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CYBER PHYSICAL SYSTEMS, 
MORGEN MEER DAN VANDAAG
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. De bedreigingen zijn enorm, de opportuniteiten vele malen groter. 
Productieprocessen zullen in de 21ste eeuw een enorme metamorfose ondergaan door robots en computers. Veel jobs zullen 
veranderen of overbodig worden, zeker de routinejobs. De technologie die voor de deur staat zal massaal menselijke taken over-
nemen. Flexibiliteit, creativiteit en teamwork zullen meer dan ooit de sleutel vormen om succesvol te zijn en te blijven. Dit geldt 
zowel voor bedrijven als voor werknemers.

Zij die ICT en domotica omarmen zien al langer de richting waarin het 
segment interieurbouw beweegt. In de volgende jaren zullen onze 
teams van technici en ingenieurs geconfronteerd worden met enorm 
grote uitdagingen. In interieurbouw zullen complete productieproces-
sen in transformatie terecht komen. 

Tijdens de voorbije veertig à vijftig jaar heeft IT en elektronica gezorgd 
voor een doorgedreven automatisering van de verwerkende industrie. 
De huidige industriële revolutie, ook bekend als industrie 4.0, dankt 
zijn naam aan vooraanstaande, vooral Duitse zakenmensen, politici 
en academici. Zij zagen in 2013 door integratie van “Cyber-Physical 
Systems” (CPS) in productieprocessen de kans om de Duitse eco-
nomie te laten concurreren met de rest van de wereld. CPS is een 
algemene term voor “slimme” machines die met het internet ver-
bonden zijn. 

Iedereen kent Bol.com: je bestelt een product via internet en zonder 
tussenkomst van “any other brain or hands” - behoudens de pakjes-
dienst - zorgen CPS-handelingen en track & trace systemen ervoor 
dat uw bestelling een fysisch voorwerp wordt en volgens planning 
wordt afgeleverd. De auto-industrie zet vandaag volop in op geperso-
naliseerde wagens. De klant stelt op internet zijn gedroomd voertuig 
samen, in de gewenste kleur met alle opties erop en eraan. Bij een 

druk op de “orderknop” beginnen slimme machines uw droomauto te 
produceren. Heel het proces verloopt gerobotiseerd en alle onderde-
len worden “just in time” aangeleverd en zorgvuldig ingebouwd. We 
kunnen het ons levendig voorstellen.

Over afzienbare tijd zullen ook producten als maatmeubilair en interi-
eurvoorwerpen ongetwijfeld dezelfde CPS-productieprocessen volgen.

Daartoe dienen interieurbedrijven bijzonder ambitieus te zijn, zij 
moeten in de volgende decennia andermaal creatief en innovatief zijn 
bij het ontwikkelen van producten en processen. Van werknemers 
zal verwacht worden dat ze meer vaardigheden ontwikkelen, pure 
beroepskennis zal een pluspunt blijven, wendbaarheid en drive om 
nieuwe vaardigheden eigen te maken zullen het verschil maken.

We hebben in Vlaanderen alle bouwstenen voorhanden om er een 
succes van te maken, goede onderwijssystemen, competente werk-
nemers en werkgevers, we beschikken over talrijke gerenommeerde 
onderzoeksinstellingen. Creativiteit en innovatie zijn eveneens sterke 
troeven van de Vlamingen.

Laat het verleden los, kijk met vertrouwen naar de toekomst en “go 
forward” richting CPS.   ❚

Marc Bernaerts
Algemeen Directeur Vanhout.Pro
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