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Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat makkelijk 

via ikt.nl waar u de profielen van leden ziet. Toch gaat er niets boven 

het echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen 

en bijeenkomsten van IKT. In Twentevisie stellen we ook elke editie een 

nieuwe IKT-deelnemer voor. 

‘Zó makkelijk wordt 
de maakindustrie 
smart’

TEKST  |  LOES GROOTERS        FOTOGRAFIE  |  SMART PRODUCTION SOLUTIONS

1. WAT IS SMART PRODUCTION 

SOLUTIONS?

De medewerkers van de toekomst 

appen en willen digitaal werken. De 

maakindustrie moet dus smart industry 

worden. Onze oplossingen ondersteu-

nen daarom de supplychain. Bedrijven 

hebben alle informatie beschikbaar om 

grip te hebben op de bedrijfsvoering. Al-

leen nu moeten ze de hele fabriek door 

om info te verzamelen. Wij koppelen die 

logistieke gegevens en presenteren die 

voor de backoffice via slimme, interac-

tieve apps. Zo willen we de Nederlandse 

maakindustrie weer de nummer 1 in de 

wereld maken.

 

2. AAN WIE LEVERT U?

Allereerst aan de machinebouwers 

en toeleveranciers, zoals verspaners. 

Daarnaast aan de hightechelektronica-

bedrijven en groothandels. Ook sociale 

werkplaatsen vinden onze apps makke-

lijk voor hun medewerkers.

 

3. WAT IS DE KRACHT VAN HET 

BEDRIJF?

Als iemand vindt dat ons product te-
Naam: Eric Klement

Bedrijf:   Smart Production Solutions

Vestigingsplaats:  's Hertogenbosch

Website: 

www.smartproductionsolutions.nl
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 -  NIEUWE DEELNEMER

‘De Big Bang Theory 
was mijn wereld, met 

nerds en humor’

genvalt, zeggen we: ‘Geef het maar terug.’ Wij 

werken dus liever met fair priced state of the art 

software. Verder zie je in dit vak vaak complexe 

oplossingen, die uiteindelijk niet gebruikt 

worden. Ónze producten gebruik je meteen 

intuïtief, zonder ellenlange implementatie.

 

4. WAT IS ÚW KRACHT IN HET BEDRIJF?

Ken je die comedyserie, de Big Bang Theory? 

Toen ik technische natuurkunde studeerde, was 

dat mijn wereld, met nerds en humor. Ik ben 

net zo slim als het typetje Sheldon uit die serie, 

maar dan beter in de periferie eromheen. Ik kan 

het technische deel vertalen, ben meer Jip en 

Janneke.

 

5. WAT VERWACHT U VAN IKT?

Met IKT ga ik werken aan een dag over smart 

industry. Ik geloof namelijk enorm in samen 

dingen doen.

 

6. WAT IS UW BOODSCHAP AAN IKT’ERS?

Zakelijk gezien: samen kunnen wij de maakin-

dustrie smart maken. En als mens: Doo woar ie 

good in bint en heb onmeunig skik.


