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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doelstelling
Het gebruik van 3D printers staat erg in de belangstelling. Ze worden in bepaalde sectoren ook als productiemiddel
ingezet. Het gaat hierbij soms om hoogwaardige producten met een grote toegevoegde waarde. Deze ontwikkeling
is in toenemende mate relevant voor de installatiebranche.
De innovatiebehoefte onder bedrijven in de installatiebranche wordt vooral gestuurd door toekomstige kansen in
de markt, maar ook door voorziene knelpunten. Zo zijn er naar aanleiding van een zgn. ‘technologie-update’ van
UNETO-VNI met TNO in februari 2016 negen relevante ‘innovatielijnen’ onderscheiden binnen het gebied van
3D printen, waarvan de branche er 4 à 5 als prioritair heeft aangemerkt:
1. De vervangingsmarkt
2. Personaliseren / individualiseren van producten
3. Betrouwbaarheid & regelgeving
4. Organisatie & proces
5. (in mindere mate) Combinatie van materialen.
In april 2016 is TNO met UNETO-VNI een project gestart op het gebied van 3D printen. Het doel van dit project is
samen met de branche (zowel UNETO-VNI als de leden) meer zicht te krijgen in de mogelijkheden van 3D printen
in de installatiebranche, resulterend in een innovatieagenda voor de komende jaren. De agenda is primair bedoeld
voor uitvoering op brancheniveau, met een duiding hoe individuele bedrijven daar mee kunnen omgaan. De agenda
bevat heldere prioriteiten en een aantal realistische mogelijke vervolgtrajecten. Daarmee geeft de agenda
UNETO-VNI handvatten haar activiteiten op het gebied van 3D printen voor de komende jaren vorm te geven, waar
nuttig in samenwerking met andere partijen.
De Innovatieagenda is weergegeven in hoofdstuk 5. De conclusies uit dit project en de aanbevelingen zijn
opgenomen in hoofdstuk 6.
1.2 Betrokkenen
Dit project is ingevuld vanuit de Commissie Innovatie van UNETO-VNI en TNO, waarbij de volgende personen
betrokken zijn geweest:
Organisatie

Persoon

Wat / voor

Kuijpers Installaties

B. Kuypers

Comm. Innov. UNETO-VNI / Kuijpers

Innovatie Express; OTIB

T.J. Ockhuijsen

Comm. Innov. UNETO-VNI / Innov.Expr. / OTIB

Croon Elektrotechniek

H. Engwirda

Comm. Innov. UNETO-VNI / CroonWolterenDros

UNETO-VNI

T. Heemskerk

Comm. Innov. UNETO-VNI

UNETO-VNI

W.I.J. van der Veere

Comm. OSA, UNETO-VNI

TNO

R.A. Bezemer

Projectleider / sessie 1, 2, 4 / rapporteur

TNO

G.G.C. Mulder

Sessie 2, 3, 4 / rapporteur

TNO

P. Kuindersma

Technologie-update, sessie 1, 3 / rapporteur

TNO

H.A. Buining

Sessie 2

TNO

L.J.A.M. Hendriks

Sessie 1

TNO

IJ.J. van Straalen

Achtergrond m.b.t. regelgeving

TNO

K.E. Sewalt

Sessie 1

TNO

C. Smit-Rietveld

Sessie 1

Daarnaast zijn bij de vier sessies nog twaalf personen in wisselende samenstelling aanwezig geweest namens
bedrijven die lid zijn van UNETO-VNI.
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2 Projectaanpak
Het project is uitgevoerd in drie werkpakketten, waarin de kern gevormd is door vier workshops met de branche en
een brede eindbijeenkomst.

Werkpakket 1: Kort onderzoek naar bestaande marktsituatie en ontwikkelingen
In februari 2016 is een ‘Technologie-update’ uitgevoerd op het onderwerp 3D printen. Tijdens deze update zijn
negen relevante ‘innovatielijnen’ onderscheiden waarvan de branche vier prioritaire innovatielijnen heeft gekozen,
te weten:
+ de vervangingsmarkt;
+ het personaliseren / individualiseren;
+ de betrouwbaarheid & regelgeving, en
+ de organisatie & proces.
Een vijfde lijn, Combinatie van materialen, heeft aandacht gekregen binnen deze lijnen.
In april-mei 2016 is een korte bureaustudie uitgevoerd met het oog op deze vier innovatielijnen, aangevuld met
interviews met enkele personen uit de branche. Het resultaat is ingebracht in de workshops en grotendeels weergegeven in hoofdstuk 3.

Werkpakket 2: Vier workshops met de branche: innovatielijnen uitwerken tot roadmaps
In mei-juni 2016 hebben vier workshops plaatsgevonden met vertegenwoordigers van UNETO-VNI, betrokken
MKB-bedrijven en TNO-experts. Daarin zijn de vier innovatielijnen verder uitgewerkt. De nadruk lag niet zozeer op
te ontwikkelen producten, maar vooral op mogelijke toekomstige rollen en verantwoordelijkheden in de hele keten
van fabrikanten, toeleveranciers, 3D printbedrijven, (onder)aannemers, eindgebruikers, etc. In de laatste workshop
is de concept-innovatieagenda verder uitgewerkt.
Werkpakket 3: Kennisdisseminatie: rapportage en brede bijeenkomst
De rapportage bestaat uit dit rapport en de verslagen van de eerste drie workshops (beschikbaar voor geïnteresseerden). De kern wordt gevormd door de innovatieagenda, zie hoofdstuk 5 van dit rapport, en de onderliggende
R&D-behoeften, zie paragraaf 3.2.4.
De disseminatie van de bevindingen vindt plaats na het verschijnen van dit rapport. De uitkomsten zullen worden
gepubliceerd in branchespecifieke media, o.a. op sites, in tijdschriften en nieuwsbulletins. Vervolgens wordt een
brede bijeenkomst georganiseerd door UNETO-VNI, waarin de Innovatieagenda wordt gedeeld met de branche,
aangesloten leden en mogelijk andere geïnteresseerden. In deze bijeenkomst worden naar aanleiding van de agenda
nadere acties uitgezet om vervolgactiviteiten verder uit te werken indien die kansrijk geacht worden.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is geen onderdeel van dit rapport.
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3 Achtergrond 3D Printen
3.1 Technologie in de installatiebranche
In de installatiebranche kan een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen worden geduid 1. Belangrijke
technologieën met impact voor de komende 10 jaar zijn onder andere:
+ Internet of Things (Internet der dingen): Internet of Things refereert aan de situatie dat door mensen bediende
computers (desktops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de
internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems.
Alledaagse voorwerpen worden hierdoor entiteiten op het internet, die kunnen communiceren met personen en
met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen (bron: Wikipedia).
+R
 obotica: In steeds meer industrieën verschijnen slimme, zelflerende systemen met geavanceerde gekoppelde
sensoren en automatische analyse. Dat ondersteunt de eigenaar/supervisor bij het nemen van beslissingen.
Afhankelijk van de toepassing zullen ook beslissingen zelfstandig genomen kunnen worden en kan een systeem
daarnaar handelen.
+B
 ig Data: Men spreekt van big data wanneer men werkt met één of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden.
+ 3 D Printen: 3D printen wordt op dit moment routinematig in de installatiebranche toegepast voor het maken van
prototypes en zichtmodellen van producten. In de toekomst zal dit ook vaker ingezet worden in het eindproduct.
+D
 igitalisering: De installatiebranche digitaliseert in hoog tempo. Ontwerpen worden in een digitale omgeving
opgezet en machines worden vanuit deze ontwerpen aangestuurd.
Daarnaast speelt de continue vraag naar nieuwe (duurzame) materialen en oplossingen voor het energievraagstuk
de komende jaren een grote rol.
De technologieën dienen vaak als uitgangspunt voor technologische veranderingen in de installatiebranche.
Verdere industrialisatie en automatisering is één van de grote uitdagingen, maar wel met behoud van ‘flexibiliteit’.
Vaak wordt dit ‘Mass Customization’ genoemd, het produceren van grote series waarbij individuele producten zijn
aangepast op een aantal klantspecifieke wensen, tot uiting komend in varianten binnen dezelfde serie.
Zie hiervoor onder andere het rapport van ING ‘Technologie in de bouw’ (februari 2016)1, dat ondanks de titel breder kan worden gezien dan alleen voor de bouwsector.

1

https://www.ing.nl/media/ING-Technologie_in_de_bouw-Februari_2016_tcm162-98766.pdf
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3.2 3D printen

3.2.1 Wat is 3D Printen / Additive Manufacturing?
3D printen is een vorm van de productietechniek waarbij een materiaal wordt ‘toegevoegd’ in plaats van ‘weggehaald’. Vandaar ook de officiële gestandaardiseerde term ‘Additive Manufacturing’.
Op basis van een digitale CAD-tekening worden driedimensionale objecten computergestuurd geproduceerd, door
het object laag na laag op te bouwen.

Definitie van Additive Manufacturing conform ISO/ASTM 52900:2015
‘Additive manufacturing — General principles — Terminology’:
	Process of joining materials to make parts from 3D model data, usually layer upon layer,
as opposed to subtractive manufacturing and formative manufacturing methodologies.

Voordat een product kan worden geprint, wordt het in een CAD-omgeving digitaal uitgetekend. Na diverse bewerkingen, onder andere het ‘in laagjes snijden van het 3D-model’, kan het object worden geprint. Kenmerkend voor
het 3D printen is dus het ‘laagsgewijs’ opbouwen van het product.
Enkele andere termen voor 3D printen / Additive manufacturing zijn:
+ Rapid prototyping
+ Digital manufacturing (ook cnc-frezen valt hieronder)
+ Rapid manufacturing
+ Free form fabrication
+ Layer manufacturing.

3.2.2 3D printtechnologieën
In de basis zijn er zeven verschillende 3D printtechnologieën. Zie hiervoor de onderstaande definiëring en toelichting.
1. Binder Jetting
Proces waarbij een vloeibaar hechtmiddel (binder) selectief wordt aangebracht op een poederbed. Poederdeeltjes
worden door middel van de binder met elkaar verbonden. Laagdikte: 0,18 – 1 mm. Materialen: gips, zand, polymeer
(PMMA). Bekende voorbeelden: D-Shape by Enrico Dini, Z-Corp (3D-Systems), VoxelJet.

Figuur 1: Principe binder jetting
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2. Directed Energy Deposition (DED)
Proces waarbij gerichte thermische energie wordt gebruikt om materialen te smelten en op een plateau af te zetten. Een voorbeeld van deze techniek is Laser Cladding. Materialen: diverse metaalsoorten.
Alternatief proces: draad i.p.v. poeder.

Figuur 2: Principe directed energy Deposition

3. Material extrusion (Fuses Deposition Modelling’ FDM)
Proces waarbij ‘constructiemateriaal’ wordt aangebracht door een mondstuk of opening (extruder). Populair als
thuisprinter, laagdikte: 0,1 – 1 mm, materialen: polymeren (PLA, ABS, Polycarbonaat, ...), gemixte materialen met
polymeren als binder, beton (dan heet het contour crafting), voedsel, etc. Bekend voorbeeld: ‘Kamermaker Amsterdam’ (Canalhouse).

Figuur 3: Principe material extrusion (bron: Courtesy of Sculpteo.com)

4. Material jetting (‘inktjet printing’)
Proces waarbij druppeltjes ‘constructiemateriaal’ selectief worden neergelegd.
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Figuur 4: Principe material jetting

5. Powder Bed Fusion
Proces waarbij door middel van thermische energie poeder in een poederbed selectief wordt ‘samengesmolten’.
Selective Laser Sintering (SLS) is één van de technieken die onder de groep Powder Bed Fusion valt.

Figuur 5: Principe powder bed fusion.

6. Sheet Lamination
Proces waarbij materiaalvellen worden gebonden om één deel te vormen.
Het bekendst is Layer Object Manufacturing (LOM). Materialen: papier, hout, metaal. Voorbeelden: MCOR (papier),
Fabrisonic (metaal).

Figuur 6: Principe sheet lamination

TNO-rapport | TNO 2016 R11097

9

7. Vat photopolymerisation
Proces waarbij vloeibaar fotopolymeer in een vat selectief wordt uitgehard door licht-geactiveerde polymerisatie.
Voorbeelden van deze techniek zijn Stereo Lithography (SLA) en Digital Light Processing (DLP). Zeer hoge resolutie
(beste oppervlaktekwaliteit), laagdikte: 0,03 – 0,2 mm, materialen: epoxy / acrylaat hars. Succesvolle toepassingen: dentale markt, gehoorapparaten.

Figuur 7: Principe Vat Photopolymerization
Een uitgebreide beschrijving van deze printtechnieken is te vinden op de site van Loughborough University (UK):
http://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/
Elke 3D printtechniek kent verschillende uitvoeringsvormen in materiaalkwaliteit en machines met specifieke
voor- en nadelen. Het is niet eenvoudig om de meest optimale techniek voor een bepaalde toepassing te selecteren. De keuze moet gemaakt worden afhankelijk van de gestelde eisen voor de gewenste toepassing en het
product dat moet worden geprint. De belangrijkste zaken die een rol spelen bij de keuze van één van de
3D printtechnieken zijn:
+ producteisen op diverse gebieden, zoals: geometrisch (hoe grof, fijn of nauwkeurig moet het product zijn);
mechanisch (sterkte, slagvastheid, stijfheid, vermoeiing), chemische resistentie (vocht, schoonmaakmiddel,
olie, zuur, ..), esthetisch (kleur, gladheid, textuur, ..), temperatuurbestendigheid, brandbestendigheid,
biologische compatibiliteit, etc.;
+ materiaaleigenschappen: elke printtechniek/printer heeft eigen printbare materialen met specifieke eigenschappen;
+ grootte van het te printen object: over het algemeen hebben de huidige printers een printplateau van maximaal
300 x 300 mm2. Uitzonderingen vormen bijvoorbeeld betonprinters (contour crafting), ‘binder jetting’ machines
voor steen-/zandachtige bouwelementen en voor het maken van zandmallen, of machines voor het maken van
grote prototypes, zoals bumpers of dashboards van auto’s;
+ snelheid van het printprocédé: deze verschilt per techniek, echter is ook afhankelijk van de laagdikte waarmee
wordt geprint;
+ initiële kosten en gebruikskosten;
+ nabewerking van het geprinte product: bij enkele technieken is nogal wat nabewerking nodig; deze is mede
afhankelijk van de vorm van het product, bijvoorbeeld of er wel of geen supports nodig zijn.

3.2.3 Meerwaarde / voordelen van 3D printen
Voor toepassing van 3D printen zijn de belangrijkste vier voordelen:
+ vormvrijheid en mogelijkheid tot ontwerpoptimalisatie (‘uniqe topological optimised products’) en customised
products;
+ mogelijkheid om enkelstuks complexe producten zoals prototypes te produceren zonder gebruik van mallen en
gereedschappen;
+ flexibele productietechniek die een verschuiving in de keten van toeleveranciers mogelijk zou kunnen maken;
+ en tot slot de mogelijkheid tot ‘functie-integratie’: verbeterde functionaliteit en besparing op assemblagekosten.
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Uitgaande van deze voordelen van 3D printen betekent dit concreet voor producten en productie:
- functie-integratie, betere verkrijgbaarheid, minder opslag en
mogelijkheid tot productie van ‘one of a kind’ producten Wil men echt business creëren (lees: ‘er wordt geld verdiend’) met 3D geprinte producten, dan moet worden voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden – het is dan ‘technisch interessant’ om het product te printen:
+ Het product is onderdeel van een (zeer) kleine serie of het product is ‘uniek’ in zijn vorm (‘one of a kind’) of is niet
meer leverbaar.
+ Het product is complex qua vormgeving en is (vrijwel) niet met een andere productietechniek te maken.
+ In het product worden meerdere functies geïntegreerd – er worden meerdere functionaliteiten toegekend.
+ Het product kan met minder arbeid geproduceerd worden dan nodig is voor de huidige alternatieven.
Het moge duidelijk zijn dat op dit moment voor slechts enkele toepassingen 3D printen echt concurrerend is met
andere technieken zoals spuitgieten (in mallen), extruderen, cnc-frezen, etc. Het concurrerend vermogen van 3D
printtechniek zal toenemen naarmate printers meer beschikbaar komen en de techniek en materialen zich verder
ontwikkelen.
Ter informatie is in figuur 8 een overzicht van de mogelijke voordelen voor 3D printen opgenomen.

Figuur 8: Voordelen 3D Printen (bron: http://www.thenextmarketing.com).

3.2.4 Beperkingen / nadelen van 3D printen
Het is niet eenvoudig om generieke nadelen te noemen, omdat toepassingen sterk kunnen verschillen en er specifieke uitzonderingen zijn. Toch zijn diverse aandachtspunten te benoemen:
+ Materiaalkosten voor kunststoffen geschikt voor 3D printen liggen meestal in de orde van 10 tot 300 euro per
kilo. Dat is in vergelijking tot bijvoorbeeld spuitgieten ongeveer een factor 100 hoger. Materiaalkosten worden in
het algemeen doorslaggevender naarmate producten en series groter worden.
+ De productiesnelheid is over het algemeen laag, vooral naarmate het eigen volume van de producten toeneemt.
Daar waar bij spuitgieten met cycli van enkele tot enkele tientallen seconden gerekend wordt, zijn de productietijden van 3D geprinte producten tientallen minuten tot enkele uren.
+ Het repertoire aan beschikbare materialen voor 3D printen is beperkt en de verwerking via het 3D-printproces
kan grote invloed hebben op de eigenschappen, zoals mechanische eigenschappen, chemische bestendigheid,
levensduur en oppervlaktekwaliteit.
+ Vaak zijn nabewerkingen noodzakelijk om zulke eigenschappen te verbeteren.
+ De kosten per product kunnen hoog uitvallen door onder andere hoge materiaal- en machinekosten en benodigde
nabehandelingen.
+ Toelatingseisen en certificering voor tal van toepassingen is in veel gevallen nog een groot probleem.
Enerzijds betreft het het aantonen van de geschiktheid van het product voor de toepassing en het passeren
van allerlei testen, anderzijds betreft het het aantonen van reproduceerbaarheid en garanderen van de
productiebetrouwbaarheid.
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4	Innovatieagenda –
onderliggende informatie
Bij de workshops waren vertegenwoordigers en leden van UNETO-VNI aanwezig. Dit hoofdstuk vat samen welke
producten en toepassingen van 3D printen zij genoemd hebben als kansrijk voor verdere ontwikkeling.
De vier eerder genoemde innovatielijnen zijn in de workshops besproken:
1. De vervangingsmarkt
2. Personaliseren / individualiseren van producten
3. Betrouwbaarheid en regelgeving
4. Organisatie & proces.
De 1e en 2e innovatielijnen lenen zich voor inhoudelijke uitwerking. De 3e en 4e komen in de eerste twee terug.
Uiteindelijk hebben de workshops vier uit te werken toepassingen van 3D printen opgeleverd:
1. Personaliseren (esthetisch)
2. Personaliseren (maatwerk)
3. Vervanging van onderdelen
4. Functie-integratie.
Daarnaast is ook aandacht besteed aan prototyping (paragraaf 4.1.1), een generiek onderwerp dat onder ieder van
deze vier toepassingen past. Prototyping is echter binnen de Innovatieagenda in hoofdstuk 5 niet apart uitgewerkt,
omdat prototyping nu al regelmatig wordt ingezet tijdens ontwikkeling van producten en systemen.
Dit hoofdstuk geeft de volgende onderbouwende informatie voor de innovatieagenda:
Paragraaf 4.1 -	De waarde van een product/toepassing voor de installateur of eindgebruiker, want zonder meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie is er geen ontwikkelperspectief.
Paragraaf 4.2 -	De ketens of netwerken waarvan een installatiebedrijf deel kan uitmaken. Dit is een belangrijke
factor in het bepalen welke actieve of passieve rol gespeeld kan worden bij het invoeren van 3D
printen in de installatiebranche.
Paragraaf 4.3 -	De R&D-behoeften van installatiebedrijven om 3D printen een plaats te geven in het bedrijf of de
keten, rekeninghoudend met ontwikkelingen in de markt, de technologie en personele aspecten.
4.1 Waarde voor de installateur / eindgebruiker
Voor verschillende partijen kan een ontwikkeling leiden tot toegevoegde waarde voor een product of dienst. Voor
ieder van de vier innovatielijnen wordt die hier omschreven.

4.1.1 Prototyping
3D printen wordt op dit moment routinematig in de installatiebranche toegepast voor het maken van prototypes
en zichtmodellen van producten. Dit wordt voornamelijk gedaan om:
1) in de acquisitiefase een model te maken van het product (eventueel werkend), zodat de klant zich een beeld kan
vormen bij het eindresultaat;
2) tijdens de ontwerpfase voor specifieke onderdelen beter zicht te krijgen op het probleem en mogelijke oplossingen te testen.
Dergelijke modellen zijn soms op schaal, waardoor ze relatief snel te printen zijn. Bovendien worden aan de werking van het model relatief lage eisen gesteld. Daardoor zijn de huidige 3D-printtechnieken soms goed geschikt
voor (functionele) prototyping.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen zichtmodellen, prototypes / functionele prototypes, demonstrators en
nulseries. Het maakt een groot verschil of een model alleen intern gebruikt wordt voor de ontwikkelings- of
acquisitiefase of dat het model ook aan een eindgebruiker geleverd wordt.
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Met het goedkoper en beter beschikbaar worden van de techniek komt deze mogelijkheid voor een veel groter
aantal installateurs binnen bereik. In Nederland zijn er circa 10-20 servicebureaus die over industriële 3D-printapparatuur beschikken, naast de honderden printshops, fab-labs en andere bedrijven die over de goedkopere
machines beschikken.
Naar verwachting zal de inzet van 3D printen het werken in de prototyping-fase efficiënter maken. Tegelijkertijd
verwachten wij niet dat dit een belangrijke verschuiving in het type werkzaamheden of benodigde kennis en vaardigheden van de installateur teweeg zal brengen. De 3D-printtechniek is voor deze toepassing inmiddels geschikt.
Om deze redenen is Prototyping binnen de Innovatieagenda niet nader uitgewerkt.

4.1.2 Personaliseren (esthetisch)
3D printen geeft allerlei mogelijkheden om voorwerpen een uitstraling te geven zoals de eindgebruiker die wenst.
Dat is een toepassing die niet specifiek gekoppeld hoeft te worden aan onderdelen van installaties. Te denken
valt aan wandcontactdozen en schakelaars met andere dan ‘normale’ vormen en kleuren, kranen, douchekoppen,
behuizing van de thermostaat, bedieningspanelen, etc. Maar ook in installaties zelf kan bijvoorbeeld de ‘uitstraling’
(onder andere kleur/vorm) van een onderdeel aangeven wat de functie is of met welke frequentie het vervangen
moet worden. Op deze manier is het ‘esthetisch personaliseren’ een hulpmiddel voor de installateur.
4.1.3 Personaliseren (maatwerk)
Het is voor (installatie)bedrijven van grote waarde om maatwerk te kunnen leveren, dus producten te kunnen
personaliseren. Dat is voor verschillende situaties relevant. Zo kan er bij specifieke gebouwen (monumenten,
architectonisch unieke gebouwen) sprake zijn van oude installaties of installaties die afwijken van wat gangbaar
is. Dan kan het zijn dat er geen vervangende onderdelen te verkrijgen zijn. Dat is mogelijk ook het geval wanneer
installatie-onderdelen gebouwd of vervangen moeten worden in kleine ruimten, waar het een groot voordeel is om
‘piping & instrumentation’ deels te combineren tot minder losse onderdelen. Dat heeft het bijkomende voordeel
(misschien wel: belangrijkste voordeel) dat minder onderdelen zal leiden tot minder koppelingen, dus een lagere
faalkans.
Een andere situatie is de wens tot (functie-)uitbreiding of aanpassing van bestaande installaties (of onderdelen
daarvan) in bestaande ruimten/gebouwen. Het toevoegen van bijvoorbeeld moderne sensoren en meer intelligentie
sluit aan op huidige technologische ontwikkelingen gerelateerd aan robotica: maak ‘domme’ apparaten ip-geschikt.
Maar ook bij ‘klassieke’ uitbreidingen zullen er eisen gesteld worden aan de maatvoering en betrouwbaarheid van
de installatie en ook van omliggende installatie-onderdelen. Het kan dan voordeliger en betrouwbaarder zijn om
functies te combineren in minder onderdelen door deze te printen.
Tenslotte is er ook ‘maatwerk in de tijd’: wanneer op korte termijn een onderdeel nodig is dat niet op voorraad is en
waarvan levering te lang zou duren, kan overwogen worden om het onderdeel te printen.
Bij personaliseren van installatie-onderdelen worden de maten ter plekke opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld door
een 3D scanning techniek met output die geschikt is als input voor een 3D printer. Daarvoor bestaan al mogelijkheden. Voor diverse specifieke producten ligt personaliseren ten behoeve van maatwerk voor de hand (veelal
aansluitend bij bovenstaande situaties):
+ Kabelgoten zijn vaak niet passend: voor bochten en T-stukken zijn er vaak specifieke wensen
+ Onderdelen zijn soms niet passend te krijgen, omdat ze alleen bij een standaard installatie(onderdeel) verkrijgbaar zijn – voorbeeld: douchestrips aan douchedeuren
+ Kunststof en elektrische verbindingen zijn te combineren, bijvoorbeeld in een wandcontactdoos, op maat
gemaakt in een bepaalde ruimte.
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4.1.4 Vervanging van onderdelen
Tijdens het uitvoeren van onderhoud of bij storingen worden doorgaans onderdelen vervangen. In voorkomende
gevallen kan het zinvol zijn deze onderdelen via 3D printen te vervaardigen, bijvoorbeeld omdat:
+ het onderdeel niet meer geleverd wordt;
+ er een lange levertijd is op het onderdeel;
+ er veel verschillende types zijn, waardoor een groot aantal items op voorraad moet worden gehouden;
+ de productie van enkele stuks van dit onderdeel met andere methoden erg kostbaar is.
Hoe tot een 3D print replica van een onderdeel wordt gekomen, is afhankelijk van de situatie en de keuzes die de
installateur maakt. Hierbij worden verschillende opties en afwegingen besproken.

Ontwerp en print door toeleverancier
Het ontwerp van het onderdeel is in eerste instantie in bezit van de toeleverancier van het product. Wanneer deze
leverancier met regelmaat wordt geconfronteerd met verzoeken om onderdelen te leveren die niet meer in productie zijn, kan deze ervoor kiezen een voorraad aan te houden. Hij kan er ook voor kiezen het ontwerp te bewaren en
het onderdeel op verzoek 3D te printen. Afwegingen hierbij zijn de kosten en kwaliteit van de verschillende opties,
de levertijd, en het belang van de leverancier om reserveonderdelen te kunnen blijven leveren.
Ontwerp en print door installateur
Het kan ook zo zijn dat de toeleverancier niet bereid is een reserveonderdeel te leveren, dat het onderdeel niet
meer bestaat, of dat het onderdeel zeer snel beschikbaar moet komen. In dit geval zou de installateur de productie
in eigen hand kunnen nemen door een 3D model te maken van het onderdeel, bijvoorbeeld door te scannen, en
dit te printen. Hierbij moet de afweging worden gemaakt hoe vaak dit voorkomt en of dit de investering in een 3D
printer rechtvaardigt. De snelheid waarmee een onderdeel kan worden vervaardigd is hierbij een belangrijk aspect.
Ontwerp en print door derde partij
Tot slot kan ook een nieuwe dienstverlener ontstaan die een database aanlegt van ontwerpen van verschillende
onderdelen. Een installateur kan bij deze dienstverlener een reserveonderdeel laten printen. Uiteraard zijn er ook
combinaties mogelijk, waarbij de toeleverancier of installateur het ontwerp levert en de dienstverlener alleen het
product print. Er zijn reeds voorbeelden van ‘communities’ waarbij gebruikers ontwerpen delen, zoals
www.thingeverse.com en www.shapeways.com.
Voor de installateur is vooral het verkrijgen van een vervangend product van belang. Wanneer een toeleverancier
of dienstverlener dit product beschikbaar houdt, zal het voor de installateur vooral betekenen dat onderdelen
oneindig beschikbaar blijven. Op het moment dat de installateur zelf de verantwoordelijkheid voor het ontwerp
en voor het printen op zich neemt, zal deze zich ook moeten verdiepen in de geldende normen en kwaliteitseisen
betreffende het onderdeel. Garantie en aansprakelijkheid voor een juiste werking van het onderdeel zullen dan ook
verlegd worden naar de installateur. Dit is niet problematisch wanneer de installateur over de juiste kennis beschikt, de componenten betrouwbaar in de juiste kwaliteit geprint kunnen worden, en wanneer componenten geen
kritische onderdelen vormen van een installatie.

4.1.5 Functie-integratie
Uit enkele voorbeelden uit andere industrieën is gebleken dat soms een echte meerwaarde van 3D Printen zit in de
mogelijkheid tot ‘integratie van functies’ door een andere manier van ontwerpen. Een voorbeeld is een schoepenrad
voor een ventilatorbox, die zo wordt ontworpen dat lucht op een efficiënte wijze wordt getransporteerd, tevens
energie wordt opgewekt en waar de as in het ontwerp wordt meegeprint. Hierdoor neemt het aantal onderdelen af
waardoor montagevlakken en bijbehorende elementen zoals pakkingen, klikvingers en schroeven komen te vervallen. Het onderdeel kan daardoor betrouwbaarder en lichter worden en het kan makkelijker te monteren zijn.
Meerwaarde voor de producent (bijvoorbeeld de installateur) is dat het product bij gelijkblijvende kosten meer
waard is. Bovendien worden in diverse gevallen door functie-integratie arbeidskosten voor montage verlaagd.
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4.2 Samenwerkende ketens voor 3D printen
Voor 3D printen worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Afhankelijk van de inrichting van de keten kunnen
deze bij verschillende partijen worden belegd, zoals het directe klantcontact, ontwerpen, printen, installeren en
onderhoud/garantie.
In dit kader zijn vier verschillende ketens uitgewerkt (niet uitputtend):
1. Die van de kleine installateur, die direct voor een klant werkt.
2. Voor de installateur die als onderaannemer van een bouwbedrijf zijn werk
uitvoert.
3. De installateur die als onderdeel van een bouwcombinatie met een bouwende
partner zijn werk uitvoert voor de opdrachtgever.
4. En de installateur die als systeemintegrator projecten realiseert voor een
opdrachtgever.
Voor deze ketens zijn de verschillende activiteiten rondom 3D printen over de verschillende schakels in de keten
inzichtelijk gemaakt.

Installateur als aannemer

Installateur als
onderaannemer

Installateur als deel van
bouwcombinatie

Installateur als
systeemintegrator

Figuur 9: Relatie tussen verschillende ketens in de installatiebranche en 3D printen
Deze afbeelding geeft weer dat in alle gevallen het installeren en de garantie bij de installateur ligt. In het geval
dat de installateur als onderaannemer optreedt, is er geen direct klantcontact. Het is de keuze van de installateur
of het ontwerp en het printen bij een toeleverancier worden belegd of dat deze in eigen hand worden genomen.
Een eventuele toeleverancier (voor het ontwerp en de print) kan een bestaand bedrijf zijn, maar dit kan ook een
nieuwe dienstverlener zijn, die bijvoorbeeld in opdracht 3D prints maakt, of een database met ontwerpen beheert.
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De keuze om het ontwerp in eigen hand te houden of extern te beleggen is voornamelijk afhankelijk van de toepassing van 3D printen (zie paragraaf 4.1). Wanneer dit de vervanging van een bestaand onderdeel betreft, is het
wenselijk dat de originele leverancier het ontwerp beschikbaar stelt. Wanneer een persoonlijk afdekkapje wordt
ontworpen of een specifiek koppelstuk voor een installatie wordt gemaakt, ligt er juist een belangrijke rol voor de
installateur.
De keuze om zelf een printer aan te schaffen of het printen uit te besteden, is vooral afhankelijk van de gewenste
beschikbaarheid van de juiste printer, het verwachte gebruik van de printer (frequentie en duur van het printen), de
investerings- en gebruikskosten van de printer, de benodigde randapparatuur, expertise en infrastructuur en de tijd
waarbinnen levering nodig is. Zo kan het bijvoorbeeld denkbaar zijn dat een eenvoudige 3D printer in een servicewagen staat om een laagbelast onderdeel of hulpstuk te printen waar geen hoge eisen aan gesteld worden. Een
geavanceerde metaalprinter waarmee gecertificeerde onderdelen geproduceerd worden, zal wellicht eerder bij een
gespecialiseerde dienstverlener of toeleverancier tot zijn recht komen.
4.3 R&D-behoeften korte termijn (2017)
De Innovatieagenda wordt mede vormgegeven door de behoeften aan R&D-activiteiten die deelnemers tijdens de
workshops hebben uitgesproken. Deze zijn gegroepeerd weergegeven in deze paragraaf. Het betreft hier de R&Dbehoeften die op korte termijn (binnen 2 jaar) spelen.

4.3.1 Algemeen
Tussen 3D printen en onderwerpen als ‘robotisering’, ‘internet of things’, ‘circulaire economie’, etc. bestaan
relaties. Welke relaties zijn er tussen de hieronder genoemde onderwerpen en 3D Printen en welke impact is er
de komende jaren te verwachten?
+ Energiezuinigheid, alternatieve energie, opslag van energie
+ Beperking afvalstromen (C2C) en circulaire economie
+ Robotisering
+ Internet of Things (IoT)
+ Big data
+ Computing power (sensoren, chips, etc).
4.3.2 Nieuwe business?
Welke (nieuwe) businessmodellen zijn relevant voor de installatiebranche? Dat kan uitgewerkt worden aan de hand
van een aantal concrete voorbeelden. Nagegaan moet worden of 3D printen in genoemde gevallen ook daadwerkelijk tot ‘business’ leidt. Hierbij spelen onder andere de volgende zaken een rol:
+ Zal het 3D-geprinte deel voldoen aan de gestelde eisen, zoals sterkte, oppervlaktekwaliteit, duurzaamheid, etc.?
+ Hoe groot is de markt / volume / rendabel?
+ De meeste bedrijven binnen de installatiebranche zijn capaciteitsbedrijven en wellicht onvoldoende gespecialiseerd voor grote printers;
+ Economisch voordeel / uniek c.q. waarde toekennen;
+ Mede afhankelijk van aantallen en snelheid van het printprocédé.
Aan de hand van enkele specifieke producten (zie ook bovenstaande vraag) nagaan welke eisen er gelden en wat
dat concreet betekent voor de materiaalkeuze en mogelijkheden voor 3D printen.

4.3.3 Opleiding en onderwijs
Om te signaleren welke kansen 3D printen nu en in de nabije toekomst kan bieden, is het van belang dat de
branche zich bewust is van de mogelijkheden van 3D printen, zodat kansen onderkend kunnen worden. Als ondernemers de kansen zien, zouden zij in staat moeten zijn om de reële haalbaarheid in te schatten.
Om de techniek vervolgens ook daadwerkelijk toe te kunnen passen, is aanvullende kennis noodzakelijk. Die
kennis hangt af van de situatie en van welke beslissingen de gebruiker moet nemen. Als een applicatie eenmaal
goed is uitgewerkt en bepaalde werkwijzen zijn vastgesteld, is relatief weinig kennis nodig en wordt het bestellen/produceren van een onderdeel al snel een routinematige handeling. Als daarentegen een applicatie nog geheel
uitgewerkt moet worden, materiaal- en proceskeuzes gemaakt moeten worden, een machine moet worden
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aangeschaft, de producten in 3D-cad ontworpen moeten worden én een bedrijf de eigen productie verzorgt, zijn
diepgaande engineeringsvaardigheden noodzakelijk, aangevuld met kennis over de printprocessen en de te printen
materialen. Er is een grote variatie in printtechnieken (zie paragraaf 3.2.2) en in de benodigde kennis om met de
machines te kunnen werken.
Het kennisniveau van werknemers binnen de branche op het gebied van 3D printen is beperkt en ook verspreid
aanwezig. Kennis moet meer worden gecentraliseerd, worden geborgd en ontsloten. Het gaat hier om:
+ mogelijkheden / toepassingen;
+ printtechnieken;
+ kennis van printbare materialen;
+ mogelijkheden van 3D scanning gecombineerd met 3D printen;
+ kennis omtrent 3D ontwerpen in relatie tot de verschillende printtechnieken.
De vraag is ook: Wie houdt de ‘vinger aan de pols’, wie signaleert nieuwe kansen?
Mede vanwege de veranderende rol van de installateur is er behalve een behoefte aan technisch-inhoudelijke
kennis (zie voorgaande punt) ook vraag naar een zogenaamde proces-integrator / system engineer. Belangrijk is
dat deze persoon ook sterke sociale competenties heeft, omdat het vaker zal vóórkomen dat zijn integrerende rol
afstemming met meerdere partijen vereist.
4.4 R&D-behoeften middellange termijn (2018-2020)
Deze paragraaf geeft gegroepeerd de vragen weer die deelnemers aan de workshops hebben uitgesproken. Uit die
vragen blijken de R&D-behoeften en barrières voor de middellange termijn (tot 2020).

4.4.1 Proces – keten
+ Keten: wie bepaalt het ontwerp? De installateur wordt fabrikant uit zicht van de producent.
+ Huidige ketenstructuur – omslag in bewustwording is sectoroverstijgend. De hele leveringsketen moet mee in de
ontwikkeling. Hoe moet dit worden georganiseerd?
+ Ga je onderdelen printen of ga je in één keer een rookgaskanaal printen inclusief doorvoering, manchet, bochten
en beugeling (functie-integratie)?
+ Uniek nieuw product: waar haal ik het ontwerp / de ontwerper vandaan?
+ Om te personaliseren moet iemand de lead nemen – wie?
+ Gaat de producent van standaard naar uniek?
+ Verandering in bouwvolgorde – hoe doen we dat?
+ Gaan we ambachtelijk werk omzetten naar prefab? Hoe past dat bij de mensen die het werk uitvoeren?
+ Wie schaft de printer aan?
4.4.2 Juridisch kader
+ Hoe zit het met verantwoordelijkheden / aansprakelijkheden. Hoe ziet het juridische kader eruit? Hoe wordt het
IP straks beschermd?
+ Garantie van onderdelen – wie is verantwoordelijk?
+ Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de normering?
+ Wie is verantwoordelijk voor de printlegering indien de installateur print?
+ Contracten – hoe maak ik afspraken met een toeleverend bedrijf?
+ Wat gebeurt er met de patenten?
+ Demarcaties / productverantwoordelijkheden: hoe doen we dat?
+ Garantie / verzekerbaarheid – hoe moet dat worden geregeld?
+ Toestemming OEM nodig?
4.4.3 Kwaliteit, regelgeving en betrouwbaarheid
+ Hoe borg / regel je snelle ontsluiting van eisen, richtlijnen en randvoorwaarden?
+ Hoe wordt de kwaliteit (achteraf) aangetoond? Welke stappen moeten worden gezet om betrouwbare producten
te krijgen (reproduceerbaarheid / first time right processing)?
+ Voldoen de producten aan normen, eisen, CE?
+ Is er behoefte aan een procescoach / engineer die stuurt op proces/kwaliteit?
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4.4.4 Product en materiaal
+ Welke impact hebben de aspecten ‘redesign’, ‘functie-integratie’, ‘meerdere materialen printen / embedded
materials’ en ‘printen van grote objecten’ op de middellange termijn?
+ De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige materialen is nog een probleem. Ontwikkeling van nieuwe
materialen is nodig. Wachten of actief acteren als branche?
4.4.5 Printer / printprocédé
+ Snelheid van printen moet omhoog om voldoende capaciteit te kunnen leveren – wachten op andere sectoren/
ontwikkelingen? Welke stappen moeten worden gezet voor snellere productie (printen) zodat producten betaalbaarder worden?
+ Afmeting te printen delen worden wellicht groter – maar wachten we hierop of neemt de branche zelf initiatief?
+ Wie schaft de printer aan, wie ontwikkelt materialen, etc?
4.4.6 Technische middelen en software
+ Welke software / technische middelen zijn er nodig voor ontwerp/engineering?
+ Standaardiseren op protocollen zodat het fabricaat werkt in totale geheel.
+ Database met CAD ontwerpen – is dit de toekomst? Ontwikkeling applicaties voor installatiebranche
(vervangingsbibliotheek online)?
+ Hoe is 3D printen te combineren met 3D modellering, o.a. BIM?
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5 Innovatieagenda
Dit hoofdstuk vloeit voort uit het voorgaande door verschillende ontwikkellijnen te onderscheiden:
+ Businesscase / keten
+ Opleiding / kennis
+ Juridisch
+ Productontwikkeling
+ Printers en materialen.
Voor elke ontwikkellijn is een roadmap opgesteld, samen vormen die de Innovatieagenda.
5.1 Innovatieagenda
Op basis van de geïdentificeerde R&D-behoeften (zie paragraaf 3.2.4) is een Innovatieagenda opgesteld waarin is
weergegeven welke acties er tot 2020 – en deels ook daarna – ondernomen kunnen worden. Acties die primair
vanuit de branchevereniging kunnen worden geïnitieerd, zijn in blauw weergegeven. De acties die primair kunnen
worden geïnitieerd vanuit individuele bedrijven zijn in roze weergegeven. Wel is het uitgangspunt dat op alle
punten door branche en bedrijven wordt samengewerkt.
In de vierde workshop is besloten de Branche Innovatieagenda niet op te bouwen aan de hand van de vier
innovatielijnen (zie paragraaf 1.1), maar aan de hand van vijf ontwikkellijnen (A-E), die iedere uiteenvallen in
twee deelonderwerpen:
A) Businesscase / keten
+ Voorbeeld bedrijfsmodellen / ketens
+ Businesscase
B) Opleiding / kennis
+ Opleidingen en onderwijs
+ Kennis en vaardigheden (competenties)
C) Juridisch
+ Normen
+ Intellectueel eigendom, richtlijnen, aansprakelijkheid
D) Productontwikkeling
+ Producten
+ Ontwerpbeheer
E) Printers en materialen
+ Printen
+ Materialen
Deze deelonderwerpen zijn niet los van elkaar te zien, ze beïnvloeden elkaar qua inhoud en timing.
Deze Branche Innovatieagenda schetst een ontwikkelrichting voor de toepassing van 3D printen door bedrijven
in de installatiebranche en kan richting geven aan UNETO-VNI en de samenwerkende kennisorganisaties in deze
branche.

TNO-rapport | TNO 2016 R11097

19

(2016-)2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2018-2020

Betrek ketenpartners (andere
branches) om nieuwe ketens te
definiëren, rol-/functieverdeling,
samen kansen zoeken. Dat kan
a.h.v. nader te definiëren concrete
proeftoepassingen, waarvoor
afgestemd wordt met Roadmap D.

Analyse van macroeconomische effecten
(concurrentieverhoudingen,
werkgelegenheid, etc.)

Roadmap A) Businesscase / keten

Voorbeeld
bedrijfsmodellen / ketens

Keuze van 2-4 businessmodellen /
ketens om nader uit te werken.
Er zijn 4 combinaties te
onderscheiden:
Ontwerpen

Printen

Zelf
Uitbesteden

Ontwikkel businesscases en ketens voor
geselecteerde producten / productfamilies; start
proefprojecten

Businesscase

Blijf businesscases
updaten n.a.v. nieuwe
ontwikkelingen.

Activiteit primair op het niveau van de brancheorganisatie en de samenwerkende kennisorganisaties
Activiteit primair op het niveau van de (individuele) ondernemingen

(2016-)2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2018-2020

Ontwikkelen ‘learning community’ (wiki) met beschikbare
kennis over 3D printen,
materialen, systeemintegratie en
ketensamenwerking.

Ontwikkelen
onderwijsprogramma voor
kennis en vaardigheden op het
gebied van 3D printen.

Roadmap B) Opleiding / kennis
Opzetten kennisinfrastructuur,
zodat kennis uit pilots via
Opleidingen en onderwijs kennisinstellingen terugvloeit
naar nieuwe initiatieven bij
ondernemers.

Op basis van strategische keuzes op het gebied van
3D printen bepalen welke kennis en expertise er in het
bedrijf nodig is en welke extern kan worden ingekocht.
Aanpassen van personeelsbeleid aan deze keuzes.

Kennis en vaardigheden
(competenties)

Activiteit primair op het niveau van de brancheorganisatie en de samenwerkende kennisorganisaties
Activiteit primair op het niveau van de (individuele) ondernemingen

(2016-)2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2018-2020

Identificeren knellende normen
en nieuwe gewenste normen
en richtlijnen m.b.t. 3D printen,
waar mogelijk i.s.m. andere
branches.

Deelname in relevante
normcommissies om te monitoren
wat er in normontwikkeling
gebeurt (binnen NL (NEN) en
internationaal) en gewenste
normen te agenderen.

Roadmap C) Juridisch
Bepalen op welk niveau (printer,
proces, producten) de branche
bij normontwikkeling betrokken
Normen
moet zijn.

Intellectueel
eigendom, richtlijnen,
aansprakelijkheid

Met ketenpartners afstemmen
hoe met eigendom en gebruik
van ontwerpen kan/moet
worden omgegaan.

Afspraken maken met
ketenpartners over
aansprakelijkheid wanneer
ontwerp en productie bij
verschillende partijen liggen.

Met ketenpartners afstemmen
hoe we met eigendom en
gebruik omgaan.

Afspraken maken met
ketenpartners over
aansprakelijkheid

Activiteit primair op het niveau van de brancheorganisatie en de samenwerkende kennisorganisaties
Activiteit primair op het niveau van de (individuele) ondernemingen
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(2016-)2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2018-2020

Stimuleren van pilotprojecten,
waar mogelijk passend bij de
businessmodellen en ketens zoals
onderzocht in Roadmap A, rondom
de volgende drie toepassingen:
+ Personalisatie (esthetisch)
+ Personalisatie (maatwerk)
+ Vervanging onderdelen
Samenbrengen en verspreiden
van opgedane kennis.

Stimuleren pilotprojecten rondom
functie-integratie als toepassing.
Samenbrengen en verspreiden
opgedane kennis.

Roadmap D) Productontwikkeling
Kennis en voordelen van het
gebruik van 3D printen t.b.v.
prototypen breed onder de
aandacht brengen.

Producten

Individuele product- en procesontwikkeling door
bedrijven, vallend onder één of meerdere van
bovengenoemde vier toepassingen. Dit kan ook
plaatsvinden in samenwerking, door een klein
consortium van bedrijven.
Met branches van
toeleveranciers afspraken
maken hoe ontwerpen
beschikbaar en herinzetbaar
kunnen blijven.

Ontwerpbeheer

Met andere branches
afspraken maken over de
aansluiting met bestaande en
nieuwe 3D-standaarden (zoals
BIM).

Met toeleveranciers identificeren
welke onderdelen te printen zijn en
agenderen dat deze (al of niet door
de huidige toeleverancier) eeuwig
leverbaar blijven.

Agenderen ontwikkelmogelijkheden toevoegen materiaalkennis
aan 3D scan en conversie
naar ontwerp.

Het beheer van ontwerpen (relatie
met licenties) met ketenpartners
(andere branches) afstemmen en
afspraken maken.

Activiteit primair op het niveau van de brancheorganisatie en de samenwerkende kennisorganisaties
Activiteit primair op het niveau van de (individuele) ondernemingen

(2016-)2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2018-2020

Roadmap E) Printers en materialen

Printen

Materialen

Specifieke eisen aan printers: onderzoeken in hoeverre de installatiebranche die kan opstellen.
In ieder geval dit punt agenderen en monitoren. Dit heeft nauwe relatie met de activiteiten in
Roadmap D (Productontwikkeling).
Identificeren mogelijke
toeleveranciers 3D
printen.

Aanschaf 3D printer.

Mogelijk laten ontwikkelen
specifieke 3D printer.

Specifieke eisen aan materialen: onderzoeken in hoeverre de installatiebranche die kan opstellen.
In ieder geval dit punt agenderen en monitoren. Dit heeft nauwe relatie met de activiteiten in
Roadmap D (Productontwikkeling).
Identificeren
toeleveranciers
3D-printmaterialen.

Aansluiten bij ontwikkeling
van specifieke
3D-printmaterialen.

Activiteit primair op het niveau van de brancheorganisatie en de samenwerkende kennisorganisaties
Activiteit primair op het niveau van de (individuele) ondernemingen
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6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
De mogelijkheden die 3D printen in potentie kan bieden, zou in sommige gevallen goed bij het installatiebedrijf en
bij de installatiebranche kunnen passen en zou kunnen helpen de meerwaarde voor de klant te vergroten.
De 3D-printtechniek is een extra hulpmiddel om kwalitatief hoogstaande oplossingen te bieden voor het specifieke
probleem van de klant. Toepassingsmogelijkheden liggen momenteel vooral bij prototyping en in nichemarkten.
Het printproces en de materialen hebben nog veel beperkingen. Voorbeelden die in dit rapport verder zijn uitgewerkt:
+ Het snel kunnen laten zien van het resultaat door het gebruik van een 3D prototype.
+ Het maken van een persoonlijk ontwerp voor de klant.
+ Het ontwerpen van een maatwerkoplossing voor de klant.
+ Het altijd beschikbaar hebben van reserveonderdelen.
+ Het integreren van verschillende functies in één ontwerp.
3D printen is voor de branche en voor de ondernemer in de eerste plaats een keuze. Daarmee is het een kans en
niet zozeer een bedreiging; installateurs die 3D printen niet opnemen in hun portfolio zullen daar niet direct
negatieve consequenties van ondervinden doordat anderen hen beconcurreren.
Naar verwachting zal het printen (met uitzondering van prototyping) hoofdzakelijk door een derde partij worden
gedaan. Dit kan een bestaande toeleverancier zijn of een nieuwe dienstverlener die een ontwerp kan printen.
Sommige installateurs zullen ervoor kiezen zelf een printer in huis te halen. Bijvoorbeeld om de snelheid en
beschikbaarheid te kunnen waarborgen, omdat 3D printen de kern van zijn dienstverlening raakt of omdat hij zich
daarmee kan onderscheiden van zijn concurrenten, qua product en/of qua profilering van het bedrijf.
Het ontwerp kan komen van bestaande toeleveranciers, bijvoorbeeld als dit het vervangen van een onderdeel in
een installatie betreft. Het kan ook komen van een nieuwe dienstverlener, die een database aanlegt van ontwerpen van verschillende onderdelen. Of het wordt gemaakt door de installateur zelf, die (om redenen van esthetiek
of maatvoering) een specifieke oplossing ontwerpt. Het ontwerpprogramma dat hij hiervoor gebruikt, kan een
algemeen programma zijn zoals CAD, of een programma dat door de leverancier van de printer wordt meegeleverd.
Modellen in CAD kunnen zodanig opgebouwd worden dat ze eenvoudig aangepast kunnen worden door het invoeren van parameters. In bijzondere gevallen zal de installateur wellicht zelf een programma laten maken.
Voor onderdelen waaraan specifieke eisen worden gesteld, is een kennisslag / ontwikkelslag nodig, met name op
het gebied van de te realiseren kwaliteitseisen. Vaak voldoen 3D-printmaterialen niet aan de gestelde kwaliteitseisen en/of kan dit nog onvoldoende aangetoond worden.
De introductie van een nieuwe productiemethode kan ook gevolgen hebben voor het hanteren van normen. Door
‘knellende normen’ in kaart te brengen die niet goed aansluiten op de nieuwe technologieën en door gewenste
normen te benoemen, kunnen belemmeringen in de normstelling worden voorkomen en/of weggenomen.
De taken van 3D printen liggen verspreid over de keten. De afstemming met andere delen van de keten over intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, te gebruiken standaarden, etc. kan helpen de samenwerking in brede zin te
versterken. Er ontstaan ook nieuwe vragen met betrekking tot intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en
garantie. Bijvoorbeeld: als ontwerp, productie en installatie bij verschillende partijen komen te liggen, wie is dan
eigenaar en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit?
De ontwikkeling van printers en printbare materialen zal hoofdzakelijk buiten de installatiebranche plaatsvinden.
Door met elkaar te bepalen waar de installatiebranche naartoe wil met 3D printen en dit met elkaar te delen,
kan invloed uitgeoefend worden op ontwikkelende partijen om printers te ontwikkelen die aan de wensen van de
installatiebranche voldoen.
De mogelijkheden van 3D printen komen vooral naar voren wanneer die in de praktijk worden toegepast. Daarom
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zou de installatiebranche kunnen helpen pilotprojecten te starten en de kennis uit die projecten breed te delen.
Het uitwerken van bedrijfsmodellen en de ontwikkeling van concrete producten helpt om de mogelijkheden van 3D
printen te verkennen.
6.2 Aanbevelingen voor vervolgacties
Op basis van de Branche InnovatieAgenda voorzien wij een aantal logische vervolgacties voor UNETO-VNI en
kennispartners in de installatiebranche (zie andere) die resulteren in een aantal projecten, te weten:

6.2.1 Stimuleren en ondersteunen pilotprojecten
Door 3D printen onder de aandacht te brengen, bestaande toepassingen te laten zien en nieuwe proefprojecten te
stimuleren kan de meerwaarde van 3D printen voor de branche zichtbaar worden gemaakt.
6.2.2 Ondersteunen van opleiding en ontwikkeling
Het opzetten van een ‘learning community’ waarbij de kennis en leerervaringen worden verzameld en gedeeld,
helpt de bedrijven om ook zelf met 3D printen aan de slag te gaan. Op deze manier kan ook de kennis (over techniek, materialen, productontwikkeling, verificatie, validatie, e.d.) die aanwezig is bij kennisinstellingen voor installateurs en hun ketenpartners toegankelijk worden gemaakt.
UNETO-VNI en kennispartners kunnen een belangrijke rol spelen in het zichtbaar maken van bestaande en toekomstige projecten en het opzetten van deze kennisinfrastructuur.

6.2.3 Verkennen nieuwe businessmodellen
De activiteiten rondom 3D printen (ontwerp, printen, klantcontact, etc.) kunnen door verschillende partijen
worden uitgevoerd. Om erachter te komen wat de verschillende inrichtingen van deze activiteiten in de praktijk
betekenen voor de efficiëntie, kosten, doorlooptijd, etc. worden verschillende mogelijkheden verder uitgewerkt.
Door verschillende voorbeeldproducten te beschouwen, kunnen verschillende typen bedrijven binnen de branche
zich in de voorbeelden herkennen en de resultaten vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Dit kunnen hypothetische businessmodellen zijn, maar ook de pilotprojecten kunnen hiervoor als voorbeeld dienen.
6.2.4 Stimuleren ketenafspraken
Voor deze Innovatieagenda is afstemming tussen bedrijven in de bouw- en installatieketen en ook met partijen
daarbuiten nodig. Door vanuit de installatiebranche het initiatief te nemen, wordt de discussie gestuurd en de
ontwikkeling van 3D-printttoepassingen gericht op de installatiebranche versneld. Op basis van de pilotprojecten
en nieuwe businessmodellen kan een overzicht worden gemaakt van relevante partijen om te betrekken en de
gewenste oplossingen waar op zou moeten worden gestuurd.
6.2.5 Bepalen strategieën voor (ontwikkeling van) normen
Een verbijzondering van de ketenafspraken betreft het omgaan met (ontwikkeling van) normen. Wanneer normen
in de praktijk dwingend worden opgelegd, verdienen ze speciale aandacht. Specifiek moet worden onderzocht
welke bestaande normen de toepassing van 3D printen belemmeren. Nagedacht moet worden over welke normen
en richtlijnen wenselijk zouden zijn en waar (bij welke instantie) deze kunnen worden ingebracht. Op basis hiervan
kan een strategie worden bepaald om de belangen van de installatiebranche op dit gebied te behartigen. Het ligt
voor de hand om hierbij samen te werken met andere branches die dicht tegen de installatiebranche aan liggen.

Colofon
Design
Afdeling Media, Service en Productie van UNETO-VNI
Productiecoördinatie
Afdeling Media, Service en Productie van UNETO-VNI
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