
De positie van Nederlandse paneelbouwbedrijven staat onder druk 

van concurrentie uit lagelonenlanden, maar dat geldt niet voor 

Inelvé, dat de omzetcijfers sinds de oprichting in 2002 consistent 

ziet stijgen. De basis van het succes van Inelvé schuilt in het 

automatiseren van arbeidsintensief werk en het optimaliseren van 

productieprocessen.

In de afgelopen jaren is Inelvé erin geslaagd om een groeiend aan-
tal toonaangevende machinebouwers aan zich te binden. Inmiddels 
is het bedrijf van Oisterwijk verhuisd naar een viermaal groter pand 
in ‘s Hertogenbosch. In 2002 waagde oprichter Frank Verstegen de 
stap naar het zelfstandig ondernemerschap omdat hij het anders wilde 
doen. Verstegen: “Veel paneelbouwbedrijven hanteren van oudsher 
een ambachtelijke en nogal inefficiënte werkwijze. En wie zich richt op 
serieproductie van standaard panelen kan doorgaans niet voldoende 
flexibiliteit bieden voor betaalbare enkelstuksproductie. Ik signaleerde 
juist mogelijkheden voor een efficiënte productie van maatwerkoplos-
singen en benaderde de machinebouwers met een concreet voorstel: 
laten we samen onderzoeken welke delen van het paneelbouwproces 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd.” 

  Inelvé: partner in efficiënte paneel-
bouwprocessen

  “Velen praten over automatisering - wij brengen het in de praktijk”

 Frank Verstegen - Inelvé
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Procespartner 

Verstegen: “Aanvankelijk was de reactie van de potentiële opdracht-
gevers ronduit sceptisch. Men zei: alles wat we nog in eigen huis 
doen is maatwerk, dat valt moeilijk uit te besteden. Maar gezamenlijk 
hebben we de processen onder de loep genomen en berekenden 
we de efficiëntie winsten en daarmee de besparingen die we konden 
realiseren. De machinebouwers die ervoor open stonden ontdekten 
dat het voor hen gunstiger was om delen van hun arbeidsprocessen 
door Inelvé te laten uitvoeren. Met elke nieuwe opdracht groeide hun 
vertrouwen en waar mogelijk investeerde Inelvé in nieuwe machines 
en softwaresystemen om arbeidsintensieve taken te automatiseren. We 
zijn in de eerste plaats een procespartner - we denken actief mee over 
mogelijkheden om de processen van onze klanten te optimaliseren. 
Zo kijken we ook altijd kritisch naar onze interne processen die we 
steeds verder optimaliseren. Bij menig paneelbouwbedrijf wordt over 
automatisering gepraat, maar wij brengen het in de praktijk. De eerste 
stap van het productieproces vindt feitelijk al bij deze leveranciers plaats. 
Daar worden de bestellingen alvast per ordernummers gegroepeerd en 
uitgepakt om vervolgens bij ons te worden aangeleverd op het moment 
waarop de onderdelen hier daadwerkelijk worden gemonteerd.”  

Kick-off

De productiehal van Inelvé is opgedeeld in verschillende zones die elk 
een duidelijk afgebakende functie hebben: van het inchecken van de 
basismaterialen via de mechanische bewerking tot het samenstellen 
van de panelen en het bedrukken en aanbrengen van de bedrading. 
Nergens ongebruikte materialen en overbodig gereedschap. Op stra-
tegische plaatsen liggen alleen die productiematerialen onder hand-
bereik die toegevoegde waarde hebben voor het samenstellen van 
de panelen. Verstegen: “Voor de ene klant vervaardigen we comple-
te besturingen en voor de andere brengen we alleen de boringen in 
behuizingen aan, maar alles komt via dezelfde weg hier binnen en alle 
werkzaamheden worden nauwkeurig voorbereid. Feitelijk worden alle 
bewerkingsbeslissingen al in de werkvoorbereiding genomen. Pas wan-
neer elk detail duidelijk en alle informatie compleet is wordt de bewer-
king opgestart. Daardoor verlopen de processen hier op de werkvloer 
vele malen efficiënter en dat zorgt voor aanzienlijk kortere doorlooptij-
den. Onze klanten profiteren van de besparingen die dit oplevert en 
daar is het ons om te doen. Het uitgangspunt dat de grootste efficiën-
tiewinst in de eerste procesfasen kan worden behaald is ook de reden 
waarom Inelvé vaak al bij de kick-off voor de ontwerp- en engineerings-
fase wordt betrokken. Met een kleine aanpassing in het ontwerp kunnen 
later aanzienlijke besparingen op behuizingen en paneelbouwkosten 
worden gerealiseerd. Het digitale ontwerp dient later ook als de basis 
voor het aansturen van onze bewerkingsmachines, waardoor ook de 
foutmarges worden geminimaliseerd.”

Machines

Jaren geleden was Inelvé een van de eerste Nederlandse paneelbouw-
bedrijven dat een bewerkingsmachine aanschafte voor het aanbrengen 
van boringen en uitsparingen in behuizings- en montageplaten. Ook het 
bedrukken van de bedrading verloopt bij Inelvé al geruime tijd geheel 
automatisch. Verstegen: “Onze machines worden door gekoppelde digi-
tale systemen aangestuurd. Zo zijn we in staat om een efficiënte enkel-
stuksproductie voor de meest uiteenlopende producten te verzorgen. 
Voor alle producten maken we gebruik van dezelfde flexibele produc-
tielijn, dus een goede werkplanning is essentieel. Alle mechanische 
bewerkingen worden door onze Kiesling Perforex bewerkingsmachine 
uitgevoerd en met onze geautomatiseerde Komax lijn maken we kabels 
en bedrading op de juiste lengte en brengen we bedrukkingen aan. Het 
later handmatig aanbrengen van ader- of kabelcoderingen is hierdoor 
niet meer nodig. Omdat de arbeidsintensieve processen zijn geauto-
matiseerd kan op de werkvloer worden volstaan met veel minder mede-
werkers om  alle nodige taken uitoefenen. Zo zorgen we voor een hoge 
arbeidsproductiviteit, een lage kostprijs en een constant hoge product-
kwaliteit, en dat is precies waar onze klanten om vragen.” 

  Rittal TS IT IP 55 

Nieuwe toepassing voor de industrie 

Industriële omgevingen bevatten steeds meer informatie-

technologie. Veel processen worden digitaal aangestuurd en 

daardoor nemen computers en andere IT-componenten hun 

intrek in de industriële wereld. Met het nieuwe TS IT IP 55 rack 

brengt Rittal de wereld van de IT en van de industrie samen. Rittal 

TS IT IP 55 is het enige rack op de markt dat de flexibiliteit en 

toegankelijkheid van een IT-rack combineert met de robuustheid en 

beschermingsgraad van een industriële behuizing.   

Transparante zichtdeur 

De Rittal TS IT IP 55 is voorzien van een aluminium zichtdeur met 

een 3mm dik veiligheidsglas dat een hoge mate van bescherming en 

tevens een goed zicht van buiten op het interieur van het rack biedt. 

Computermonitoren en proceskaarten zijn daardoor goed afleesbaar. 

Het nieuwe rack voldoet volgens de IEC 60 529 norm aan de bescherm-

klasse IP 55 en is daarmee geschikt voor de meeste industriële 

toepassingen. 

Aan de achterzijde beschikt de behuizing over een extra deur van plaat-

staal, waardoor de behuizing uitstekend toegankelijk is, bijvoorbeeld 

wanneer binnen in de behuizing nieuwe aansluitverbindingen moeten 

worden gelegd. Met een standaardhoogte van 2000 mm, een breedte 

van 800 mm en een diepte van 600 mm past de behuizing uitstekend in 

bestaande industriële besturingsomgevingen.

De innovatieve nieuwe TS IT IP 55 behuizing biedt alle voordelen van 

een regulier 19 inch TS IT rack, inclusief de compatibiliteit van het uit-

gebreide Rittal IT-productprogramma, en dat alles binnen dezelfde hoge 

beschermklasse als de conventionele gesloten industriële behuizingen. 

FRANK VERSTEGEN - INELVE

“Voor alle producten maken we gebruik 
van dezelfde flexibele productielijn.”
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