


Kleinere voorraden, 
lagere toeleverrisico's 
en minder 
grondstoffenverbruik. 
Het zijn een paar 
gevolgen van 
30-printing. Adviseur 
Rob Martens geeft een 
inkijkje in de wereld 
van deze revolutionaire 
technologie en 
beschrijft de gevolgen 
ervan voor supply 
(chain) management. 

wee jaar geleden was ik 
werkzaam als directeur van 
een inkooporganisatie voor 
een olie- en gasbedrijf in 
China. Ik sprak met iemand 
van een groat consultan
cybedrijf die mij vroeg wat 
wij deden aan 30-printen. 
Ik reageerde verbaasd en 
zei: "Hoezo 30-printen, wij 

produceren olie en gas, wij maken geen producten!" De 
man reageerde: "Maar jullie kopen toch veel in?" Waar
op ik zei: "Oat klopt, maar ik heb geen plastic poppetjes 
nodig?" De man schudde zijn hoofd: "Je begrijpt het 
niet, 30-printen is een revolutie aan het ontketenen in 
onze supply chains." Mijn interesse was gewekt, zelfs 
zodanig dat ik een doctoraalstudie ben gaan doen om 
de invloed van 30-printen op businessmodellen en sup
ply chains te onderzoeken. 

Laagje voor laagje 

Driedimensionaal printen is een technologie waarin je 
een product laagje voor laagje creeert, direct vanuit een 
computerbestand of CAD-file. Deze technologie geeft 
volledige vormvrijheid, waarmee je net zo eenvoudig 
simpele als complexe voorwerpen kunt produceren. De 
technologie is al in 1983 ontwikkeld door de Amerikaan
se engineer Chuck Hull. Hij ergerde zich aan de tijd en 
de hoeveelheid geld die het kostte om prototypes te 
maken en ontwikkelde daarom de technologie stereoli

thography. In tegenstelling tot standaardproductieme
thodes waarin overtollig materiaal wordt weggehaald 
door boren, schaven, frezen, draaien of slijpen (sub

stractive manufacturing), voeg je met 30-printen materi
aal toe (additive manufacturing). Hiermee creeer je laagje 
voor laagje producten tot de uiteindelijke vorm. 

I Deal! I FEBRUARI 2017 I 33 

Toen de belangrijkste patenten op deze technologie in 2004 verliepen, 
ontstonden veel nieuwe bedrijven die 3D-printingapparatuur gingen 
maken. Hierdoor daalden de prijzen en werden de machines zelfs 
betaalbaar voor thuisgebruik. Momenteel kan deze technologie warden 
gebruikt om kunststof, metaal, voedsel, keramiek, menselijke cellen, 
medicijnen en zelfs beton te printen. Een van de grate voordelen is dat 
complexe producten ontworpen kunnen warden zonder de beperkingen 
van traditionele productiemethodes. Zo kunnen producten die later 
nag samengesteld moeten warden, nu uit een deel worden gemaakt. 
En ze kunnen oak veel lichter worden. Een voorbeeld is het brand
stofspruitstuk voor de LEAP-vliegtuigmotoren die General Electric nu 
met 3D-printen maakt (zie foto onder). Het spruitstuk weegt niet alleen 
minder, maar bestaat oak uit een integraal deel in plaats van de twintig 
componenten die het eerst bevatte. Wat een verschil voor de supply 
chain! In Amsterdam wordt binnenkort een stalen brug gebouwd met 
3D-printen (zie foto links), en in China kan het bedrijf Winsun binnen 
een dag woningen in beton printen voor ongeveer 5000 dollar. De ge
volgen op de traditionele manier van bouwen kunnen groat zijn, ook als 
bijvoorbeeld snel gebouwd moet warden in rampgebieden. 

Lokaalproduceren 

Een van de andere grote voordelen is dat je lokaal kunt produceren. 
Door dicht bij de plaats waar het product gebruikt gaat warden te 
produceren, wordt is het dus ook minder noodzakelijk om producten 
van ver te halen. Dit betekent goed nieuws voor het milieu door minder 
COruitstoot als gevolg van transport. Duurzaamheid is sowieso een 
belangrijk facet van 30-printen, doordat door een optimaal ontwerp 
en het ontbreken van afval minder grondstoffen worden verbruikt. Met 
3D-printen zijn de kosten voor het produceren van een, tien of duizend 
exemplaren precies hetzelfde. Massaproductie zal dus altijd goedkoper 
blijven. Wel kunnen nieuwe supply chains ontstaan van producten die 
lokaal worden gemaakt, aangepast aan de specifleke wensen van de ge
bruiker. Ten slotte heeft 3D-printen oak sociale gevolgen. Na decennia 
van offshoring naar lagelonenlanden, kan weer lokaal warden geprodu
ceerd en dat is goed voor de werkgelegenheid. 

Disruptive innovation 

Hoe kan een technologie die inmiddels ruim 30 jaar bestaat, nu ineens 
bestaande bedrijfsmodellen en supply chains be·invloeden? Om die 
vraag te beantwoorden, is het zinvol om te kijken naar het gedachte
goed van Clayton Christensen. In 1997 introduceerde hij de theorie van 
disruptive innovation. Daarin beschrijft hij een ontwikkeling waarin inno

vatieve goederen of diensten aanvankelijk in een bestaande markt war
den ge"introduceerd en nog niet echt kunnen concurreren met bestaan
de goederen of diensten omdat ze bepaalde eigenschappen ontberen 
die de meeste gebruikers in die markt op dat moment belangrijk vinden. 
Er zijn echter klanten die deze noviteit wel waarderen omdat die be
paalde nieuwe eigenschappen bezit, zoals een goede prijs, snelheid of 
flexibiliteit. Gevestigde bedrijven die de hoofdmarkt bedienen zijn in het 
begin meestal niet ge"interesseerd in deze nieuwe goederen of dien-

Het brandstofspruitstuk voor de LEAP-vliegtuigmotoren van General Electric: 

van 20 losse componenten naar 1 integraal onderdeel Bron: www.ge.com 
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