VIT is een samenwerkingsverband van Regio Twente, Oost NV, Kamer van Koophandel, Kennispark
Twente, Industriële Kring Twente, VNO-NCW Twente en Werkplein Twente. In VIT-verband worden
jaarlijks vier (lunch)bijeenkomsten belegd over thema’s die van belang zijn voor de economische
ontwikkeling van Twente.
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Is Smart Industry
wel écht zo slim?
Bijna iedereen heeft er nu wel van gehoord, Smart Industry. Toch
werkten er in 2015 nog maar weinig bedrijven aan deze nieuwe
automatisering, digitalisering en robotisering. En dat, terwijl de kansen
voor het oprapen liggen. Dat werd eind mei weer duidelijk bij de
driemaandelijkse VIT-bijeenkomst. Gelukkig kreeg het publiek in The
Gallery veel tips om nu eindelijk met deze techniek te starten.
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Jetzt geht’s los
De derde les die Belderink bij VIT gaf?
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Kennis halen, product betalen

Smart Industry. Zo worden de (dure)

Tijdwinst, meer flexibiliteit en kleinere

zelfstandig ondernemer en ontwikkelaar

Les 2 is wat de ontwikkelaar betreft:

kennisinstituten bedreigd door de gratis

series maakproducten voor de prijs

bij Kennispark Twente past Smart Industry

meer kennis krijgen. “De huidige

kennis van toeleveranciers en weten

van massaproductie. Dat is de grootste

zelf al volop toe bij bedrijven. En dat blijkt

hbo-werknemers schieten soms te kort

werkgevers niet wat ze met hun mensen

winst die Raymond Belderink ziet voor

in de praktijk makkelijker te gaan dan men

bij de stap naar robotisering. De behoefte

aan moeten. Daarom raadt Belderink

de ‘durfals’ in de Smart Industry. De

vaak denkt. “De term Smart Industry levert

aan beter aansluitende opleidingen of

kennisinstituten en leveranciers aan

TWENTEVISIE.NL - NR.03 - JUNI 2016

Evelien Bras, Business Innovation Director

want “de toeleveranciers zitten vooraan in

veel onbegrip op en dat leidt tot angst. Veel

dichterbij.
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