
Polyurethaan-specialist Herikon 
in Almelo liep door groei tegen de 
eigen grenzen aan. Met hulp van 
Bemet en Plan-de-CAMpagne is het 
digitale werkproces tegen het licht 
gehouden en verbeterd. Orderin-
formatie is nu overal in de fabriek 

die wij vervolgens met polyurethaan 
(PU) bekleden en weer terugsturen. 
Dan kom je soms in een spagaat als 
zij te laat leveren. Voor het gieten, 
harden, stralen en primeren zijn 
namelijk strikte tijdsvensters nood-
zakelijk. En met minimaal honderd 
orders in de week is de doorlooptijd 
cruciaal, omdat het materiaal voor 
verwerking een gelimiteerde houd-
baarheid heeft.” 

‘Branden voorkomen’
Zo kan één leverancier die te laat 
levert alle andere orders verstoren. 
“Onze to-do-lijsten waren vaak al 
verouderd op het moment dat ze 
geprint waren. Dat maakte dat we 
uiteindelijk in het proces meer bezig 
waren met branden blussen dan 
branden voorkomen.” Herikon en 
Bemet raakten hier een jaar geleden 
over in gesprek. “Wij waren het al 
snel eens dat het smarter moest,” 
zegt Mark Haverkort, accountma-
nager van Bemet. “En we zagen dat 
dat met Plan-de-CAMpagne mogelijk 
was.” Glaasker: “Essentieel voor ons 
was dus dat informatie digitaal, op 
één plek, beschikbaar moest komen 
zodat iedereen er overal bij kan. En 
bovenal live, dus realtime.” Daar-
naast wilde hij achteraf structuur 
hebben voor de nacalculatie en KPI’s.
De roadmap die het beoogde proces 
in kaart bracht, werd vervolgens in 
eigen huis afgestemd om te kijken 
of het klopte. “En of we op één lijn 
zaten. Het menselijke aspect is met 
realtime namelijk ook van belang, 
om de angst voor big brother te 
voorkomen. Gelukkig hebben we een 
goede interactie tussen werkvloer en 
management.”

Plan-de-CAMpagne
stroomlijnt werkproces
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Plan-de-CAMpagne en Trivest Connect
Bemet International uit Veenendaal, onderdeel van deTrivest Software 
Groep, helpt maakbedrijven hun concurrentiepositie te verbeteren met 
branchesoftware CAD/CAM, ERP en APM+ en met praktijkgericht advies. 
Troef hierin is het ERP-systeem Plan-de-CAMpagne, voor klantorder-
gestuurde mkb-bedrijven. Daarnaast levert Bemet TopSolid, een high-end 
CAD/CAM-applicatie, en APM-software voor gereedschap- en kwaliteitsbe-
heer in productieomgevingen.
Online platform Trivest Connect verbindt aangesloten bedrijven in de 
maakindustrie, door processen over meerdere applicaties heen te auto-
matiseren. Zij vereenvoudigen hun gezamenlijke processen en kunnen ef-
ficiënter werken door vaak handmatige werkzaamheden te automatiseren. 
Diverse ERP- en bestelsystemen worden via dit platform met elkaar verbon-
den. Dat bevordert ketenintegratie binnen de maakindustrie.

CNC-verspaning van technische kunststof-
fen.

realtime aanwezig en er kan direct 
worden bijgestuurd. “Dat geeft rust 
en biedt leverbetrouwbaarheid,” 
aldus managing director Dennis 
Glaasker.

Met het productaanbod zit Herikon 
in de high mix, low volume. Dat 
maakt het proces zelf uitdagend om 
te automatiseren. Hier komt het nog 
veel aan op ambacht. Wel moeten 
kleine series absoluut foutloos zijn, 
want afkeur heeft weer invloed op 
de planning. Ruim 20 jaar geleden 
was het bedrijf een van de eerste 
afnemers van Plan-de-CAMpagne 
van Bemet. “Als ERP-pakket voor de 
maakindustrie paste dat bij ons, ook 
omdat een logische volgorde wordt 
gebruikt, van offerte tot pakbon,” 
vertelt Dennis Glaasker. Maar in de 
loop van de jaren groeide Herikon 
sterk. “We liepen tegen ons eigen pla-
fond en qua planningsmogelijkhe-
den tegen dat van Plan-de-CAMpagne 
aan. Onze klanten zijn ook vaak onze 
leveranciers. Zij leveren onderdelen 
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dat we met de KPI’s sturen op aspec-
ten die mis dreigen te gaan.”

Naadloos aansluiten
Bemet heeft goed bijgedragen aan 
de verbetering, vindt Glaasker. “We 
hadden toch die sparringpartner 
nodig.” “Wij worden dan ook graag 
uitgedaagd om mee te denken in de 
digitalisering van de processtroom,” 
zegt Haverkort. “Het is altijd goed 
om te zien dat het proces en de 
software naadloos op elkaar aanslui-
ten. Belangrijk voordeel van Plan-de-
CAMpagne is ook de Windows-layout. 
De live-tiles zorgen ervoor dat het 
gebruik ervan makkelijker aansluit 
bij de werkomgeving.” 
Als onderdeel van Trivest kan Bemet 
de sterktes van de verschillende part-
ners benutten. “Zo hebben we eerder 
dit jaar Trivest Connect gelanceerd,” 
vertelt Haverkort. “Een cloudplat-
form voor de maakindustrie waar 
deelnemers onderling informatie 
digitaal kunnen uitwisselen; zelfs 
als ze verschillende ERP- en bestel-
systemen hebben. Zo hoeven geen 
mailbevestigingen of pdf’en meer 
uitgewisseld te worden. En dat spaart 
tijd en geld. Onze klanten kunnen 
hun leveranciers hierop aansluiten. 
En wij zijn zelf bezig de drieduizend 
Trivest-klanten aan te sluiten. De 
technologie maakt het mogelijk. Nu 
kan iedereen het gebruiken.”.
Dit artikel is tot stand gekomen in samen-
werking met Bemet International.

vervolgens op de volgende monitor te 
verschijnen voor verdere verwerking. 
Zo worden fouten voorkomen. En 
de werkplaatsmanager heeft steeds 
overzicht. Hij ziet het hele proces 
en kan direct ingrijpen. Ook kan hij 
klussen voorrang geven die in rood 
op het scherm zichtbaar worden. Het 
systeem houdt in het planningspro-
ces verder rekening met tijdvensters, 
zoals de verwarmingstijd van de 
kunststoffen. 
Het bedrijf werkt nu een half jaar 
met deze vernieuwde werkwijze in 
Plan-de-CAMpagne. “De software 
en het gewenste proces sluiten 
nu perfect op elkaar aan,” vindt 
Glaasker. “Het werkt professioneler, 
dynamischer én relaxter. Plan-de-
CAMpagne zorgt voor inzicht en rust 
op de werkvloer. Maar we kunnen 
nog altijd beter. Leverbetrouwbaar-
heid is hierbij het allerbelangrijkste. 
Wij ontzorgen, dus moet de klant 
ervan op aan kunnen dat hij op tijd 
krijgt waar hij voor betaalt. Als dat 
vertrouwen er is, is prijs van minder 
belang.”
De informatie in Plan-de-CAMpagne 
wordt achteraf gebruikt voor rap-
portages en inzicht. “Het voedt de 
procesindicatoren en stuurt op ver-
dere procesoptimalisering. Zo zien 
we bijvoorbeeld of de opbouw van de 
calculatie juist is of moet worden bij-
gesteld.” Het bedrijf streeft naar 100 
procent leverbetrouwbaarheid. “Het 
uiteindelijke doel is om de energie 
in het plannen te minimaliseren; en 

Gieten van hoogwaardige polyurethaan-
vormdelen bij Herikon.

Dennis Glaasker (links) en Mark Haverkort 
tussen onbewerkte polyurethaan-onderdelen, 
bij een touchscreen monitor.

De informatie is digitaal, live en overal 
 beschikbaar via touchscreen monitoren.
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Specialist in polymeren
Herikon kwam veertig jaar geleden voort uit eiersorteermachinebouwer 
Moba Barneveld, toen de polyurethaanafdeling (PU) verzelfstandigde. 
Nu giet de specialist in polymeren klantspecifieke producten voor de 
b2bmarkt en helpt klanten bij de materiaalselectie voor specifieke toepas-
singen.  Ook is er een afdeling voor de verspaning van andere technische 
kunststoffen, zoals POM, PETP en PEEK. De vestiging Leerdam is voor rota-
tiegieten, terwijl de vestiging Almelo industriële producten in matrijzen 
giet en verspaant. Afnemers zijn de machinebouw, offshore, Rijkswater-
staat, automotive en agrarische industrie. 
Herikon bekleedt metalen onderdelen en produceert onder meer boeien, 
wielen en walsen. Ook de voorspoiler van de Porsche 911 Turbo komt deels 
van Herikon. Het CNC-verspanen van alle kunststoffen kan op zeer nauw-
keurige toleranties en vindt vooral zijn weg in de machinebouw. 

‘Aanvliegroutes’
Met de nieuwe werkwijze in Plan-de-
CAMpagne registreren medewerkers 
zich en melden het systeem vervol-
gens (via een van de touchscreens) 
welke job ze oppakken. Glaasker 
vergelijkt het met Schiphol-termi-
nals op de productievloer met live 
aanvliegroutes. Als de job gedaan 
is, wordt dit afgemeld en verdwijnt 
deze uit de queue op de monitor, om 
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