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Rittal is één van de initiatiefnemers

Eerste Belgische Bordenbouw Colloquium brengt sector in kaart
Op 15 november 2012 vond het allereerste Belgische Bordenbouw Colloquium plaats,
een gezamenlijk initiatief van het bedrijvenconsortium ABB, EPLAN, Phoenix Contact en
Rittal, in samenwerking met Industrie Technisch & Management. Onder ruime
belangstelling werden op het colloquium de resultaten bekend gemaakt van een
representatieve sectorbevraging, uitgevoerd door KH Limburg, met als doel het in kaart
brengen van de activiteit bordenbouw in Vlaanderen.
Belgische bordenbouwers staan bekend om hun kwaliteit. Toch zijn er momenteel vanuit de
dagelijkse praktijk een aantal belangrijke signalen op te tekenen waarmee de Belgische
bordenbouwer rekening moet houden, wil hij zijn afspraak met de toekomst niet missen. De
internationale concurrentie neemt toe. Klanten eisen steeds kortere levertermijnen en meer
varianten. Het personeel dat nodig is om kort op de bal te kunnen spelen, wordt schaarser en
duurder.
Het zijn enkele bevindingen die eerder al tijdens een rondetafelgesprek ‘Bordenbouw’ tot uiting
kwamen, en die recent werden bevestigd in de marktbevraging gecoördineerd door de
Katholieke Hogeschool Limburg.
Enquête
De bordenbouw in Vlaanderen is een sector met voornamelijk kleine ondernemingen
(jaaromzet lager dan 5 miljoen euro). Voor de meeste van die bedrijven is bordenbouw een
deelactiviteit; slechts enkele focussen volledig op deze activiteit. De klemtoon ligt grotendeels
op stuurborden, laagspanning en binnenlandse projecten.
De respondenten van de enquête stellen weliswaar een lichte marktgroei vast, maar voelen de
prijsdruk wel toenemen. Grootste pijnpunten zijn echter het vinden van goed geschoolde
medewerkers en de hoge personeelskost. Er is vanuit de sector dan ook een grote vraag naar
een betere voorbereiding van studenten in de scholen en naar bijscholingsmogelijkheden.
Voor de klant blijven factoren als een goede prijs, flexibiliteit en meedenken in functie van
totaaloplossingen de meest gevraagde vereisten ten aanzien van de bordenbouwer.
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De conclusie was duidelijk: dicht bij de klant staan en knowhow zijn en blijven succesfactoren
voor de toekomst. Specialisatie, automatisatie, het belang van software en het reduceren van
de kostprijs zijn al even essentieel.
Paneelbouw 2.0
Onder dit motto gaf de Nederlandse onderneming Terberg Control Systems tijdens het
colloquium een kijk op haar dagelijkse productiepraktijk. De specialist in totaaloplossingen voor
besturingssystemen is een voorbeeld van hoe een modern bedrijf zich kan aanpassen aan de
vereisten uit de markt.
Terberg Control Systems werkt volgens een volledig gedigitaliseerde workflow.
Standaardisatie en een modulaire aanpak staan in de papierloze werkplaats centraal. De
productie is er onderverdeeld in 13 stappen. In elk van die stappen werken mensen volgens
hun eigen competenties en speelt automatisatie een belangrijke rol. De resultaten zijn, met
onder meer kortere levertijden en een verhoogde capaciteit, positief over de hele lijn.
Innovatie
Het colloquium werd ten slotte nog opgeluisterd door gerenommeerd innovatiespecialist Jef
Staes. Tijdens zijn interactieve presentatie had hij het over 2D- en 3D-smarts, over consensus
en conflicten, over schapen en … rode apen.
De deelnemers aan het eerste Belgische Bordenbouw Colloquium door ABB, EPLAN, Phoenix
Contact en Rittal, hadden meteen voldoende stof om over na te denken!

Rondetafel ‘Bordenbouw’ powered by...
ABB, gerenommeerd leverancier van componenten en totaaloplossingen voor
bordenbouwers, biedt zijn partners producten en kasten aan tegen een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Het geven van ondersteuning bij selectie en berekening is voor ons
vanzelfsprekend.
EPLAN is onder andere bekend voor zijn ontwerpsoftware voor schakelborden. Daarnaast
digitaliseren we dataprocessen van offerte, over engineering en werkvoorbereiding tot
realisatie. Kortom rendementsverhogende oplossingen: zowel bij serieproductie als
projectmatig werk.
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Phoenix Contact is een wereldwijd begrip op het vlak van aansluittechniek,
voedingsconcepten, interfacemodules, overspanningsbeveiliging en industriële
automatiseringsoplossingen. Het is de geschikte partner voor elke bordenbouwer.
Rittal is een wereldwijd toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en
schakelkasttechnologie, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur.
Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, waaronder
bordenbouw.
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