
Achtergrondinformatie 
 

 

Jaarlijkse persconferentie van Pilz 2021  

(Het gesproken woord geldt) 

 

Susanne Kunschert 

Boekjaar 2020: corona bepaalt de koers 

De bedrijfsactiviteiten van de Pilz-groep werden vorig jaar bepaald 

door de coronacrisis. Het virus legde grote delen van de 

wereldeconomie lam of belemmerde die aanzienlijk. Dit had grote 

negatieve gevolgen voor de sectoren elektrotechniek en machinebouw, 

en dus ook voor onze onderneming: na een goede start voor Pilz in het 

eerste kwartaal van 2020 zorgde de coronalockdown vanaf eind maart 

voor een aanzienlijke daling van de bestellingen. Pas in de herfst 

begonnen de binnenkomende orders zich te stabiliseren.  

Het bedrijf rapporteerde voor 2020 dan ook een totale omzet van 286,2 

miljoen euro, een daling van 11,3 procent in vergelijking met het 

voorgaande jaar.  

 

Markten en productsectoren: tegenvallers en lichtpunten   

Als gevolg van de coronapandemie krompen de markten voor Pilz in 

alle belangrijke geïndustrialiseerde landen van Midden-Europa, 

alsmede in delen van het Verre Oosten. De achteruitgang trof alle 

productsectoren - van besturings- en aandrijftechniek tot sensoren en 

de divisie Bediening en bewaking.  

 

Ook onze dienstverlening op het gebied van machineveiligheid werd 

getroffen. Lange tijd was toegang tot de machine bij de klant niet of 

slechts in zeer beperkte mate mogelijk als gevolg van de lockdown en 

reisbeperkingen.  
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Als gevolg daarvan konden wij risicoanalyses of de verificatie van 

veiligheidsfuncties alleen onder moeilijke omstandigheden uitvoeren. In 

speciale gevallen hebben wij daarom met collega's en klanten onze 

toevlucht genomen tot digitale media en technieken, zoals 

gegevensbrillen. Medewerkers bij de klant werden uitgerust met een 

video-gegevensbril, die het videomateriaal live doorstuurde naar de 

Pilz-medewerker op kantoor, die vervolgens de assessment kon 

uitvoeren. In de praktijk is gebleken dat dit soort ondersteuning alleen 

onder bepaalde voorwaarden zinvol is en gepaard gaat met een grote 

inspanning qua tijd en technische inzet. Digitale technologieën kunnen 

dienstverlening ter plaatse nauwelijks vervangen. 

 

Over het geheel genomen is de internationale verkoop- en 

serviceorganisatie erin geslaagd de omzet te verhogen, bijvoorbeeld 

op het Aziatische of het Amerikaanse continent, ondanks de uiterst 

moeilijkste omstandigheden. Zo hebben wij vorig jaar in sommige 

landen de grootste orders uit de geschiedenis van de betreffende 

landelijke onderneming binnengehaald. Daarbij ging het ook om de 

veiligheidstechnische ombouw van bestaande installaties voor de 

productie van coronamaskers. Doorslaggevend voor veel klanten was 

het vermogen van onze organisatie om ons oplossingenaanbod 

grensoverschrijdend te leveren aan verschillende internationale 

locaties van onze klanten.  

 

Als voorbeeld noem ik de sportartikelenfabrikant Nike, die sinds 2018 

gebruikmaakt van ons kwalificatieprogramma voor CMSE - Certified 

Machinery Safety Expert. Sinds de start van het programma bij Nike 

hebben 66 specialisten in machineveiligheid de opleiding voltooid en 

zijn 43 daarvan gecertificeerd machineveiligheidsexpert geworden. De 

ondersteuning door Pilz wordt specifiek vermeld in het "Nike Impact 
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Report 2020". De samenwerking met Nike wordt gecoördineerd door 

ons Global Account Management en de CMSE-trainingen worden 

gegeven door de experts van Pilz op de betreffende locaties. 

 

Als gevolg van intensievere wereldwijde marketing- en 

verkoopactiviteiten kon onze onderneming het exportaandeel verder 

vergroten. Dit is nu 75,2 procent (0,9 procentpunt meer dan in 2019).  

 

Human Resources: investering in de toekomst 

We hebben de gevolgen van de daling in binnenkomende orders niet 

alleen kunnen opvangen door kostenbesparingen en 

arbeidstijdverkorting, maar ook door de cohesie binnen de hele Pilz-

groep. We kijken terug op een jaar 2020 dat zeer veel van ons bedrijf 

en onze medewerkers heeft gevergd. Maar we zijn erin geslaagd om 

samen de crisissituaties het hoofd te bieden en stand te houden. 

Hiervoor zijn mijn broer en ik alle Pilzers zeer dankbaar!  

 

Het aantal werknemers daalde slechts licht: per 31 december 2020 

bedroeg het aantal werknemers wereldwijd 2.440, een daling van 4,2 

procent. In Duitsland daalde het aantal werknemers met 3,4 procent: 

van 1.128 naar 1.091 (31-12-2020). Deze daling in Duitsland is 

uitsluitend toe te schrijven aan pensioneringen en natuurlijk verloop. In 

de loop van de wereldwijde economische crisis konden gedwongen 

ontslagen worden voorkomen.  

Wat betreft opleiding blijven we ons inzetten: alle praktijkleerlingen 

werden na afloop van hun opleiding aangenomen. 16 nieuwe 

praktijkleerlingen zijn in 2020 hun loopbaan bij Pilz begonnen. In 2010 

waren er nog maar vier praktijkleerlingen. Op 31-12-2020 hadden 46 
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jongeren dat jaar bij Pilz in Ostfildern een opleiding of studie voltooid 

aan de Duale Hochschule Baden-Württemberg.  

De recente verandering in de top van onze opleidingsafdeling laat zien 

hoe diep de beroepsopleiding in het bedrijf verankerd is. Klaus 

Schneider, die gedurende 15 jaar verantwoordelijk was voor de 

opleidingsactiviteiten, werd opgevolgd door Benedikt Windaus als 

opleidingsmanager en Lucas Fischer als trainer. Beiden zijn zelf 

"Pilzers uit eigen stal" en hebben bij Pilz een opleiding of duale studie 

gevolgd voordat ze zich verder geschoold hebben en nu zelf opleiden.  

Volgens het Duitse bureau voor de statistiek waren er in 2020 iets 

meer dan 450.000 nieuwe praktijkleerlingen in Duitsland, 9,4 procent 

minder dan het jaar daarvoor. Deze daling, veroorzaakt door corona, is 

op dit niveau ongekend, aldus het Duitse bureau voor de statistiek. 

Hoewel het aantal opgeleiden al jaren een dalende tendens vertoont, 

heeft de pandemie deze negatieve ontwikkeling helaas verder 

versterkt. Wij zijn zeer bezorgd over deze ontwikkeling, aangezien die 

het algemene tekort aan geschoolde arbeidskrachten dat er reeds vóór 

corona was, nog zal verergeren. Pilz dekt een groot deel van de 

behoefte aan vakpersoneel via eigen opleidingsactiviteiten. En daar 

houden we aan vast. 

 

Consequent innovatief 

Pilz is traditioneel een innovatief bedrijf. Dit blijft het geval, zelfs in 

moeilijke economische tijden: Pilz handhaafde daarom ook in 2020 het 

O&O-aandeel op meer dan 21 procent.  

Een actueel bewijs van de innovatiekracht is de marktintroductie van 

het veiligheidsrelais myPNOZ, begin 2021. De officiële bevestiging van 
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het nieuwe product kwam kort na de presentatie ervan: in het kader 

van de virtuele Hannover Messe 2021 werd myPNOZ genomineerd als 

een van de drie finalisten voor de prestigieuze Hermes Award, de 

"Oscar van de branche".  

 

"Vol vertrouwen en kracht voor 2021" 

Door zijn wereldwijde bedrijfsactiviteiten ondervindt de Pilz-groep de 

invloed van de internationale conjunctuurontwikkeling. Verwacht wordt 

dat de opleving in de regio Azië-Stille Oceaan de wereldeconomie zal 

versterken. Hoewel de ordersituatie zich zoals gezegd de afgelopen 

maanden heeft gestabiliseerd, blijven nauwkeurigere economische 

prognoses voor 2021 moeilijk vanwege de coronapandemie. Niettemin 

zien wij 2021 vol vertrouwen en kracht tegemoet! We vertrouwen er 

volledig op dat we het jaar goed doorkomen!  

 

 

Thomas Pilz 

Robotics by Pilz: totaaloplossingen voor robotica 

De focus van "Robotics by Pilz" ligt van oudsher op de toepassing. In 

het kader van deze strategie heeft Pilz in de afgelopen jaren nieuwe 

diensten aan zijn portfolio toegevoegd, zoals dienstverlening voor 

mens-robot-samenwerking (MRS), en nieuwe producten, zoals de 

Service Robotics-modules. Deze hebben we in 2018 voor het eerst op 

deze plaats aan u gepresenteerd. 

Op basis van de opgedane ervaringen op de markt voor 

lichtgewichtrobots, die zich kenmerkt door toenemende genadeloze 
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concurrentie en stijgende prijsdruk, heeft Pilz besloten de activiteiten 

voor onze in eigen beheer ontwikkelde manipulator stop te zetten.  

Dit betekent niet dat Pilz zich terugtrekt uit de robotica. 

Als voorheen bestaat ons aanbod uit vier bouwstenen: 

− veiligheidstechniek en -dienstverlening voor robotica-

toepassingen.  

Dit omvat ons dienstenaanbod dat is afgestemd op de 

levensfasen van een robotsysteem, inclusief opleiding 

− Een breed scala van sensortechnologieën, waaronder het 

nieuwe type veilige radartechnologie, waarop we later nog 

terugkomen 

− Aandrijf- en besturingstechniek voor robotkinematica 

− Softwarepakketten en dienstverlening voor het Robot Operating 

System (ROS). ROS is een opensourceframework voor het 

schrijven van software voor roboticatoepassingen. Het biedt 

een enorme flexibiliteit en toont zijn kracht vooral in dynamische 

omgevingen. 

Intralogistiek in de schijnwerpers 

Aan de hand van de intralogistiek wil ik twee voorbeelden geven van 

hoe het aanbod van hardware, software en dienstverlening voor 

"Robotics by Pilz" eruitziet. 

ROS-softwaremodules voor onze veiligheidslaserscanner PSENscan  

Met onze ROS-pakketten ondersteunt de veiligheidslaserscanner 

PSENscan niet alleen productieve en veilige ruimtebewaking, maar 

ook de dynamische navigatie van transportsystemen zonder 

bestuurder (AGV's) in het Engels. Alle voor het navigeren benodigde 

gegevens zijn dus zonder verder programmeerwerk beschikbaar. Dit 
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kan bijvoorbeeld worden gebruikt als invoer voor een zogenoemd 

SLAM-algoritme (Simultaneous Localization and Mapping), voor het 

maken van omgevingskaarten en positiebepaling. Dit maakt 

dynamische navigatie en het vermijden van obstakels mogelijk. 

Gebruikers kunnen mobiele toepassingen in productieomgevingen 

daardoor dynamischer en te allen tijde veilig implementeren. 

Dienstenpakket voor veilige AGV-toepassingen  

Pilz is de eerste leverancier die gebruikers van dergelijke mobiele 

toepassingen ondersteunt met een uitgebreid dienstenpakket voor 

veilige AGV-toepassingen. In de beginfase van het project omvat het 

pakket advisering ter plaatse bij de klant, met inbegrip van 

haalbaarheidsstudies vóór de aanvang van het project, zodat al in een 

vroeg stadium rekening kan worden gehouden met de Safety-

aspecten.  

Op verzoek voert Pilz een risicobeoordeling voor het geselecteerde 

AGV-systeem uit, inclusief een acceptatietest bij de fabrikant. 

Voor bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van 

robots en bijbehorende AGV's, bieden wij de acceptatie en uitvoering 

van een risicobeoordeling ter plaatse aan. Dit dient als basis voor de 

vaststelling van veiligheidsmaatregelen. De volgende stappen zijn de 

validering van de veiligheidsfuncties met het oog op de installatie en 

integratie van extra Safety-componenten (zoals scanners of encoders), 

de definitie van de vereiste beveiligingsvelden of -zones en de 

beveiliging van de omgeving van het mobiele systeem.  

Tot slot adviseert en begeleidt Pilz de gebruiker tot en met de controle 

van de conformiteit met officiële eisen zoals CE-markering in Europa of 

OSHA in de VS voor de complete toepassing.  
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Susanne Kunschert 

Machineveiligheid na de Brexit: CE wordt UKCA 

Na de Brexit is het voor fabrikanten en exploitanten van machines de 

vraag welke gevolgen het uittreden zal hebben voor het onderwerp 

"machineveiligheid". De reden hiervoor is dat het Verenigd Koninkrijk 

niet langer onderworpen is aan de voorschriften van de EU-

machinerichtlijn.  

De huidige regelgeving bepaalt dat tot 1 januari 2022 de EU-

conformiteitsbeoordelingsprocedure met CE-conformiteitsverklaring en 

CE-markering onder bepaalde voorwaarden verder mag worden 

gebruikt wanneer machines of veiligheidscomponenten in het Verenigd 

Koninkrijk in de handel worden gebracht.   

De Britse regering heeft nu een eigen nationale 

conformiteitsbeoordelingsprocedure vastgesteld. Hiervoor is een nieuw 

keurmerk geïntroduceerd: het UKCA-keurmerk ("United Kingdom 

Conformity Assessment – UKCA").  

Ingangsdatum 1 januari 2022 

Wat betekent dit in de praktijk? Op enkele uitzonderingen na moeten 

alle bedrijven die sindsdien door het aanbrengen van de CE-markering 

de conformiteit van hun producten met de vereiste gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften hebben bevestigd, nu ook de UKCA-markering 

aanbrengen, zowel op het product als in alle technische documentatie.  

Pilz adviseert dringend om deze taak zo snel mogelijk uit te voeren, 

omdat er over het algemeen veel werk mee gemoeid is - zowel voor 

het aanbrengen van het keurmerk zelf als administratief in de 
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technische documentatie. Bedrijven die na 1 januari 2022 hun 

producten zonder UKCA-keurmerk in het Verenigd Koninkrijk invoeren, 

overtreden volgens de huidige stand van de kennis de wet. Dit kan 

zelfs uitmonden in strafbare feiten.  

De uitdagingen worden nog groter als het Verenigd Koninkrijk ook 

inhoudelijk afwijkt van de in de EU geldende richtlijnen en de daarmee 

samenhangende geharmoniseerde normalisatie. Aanvullende 

technische aanpassingen aan het product of de machine zelf kunnen 

dan noodzakelijk zijn. De inspanning hangt af van de mate van 

afwijking, maar vereist in ieder geval een consequente follow-up en 

kennis van wetten en normen.  

Onze experts bieden al ondersteuning, bijv. door advisering bij de 

veranderingsprocessen. Daarbij werken ze nauw samen met de Pilz-

dochteronderneming in Groot-Brittannië, die kan optreden als nationale 

gevolmachtigde van de fabrikant en in het proces deskundige 

ondersteuning kan bieden bij het voldoen aan de UKCA-conformiteit en 

bij problemen met lokale markttoezichtautoriteiten.  

 

 

Susanne Kunschert 

Oplossingen voor veilige machinebesturing 

Tot onze kerncompetentie behoren veiligheidsrelais zoals de veilige 

kleine besturing PNOZmulti 2, die machines en installaties in een 

veilige toestand brengt in geval van een storing of gevaar. De kleine 

besturing PNOZmulti 2 is daarmee zowel het hart als het hoofd van 

veilige automatiseringstoepassingen. In dit productsegment zijn wij van 

oudsher marktleider.  
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Gebruikers vragen steeds vaker om totaaloplossingen die "ready-to-

use" zijn. Hiervoor combineren we bijvoorbeeld de kleine besturing 

PNOZmulti 2 met veilige sensoren zoals lichtschermen, 

veiligheidsheksystemen of positieschakelaars. In het pakket kunnen 

interfaceproblemen worden omzeild en kan de vereiste inspanning 

voor configuratie en inbedrijfstelling worden verminderd.  

Besturings- en sensorpakketten 

Dergelijke pakketoplossingen, bestaande uit veilige sensoren en 

veilige besturingstechniek, worden bijvoorbeeld ingezet in de 

verpakkingsindustrie. De nadruk ligt hier op gemakkelijke en dus snelle 

toegang tot de machine, bijvoorbeeld als vaker in het proces moet 

worden ingegrepen bij het bijvullen van verpakkingsmateriaal of het 

verwijderen van productiemiddelen. Klassieke scheidende 

veiligheidsvoorzieningen, zoals toegankelijke deuren, storen de 

toegang tot de machine, waardoor dit type veiligheidsvoorziening zou 

kunnen worden gemanipuleerd.  

Een andere oplossing is de bewaking van beveiligde ruimtes via 

radartechnologie. Dit wordt vooral toegepast onder zware 

bedrijfsomstandigheden en bij extreme temperatuurschommelingen. 

Daar waar opto-elektronische sensoren op hun grenzen stuiten als 

gevolg van temperatuur, stof, vuil, regen, licht, rondvliegende vonken 

of schokken. 

Ook hier gaat het om een systeempakket dat het gebruikers 

gemakkelijk maakt om het te installeren en te bedienen. Ons 

radarsysteem PSENradar, een gecertificeerd totaalpakket bestaande 

uit maximaal zes radarsensoren, een control unit en de kleine 

besturing PNOZmulti 2. De komende maanden worden een nieuwe 
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radarsensor en een nieuwe verwerkingseenheid toegevoegd aan de 

gecertificeerde totaaloplossing. Deze "nieuwe" oplossing is dan ook 

geschikt voor gebruik in robottoepassingen, omdat deze is ontworpen 

voor veiligheidscategorie 3 resp. Performance Level d (PL d). 

 

 

Susanne Kunschert 

Van sleutelbos tot industrieel toegangsbeheer 

"Sleutel" is een woord en een voorwerp met een grote symbolische 

kracht. Want met het openen van een deur of het openmaken van een 

slot zijn bevoegdheden, deskundigheid en verantwoordelijkheid 

verbonden.  

Tot nu toe was het de taak van de mens om de juiste sleutel voor het 

juiste slot bij zich te hebben. We kennen allemaal de daaruit 

resulterende grote sleutelbossen en ook u hebt vast wel eens 

geprobeerd de juiste sleutel te vinden in een sleutelbos.  

Wat u hier ziet is een moderne, digitale sleutelbos van Pilz voor 

industrieel toegangsbeheer. We noemen de verwerkingseenheid 

PITreader.  

Altijd de passende sleutel 

Hiermee hoeft de mens niet langer te zoeken naar de juiste sleutel; in 

plaats daarvan worden de aan hem toegekende bevoegdheden of 

functies beheerd in een database en opgeslagen in de sleutel.  
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Oorspronkelijk is het product ontworpen als veilige 

bedrijfsmoduskeuzeschakelaar, waarmee de bediener kan kiezen 

tussen bijvoorbeeld instelbedrijf, onderhoud of productiebedrijf. Wij 

hebben aan dit product digitale technologieën toegevoegd, zoals 

contactloze RFID-transmissie, OPC/UA-server en webserver voor 

rechtenbeheer. 

Het resultaat is een allesomvattende oplossing voor industrieel 

toegangsbeheer, die een breed scala van zeer uiteenlopende 

toepassingen bestrijkt:  

− Toegang tot het proces, bijvoorbeeld om machineparameters 

op CNC-machines of recepten in de voedings- en 

genotmiddelenindustrie te wijzigen 

− Fysieke toegang tot machines of machinecellen voor de 

bediener van de machine, en  

− Toegang op afstand tot de machine, bijv. vrijgeven voor 

onderhoud op afstand van binnenuit. 

Een oplossing voor Safety en Security 

Gebruikers krijgen een oplossing die zowel safe als secure is: door de 

verwerkingseenheid PITreader te combineren met de veilige 

besturingen van Pilz krijgt de gebruiker een oplossing die voldoet aan 

alle eisen op het gebied van machine- en arbeidsveiligheid en die de 

fysieke veiligheid van het personeel waarborgt.  

In combinatie met bedieningspanelen en standaard-

machinebesturingen ontstaat een Security-oplossing die de machine 

beschermt tegen manipulatie en onjuiste bediening door niet-

gekwalificeerd personeel en die tevens dient ter bescherming van de 

knowhow. De mogelijkheden van de digitale sleutel strekken zich zelfs 



    
 Pagina 13 van 21 

 

uit tot de vrijgave van speciale industriële USB-poorten, een van de 

belangrijkste toegangspoorten bij Security-incidenten.  

Op deze manier helpt de digitale sleutel om bedrijfsdoelstellingen te 

bereiken en waarden te beschermen. Bedrijven kunnen hiermee hun 

werknemers en hun intellectuele eigendom beschermen. Ze voldoen 

aan de aansprakelijkheidsbescherming in verband met wettelijke 

verplichtingen en bereiken hun productiviteitsdoelstellingen 

gemakkelijker, bijvoorbeeld door de stilstandtijden als gevolg van 

bedieningsfouten te verminderen. 

Diensten voor de OT-Security 

Omdat Safety en Security meer zijn dan alleen producten, breiden wij 

ons dienstenpakket ook uit met de Security-onderwerpen in de 

Operational Technology (OT), d.w.z. op het gebied van machines en 

installaties. 

Het doel van deze Industrial Security is de beschikbaarheid van 

machines en installaties, alsmede de integriteit en vertrouwelijkheid 

van machinale gegevens en processen te waarborgen. Als het 

aanvallers lukt om te profiteren van een zwakke plek, kan dat 

desastreuze gevolgen hebben voor het bedrijf. Dat varieert van 

stilstand van de productie tot gevaar voor mensen wanneer 

veiligheidsmaatregelen doelbewust worden gemanipuleerd. 

Wij zullen onze kennis op dit gebied nu doorgeven in de vorm van 

opleidingen en adviseringsdiensten. 

Wij adviseren ondernemingen uitvoerig - van risicobeoordeling en 

engineering tot verificatie van de Security-eisen. Stap voor stap 
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worden de installatie- en netwerkveiligheid, de integriteit van het 

systeem en de veiligheid van de componenten gegarandeerd.  

 

 

Susanne Kunschert 

Pilz Academy: toenadering creëren in digitale werelden 

Zoals eerder al is gezegd, had en heeft de coronapandemie enorme 

gevolgen voor onze divisie Dienstverlening. Hieronder valt ook de 

afdeling Opleidingen. Met onze Pilz Academy verzorgen wij al meer 

dan 20 jaar wereldwijd opleidingen op het gebied van automatisering, 

machineveiligheid en Industrial Security.  

De eerste tijd na het uitbreken van de coronapandemie ging het erom 

ons opleidingsaanbod overeind te houden. We hebben onze 

bestaande middelen (software en hardware) uitgebreid en al ons 

opleidingsmateriaal gedigitaliseerd. Vanaf mei vorig jaar lag de nadruk 

op de ontwikkeling van digitale evenementen als op zichzelf staande 

opleidingsvorm.  

Training van de trainers 

Een wezenlijk punt hierbij was de kwalificatie van de trainers zelf. 

Enerzijds moesten ze zich erop instellen dat ze de gebaren en de 

gezichtsuitdrukkingen van de deelnemers niet konden zien en alleen in 

een camera konden spreken. Anderzijds hebben we de trainers 

opgeleid in hoe ze de deelnemers kunnen motiveren om samen te 

werken en informatie uit te wisselen in digitale leerruimtes. In wezen 

gaat het erom vertrouwen en toenadering tussen de deelnemers te 

creëren.  
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Wij lossen dit bijvoorbeeld op door soms te trainen met twee trainers 

die elkaar afwisselen of met gerichte onderbrekingen, bijvoorbeeld 

door coördinatietools in realtime.  

Voor de kwalificatie van onze 120 trainers wereldwijd hebben we een 

wereldwijd programma "Train-de-trainer" met e-learningmodules 

ontwikkeld, dat juist op deze eisen ingaat. Intussen biedt de Academy 

dergelijke trainingen ook intern aan voor medewerkers die online 

lezingen geven of vaak presentaties geven. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de kwalificatie voor CMSE® (Certified 

Machinery Safety Expert) gerealiseerd als een volledig 

gedigitaliseerde, cloudgebaseerde leeromgeving. Deelnemers hebben 

online toegang tot alle trainingsinhoud, inclusief de mogelijkheid om 

commentaar te geven en inhoud te bewerken, ze kunnen 

examenvragen opvragen en ze kunnen live feedback naar de trainer 

sturen. In de workshopruimte zijn oefeningen en 3D-machinemodellen 

voor visualisatie beschikbaar. We hebben ongeveer 60 vragenlijsten 

resp. enquête-elementen geïntegreerd. Via coördinatietools zoals 

Mentimeter kunnen live query's worden gerealiseerd.  

Wat blijft er na corona? 

Als we naar het post-coronatijdperk kijken, zijn we ervan overtuigd dat 

het opleidingslandschap zal zijn veranderd. Onze trainers zijn het 

erover eens dat online vormen intussen een gelijkwaardig niveau van 

kennisoverdracht kunnen bieden, vooral voor basisopleidingen of 

basiscursussen. Online opleidingen zullen daarom een vast onderdeel 

van het opleidingsprogramma worden. En de face-to-face opleidingen 

zullen worden aangevuld met e-learning-componenten: het 
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zogenaamde Blended Learning zal het beste van twee werelden 

combineren. 

We kunnen echter ook melden dat als deelnemers de keuze zouden 

krijgen tussen face-to-face en digitale lessen, de overgrote 

meerderheid (70-80 procent) op dit moment zou kiezen voor de face-

to-face training. Emotionele aspecten en sociale uitwisseling zijn hierbij 

doorslaggevend. Netwerken tijdens de pauzes, discussies en 

gesprekken zijn zaken waar het bij analoge evenementen om draait.  

 

 

Susanne Kunschert 

MyPNOZ: het voordeel zit hem in het proces  

Ons aan het begin genoemde en voor de Hermes Award 

genomineerde nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ is een mooi 

voorbeeld van hoe Pilz de mogelijkheden van de digitalisering benut 

om producten meerwaarde te geven. Het belangrijkste is dat we de 

omgang met dit product volledig hebben herzien. Wij hebben het 

anders ontworpen, op basis van een volledig gedigitaliseerde workflow, 

om de klant vanaf het eerste contact met ons product toegevoegde 

waarde te bieden, waardoor kosten en tijd worden bespaard.  

Hoe dit er in de praktijk uitziet, wil ik u nu graag laten zien: 

Tot nu toe moest, als een klant een bepaalde veiligheidstoepassing 

wilde implementeren, eerst het geschikte product worden gevonden 

wat betreft de functie en de noodzakelijke veiligheidseisen. 

Aangezien veiligheidsfuncties altijd het resultaat zijn van de 

combinatie van verschillende producten (bijv. noodstopknop, 
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lichtscherm en relais), moest de gebruiker toezien op de juiste 

combinatie en interactie daarvan. De gebruiker moest dan ter plaatse 

de afzonderlijke onderdelen assembleren, installeren en bedraden, 

de configuratie uitvoeren en voorafgaand aan de inbedrijfstelling de 

oplossing programmeren en de logica en de juiste configuratie testen. 

Alles in één tool 

Dat is heel anders wanneer u myPNOZ gebruikt. Met de kennis van 

het Safety Level en het type sensoren dat moet worden gebruikt, 

wordt "myPNOZ Creator" opgeroepen. Deze online tool is een 

productcatalogus, keuzehulp en engineeringplatform in één, inclusief 

simulatie, documentatie en bestelling.  

De gebruiker legt het aantal, het type en de logica van de 

veiligheidsfuncties vast en volgt een transparante en eenvoudige 

procedure. Programmeerkennis is niet noodzakelijk. Eventuele 

logicafouten in de reeks veiligheidsfuncties worden door de Creator 

gedetecteerd. Als de geselecteerde logische verbindingen geldig zijn, 

berekent myPNOZ Creator automatisch welke modules nodig zijn en 

in welke volgorde ze moeten worden ingestoken. Naast de 

documentatie ontvangt de gebruiker een bedradingsschema. Met een 

spreekwoordelijke druk op de knop kan hij nu zijn myPNOZ in de 

gewenste configuratie bestellen. 

Dat wil zeggen: de afzonderlijke modules van een myPNOZ worden op 

basis van de eisen van de klant geassembleerd in batchgrootte 1. De 

gebruiker krijgt dus een gebruiksklaar geconfigureerd, inbouwklaar 

apparaat. Alleen voor de montage in de schakelkast is nog een 

schroevendraaier nodig. 

Al met al vermindert myPNOZ dankzij de Creator de totale 

eigendomskosten (total cost of ownership) van een product aanzienlijk, 



    
 Pagina 18 van 21 

 

aangezien selectie en bestelling worden vereenvoudigd en bronnen 

van fouten worden vermeden dankzij de ondersteuning door de tool. 

Door de individuele samenstelling koopt en betaalt de gebruiker alleen 

de functionaliteit die hij nodig heeft. 

 

 

Thomas Pilz 

Digitalisering: het pad van Pilz 

Vandaag konden wij u verschillende manieren laten zien waarop 

digitalisering bij Pilz wordt gerealiseerd:  

- ons trainingsaanbod als voorbeeld van de digitalisering van het 

bestaande aanbod, 

- onze digitale sleutel PITreader voor toegangsautorisatie als 

voorbeeld van nieuwe digitale aanbiedingen of innovaties en  

- ons veiligheidsrelais myPNOZ met de Creator als voorbeeld 

van nieuwe digitale bedrijfs- of klantprocessen.  

 

En we zullen dit pad blijven volgen: Pilz – the spirit of safety in Digital 

Automation. Dat is ons motto. 

De reis begint in het eigen bedrijf in de IT. Digitalisering begint altijd 

met het ter discussie stellen van de eigen IT-infrastructuur en het 

vermogen om toegevoegde waarde te bieden aan de klant. Hier heeft 

myPNOZ een uitroepteken geplaatst. 

Lean voor digitalisering 

Maar ik zou uw aandacht willen vestigen op nog een ander aspect:  
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langzamerhand heeft Industrie 4.0 nu een kritiek punt bereikt. Toen het 

ontwerp 10 jaar geleden het licht zag, waren de vraagstukken omtrent 

gegevensbeveiliging en de daarmee samenhangende wetgeving nog 

niet zo actueel als nu. Intussen bepalen de Cyber Security Law en de 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of de 

Operational Technology (OT) en de informatietechnologie (IT) 

bedrijven daadwerkelijk in staat mogen stellen om van Industrie 4.0 te 

kunnen profiteren.  

De wettelijke randvoorwaarden vormen voor steeds meer bedrijven 

een grote uitdaging bij de invoering van digitalisering, omdat eisen 

zoals die van de AVG of de Duitse wet op de ondernemingsraden 

bedrijven kunnen afremmen bij de invoering van digitale tools.  

Middelgrote technologiebedrijven hebben in de overgrote meerderheid 

van de gevallen geen financiële belangen bij persoonsgegevens en 

moeten daarom veel moeite doen om er bijvoorbeeld voor te zorgen 

dat alle persoonsgegevens op het gebied van Industrie 4.0-

bedrijfstoepassingen worden geanonimiseerd. En vrijwel elke 

introductie en wijziging van software in ondernemingen is onderworpen 

aan de medezeggenschap van de ondernemingsraad. 

Dit zijn twee voorbeelden van tastbare vestigingsnadelen die Duitse en 

Europese bedrijven tegenwoordig ondervinden ten opzichte van de 

concurrentie uit Azië of de VS.  

Als middelgroot bedrijf dat in het hart van Europa is gevestigd, zijn wij 

gedwongen binnen de kadervoorwaarden te werken en onze 

infrastructuur voortdurend te verbeteren. Dat kost extra energie en 

geld. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling staan we in Europa 

aan de top, maar bij de bestaande kadervoorwaarden is uitvoering 



    
 Pagina 20 van 21 

 

slechts met grote moeite, ja ik zou zelfs zeggen vrijwel helemaal niet 

mogelijk. De race om de digitalisering in de industrie kunnen we op die 

manier niet blijven volhouden.  

Daarom doe ik vandaag, in het jaar van de Bondsdagverkiezingen in 

Duitsland, een beroep op de partijen om te heroverwegen waar 

richtlijnen van hun bureaucratische ballast moeten worden ontdaan en 

moeten worden afgeslankt. Desalniettemin zou corona de broodnodige 

wake-up call moeten zijn om de digitalisering van het opleidingswezen 

eindelijk als taak te omarmen. Digitalisering heeft immers alleen kans 

van slagen als bedrijfsleven, samenleving en politiek de handen 

ineenslaan. De bedrijven zijn er allang klaar voor. 

 

 

Pilz-groep 

De Pilz-groep is een wereldwijde leverancier van producten, systemen en 
diensten voor de automatiseringstechniek. Het familiebedrijf met de 
hoofdvestiging in Ostfildern heeft zo'n 2.500 werknemers. Met 42 
dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz wereldwijd veiligheid voor 
mens, machine en milieu.  

De technologieleider biedt complete automatiseringsoplossingen die 
sensoren, besturings- en aandrijftechniek omvatten - met inbegrip van 
systemen voor industriële communicatie, diagnose en visualisering. Een 
internationaal dienstenaanbod met advies, engineering en trainingen 
completeert het portfolio. Oplossingen van Pilz worden niet alleen gebruikt in 
de machine- en installatiebouw, maar ook in tal van andere sectoren, zoals 
intralogistiek, spoorwegtechniek en robotica. 

www.pilz.com 

 

Pilz in sociale netwerken: 

Op onze social media-kanalen geven wij 
achtergrondinformatie over het bedrijf en de mensen bij Pilz, 
en brengen wij nieuws op het gebied van 
automatiseringstechniek. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  

 

http://www.pilz.com/facebook
http://www.pilz.com/google
http://www.pilz.com/twitter
http://www.pilz.com/xing
http://www.pilz.com/youtube
http://www.pilz.com/linkedin
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Martin Kurth 
 
Bedrijfs- en vakpers 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
 
Vak- en bedrijfspers 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Hansjörg Sperling-
Wohlgemuth 
Congres- en 
lezingenbeheer 
Tel: +49 711 3409-239 
h.sperling@pilz.de 

Jenny Skarman 
 
Vakpers 
 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 

 

 


