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INTERVIEW

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

International Society of Automation (ISA) 
is sinds enkele jaren opnieuw actief in Bel-
gië. Managing partner bij Inxites en huidig 
voorzitter van ISA Belgium Marc Blekkink 
blies de Belgische ISA-sectie nieuw leven in. 
De toenmalige voorzitter van ISA Neder-
land Pieter van der Klooster steunde hem. 
De vereniging, die vooral gedragen wordt 
door vrijwilligers, zet met 30.000 leden 
wereldwijd de standaarden voor industriële 
automatisering. Het hoofdkantoor is geves-
tigd in North Carolina (VS), het Europese 
kantoor, onder leiding van Pieter van der 
Klooster, in Eindhoven (NL).

Ingeburgerde standaarden
ISA is vooral actief in de ontwikkeling en 
verspreiding van automatiseringstandaar-
den in internationaal verband. De ISA-88 
standaard voor flexibele (batch)productie of 
ISA-95 voor verticale integratie van (logis-
tieke) ERP-systemen, over MES-systemen 
(managementinformatie) tot en met PLC- 
of DCS-systemen (productiebesturing),  
zijn mede door grote automatisering- 
leveranciers al redelijk goed bekend. 
Andere activiteiten zijn de publicatie van 
boeken en technische artikelen, het verzor-
gen van opleidingen en onderwijs, het hou-
den van conferenties en deelname aan of 

organisatie van beurzen, nationaal of inter-
nationaal. “Vorig jaar verzorgden wij een 
lezing over de toekomst van automatisering 
tijdens de automatiseringbeurs Indumation, 
waar niet minder dan 120 belangstellenden 
kwamen luisteren”, weet bestuurslid Wim 
Tindemans, business development manager 
bij Control & Protection.
Verder is ISA België in 2013 ook lezingen 
gaan geven in verschillende opleidingen. 
“Hoe je het wendt of keert, studenten zijn 
de komende ambassadeurs in de industrie, 
zowel aan de aanbieders- als de vraagkant.”
Inmiddels wordt ook op een aantal hoge-
scholen, waaronder HoWest, gedoceerd 
over de standaarden. De standaarden win-
nen zo alleen maar aan waarde en dat is 
natuurlijk belangrijk. In samenwerking met 
het Xiak zullen meer praktische opleidin-
gen volgen. 

Nieuwe ISA-106
Naast ISA-88 en -95 zijn ISA-84, -99 en 
-100 de belangrijkste standaarden die de 
Belgische vereniging onder de aandacht 
brengt. Zo gaat ISA-84 over procesveilig-
heid door het toepassen van geautomati-
seerde veiligheidssystemen (Safety Instru-
menten Systems, SIS), die problemen in de 
productie moeten voorkomen, bijvoorbeeld 

stofexplosies in een poedertoren. ISA-99 is 
een standaard voor internetbeveiliging van 
automatisering in de productiebedrijven 
(MES-, SCADA-, PLC- en DCS-systemen). 
ISA-100 is een standaard voor draadloze 
systemen voor industriële automatisering. 
Duidelijk wordt meteen hoe de voedings- 
industrie en andere industrieën zich verder 
ontwikkelen. 
De recent gepubliceerde ISA-106 standaard 
focust op continue processen, in het bijzon-
der de start-up en de shut-down. Zo komen 
bijvoorbeeld de criteria voor product- 
omschakelingen aan bod. 

IEC-standaarden
Een belangrijke ontwikkeling is de vertaling 
van ISA-standaarden naar IEC-standaarden 
(Internationaal Elektrisch Comité). Tinde-
mans: “We zien dat de standaarden van het 
Internationaal Elektrisch Comité (vergelijk-

ISA Belgium
De Belgische sectie telt inmiddels een  
vijftigtal leden – consultants en systeem- 
integratoren, leveranciers en gebruikers – 
die op persoonlijke titel lid zijn. Het aantal 
groeit. Naast Marc Blekkink en Wim  
Tindemans bestaat het bestuur uit nog drie 
leden: Johannes Cottyn (HoWest, Xiak),  
Kris Adriaensens (Inxites) en Wim  
Debruyn (UGent). 
www.isa-belgium.org 

Smart manufacturing is volgens ISA Belgium de nieuwste  
ontwikkeling in de automatisering van de voedingsindustrie. 
Daar bovenop komen de Big Data-analyses van correlaties  
tussen industriële en niet-industriële data. Daar is de Fabriek 
van de Toekomst. 

ISA Belgium 
opnieuw actief
Smart manufacturing en Big Data wissel op toekomst 
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De optimaal opererende voedings-

fabriek komt in beeld, besluiten 

Wim Tindemans (links) en Marc 

Blekkink.

‘ Industrie 4.0 is de  
belangrijkste ontwikkeling’

baar met IS0, red.) volledig gealigneerd 
worden naar ISA-standaarden en dat er ook 
een duidelijke wisselwerking is tussen beide 
organisaties. Standaarden evolueren hier-
door, dankzij de feedback van de IEC-stan-
daarden. Zo is ISA-99 generieker geworden 
en daardoor breder toepasbaar, wat het 
draagvlak alleen maar verbetert.” Het Bel-
gisch Instituut voor Normalisatie (BIN) 
geeft de normeringen van het IEC uit. 

Industrie 4.0
Naast de opkomst van e-commerce, waarin 
een standaard als ISA-99 alleen maar aan 
belang wint, zien beide bestuursleden het 
Industrie 4.0-concept als de belangrijkste 
ontwikkeling voor de voedingsindustrie. 
“Alle productiemiddelen worden op een 
intelligente manier via het web aan elkaar 
gekoppeld”, verduidelijkt Tindemans. “Heel 
wat leveranciers springen in op deze vierde 
industriële revolutie.”  
Via een webportaal is het mogelijk om ver-
schillende zaken (KPI’s van productie, 
onderhoud, kwaliteit), van de productie of 
productieketen op de voet te volgen, achter 
een desktop, tablet of smartphone. 
Smart Production en Digital Factory – twee 

pijlers van de Fabriek van de Toekomst (F3) 
– staan centraal. Productiesystemen kun-
nen flexibeler en intelligenter worden. Naar 
veiligheid, traceerbaarheid en online kwali-
teitscontrole zijn er veel mogelijkheden. Het 
inlezen van signalen, verwerken en reage-
ren kan geautomatiseerd worden. Door een 
gebruiksvriendelijke automatisatie van 
repetitieve handelingen en processen in de 
productie, kwaliteitscontrole, verpakking 
en verscheping kan Smart Production het 

voor de ondernemer rendabeler maken om 
in Vlaanderen te produceren. En uiteinde-
lijk is dat de doelstelling van de Fabriek van 
de Toekomst.

Vergaande data-integratie
Bij de Digital Factory draait het om ver-
gaande data-integratie (van ERP, MES, 
CRM en WMS-systemen) voor zo efficiënt 
mogelijke bedrijfsprocessen binnen een 
marktgerichte onderneming. Tindemans 
voegt hier nog een nieuwe dimensie aan 

toe: het verhaal rond Big Data, de onvoor-
stelbaar grote hoeveelheid digitale gegevens 
afkomstig uit diverse bronnen die niet 
alleen wordt opgeslagen, maar ook wordt 
geanalyseerd. “Een nieuwe ontwikkeling is 
de koppeling van industriële product- en 
proces-, maar ook logistieke data aan 
niet-industriële data. Een interessant voor-
beeld is de mogelijke impact van weers-
voorspelling op de planning van het  
productieproces. Moet het proces of de 

receptuur worden 
aangepast bij lage of 
hoge buitentempera-
turen? Een andere 
mogelijke denkpiste 

is de koppeling van reistijden van vracht- 
wagens die ingrediënten of grondstoffen 
komen leveren aan de productieplanning  
in de fabriek.”
Uiteindelijk komt de optimaal opererende 
voedingsfabriek in beeld, besluiten Tinde-
mans en Blekkink en duidelijk is dat auto-
matiseringsstandaarden hierin een cruciale 
rol spelen. 

• YVES DE GROOTE •

Automatisatie van repetitieve processen maakt 

het rendabeler in Vlaanderen te produceren. 
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