
SLIM ‘GEREEDSCHAP’ VOOR COMMUNICATIE 
MENS EN MACHINE 

DIGITAL INNOVATION HUB ONTWIKKELT AR- EN VR-TOEPASSINGEN VOOR DE INDUSTRIE

weten ze stuk voor stuk, en dan is samenwer-
king cruciaal. In de entertainmentwereld en
de gamification zijn AR en VR inmiddels
gemeengoed: er zitten veel ontwikkelaars in de
Randstad. Juist in het oosten van het land
onderscheiden bedrijven zich met toepassin-
gen voor de industrie. De Industrial Reality
Hub staat overigens ook open voor geïnteres-
seerde partijen uit andere delen van Neder-
land. Manager Operations Jeroen Koers van
OVSoftware, specialist op het gebied van Java
en .NET-maatwerksoftware: ‘Stel een klant 
wil een VR-oplossing: wij weten veel over het
ontsluiten van data en hebben in zo’n geval
een collega-softwarebedrijf nodig voor de
visualisatie-kant.’

BREED ECOSYSTEEM
De partners kenden elkaar wel van naam en
gezicht, maar binnen zo’n hub is het veel
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makkelijker samenwerken en kennis delen en
opbouwen. Met de opmars van Industry 4.0
krijgen de maakbedrijven alleen maar meer
interesse in slimme interfaces voor de com-
municatie tussen mens en machine en in het
goed omgaan met ‘big data’. Het verzamelen
van data is tenslotte niet het doel: het gaat om
het structureren ervan en het op de juiste
manier en de juiste plek aanbieden van infor-
matie. ‘Bij bedrijven in de hightech systems &
smart materials proeven we veel interesse voor
AR en VR, zowel voor de productontwikke-
ling als voor de verbetering van hun opera-
tionele processen’, zegt Robbert Jan Kooij, 
projectmanager Tech bij Oost NL. Oost NL
ontwikkelde het consortium van kop tot staart
en schreef het projectplan voor de Industrial
Reality Hub. ‘Partijen die zelf AV/VR-kennis
en -technologie hebben, toonden de meeste
interesse om een hub te vormen. Zij willen
zich verbinden om de B2B-markt beter te
bedienen met grote, complexe projecten en
gezamenlijk verder te komen.’ De thema’s 
zijn Big Data & sensors, visualisatie, guided
maintenance, Human Machine Interface, VR-
training, digital twins, assembleren met AR,
Artificial Intelligence en machine learning. De
hub is ingebed in een breder ecosysteem van
35 bedrijven en kennisinstellingen die bezig
zijn met het toepassen van AR en VR binnen
Smart Industry. De hub wil Nederland in
Europa positioneren op de industriële toepas-
singen van AR en VR en is daarom aanwezig
op de Hannover Messe met een stand in het
Holland High Tech-paviljoen in Hal 8, onder
de vlag van BOOST Smart Industry.

INFORMATIE GAAT LEVEN
Enabling sensible industry verwijst naar het
ondersteunen van de maakindustrie op een
manier die de medewerkers op de werkvloer
aanspreekt. Een kwart eeuw geleden betraden
Koot & Bie al wonderlijke werelden met hun
The poor man’s Virtual Reality-helm (‘Let op,
over vijf jaar loopt iedereen hiermee’). Maar
het duurde lang voordat de techniek serieus
een bijdrage ging leveren en de benodigde
rekenkracht betaalbaar werd. ‘Pas een paar
jaar geleden deden smart glasses bijvoorbeeld
echt hun intrede’, aldus hub-voorzitter en
managing director Christian Kleijn van 
Controllab, specialist in model-based design
en hardware-in-the-loop simulation. ‘VR- en 
AR-techno-logie is in wezen een alternatieve
manier om naar informatie te kijken. Voor-
heen kreeg je een papieren grafiek en spread-
sheet in handen, maar smartphones en andere

e lancering is net geweest, maar 14
maart is het opnieuw feest. Tijdens de
eerste editie van het event Industrial
Reality in gebouw The Gallery in

Enschede krijgt de hub de officiële fieldlab-
status van het landelijke Smart Industry-
programma. Het label van European Digital
Innovation Hub is ook al behaald. Binnen de
hub werken de Oost-Nederlandse bedrijven
Controllab, OVSoftware, SeriousVR, Recreate,
Twinsense360, The Virtual Dutchmen, Bench-
mark Electronics, Demcon-Nymus3D, het 
VR Lab van de Universiteit Twente en, recent,
Xsens samen, onder aanvoering van Oost NL.
Die organisaties hebben ieder voor zich een
aardig trackrecord opgebouwd als het gaat om
automatisering en augmented en virtual reali-
ty. Maar in de industrie is veel meer mogelijk,
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Van links naar rechts: Robbert Jan Kooij (Oost NL), Jeroen Koers (OVSoftware), Christian Kleijn (Controllab), Roy Damgrave

(Universiteit Twente) en Maurice Kruse (Twinsense360). De Industrial Reality Hub is een open innovatienetwerk. 

Nieuwe partners zijn welkom. De hub zoekt in de nabije toekomst ook samenwerking met interessante partijen in Duitsland,

en vervolgens Frankrijk, Spanje en Italië. Foto: Arjan Reef

Enabling Sensible Industry through AR/VR. Dat is het klinkende motto van de
Industrial Reality Hub die half december gelanceerd werd in Enschede. De industrie
meet en registreert steeds meer. Maar hoe leveren die ‘big data’ bruikbare, heldere
informatie op? En hoe kunnen medewerkers ondersteund worden in hun werk?
Binnen de hub werken bedrijven en kennisinstellingen samen om de mogelijkheden
van augmented reality en virtual reality te verkennen en bovenal in de praktijk toe 
te passen. 

THEMA DIGITAL INDUSTRY, SMART PEOPLE
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devices hebben mensen geleerd dat het com-
pleet anders kan. Presenteer informatie op een
andere manier en het gaat veel meer leven.’
Sensible verwijst naar het tastbaar en inzichte-
lijk maken van informatie via de zintuigen. En
het verwijst tegelijkertijd naar verstandig, vult
Roy Damgrave van de UT-faculteit Enginee-
ring Technology aan: ‘Je wilt dat de mede-
werkers in het ontwerp- en productieproces
optimaal samenwerken met elkaar en met
machines. En dan gaat het steeds vaker om
robots.’ Stel een bedrijf ontwikkelt een CNC-
machine: in een 3D-model kunnen allerlei
varianten doorgerekend worden en helder
worden gepresenteerd aan de klant. ‘Alles is 
te simuleren. Wat is het effect van verande-
ringen? Risico’s zijn beter aan te geven. 
Visualisatie maakt dat mensen waarden en
grootheden beter inschatten.’

SMART BEAMERS
Maurice Kruse van Twinsense360, een pro-
ductiespecialist op het gebied van virtual &
augmented reality, ervaart dat het bedrijfsle-
ven zeer open staat voor toepassingen in de
praktijk. ‘Bij een klant van ons, kwekerij Ems-
Flower, rijden grote karren via automatische
geleiding rond, maar het opbouwen van de
karren moet nog wel met de hand. De mede-
werkers gaan straks met smart glasses werken
en zien precies wat waar moet komen. 
Zo’n manier van werken vraagt natuurlijk 
nog veel onderzoek, want willen medewerkers

de hele dag met zo’n bril op werken?’ 
Vertaald naar de industrie: zijn er bijvoor-
beeld lichte, slimme brillen mogelijk die ope-
rators aan een productielijn relevante data
laten zien en wijzen op afwijkend gedrag of
storingen? Kunnen medewerkers via smart
beamers werkinstructies krijgen en hoe zorg je
dat ze zich niet vervelen of juist overvraagd
worden? Zijn mensen via virtual reality-tools
snel op te leiden en bij te scholen? Systemen
worden complexer, het werk wordt complexer.

In de online wereld kan van alles in rap tempo
de revue passeren, terwijl er in het echt weken
of maanden voorbij gaan om alle calamiteiten
een keer mee te maken. Zo werkte Controllab
mee aan trainingssimulatoren voor kranen-
bouwer SMST uit Drachten. Die doet steeds
meer in de markt van windturbines-op-zee.
Christian Kleijn: ‘Zet een VR-bril op en je
bedient die kraan, volledig gecompenseerd
voor de golven. Wij ontwikkelden de algorit-

mes daarvoor.’ Nuttige toepassingen genoeg
en wie AR- en VR-technologie inzet op de
werkvloer, wordt ook alleen maar interessan-
ter voor jongeren op de arbeidsmarkt, is de
overtuiging van Kleijn en zijn hub-collega’s. 

GEEN FANCY ZAKEN
De bedrijven van de nieuwe hub hebben af-
gelopen jaar gezamenlijk ‘duizend uur’ geïn-
vesteerd in de ontwikkelfase. Een afstudeerder
van Universiteit Wageningen heeft uitgezocht
dat de partners via samenwerkingsprojecten al
een economische toegevoegde waarde hebben
gerealiseerd van 660.000 euro. Een kerngroep
heeft een roadmap gemaakt en onderzocht
wat de grote drivers vanuit de industrie zijn,
welke technologie beschikbaar is of komt en
wat er gezamenlijk ontwikkeld kan worden.
Maakbedrijven willen makkelijk te gebruiken
tools, ze zitten niet op fancy zaken te wachten,
is de conclusie. Het gaat om online ‘gereed-
schap’ om het werk eenvoudiger, beter en 
efficiënter te doen, fouten te voorkomen,
kosten te besparen en de kwaliteit te verhogen.
De AR- en VR-tools moeten het nemen van
beslissingen vereenvoudigen. Roy Damgrave:
‘De hekken rondom robots verdwijnen. Mens
en machine trekken steeds meer samen op: 
via augmented reality kan de mens precies
zien wat de volgende beweging van de robot
zal zijn.’ 

www.industrialrealityhub.com

aarmee neemt het FPC een voorschot
op de Regiodeal die Regio Twente en
Twente Board vorig najaar sloten met
het kabinet. Het kabinet besloot maxi-

maal dertig miljoen euro in regionale initia-
tieven te investeren. Het Advanced Manufac-
turing Program is er daar één van. In juni is
de ondertekening van de Regiodeal Twente. 
In de Regiodeal is het Advanced Manufactu-
ring Program onderdeel van het hoofdstuk
‘Techniek als motor’. Doel is om Oost-Neder-
land te ontwikkelen tot een ‘advanced manu-
facturing hub’ met Europese uitstraling en
aantrekkingskracht. Biba Visnjicki: ‘Daarbij
werken we met projecten en richten we ons op
versterking van zowel educatie als de techni-
sche en samenwerkingsinfrastructuur. We zijn
blij dat de Regiodeal het concept van advan-
ced manufacturing omarmt en gaan met het
oog op de snelheid alvast voor eigen rekening
aan de slag met projecten. De cash daarvoor is
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Director business development Biba Visnjicki: ‘De cash is

beperkt, dus we investeren vooral in kind.’ Foto: Arjan Reef

‘VR- en AR-technologie is in
wezen een alternatieve manier
om naar informatie te kijken’

VLIEGENDE START ADVANCED MANUFACTURING PROGRAM
‘Snelheid is onderdeel van het succes dat de maakindustrie in Oost-Nederland met
Industrie 4.0 kan behalen.’ Dat zegt Biba Visnjicki, director business development
van het Fraunhofer Project Center for Advanced Manufacturing Technologies 
and Solutions (FPC) in Enschede. ‘Daarom starten wij nu al met projecten uit het
Advanced Manufacturing Program.’ 

bij ons beperkt, dus we investeren vooral veel
in kind. Als de financiering van de Regiodeal
rond is, kunnen we opschalen en de projecten
in volle omvang uitvoeren.’
Een voorbeeld is de ontwikkeling van 
Perron038 in Zwolle als innovatiecentrum
voor de regionale maakindustrie (zie pagina
12). Tot de initiatiefnemers behoren AWL uit
Harderwijk, ITMGroup uit Kampen en 
Wadinko uit Zwolle. FPC is technologiepart-
ner voor onder meer productiemanagement,
robotica en augmented en virtual reality.
Een ander project betreft de bouw van een
demonstrator voor adaptive production. Dat is
de moderne manier van produceren in de
smart industry: met hulp van digitalisering en
flexibele automatisering snel reageren op
steeds wisselende markt- en klantwensen.
Slimme software speelt een hoofdrol, maar er
komt ook een fysieke opstelling bij het FPC op
de campus van de Universiteit Twente. ‘In het
Virtual Reality Lab laten we zien hoe je data-
systemen en fysieke systemen aan elkaar moet

koppelen om op de werkvloer advanced pro-
ducten en services te realiseren. Dit voorjaar
willen we een eerste demonstrator voor 
klanten beschikbaar hebben.’
Een belangrijke troef van FPC is het studen-
tenteam. Visnjicki: ‘We laten masterstudenten,
samen met bedrijven en onderzoekers, gericht
industriële projecten doen, onder meer op het
gebied van PLM. Studenten helpen bedrijven
bij het invoeren van productlifecyclemanage-
ment, de kick-off was begin deze maand.’ 

www.utwente.nl/en/fraunhofer
www.regiotwente.nl


