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01 
Data vormen basis: Durf niet 
alleen een productiebedrijf te zijn, 
maar ook een dienstverlenend 
bedrijf dat door data wordt 
aangestuurd. Neem alle angst 
rond verandering weg, door 
klanten te onderwijzen en van 
hen te leren in een voortdurende 
samenwerking. 

02 
Neem een houding van 
probleemoplossing aan: Ga 
allereerst uit van de vereisten van 
je klanten. Stel eerst problemen 
vast, stel hypothesen samen over 
procesoplossingen en ga na hoe 
je IoT kunt gebruiken om het 
gewenste resultaat te behalen.

03 
Beveiliging: Bouw waar 
nodig aanvullende 
cyberbeveiligingsmogelijkheden 
in je IoT-oplossingen 
in. Overweeg ook extra 
cyberbeveiligingsprocessen 
waarmee je data en privacy 
beschermt. 

Van productiebedrijf naar 
databedrijf
Johnson Controls, dat al meer dan een eeuw bestaat, is met zijn 120.000 
werknemers in meer dan 150 landen en een wereldwijde verkoopomzet 
van meer dan 30 miljard dollar, een belangrijke fabrikant van 
bouwtechnologieën en -oplossingen. Ontdek hoe dit bedrijf IoT 
gebruikt om het tijdperk van succes op basis van data in te luiden 
voor klanten. 

Bekijk nu 

Uiteindelijk moeten de vereisten van klanten ons eerste uitgangspunt 
vormen, evenals aanduiden welke problemen we moeten oplossen 
en wat de beste manier vormt om die problemen op te lossen.

Vineet Sinha,
GM Enterprise Management en Smart Connected Equipment, 
Johnson Controls

Drie best practices van Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB


4Maart 2019 Video's

Belangrijk leider in de energiesector 
wil impact van IoT schalen
Schneider Electric heeft ongeveer 144.000 medewerkers in dienst en 
heeft een rijke geschiedenis als wereldwijd toonaangevend bedrijf 
in energiebeheer en -automatisering. Ontdek hoe het bedrijf IoT-
projecten heeft gekozen en geïmplementeerd, waarbij vanaf het 
begin de schaalbaarheid werd ingepland. 

Bekijk nu 

Allereerst moet je de juiste machine zien te vinden om je oplossing te 
testen. Dat moet dus een heel belangrijke machine zijn, dus een met 
veel problemen of waarvoor de impact heel groot zal zijn.

Mathieu Pompeo,
Smart Factory Project Leader, 
Schneider Electric

01 
Schaalbaarheid: Als je vanaf 
het begin een architectuur 
maakt waarmee IoT in het 
hele ecosysteem kan worden 
geschaald, wordt het veel 
eenvoudiger om succes 
voor andere stappen in het 
productieproces te repliceren. 

02
Test op verstandige wijze: 
Zoek de juiste machine om de 
oplossing te testen. Dat moet een 
machine zijn waarop de grote 
impact van IoT duidelijk wordt, 
zodat je over een sterk proof of 
concept beschikt voor IoT. Op 
die manier kun je steun vergaren 
voor verdere uitbreiding van de 
technologie. 

03 
Betrokkenheid van het 
personeel: Duid de vaardigheden 
en mensen aan die je voor het 
project nodig hebt en betrek 
die mensen op voorhand. Train 
operationeel personeel waar 
nodig vóór implementatie, 
zodat ze de informatie kunnen 
gebruiken die je apparaten 
vastleggen. 

Drie best practices van Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Succesvolle snackfabrikant bereidt 
zich voor op wereldwijde groei
Majans is een van de grootste snackproducenten in familiebezit van 
Australië en heeft 120 mensen in dienst op de fabriek in Queensland. 
Ontdek hoe het bedrijf stap voor stap de efficiency kan verbeteren 
en de bedrijfsvoering kan moderniseren. 

Bekijk nu 

We beschouwden IoT niet als kosten, maar als een investering en 
feitelijk als een manier om kosten te vermijden. Het hele bedrijf stond 
erachter om er nu geld in te steken, zodat we kosten kunnen besparen 
op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Andrew McManus, 
Manufacturing Manager, 
Majans

01 
Financiële impact: 
Presenteer IoT als een manier 
om geld te besparen op 
de dagelijkse bedrijfsvoering, 
om alle belanghebbenden 
achter je te krijgen. Dat verhoogt 
de steun en maakt implementatie 
eenvoudiger.

02 
Begin klein: Plan een IoT-
infrastructuur die kan worden 
geschaald door één eenvoudige 
productielijn aan te duiden en 
een of twee zaken die je wilt 
meten. Zo kun je de complexiteit 
beheersen van de coördinatie 
van verschillende technologieën, 
machines en systemen. Vervolgens 
kun je opschalen en IoT voor 
andere processen toepassen.

03 
Interoperabiliteit: Beheer 
de problemen in verband 
met meerdere platforms 
en technologieën door 
je leveranciers en partners 
zorgvuldig te kiezen/in te zetten.

Drie best practices van Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Inleiding

Heb je de laatste keer dat je op een vakbeurs was of een congres 
bijwoonde gehoord over je concurrent en hoe die IoT gebruikt? Het 
Internet of Things (IoT) is veel meer dan het nieuwste modewoord 
in de technologie. Het is een technologie die sectoren op zijn kop 
zet en waarmee je je bedrijf meerwaarde kunt verlenen op basis 
van voorheen verborgen data. Dit geldt met name voor fabrikanten. 

Laat je niet afschrikken door zorgen over kosten, complexiteit 
of beveiliging. Al deze aspecten zijn beheersbaars en je wilt 
geen achterstand oplopen omdat je niet zeker weet waar 
je met Industry 4.0 moet beginnen. 
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Leer van toonaangevende 
bedrijven

"Is IoT niet veel te duur?"

De mogelijkheden om directer verbinding te maken met onze 
eindgebruikers en consumenten, om onze apparaten te volgen, 
om na te gaan hoe onze apparaten en onderdelen werken, maar 
om er vervolgens ook nieuwe bedrijfsmodellen uit af te leiden en 
om nieuwe waardestromen aan te boren, waardoor klanten meer 
kunnen doen met bestaande apparatuur, zorgen voor een grote 
verstoring in de industrie.

Michael MacKenzie,
Vice President van EcoStruxure Technology Platforms,
Schneider Electric 

Soms wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Het echte belang ligt in 
het inzicht in wat de ware, volledige kosten zullen zijn en welke ROI 
je kunt verwachten. Begin allereerst met je grootste uitdagingen. 
Welke problemen probeer je op te lossen? Vervolgens kun je bekijken 
wat momenteel de kosten van het probleem bedragen, welke IoT-
investering is vereist en wat de verwachte besparingen zijn. 

Het goede nieuws is dat je er niet alleen voor staat. Een vertrouwde 
partner kan de processen nuchter beoordelen en je verschillende 
opties bieden, afhankelijk van je behoeften en je budget. Dus zaken die 
variëren van eenvoudige apparaatsensoren die worden verbonden met 
je bestaande productiefaciliteiten, tot een volledig beheerde oplossing 
met een prijs per apparaat, zodat je exact kunt weten wat het nu en in 
de toekomst zal kosten. 

Leer van toonaangevende bedrijven
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"We weten niet waar we moeten beginnen."

Het advies dat ik een organisatie zou geven, is dat je allereerst het 
probleem moet doorgronden. Richt je volkomen op het probleem, en niet 
op de oplossing. Als je het probleem eenmaal begrijpt, ga je op zoek naar een 
partner die uitgebreide en toekomstbestendige mogelijkheden kan bieden, 
zoals Microsoft, dat op mij een grote indruk maakt voor deze markt.

Shane O’Neill, 
Enterprise Infrastructure Architect en IoT Lead, 
Rolls Royce

Veel producenten, met name in het MKB, vinden het IoT en alle onderdelen 
en aspecten ervan onoverkomelijk. Weten waar je moet beginnen kan erg 
lastig zijn: achterhalen wat het bereik moet zijn, welke nieuwe technologie 
wordt vereist en welke impact dit op het bedrijf zal hebben. Klein beginnen is 
altijd een goede strategie. Na verloop van tijd kun je oplossingen opschalen via 
extra investeringen op plaatsen waar die voor je bedrijf het meeste opleveren. Als de 
eerste implementatie  eenmaal soepel draait, kun je opschalen naar andere gebieden. 
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"Hoe staat het met de beveiliging?"

Vanuit veiligheidsoogpunt moet je de activa in de productie-omgeving 
beheren. Je kunt de productie vanzelfsprekend niet verstoren, maar 
je moet wel zorgen voor een bepaalde beveiliging in die omgeving.

Doug Weber, 
Business Manager, Analytics & Collaboration, 
Rockwell Automation

Zonder de juiste planning en toezicht heeft IoT het potentieel om 
kwetsbaarheden bloot te leggen of te introduceren op gebieden als 
apparaatcontrole en dataprivacy. Beveiliging moet je dus absolute 
prioriteit verlenen. Laat je hierdoor echter niet tegenhouden: profiteer 
van het IoT om je bedrijf te laten groeien. Dit betekent wel dat je je 
technologische partners zorgvuldig moet uitkiezen. Microsoft bouwt 
beveiliging op elk niveau van producten en services in. Azure IoT is 
ontwikkeld om gemoedsrust te bieden, met een allesomvattende 
aanpak waarbij je controle en vertrouwen kunt behouden voor data, 
apparaten en applicaties. 
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267 miljard dollar
Voorspelde uitgaven aan IoT 
door fabrikanten tot 20211

+ 100 miljoen dollar
Gemiddelde stijging van het bedrijfsresultaat in 
bedrijven met de grootste digitale transformatie2

25,1 miljard
Gartner voorspelt dat er 25,1 miljard IoT-
apparaten zijn tegen het einde van 20213

De groei van IoT: 
de cijfers
IoT maakt een groei door in organisaties van elke omvang en 
ook kleinere bedrijven kunnen hiervan de vruchten plukken.
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Wat is IoT?

Dat is exact wat het Internet of Things is. Al je dingen, zoals 
machines, trucks, producten, allerlei soorten apparaten of duurzame 
goederen, worden uitgerust met sensoren met mogelijkheden om 
data te verzamelen en verzenden. Al deze zaken zijn verbonden via 
internet, zodat je bedrijfssystemen die data kunnen ontvangen en 
analyseren en je hieruit inzichten kunt verkrijgen. Vervolgens kun 
je aan de slag met die data, op basis van afzonderlijke beslissingen 
of via een geautomatiseerde methode die wordt geactiveerd zodra 
aan een specifieke set voorwaarden wordt voldaan. 

Je dingen + sensoren

Data analysis + inzichten

Acties + besluitvorming
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Hoe je bedrijf van 
IoT kan profiteren
Je beschikt dus over de mogelijkheden om de apparatuur die je al hebt 
te gebruiken om data te verzamelen die tot nieuwe inzichten leiden. 
Maar hoe kan je bedrijf daarvan profiteren? 

Deze acht IoT-scenario's bieden bedrijven echte meerwaarde: 

Data van apparaten vastleggen 
en de prestaties bewaken om 
bedrijfssystemen te verbeteren.

De prestaties en 
omstandigheden van apparatuur 
en machines analyseren en 
advanced analytics toepassen 
om voorspellingen te doen over 
wanneer onderhoud is vereist.

Externe bewaking Predictive maintenance

Realtime inzichten verkrijgen om 
de doelmatigheid te vergroten, 
hogere kwaliteit te waarborgen 
en verlies te beperken in de 
toeleveringsketen als geheel.

Je ruimten, gebouwen, 
fabrieken en terreinen beheren 
om verspilling te verminderen, 
doelmatigheid te optimaliseren 
en de productiviteit te verbeteren.

Verbonden toeleveringsketen Faciliteitenbeheer

Alle operationele data 
samenvoegen, in realtime en voor 
bepaalde perioden analyseren 
vanuit historisch oogpunt en je 
processen optimaliseren.

De overstap maken van het 
verkopen van producten naar 
het verkopen van resultaten, om 
de betrokkenheid van klanten en 
je dienstverlening te verbeteren 
en je bedrijf te transformeren.

Operationele uitmuntendheid Verbonden producten

De prestaties van je machines, 
processen en productielijnen 
maximaliseren door de optimale 
bedrijfsvoering te garanderen 
in verhouding tot de beoogde 
capaciteit. 

Het gebruik van land, water en 
andere hulpbronnen bewaken, 
beheren en optimaliseren door 
data te verzamelen die de 
besluitvorming verbetert en 
opbrengsten maximaliseert.

Algehele efficiëntie van 
apparatuur

Precisielandbouw

Hoe je bedrijf van IoT kan profiteren
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Plan je succes
Als je hebt besloten dat je wilt profiteren van de bedrijfswaarde die alleen IoT 
kan leveren, is de volgende stap de planning. Volgens onderzoek dat Keystone in 
2018 heeft uitgevoerd naar de implementatie van IoT, is de grootste overweging 
bij het besluit tot implementatie het interne verandermanagement. Succesvolle 
implementatie van IoT is afhankelijk van een inzet voor het initiatief die zowel 
van de hoogste leiding als van het personeel op de werkvloer afkomstig is. Ook 
een samenwerking tussen de verschillende bedrijfsfuncties is belangrijk. Intern 
verandermanagement is vaak een van de moeilijkste gebieden voor bedrijven. 
Ze kunnen te maken krijgen met weerstand tegen verandering van zowel de 
leiding als werknemers of het moeilijk vinden om samenwerking tussen de 
bedrijfsfuncties mogelijk te maken. 

Zorgen dat de leiding erachter staat
Het kan lastig zijn om de steun van de hoogste leiding te krijgen als het project 
wordt beschouwd als "alweer een nieuwe IT-initiatief". Steun van de senior leiding 
binnen je organisatie is echter van cruciaal belang om een aantal redenen, zoals:

• De vereiste financiering rondkrijgen
• Het eens worden over ondernemingswijde meetcijfers
• Aantonen dat iedereen in het bedrijf "mee wil"
• Het vereiste personeel vrijmaken ter ondersteuning van het initiatief
• Multifunctionele teams samenstellen

Overweeg dit scenario bij de productie. Telkens wanneer er een storing optreedt 
in een deel van de productielijn, kost het niet alleen geld om deze op te lossen, 
maar loop je ook de winst mis die niet kan worden gegenereerd door de 
storing. Telkens wanneer er een grondstof die of een onderdeel dat niet aan de 
normen voldoet of een fabricagefout in de lijn doordringt, ontstaat er een grote 
hoeveelheid verspilling als gevolg van het probleem. Maar stel dat je kon weten 
wanneer er een storing zou kunnen optreden voordat dit daadwerkelijk het 
geval is. Of je kwaliteitsproblemen zou kunnen vaststellen voordat de productie 
het einde van de lijn bereikt. Stel je voor dat je problemen voor klanten die je 
producten gebruiken zou kunnen vaststellen en je het onderhoud een onderdeel 
van je merk zou kunnen maken. Dat kan nu allemaal met IoT.
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De acceptatie door medewerkers stimuleren
Steun verkrijgen van het personeel op de fabrieksvloer kan lastig zijn als 
werknemers IoT als een bedreiging zien voor hun huidige baan en een 
vertrouwde manier van werken. Maar hun steun is van kritiek belang en 
kan een heel positieve invloed hebben op de bedrijfscultuur, het moreel 
en de algehele bedrijfsprestaties door:

• Te zorgen dat de organisatie over de vereiste kennis beschikt 
ter ondersteuning van een IoT-initiatief 

• Trainingsvereisten die prioriteit verdienen aan te duiden 
• Implementatieplannen te maken die interne steun zo groot 

mogelijk maken 
• Je organisatie als één geheel achter een gemeenschappelijke set 

doelen en streefcijfers te krijgen
• Duidelijk te maken hoe Industry 4.0 het personeel ondersteunt 

en kan leiden tot verdere ontwikkeling van de organisatie

Zorg dat werknemers het gevoel krijgen dat ze een stem hebben in 
de verandering door hierover op transparante wijze en regelmatig te 
communiceren en toon aan hoe IoT kan bijdragen aan het behalen van 
bedrijfsdoelstellingen. Duid de noodzakelijke veranderingen in de cultuur 
helder aan. Bestaande werknemers trainen is ook van groot belang om hun 
steun te verkrijgen. Identificeer de werknemers met de juiste kenmerken, 
zoals een interesse in data en technologie, en bied onderwijs in de vorm 
van e-learningmodules, IoT-video's, persoonlijke trainingssessies, training 
door experts of online lessen. Er zal ook nieuw talent moeten worden 
geworven, vaak op het gebied van techniek, data analytics en IoT-
leiderschap. Het is belangrijk om HR vroeg op beide fronten te betrekken.

De kans op de vereiste steun is groter als je het probleem vanuit het 
oogpunt van de leiding beschouwt. Het is belangrijk dat je het project 
voorstelt als initiatief dat aan specifieke bedrijfsbehoeften kan voldoen. 
Als je ook klanten vanaf het begin betrekt, kun je bewijs verzamelen voor 
de impact die het initiatief kan hebben. Bovendien kun je met bewijs 
van de activiteiten van concurrenten ook de urgentie van effectieve 
concurrentie met behulp van IoT benadrukken en de haalbaarheid 
aantonen, omdat de technologie immers ook door rivalen wordt gebruikt.
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Een multifunctioneel team samenstellen
Organisatiestructuren in afzonderlijke silo's zijn veel minder geschikt voor 
de vereisten van digitale transformatie. Bij IoT-initiatieven zijn vaak veel 
bedrijfsdivisies betrokken, zodat teams onderling moeten worden afgestemd 
en moeten samenwerken. Daarom is het van cruciaal belang dat een 
toegewijd multifunctioneel team wordt samengesteld. Drie mogelijk opties 
voor het samenstellen van een dergelijk team kwamen uit het onderzoek van 
Keystone naar voren:

• Zelfstandig bedrijfsonderdeel met winst- en verliesverantwoordelijkheid 
voor slimme, verbonden producten 

• Stuurgroep met vertegenwoordiging uit meerdere bedrijfsonderdelen 
met voorvechters van IoT afkomstig uit deze onderdelen

• Center of excellence als afzonderlijke kostenplaats waar andere 
bedrijfsonderdelen voor steun terecht kunnen

Zonder deze uitlijning gaan afzonderlijke teams vaak op niet-gecoördineerde 
wijze aan de slag met initiatieven en dat leidt tot slechte of inconsistente 
implementaties. Het afbreken van silo's door een multifunctioneel team 
samen te stellen waarborgt de vereiste input van verschillende disciplines 
voor het definiëren van een succesvol traject. Het biedt ook de inzichten 
en vereiste data afkomstig van alle bestaande afdelingen. 

Data prioriteit verlenen 
Een bedrijf dat wil slagen met IoT heeft een datagestuurde cultuur nodig die 
het verzamelen van data, toegang tot data, dataprivacy en databeveiliging 
kernaspecten maakt van de manier waarop werknemers nadenken over 
de informatie die wordt vastgelegd door apparaten en sensoren. Deze 
behoefte aan data en samenwerking op het gebied van data overstijgt 
teams, functies en bedrijfsonderdelen. Data vormen de kern van IoT, maar 
de volledige waarde van data kan alleen worden gerealiseerd wanneer 
alle bedrijfsonderdelen achter het initiatief staan. De waarde van data 
groeit explosief wanneer bedrijfsonderdelen data coördineren en delen. 

Met dat doel is het van cruciaal belang dat je vanaf het begin een plan 
voor data hebt en dat interoperabiliteit, waaronder centralisatie van 
informatie (in één data lake), uniforme interfaces voor applicaties, 
standaardmogelijkheden voor integratie en open standaarden, 
onderdeel wordt van de selectiecriteria voor IoT-platforms.
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Ook moet data analytics een prioriteit worden als dit nog niet het 
geval is. Dit betekent dat belanghebbenden die wellicht nog niet met 
streefcijfers en analytics hebben gewerkt in hun functie, moeten weten 
hoe ze met data omgaan. Fabrikanten moeten het gebruik van bestaande 
mogelijkheden in de organisatie als geheel optimaliseren en moeten 
de kloof die bestaat in de vaardigheden op deze nieuwe belangrijke 
gebieden aanduiden, waaronder niet alleen IoT en data science, maar 
ook architectuur, kunstmatige intelligentie en machine learning.
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© 2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Dit document wordt 'in 
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1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Keystone Strategy-interviews van oktober 2015 - maart 2016; incrementeel bedrijfsresultaat  
van 100 miljoen dollar is gebaseerd op een gemiddelde bedrijfsomzet van 3,4 miljard dollar

3 Gartner Getting Started: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects, 
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 april 2018

Aan de slag gaan 
met Microsoft
Microsoft biedt met Azure IoT een scala aan beveiligde oplossingen 
voor IoT-scenario's in productie. We weten ook hoe belangrijk het 
is om je op je eigen locatie te ontmoeten, klein te beginnen en op 
te schalen bij een succesvolle implementatie. Wij bieden dan ook 
oplossingen voor elke mate aan automatisering of controle die bij 
jouw bedrijf past. 

Het is aan te raden om de juiste partner voor het traject te kiezen. 
Wij geven fabrikanten al jaren alle middelen in handen, van 
de frontoffice tot de fabrieksvloer. Microsoft, met het grootste 
ecosysteem met partners ter wereld en bewezen succes op het 
gebied van IoT, staat klaar om je nu en in de toekomst te helpen.

Met wie kan ik praten over IoT?

Wat kan ik met mijn technisch team delen?

Wie kan mij helpen bij het opzetten van mijn IoT-oplossing?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/nl-nl/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/nl-nl/
http://aka.ms/partneriot

