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MAINTENANCE IN
WEST-BRABANT
West-Brabant heeft een uitstekende internationale
reputatie op het gebied van maintenance. Woensdrecht
staat bekend als dé aerospace maintenance-hub in
West-Europa en Werkendam maakt naam als een innovatief maintenance-cluster voor de binnenvaart. Tal van
gespecialiseerde bedrijven in de regio ondersteunen

MAINTENANCE?

de procesindustrie in o.a. Moerdijk, Bergen op Zoom,
Terneuzen, Antwerpen en Rotterdam met snelle en
grondige turnarounds.
In West-Brabant zijn zo’n 49.000 arbeidskrachten
werkzaam in de maakindustrie en nog eens 17.000
mensen houden zich dagelijks bezig met maintenance.
Zij werken bij beheerders van installaties en infrastructuren, dienstverleners, fabrikanten en toeleveranciers.
Bij zowel de overheid, grote bedrijven als het mkb.
Bedrijven die wereldwijd producten en diensten leveren.
De maintenance-industrie is voor West-Brabant een

Kort gezegd heeft maintenance als doel het duurzaam in stand houden
van installaties, systemen, schepen, vliegtuigen, wegen, bruggen, sluizen
en dergelijke. Middelen met een hoge investerings- en een hoge
vervangingswaarde.
Maintenance gaat dus over het beschikbaar houden van

het op grote schaal realiseren van elektrisch aange-

kapitaalintensieve assets tegen zo laag mogelijke kosten.

dreven scheepsvoortstuwing of het aanbrengen van

Via levensduurverlenging en upgrades. Concreet bestaan

aerodynamische “winglets” aan vliegtuigvleugels.

activiteiten in deze sector uit monitoren, inspecteren,
repareren, onderhouden, reviseren, upgraden en verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen
van de (nog veelal op diesel varende) scheepvaart, door

belangrijke economische sector.

49.000

arbeidskrachten
werkzaam in de
maakindustrie.

17.000

mensen houden zich
dagelijks bezig met
maintenance.

TRAN
AN
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NAAR
HIGH
TECH

digitalisering

Wil je als mkb’er in deze sector internationaal concurrerend
en weerbaar kunnen blijven, dan zal je mee moeten in
de transitie naar hightech. De asset-owners en service-

circulair

providers maken hier al keuzes in. Zij verlangen van hun
leveranciers slimme, duurzame oplossingen. West-Brabant
heeft veel mkb-ondernemers die hoogwaardige producten
en diensten leveren aan de industrie, de aerospace- en de
maritieme sector. Er bestaat al een sterk ecosysteem
rondom de aerospace-maintenance in Woensdrecht en de
maritieme industrie in Werkendam. Deze krachten willen

composiet

we verder versterken door in Breda een robotica-cluster
te ontwikkelen en bij Aviolanda in Woensdrecht een
expertisecentrum op te zetten voor de maintenance van
hoogwaardig composiet en hybride structuren, die steeds
vaker worden gebruikt bij het bouwen van vliegtuigen.
In het ‘Regionaal Programma HighTech Maintenance’
werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan

robotisering

de transitie naar een hightech maintenance-industrie en
een sterke economische sector.

transititie

De maintenance-industrie evolueert. Met de opkomst en
beschikbaarheid van nieuwe en betaalbare technologieën probeert
de industrie wereldwijd slimmer en duurzamer te werken.
Digitalisering, kunstmatige intelligentie en nieuwe

te voorkomen en om een veilige werkomgeving voor

materialen worden ingezet om het tekort aan grond-

onderhoudspersoneel te creëren. Oók in West-Brabant.

stoffen, mensen en de belasting van het milieu te

Kortom: de maintenance-industrie bevindt zich in een

compenseren. Systemen worden complexer. Roboti

transitie naar hightech maintenance.

sering, sensoren en data worden gebruikt om uitval

MAINTAINING
THE FUTURE!

DE KRACHTEN WORDEN
VERDER VERSTERKT
DOOR DE ONTWIKKELING
VAN EEN ROBOTICA-CLUSTER
IN BREDA.

REGIONAAL
PROGRAMMA

HIGH
TECH
MAINTE
NANCE
Het programma richt zich op de
modernisering en het vernieuwen
van de industrie in West-Brabant.

regionaal programma
HighTech Maintenance

INNOVATIEHUBS
Dit zijn ‘coole plekken’ op toplocaties waar studenten,
ondernemers, docenten en experts samenwerken in
proeftuinen aan prototypes, technieken, methoden,
tools en nieuwe talent. West-Brabant heeft al een aantal
van die innovatiehubs, en werkt aan de ontwikkeling van
nieuwe.

verslimmen

ondernemers

verduurzamen

verbinden

onderwijs

De samenwerkende partners uit het bedrijfsleven, het
beroepsonderwijs en de overheid willen dit bereiken
door de samenwerking te zoeken met andere kennisregio’s (verbinden) en de kennis om te zetten in kunde
en kassa. De focus ligt hierbij op de ondersteuning van
het mkb in de transities op het gebied van robotisering,
digitalisering & dataficering (verslimmen), nieuwe
materialen en circulaire economie (verduurzamen).
Om dit te faciliteren investeren kennisinstellingen, het
beroepsonderwijs, de bedrijven en de overheid in
‘innovatiehubs’ in de regio.

overheid

SAMENWERKING
DOOR VERBINDING
MET ANDERE
KENNISREGIO’S.

HTM
TOP
LOCA
TIES

WEST-BRABANT
IS EEN AANTREKKELIJKE
VESTIGINGSPLAATS
VOOR BEDRIJVEN EN
PERSONEEL IN
DE MAINTENANCE.

DELFT

ROTTERDAM

SCHEEPVAART

De gespecialiseerde maintenance-clusters in onze regio hebben een
aanzuigende werking op bedrijvigheid en innovatie.

PROCESINDUSTRIE
EINDHOVEN

VLISSINGEN

De belangstelling is internationaal: zo participeren

vervoer tussen Rotterdam/Antwerpen en Duitsland en

partijen als Boeing en Lockheed Martin al in de MRO

verder, vaart langs Werkendam. Tel je daarbij op dat in

(Maintenance, Repair & Overhaul) activiteiten in

Werkendam alle denkbare maritieme bedrijven zitten,

West-Brabant. En die interesse wordt ook gevoed door

dan is Werkendam een ideale en logische plek voor

de ideale ligging van onze regio. West-Brabant heeft

maritieme maintenance.

een centrale positie in de West-Europese economie,
midden tussen de economische zwaargewichten

Combineer die ligging en ontsluiting met een zeer

Rotterdam en Antwerpen, die elk binnen 25 minuten

betaalbare en groene woon- en leefomgeving en

bereikbaar zijn.

West-Brabant is een aantrekkelijke vestigingsplaats
voor bedrijven en personeel in de maintenance, zonder

Het maritieme maintenance-cluster in Werkendam sluit

grootstedelijke problematiek. Het is dus zeer verklaar-

aan op de Rotterdamse wereldhaven en ligt aan een

baar dat de maintenance-hubs voor complexe systemen

West-Europese hoofdtransportas. Al het binnenvaart-

juist in West-Brabant te vinden zijn.

ROBOTICS

TERNEUZEN
DIGITALISERING
AEROSPACE

ANTWERPEN

INNOVATIE
INMAINTE
NANCE

WERKENDAM MARITIME
INDUSTRIES (WMI)
Werkendam, de op twee na grootste binnenvaarthaven
van Nederland, heeft alles aan boord op het gebied van
ontwerp, bouw, reparatie, verduurzaming en maintenance
van alle soorten schepen.
Maar ook voor maritieme constructies in offshore wind-

40

6

samenwerkende bedrijven

scheepswerven

olie-gas, bruggen, sluizen en kades. Het Werkendamse
maritieme cluster bestaat uit 40 samenwerkende bedrijven:
6 scheepswerven, 4 constructiebedrijven, 18 maritieme
toeleveranciers en 12 maritieme dienstverleners. Samen
zijn zij goed voor meer dan 2.000 arbeidsplaatsen.
WMI is sterk innovatief: het ontwikkelt en levert al het
eerste elektrische binnenvaartschip, elektrische ferry’s,

AVIOLANDA AEROSPACE

18

12

toeleveranciers

dienstverleners

slim shipdesign, ship conversion, energiebesparende
roeren, composiet in waterbouw, slim onderhoud aan
kades en drijvende zonnepanelen. Het cluster heeft een
sterke connectie met onderwijs: er wordt stevig ingezet

Aviolanda Aerospace is dé hub voor innovatief onderhoud

van dit aerospace-onderhoudcluster werken militaire

in de aerospace-sector.

en civiele partijen nauw samen. Het cluster bestaat uit
zo’n 26 internationale bedrijven. Ook het onderwijs is

Bijna 3.000 mensen werken daar dagelijks aan de

sterk vertegenwoordigd via ROC Curio, de Aircraft

instandhouding van militaire F16- en F35 jachtvliegtuigen,

Maintenance & Training School en de Koninklijke Militaire

Chinook-, Apache-, NH90- en Cougar helikopters en

School voor de Luchtvaart. Aviolanda Aerospace vormt

civiele Boeing en Airbus narrow-en wide-body vliegtuigen

daarmee, samen met het militaire gedeelte van het

voor airlines en leasemaatschappijen. Innovatiethema’s

Woensdrechts maintenance-cluster, een ecosysteem van

worden verder uitgewerkt in fieldlabs voor o.a. het onder

innovatieve en kennisintensieve bedrijven en organisaties

houd van composietstructuren en turbine-systemen.

die elkaar versterken en werken aan de veiligheid van nu

Uitgebreide testfaciliteiten zijn aanwezig. In de ontwikkeling

en de innovaties van morgen.

ha

26

3.000

5

30

bedrijven

mensen

hangaars

grondgebied

op techniekpromotie en vraaggerichte onderwijsontwikkeling.

DEVELOPMENT
CENTRE FOR
MAINTENANCE OF
COMPOSITES (DCMC)

De toepassing van composiet binnen de aerospace-,
automotive-, maritieme industrie, bouw, energie (windmolens) en infrastructuur neemt toe. Om deze kapitaal
intensieve assets duurzaam in stand te houden, is er vraag
naar nieuwe methodes, tools en skills op het gebied van

BREDA
ROBOTICS
broedplaats voor robotica en automatisering

composietmaintenance. Het DCMC is een Smart Industry
fieldlab op het terrein van Aviolanda in Woensdrecht. Het

Bij De Koepel in Breda experimenteren bedrijven en

Breda en REWIN. In deze robotbroedplaats

moet dé plek worden waar internationaal kennis, toe-

studenten samen op het gebied van robotica voor de

maken professionals, bedrijven en organisaties op alle

Vier toonaangevende Nederlandse partijen hebben

passing en kunde op het gebied van composietmainte

automatisering van industriële productie en maintenance.

niveaus kennis met industrie 4.0 en doen ze er hands-on

het initiatief genomen om kennis te delen over de mainte–

nance gebundeld wordt. De huidige innovatielijnen zijn:

Het is een coole plek: een hightech omgeving waar nieuwe

ervaring mee op. Breda Robotics is dé plek waar studen-

nance van composietstructuren.

bonded repair, non-destructief onderzoek, rotor track &

toepassingen, prototypes en demonstrators worden

ten samen met ondernemers kunnen innoveren. Het is

balancing, inspectie van dikwandige composieten, field &

gemaakt.

een Smart Industry field- en skillslab waarin toegepaste

Fokker, het NLR, Specto Services en de TU Delft werken

onsite repair en geautomatiseerde laserinspecties.

samen in het Development Centre for Maintenance of

kennis centraal staat. Zo wordt de innovatieslagkracht
Breda Robotics is een initiatief opgezet door en voor

van de maak- en onderhoudsindustrie vergroot en kun-

Composites (DCMC) aan innovaties voor de inspectie en

Het DCMC biedt bedrijven, experts, personeel en studenten

regionale tech-ondernemers (Ex Robotics, WWA en

nen technische studenten theoretische kennis koppelen

reparatie van composietmaterialen.

de mogelijkheid om te onderzoeken, experimenteren en te

Synchron) samen met Avans Hogeschool, de gemeente

aan de praktijk.

trainen. De aanwezigheid van het DCMC is belangrijk voor
de Luchtmacht als belangrijke werkgever in de regio. Via het

SKILLSLAB
LASROBOTISERING

DCMC worden een aantal defensiegerelateerde projecten
uitgevoerd.

PORT OF
MOERDIJK

Het Skillslab Lasrobotisering West-Brabant is een initiatief van 120 metaalbedrijven verenigd in Stichting

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland.

Vakopleiding Metaal (SVM), in samenwerking met de

Jaarlijks maken zo’n 2.000 zeeschepen en 13.000

FME, Metaal Unie, REWIN en de regio West-Brabant.

binnenvaartschepen er gebruik van de uitstekende en
snelle overslag- en opslagcapaciteiten.

Het skillslab is onderdeel van het SVM Kennis- en
Leercentrum en voorziet in de behoefte om de metaal

Gebruikers kunnen kiezen uit aansluitingen via zee, binnen

chemische sector. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor

bedrijven in de regio te ondersteunen in het automatiseren

vaart, spoor, buisleidingen of weg. Moerdijk, gelegen tussen

tankopslag en –cleaning, en afname van gespecialiseerde

van hun productieprocessen. Hiermee kan het nijpende

de mainports van Antwerpen en Rotterdam, is verrassend

onderhoudsdiensten. Dat schept ruimte om te ondernemen.

tekort aan vakmensen worden ondervangen. Door het

veelzijdig en thuis in uiteenlopende soorten cargo. Ruim

opleiden van lasrobotprogrammeurs, verspanende

400 bedrijven doen zaken vanaf het haventerrein. Van

technologen en 3D-printer-operators kan de maakindustrie

grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstver-

sneller en flexibeler inspringen op de marktvraag naar

leners en bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie.

kleinere maatwerkseries en toekomstige vakmensen.

Moerdijk biedt chemische en chemie-gerelateerde bedrij-

Skillslab Lasrobotisering West-Brabant biedt het mkb in

ven veel vestigingsvoordelen. Het Industrial Park is volledig

de regio kennis, advies, skills en ervaring om de kansen

ingericht voor dit type bedrijvigheid. Een groot aantal

die digitalisering biedt, optimaal te benutten.

maintenancebedrijven heeft zich specifiek toegelegd op de

snelle overslagen opslagcapactiteit

gespecialiseerde
onderhoudsdiensten

TECH
TALENT

In West-Brabant ontwikkelen zich meer dan 10.000
studenten in 26 technische opleidingen tot de top van

bedrijven

hun vakgebied. In een straal van 45 kilometer langs de
as van de A58, van Woensdrecht via Bergen op Zoom,
Roosendaal tot Breda, biedt de regio een hoge kwaliteit
aan beroepsonderwijs. Curio, Avans Hogeschool en BUas
leveren topkwaliteit onderwijs. Ook investeren ze, samen
met het bedrijfsleven en de regio, in ‘coole’ plekken waar
studenten samen met praktijkmensen kunnen werken aan
concrete oplossingen voor ‘real life’ vraagstukken. Dit
zijn toplocaties in de regio waar talenten op (v)mbo,
hbo en universitair niveau zich verder bekwamen in de

innovatiehubs

nieuwste technologie en technieken. In samenwerking
met het bedrijfsleven werken studenten en professionals
aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het gebied
van o.a. robotica, AR/VR, 3D printing, AI, data, IoT, 5G,
sensoriek, nieuwe materialen en andere automatiseringstechnieken. Op deze manier werkt West-Brabant aan het
up-to-date houden van haar vakmensen, technici en
ingenieurs.

basisonderwijs

voortgezet onderwijs

Breda
Roosendaal

A58

Bergen
op Zoom

mbo

Goed beroepsonderwijs is onmisbaar, óók voor West-Brabant. Door
de huidige technologische ontwikkelingen en maatschappelijke trends
zijn goed opgeleide vakmensen,
technici en ingenieurs hard nodig.

+
25
hbo

meer dan
10.000 tech-studenten

meer dan
25 mbo opleidingen

+
8
meer dan
8 hbo opleidingen
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Meer weten?
Programmamanager Hightech Maintenance
John den Ridder
j.denridder@rewin.nl
+31 (0)6 27 909 067
www.maintainingthefuture.nl
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