
Uitnodiging

Digitalisering
We leven in een tijd van ongekend veel 
veranderingen. Ook binnen de Food & 
Beverage sector is sprake van een 
toenemende wereldwijde vraag en 
concurrentie, kortere levenscycli van 
producten, een tekort aan technisch 
personeel en strengere eisen aan de 
voedselveiligheid en het milieu. Daar-
naast ontstaan door de digitalisering 
en robotisering van fabrieken nieuwe 
businessmodellen en komen er nieuwe 
toetreders op de markt. 

Ondernemerschap
Door pioniersgeest en ondernemer-
schap speelt Nederland al decennia-
lang een vooraanstaande rol in de 
internationale markt voor Food & 
Beverage. Vindingrijkheid en initiatief 
hebben geleid tot baanbrekende 
innovaties in de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie. Door de mogelijkhe-
den die digitalisering biedt op het 
gebied van flexibiliteit en individuele 
klantenwensen worden uw pioniers-
geest en ondernemerschap opnieuw 
op de proef gesteld. 

Indivuele klantwensen
Het Inspiratie Event geeft u meer 
inzicht in de transitie die de Food & 
Beverage sector de komende jaren 
ondergaat door de toevoeging van 
digitalisering in productontwikkelings- 
en productieprocessen. Door digitali-
sering te combineren met een end-to-
end-systeem ontstaat een consistent 
hoog niveau van productkwaliteit, 
maximale beschikbaarheid van instal-
laties, optimale hulpbronnenefficiëntie 
- en in toenemende mate de grootst 
mogelijke flexibiliteit om aan steeds 
meer individuele klantvereisten te 
voldoen. Individuele wensen in de 
samenstelling van chocolade-ingre-
diënten of het brouwen van trendy 
biersmaken in kleine batches zijn 
voorbeelden van de mogelijkheden die 
Food & Beverage 4.0 te bieden heeft.

Inspiratiesessies
Gedurende de middag geven wij u tal 
van insights over de toegevoegde 
waarde van digitalisering in productie-
processen. Maar u wordt ook uitge-
daagd om tijdens inspiratiesessies met 

ervaringsdeskundigen van Heineken 
en Kaak en experts van Siemens te 
brainstormen over de ongekende 
mogelijkheden van digitalisering. 
Daarnaast is er volop aandacht voor 
techniek en demonstraties tijdens de 
permanente minibeurs. De key note 
speech wordt gehouden door trend-
watcher en bijzonder hoogleraar Ruud 
Veltenaar. Hij deelt met ons zijn unieke 
kijk op de gedigitaliseerde wereld.
Na afloop van de inhoudelijke sessies 
is er volop gelegenheid om te netwer-
ken en de minibeurs te bezoeken voor 
een demonstratie onder het genot van 
een drankje en een hapje.

Master your future!
De transitie naar Food & Beverage 4.0

De Fabrique Utrecht, dinsdag 29 mei 2018 van 12.30 - 20.00 uur

Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd, meld u dan 
aan via de website:

www.siemens.com/nl/foodandbeverage

Graag nodigen wij u van harte uit als onze gast voor het Inspiratie 
Event ‘Master your future’. We hebben een interessant programma 
samengesteld met onderwerpen die u meer inzicht geven in de 
technologische ontwikkeling van uw bedrijfstak.



Programma 
F&B Inspiratie Event

 12.30 uur  Ontvangst met lunch

 13.00 uur   Opening door dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske

   Freek Marks, Division Head Digital Factory ‘Master your Future’

   Marcel van Haren, directeur GMV ‘FME Agri & Food visie, doorkijk naar kansen voor 
machinebouw’ 

   Robert Vincente en Sander van de Velde ‘Digitalisering in Food & Beverage’’

 14.00 uur  Track 1: U kunt kiezen uit twee inspiratie sessies:

   - Plug & Produce in de machinebouw

   Hoe realiseert u plug-and-play communicatie tussen verschillende machines?

   De oplossing is open communicatie met OPC UA en PROFINET. Welke functionalitei-
ten bieden deze?

   - OT/IT Security in uw fabriek

    Wannacry virus heeft vorig jaar bij heel veel bedrijven schade aangericht. Welke 
maatregelen heeft u getroffen? Oplossing is om Defence in Depth methode toe te 
passen. Maar hoe is de samenwerking tussen uw IT- en OT-afdeling? 

 14.35 uur  Pauze en minibeurs

 15.05 uur  Track 2: U kunt kiezen uit twee inspiratiesessies:

   - Modularisatie in de machinebouw

   Hoe kunt u antwoord geven op de speciale wensen van uw klanten en tegelijkertijd 
de kosten laag houden? De oplossing is modularisatie, maar hoe lost u dat op?

   - Voedselveiligheid in het productieproces 

   FDA, GMP, verificatie, validatie, quality control zijn allemaal kreten waar productie-
bedrijven vanuit de wet- en regelgeving steeds aan moeten voldoen. Oplossing is 
een databrug tussen het ERP-, MES- en besturingsysteem. Hoe is uw dataframe-
work ingericht betreft track & tracing, (batch) productiedata, dataconsistentie en 
data-integriteit?

 15.35 uur  Track 3: U kunt kiezen uit twee inspiratiesessies:

   - Virtuele inbedrijfstelling (Kaak Nederland)

   Hoe reduceert u programmeerwerkzaamheden in het veld en verkort u de oplever-
tijd en kwaliteit van uw machines? De oplossing is simulatie. Wat houdt simulatie in 
en wat komt hierbij kijken? Siemens zal samen met machinebouwer Kaak Neder-
land een praktijkcase presenteren.

   - The Innovation Brewery (Heineken en Actemium Nederland)

   Van visie tot concept en van concept naar de werkelijkheid. Een mooi resultaat van 
samenwerking tussen drie innovatieve partners.

 16.05 uur  Pauze en minibeurs

 16.35 uur  Ruud Veltenaar, trendwatcher en bijzonder hoogleraar: ‘Toekomst Industrie 4.0’

 17.35 uur  Paneldiscussie

   Moderatie door Jan Douwe Kroeske

 17.55 uur  Afsluiting/conclusie 

 18.00 uur  Buffet en minibeurs

 20.00 uur  Einde programma

CV’s 

Ruud Veltenaar 
Filosoof, friskijker, Food & 
Beverage 4.0. Zijn heldere 
visie op de toekomst, 
transformationeel leider-
schap, innovatief onder-
nemerschap en inspire-
rende actiepunten.

Marcel van Haren 
Heeft als directeur FME/ 
GMV een interessante en 
gedegen visie  over de  
AgriFoodTech sector en is 
een ervaren netwerker en 
bruggenbouwer tussen 
marktpartijen, bran-
che-organisaties en 
overheidsinstellingen.  

Jan Douwe Kroeske 
Heeft met zijn jarenlange 
ervaring een unieke visie 
over de media- en duur-
zaamheidswereld. Hij laat 
zich boeien door muzi-
kanten en techneuten. In 
zijn rol als dagvoorzitter/
presentator zal hij willen 
leiden als de leraar die in 
hem schuilt en de deelne-
mers begeleiden, gehol-
pen door zijn nieuwsgie-
righeid naar de passies 
van deze mensen.
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