wereldwijd grote invloed op de 
industrie. Nieuwe technologieën, gedreven door deze 
digitalisering, bieden ondernemers uit iedere 
windhoek nieuwe kansen. Wereldwijd wordt daarom 
fors geïnvesteerd in het ‘verslimmen’ van productie-
processen in de industrie. In Duitsland wordt er niet 
voor niets gesproken over Industrie 4.0: de vierde 
industriële revolutie. Door de ontwikkeling van 
nieuwe ICT en productietechnologie, noemen we 
deze beweging in Nederland smart industry.

Smart Industry is de verregaande digitalisering en 
verweving van apparaten, productiemiddelen en 
organisaties. Daardoor ontstaan nieuwe manieren 
van produceren, businessmodellen en sectoren. Zo 
kunnen slimme industrieën zeer flexibel produceren, 
zowel wat het product betreft (specificaties, kwaliteit, 
ontwerp), de hoeveelheid en de levertijd. Bovendien 
springen ze bijzonder efficiënt om met grondstoffen.
Nederland werkt stevig door aan Smart Industry. In 
2014 ging het publiek-private team Smart Industry 
van start. 

Nu 5 jaar later staat er een sterke infrastructuur.  
Het meest zichtbare zijn de 41 Smart Industry 
fieldlabs. Dit zijn proeftuinen waar innovaties  
worden getest, ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Het brede bedrijfsleven moet mee in deze beweging. 
Zowel grootbedrijf als mkb. En daar hebben we 
elkaar voor nodig. Want hoe mooi de techniek ook is, 
het zijn uiteindelijk de mensen die alles samen-
brengen. Wanneer bedrijven productieprocessen 
verslimmen, maakt dit hen minder kwetsbaar.  
Maar het verslimmen van een onderneming is voor 
ondernemers alleen vaak niet haalbaar. Voor hen is 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
kennis instellingen onmisbaar. 

Om van Smart Industry echt een succes te maken 
kan er niet alleen nationaal worden gedacht.  
Standaarden ontstaan niet alleen in Nederland,  
de waardeketens zijn tevens veelal internationaal. 
Daarom moeten landen internationaal samen 
optrekken om de kansen van Smart Industry te 
benutten. 

 

Column 
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is het door iotec ontwikkelde sensorsysteem 
onderscheidend, omdat deze een veel hoger aantal 
sensoren omvat waarmee aanzienlijk meer aspecten 
in de productieomgeving gemeten kunnen worden. 
Zo kan ons sensorsysteem bijvoorbeeld ook met 
informatie over productieprocessen (bijv. indeling 
ploegendiensten) werken, die voor de optimalisatie 
van de werkomgevingskwaliteit erg relevant zijn”, 
vertelt Mentrup.
“Een belangrijke uitdaging in het project was dat we te 
maken hebben met verschillende sensoren, waardoor 
het risico optreedt dat deze elkaar beïnvloeden. 
Daarnaast moesten we de software ook integreren 
met de hardware, zodat de verzamelde data naar een 
portal getransporteerd kan worden. Daarvoor hebben 
we ook een firmware ontwikkeld, die de verzamelde 
data kan uitlezen en daarna de meetresultaten kan 
verzenden”, verklaart Mentrup. 

iotec werkte in het kader van het project samen met 
de Nederlandse partner HMPA, vertelt Mentrup: “Zij 
houden zich bezig met het thema arbeidsveiligheid, 
voeren risicoanalyses uit en kunnen vaststellen of 
een productieomgeving aan de veiligheidseisen 
voldoet. Ze konden ons ondersteunen op het 
gebied van ontwikkeling met de focus op de latere 
certificering. Als samenwerkingspartner heeft HMPA 

ons tevens voorzien van informatie op het gebied 
van productieprocessen en veiligheidstests, die nuttig 
waren bij de ontwikkeling van het sensorsysteem.” 
“Voor iPro-N hadden wij nog geen ervaring 
met grensoverschrijdende samenwerking met 
Nederlandse partners. De eerste contacten met 
Nederland werden pas binnen iPro-N gelegd. 
Daarvoor hebben we uitstekend gebruik kunnen 
maken van het iPro-N-netwerk. 

Barrières overwinnen 
De aanmeldingsprocedure was bovendien praktisch 
en eenvoudig georganiseerd. Al met al heeft iPro-N 
ons een uitbreiding van ons netwerk opgeleverd. 
Bij grensoverschrijdende samenwerking heb je 
natuurlijk altijd te maken met bepaalde spraak- en 
cultuurbarrières. Deze hebben we kunnen overwinnen 
binnen het project, waardoor we mooie stappen 
hebben gezet. Ook op technologisch niveau konden 
wij ons verder ontwikkelen, doordat we knowhow en 
een eigen productportfolio konden opbouwen. De 
eerste stap na afloop van het iPro-N-project zal een 
evaluatie zijn. Uit deze evaluatie willen we destilleren 
of er nog aanpassingen in de sensoren en parameters 
gedaan moeten worden, aldus Mentrup.”

“Ik kan iPro-N van harte aanbevelen, omdat dit 
grensoverschrijdende project daadwerkelijk grenzen 
wegneemt. Je bent daardoor minder afhankelijk van 
de binnenlandse markt, je hebt tegelijkertijd je blik 
kunnen verruimen in het buurland”, sluit Mentrup af.

iotec GmbH is een leverancier van ontwikkelings- 
en productiediensten op het gebied van 
sensortechnologie. Het bedrijf uit het Duitse 
Osnabrück, dat in 2012 werd opgericht, houdt 
zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van 
individuele oplossingen voor de machinebouw. Een 
van de doelstellingen van iotec is het ondersteunen 
van bedrijven bij hun kwaliteitsmanagement tijdens 
het productieproces door middel van de toepassing 
van sensoriek. Hoewel iotec zich vanaf haar oprichting 
met name op de sector landbouwtechniek heeft 
gericht, zijn zij vanaf 2015 in toenemende mate voor 
de industrie gaan ontwikkelen. 

“Wij onderscheiden ons van onze concurrenten 
doordat we niet alleen de ontwikkelwerkzaamheden 
uitvoeren, maar ook een duidelijke onderzoeksfunctie 
innemen”, aldus Daniel Mentrup, directeur bij iotec. 
Tijdens het uitvoeren van haalbaarheidsstudies 
werken wij bijvoorbeeld nauw samen met 
hogescholen en universiteiten.”

Optimalisatie werkomgeving 
“Binnen iPro-N hebben wij ons beziggehouden met 
de ontwikkeling van een sensorieksysteem om de 
werkplaatskwaliteit en arbeidsveiligheid te kunnen 
bepalen”, vertelt Mentrup. De basis van het project 
vormt de ontwikkeling van een sensorsysteem 
waarmee verschillende omgevingsparameters in de 
productieomgeving bepaald kunnen worden die een 
invloed hebben op de werkomstandigheden. “Hierbij 
valt bijvoorbeeld te denken aan de luchtkwaliteit, 
omgevingsruis, lichtintensiteit en bepaalde trillingen. 
Een zeer groot aantal variabelen kan invloed hebben 
op de veiligheid en kwaliteit van de werkomgeving. 
Omgevingskenmerken bepalen bovendien 
grotendeels de risico’s en gevaren in de werkplaats. 
Wij wilden daarom een sensorsysteem ontwikkelen, 
dat deze verschillende parameters in kaart brengt en 
aan de hand daarvan in staat is om te bepalen wat de 
omgevingskwaliteit in de productieomgeving is. 

De verschillende scores die uit de meetresultaten 
voortvloeien worden vervolgens op een dashboard 
getoond. Bedrijven kunnen op basis daarvan hun 
kwaliteitsmanagement vormgeven”, legt Mentrup uit.
“Met ons sensorsysteem richten wij ons op bedrijven 
waarbij gezondheidsmanagement een belangrijke 
rol speelt. Veelal beschikken kleinere organisaties 
doorgaans namelijk niet over de expertise die voor 
het meten van de kwaliteit van de werkomgeving 
vereist is. 

Wij bedienen met onze oplossingen vooral 
de klassieke maakindustrie. De grotere 
productiebedrijven hebben daarbij onze focus, 
omdat zij gezondheidsmanagement hoog in het 
vaandel hebben staan. Wij hebben hen ervan kunnen 
overtuigen dat de kwaliteit van de werkomgeving 
een belangrijke issue is om medewerkers op de 
lange termijn vitaal te houden. Wanneer bepaalde 
limieten op de werkvloer bijvoorbeeld overschreden 
worden, dan wordt het management daarover via 
het dashboard tijdig geïnformeerd, waardoor de 
noodzakelijke aanpassingen gedaan kunnen worden. 
Op dit moment zijn systemen op de markt die de 
werkkwaliteit in kantooromgevingen kunnen meten en 
monitoren. Voor productieomgevingen zijn dergelijke 
systemen helaas nog niet ontwikkeld. Bovendien 

Sensoren vergroten veiligheid werkplaats 
iotec GmbH  

Daniel Mentrup
directeur

Simon Kerssen
directeur
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Kalibreren
Samen met DMT heeft Omnidots eerst onderzoek 
gedaan naar de normen voor de Duitse markt. Daarna 
begon de verdere ontwikkeling van de kallibratie. “Van 
buiten is er geen verschil met ons bestaande product, 
het gaat om de ontwikkeling van de firmware.” Daarna 
kon DMT valideren of er inderdaad aan de (Duitse) 
normen werd voldaan en of de kallibratiesoftware 
zo goed werkte als bedacht. “Alles werkte goed dus 
kunnen we ons nu richten op verdere vermarkting. 
Voor de toekomst bekijkt Omnidots of haar 
technologie ook toegepast kan worden bij de 
monitoring van infrastructuur, zoals bijvoorbeeld 
bruggen.  

Omnidots kwam in contact met de mogelijkheden 
van iPro-N via programmapartner TCNN 
(TechnologieCentrum Noord-Nederland), vertelt Bolt: 
“De aanvraagperiode verliep goed, de communicatie 
prettig en voor ons was het fijn dat er voldoende 
inhoudelijke kennis aanwezig was bij de mensen die 
de aanvraag beoordelen. Zij waren goed in staat om 
in te schatten dat wat wij doen echt vernieuwend 
is. Voor ons was dankzij iPro-N de investering beter 
te overzien, in die zin hebben ze de innovatie mede 
mogelijk gemaakt”, besluit Bolt. 

Verovering Duitse markt met  
slimme sensoren Omnidots
Omnidots  

Omnidots maakt het makkelijk om trillingen te meten 
die door bouwwerkzaamheden worden veroorzaakt. 
Het bedrijf uit Bedum wil ook in Duitsland voet aan 
de grond krijgen en zocht daarom binnen het iPro-
N-programma de samenwerking met een Duitse 
partij om aan de normen en eisen te voldoen en haar 
product te valideren. 

Het Groningse Omnidots maakt kleine kastjes die 
eenvoudig te installeren zijn en trillingen kunnen 
meten. Dan valt te denken aan trillingen die 
voortkomen door bouwwerkzaamheden, maar 
bijvoorbeeld ook aan trillingen veroorzaakt door 
verkeer. Mark Bolt is CEO van Omnidots: “Met 
onze apparatuur kunnen onze klanten zien of er 
tijdens werkzaamheden normen en grenswaarden 

worden overschreden. Onze klanten zijn met name 
geotechnische adviesbureaus die ingehuurd worden 
door aannemers, of andere partijen die in de bouw 
actief zijn.” Zo is er minder kans op schade is bij 
omliggende gebouwen. “Je wil toch eigenlijk niet meer 
dat als je ergens gaat bouwen dat je dan dingen van 
een ander stuk maakt. Voor onze klanten zit er dus 
ook een stuk kostenafweging bij”, merkt Bolt op. 

Snel en makkelijk uit te lezen
Omnidots is niet het enige bedrijf dat meetapparatuur 
voor trillingen maakt. “Er zijn andere partijen die al 
jaren bestaan.” De concurrentie heeft echter enigszins 
stilgezeten in hun ontwikkeling. Een mogelijkheid 
voor Bolt en zijn team: “Bestaande technologie was 
log, groot en ouderwets. Wij zagen kans om met de 
technologie die wij in huis hebben alles te integreren 
in een kleine sensor en het mogelijk te maken dat 
die sensoren automatisch data doorsturen naar een 
online webplatform.” Op dat systeem kan de klant 
inloggen en direct meekijken naar de meetgegevens. 
Ook in de installatie biedt het systeem van Omnidots 
voordelen. “Ons kastje is makkelijk aan de muur te 
schroeven, en stelt zichzelf direct op ‘nul’, waarbij 
andere systemen werken met een sensorkoffer 
die heel nauwkeurig waterpas gemonteerd 
worden, anders meet het niet goed. Vaak worden 

meetgegevens dan nog lokaal opgeslagen en moet je 
naar het instrument toe om de data uit te lezen met 
een kabeltje.” Kortom de producten van Omnidots 
zijn kleiner, makkelijker uit te lezen en sneller te 
monteren.

Data-analyse 
Meten is een, maar daar begint het pas: “De data 
wordt bij ons beter gepresenteerd. We kunnen met 
ons platform bovendien meerdere sensoren tegelijk 
uitlezen en snel de gegevens van diverse sensoren 
vergelijken. Zo wordt het mogelijk op grotere schaal te 
meten met beter inzicht in trillingsproblemen, zonder 
data of metingen te missen”, vertelt Bolt. Met de 
analyse van de data is een grote slag te maken, juist 
door intelligenter met data om te gaan.
Voor Omnidots was er een duidelijke reden om mee 
te doen aan de grensoverschrijdende samenwerking 
die iPro-N biedt. “We willen graag de Duitse markt 
betreden. En daarom moeten onze sensoren voldoen 
aan Duitse regelgeving. DMT kon metingen verrichten 
om te kijken of onze spullen aan de regels voldoen.” 
DMT Group, dochteronderneming van TÜV NORD, 
biedt onafhankelijk haar diensten aan op onder 
meer het gebied van bouw- en meetkunde, zoals het 
validatietraject wat Omnidots is aangegaan.    
 

Marko Bolt
CEO
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Als een van de sterkste regionale initiatieven van 
Duitsland, ondersteunt Münsterland e.V. actief 
toerisme, innovatieve economie, betekenisvolle 
wetenschap en inspirerende cultuur. Circa veertig 
medewerkers werken mee aan het verder ontwikkelen 
van de regio voor alle 1,6 miljoen inwoners. Tot de 
leden behoren ongeveer 200 ondernemingen uit 
verschillende sectoren van Münsterland, Kamer van 
Koophandels, instellingen en verenigingen, evenals 
de stad Münster, 65 steden en gemeenten uit de 
districten Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf 
en enkele buurgemeenten. Als schakel tussen 
Münsterland en de EU, bond en het land coördineert 
en vertaalt Münsterland e.V. europa-, bonds- en 
landelijk politieke doelstellingen en programma’s ter 
bevordering van structurele samenwerking gericht 
op het Münsterland. Het regionale agentschap van 
Münsterland e.V. implementeert samen met partners 
subsidieprojecten van het ministerie van Noordrijn-
Westfalen.

Ruth Petermann
petermann@muensterland.com
0049 2571 949313
www.muensterland.com

TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) is 
een stichting die zich richt op de ondernemer uit 
het noordelijk industrieel en stuwend mkb. TCNN 
staat voor economische versterking van Noord-
Nederland en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, 
met name het midden- en klein bedrijf (mkb). TCNN 
biedt de noordelijke mkb-ondernemer in diverse 
uiteenlopende projecten ondersteuning bij alle 
soorten vragen en problemen op technologisch, 
bedrijfskundig en economisch gebied.
In het project iPro-N begeleidt TCNN diverse mkb- 
ondernemers uit de Noordelijke provincies met 
het realiseren van product- en procesinnovaties 
op het gebied van Smart Industries en Industrie 
4.0. Ze begeleiden ondernemers onder andere met 
het opstellen van projectplannen, het vinden van 
samenwerkingspartners en het indienen van de 
subsidieaanvragen.

Dirk Jan Hummel
dirkjanhummel@tcnn.nl
0031 50 5752836
www.tcnn.nl

TAFH Münster GmbH is het centrale agentschap 
voor projectontwikkeling en de bevordering van 
innovatie aan de FH Münster. Zij brengen experts 
uit de academische wereld en het bedrijfsleven met 
elkaar in contact, om samen de aanzet te geven tot 
innovatieprojecten – bijvoorbeeld op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling, opleiding en bijscholing 
of het ondersteunen van initiatieven uit het 
bedrijfsleven. Grensoverschrijdende samenwerking 
is één van de belangrijkste onderdelen van hun werk 
en daartoe beschikken zij over veel uiteenlopende 
en specialistische knowhow en hebben een groot 
Nederlands-Duits netwerk. In het kader van het 
INTERREG-project iPro-N ondersteunt de TAFH 
Münster GmbH de leadpartner Oost NL bij de 
grensoverschrijdende financiële afwikkeling van het 
project.

Julia Nyenhuis
nyenhuis@ta.fh-muenster.de
00 49 251 8364633
www.fh-muenster.de

iPro-N partners

tner:Leadpar

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van 
Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en de provincies 
Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale 
economie. Dit doen ze door met publiek geld te 
investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast 
deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar 
kennis, kunde en netwerk beschikbaar. Ze zijn actief 
in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.
Een optimale balans tussen financieel en maat-
schappelijk rendement is voor hun van groot belang. 
Ze laten ondernemers innoveren, investeren en 
internationaliseren om hun groei te versnellen.  
Zo zorgen ze voor de duurzame groei van de 
regionale economie en werkgelegenheid. 

Alex van Geldrop
alex.vangeldrop@oostnl.nl
0031 6 2885 1997
www.oostnl.nl

Emsland GmbH biedt bedrijven in de regio een compleet 
pakket aan ondersteunende diensten, bestaande uit 
advies, kwalificatie en netwerken. Het diensten- en 
evenementenaanbod richt zich tot starters en jonge 
ondernemingen, die vanaf het oprichtingsplan tot en 
met de realisatie van hun ondernemersideeën begeleid 
worden met advies en ondersteuning.
Tot Emsland GmbH behoort ook het in 2004 opgerichte 
MEMA-netwerk, dat een platform biedt voor bedrijven in 
de metaal- en machinebouwsector om deze regionaal 
buitengewoon belangrijke bedrijfstak te promoten. 
Bovendien biedt Emsland GmbH met het bevorderen 
van innovaties kleine en middelgrote ondernemingen  
de mogelijkheid om hun innovatieve ideeën in concrete 
projecten om te zetten. De focus ligt daarbij op het 
bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking 
met Nederlandse bedrijven. Naast Interreg-projecten 
worden er speciale, regionaal gebonden 
subsidieprogramma´s uitgevoerd.

Markus Mebben
markus.mebben@emsland.de
0049 5931 445019
www.emslandgmbh.nl

Het team van professionals bij Novel-T ondersteunt 
bedrijven met innovatievraagstukken en startups in 
het realiseren van hun innovatieve idee. Daarnaast 
screent Novel-T baanbrekend onderzoek bij de 
Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en 
verbinden ze deze kennis met de markt. Novel-T 
faciliteert in alle fases vanaf het ontstaan van de 
businesscase tot marktgang. Naast een start- en 
groeiprogramma voor ondernemers bieden ze 
toegang tot kennis, talent, kapitaal, onderzoeks- en 
testfaciliteiten en een relevant netwerk. Namens 
de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de 
regionale overheid werkt Novel-T aan een vruchtbaar 
innovatie-ecosysteem in Twente en dragen ze bij aan 
meer economische groei én een duurzame, gezonde 
en veilige samenleving.

Bas Ramaker
b.ramaker@novelt.com
0031 6 333 163 37
www.novelt.com

tner:Leadpar
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Financiers

Europäische Union
Europese Unie

iPro-N is een Nederlands-Duits project, dat ondersteund 
wordt door het INTERREG V A-programma.
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