NIEUWS

De dubbeldekker Fokker-KMWE

‘De groei moet uit de keten komen’
Onlangs bevestigden Fokker Aerostructures en KMWE hun intensievere samenwerking via een nieuw contract.
De deal is een mijlpaal in de omslag die beide bedrijven de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Om mee te
kunnen in de snel veranderende dynamiek in de luchtvaartindustrie hebben Fokker en KMWE zichzelf opnieuw
moeten uitvinden. Tijdens High-Tech Systems 2015 gaven de partners tekst en uitleg.
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ind vorig jaar tekenden Fokker Aero
structures en KWME een contract
voor de productie en levering van
onderdelen en samenstellingen voor vlieg
tuigcomponenten. De deal is het resultaat
van een intensievere samenwerking tus
sen de twee bedrijven en is in lijn met de
ontwikkelingen op het gebied van inkoop
beleid in de vliegtuigbranche om concurre
rend te kunnen blijven in deze veeleisende
markt. Het contract omvat de productie van
vleugelonderdelen. KMWE levert de eer
ste testproducten medio dit jaar aan Fok
kers samenbouwlijn in Papendrecht. Op
High-Tech Systems 2015, eind maart in ’sHertogenbosch, stonden Menno Wolf, procurement director van Fokker Aerostructures,
en KMWE-directeur Edward Voncken uitge
breid stil bij de achtergronden van de deal.
‘In de luchtvaartsector heerst een aparte
cultuur en mentaliteit’, zegt Wolf, die eerder
als supply chain manager werkzaam was in
de halfgeleider- en de productie-industrie.
‘Het is geen massaproductie. Per jaar gaat
het hooguit om enkele tienduizenden
stuks. Dat is niets vergeleken bij bijvoor
beeld de automarkt. We hebben verder
te maken met extreem lange looptijden.
Sommige vliegtuigtypen zijn wel een halve
eeuw in productie. Dat geeft een speciale
dynamiek.’ Boven aan de agenda staat vei
ligheid. ‘Ook al zijn vliegtuigen een van de
veiligste middelen van transport, veilig
heid blijft de belangrijkste eis voor vlieg
tuigbouwers’, weet Wolf. ‘De eisen zijn hoog
qua betrouwbaarheid en kwalificatie. Ook
is er een hoge documentatielast. Als er iets

fout gaat, moet volledig herleidbaar zijn
waar het probleem zat.’
Die cultuur leidt tot een industrie die
veel weerstand heeft tegen veranderingen
en veel waarde hecht aan bestaande en
bewezen technologieën en methodieken.
Maar die instelling is niet langer houd
baar want de vliegtuigindustrie verandert

snel. De komende jaren zullen steeds meer
vliegtuigen de lucht in gaan, vooral in op
komende gebieden als Azië en Zuid-Ame
rika. ‘Dat heeft gevolgen voor de footprint
van onze industrie. We zijn namelijk erg
gebonden aan offsetverplichtingen’, vertelt
Wolf. ‘Willen we een opdracht doen in een
land, dan moeten we daar ook werk uitbe

Fokker

Sinds Anthony Fokker in De Spin in 1911 een rondje rond de kerk van Haarlem vloog, heeft
zijn bedrijf een turbulente geschiedenis achter de rug. In 1996 ging Fokker failliet. Stork
ontfermde zich over de onderdelen die het als levensvatbaar beoordeelde. Sinds 2012 staat
Fokker weer als aparte entiteit in de markt om de synergie tussen de verschillende divisies
te vergroten en weer duidelijk als Fokker naar buiten te kunnen treden.
Fokker bestaat nu uit vier takken: Aerostructures (ongeveer de helft van de omzet),
Elmo (elektrische bekabeling voor vliegtuigen), Landing Gears en Services (onderhoud en
reserveonderdelen, vooral van vliegtuigen die uit productie zijn zoals de Fokkers, waarvan
er nog altijd een paar honderd rondvliegen). Het bedrijf heeft fabrieken in onder meer
Nederland, China, Mexico en de VS. De business is evenredig verdeeld over militaire vlieg
tuigen, civiele vliegtuigen en onderhoud.
‘We zijn een kleine speler maar hebben wel een unieke positie’, zegt Menno Wolf van
Fokker Aerostructures. ‘We hebben namelijk vroeger vliegtuigen gebouwd en geëngineerd.
We hebben dus integrator knowledge; we weten wat het effect is van een kleine wijziging
op de performance van het complete toestel. Klanten waarderen dat zeer.’ Mede daarom
heeft Fokker een indrukwekkend portfolio aan klanten opgebouwd in de vliegtuig- en
helikopterbouw, zoals Airbus, Boeing, Lockheed Martin en Rolls-Royce.
Fokker Aerostructures levert lichtgewicht onderdelen voor vliegtuigen en helikopters.
‘We willen kleine onderdelen voor grote vliegtuigen maken en grote onderdelen voor kleine
vliegtuigen’, verwoordt Wolf de business. Voor de Airbus 350 levert Fokker de outboard flaps,
vleugelonderdelen van meer dan tien meter lang. Voor de G650-businessjet van Gulfstream
bouwt het bedrijf de grote vloerdelen, de staart en gelijmde onderdelen voor de romp. ‘Ook
aan de JSF hebben we veel engineeringwerk. Er zitten veel deuren op het toestel om alle
apparatuur te verbergen als het vliegtuig onder de radar wil vliegen. Die twintig deuren
maken wij in Hoogeveen. Ook de flaperons op de vleugel komen bij ons vandaan. Daarnaast
produceren ook onze zusterbedrijven veel onderdelen voor dit toestel.’
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steden. Zeker voor de militaire markt speelt
dat. Maar ook luchtvaartmaatschappijen
waar de overheid een stevige vinger in de
pap heeft, eisen dat. Het maakt ze dan niet
uit of er een volwaardige luchtvaartindus
trie in dit land is of niet.’

Supply cloud

Als directe toeleverancier gaat Fokker daar
in mee. Aerostructures heeft inmiddels fa
brieken in Nederland, Roemenië, Mexico en
de VS. ‘We zijn steeds meer een supply chain
management-bedrijf’, constateert Wolf. ‘We
maken een aantal strategische onderde
len intern, vooral zeer complexe en gespe
cialiseerde componenten. De groei die we
willen realiseren, moet ook uit de keten ko
men. We willen investeren in nieuwe pro
gramma’s en nieuwe technologieën. En we
hebben goede toeleveranciers in het veld
nodig die dat mogelijk maken.’
De cultuuromslag bij Fokker heeft ook
gevolgen voor zijn toeleveranciers. Wolf:

 et zijn partners realiseert Fokker een supply cloud, een wereldwijde, flexibele toeleverketen,
M
zodat het zijn netwerk als verkoopargument kan gebruiken.

‘We hebben partners nodig die net als wij
een wereldwijde aanwezigheid hebben en
die ons kunnen volgen. Op dit moment is
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dat India omdat daar een grote groei zit.
Door spanningen in de regio investeert
het land stevig in zijn defensie, in Ameri
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F okker Aerostructures heeft veel
engineeringwerk aan de Joint
Strike Fighter. Het produceert
onder mee de deuren die alle
apparatuur afschermen als het
toestel onder de radar wil vliegen.
Foto: US Air Force/Julianne Showalter

kaans materiaal om precies te zijn. Ook de
Amerikanen hebben te maken met offset
verplichtingen. Er is weinig hoogwaardige
vliegtuigindustrie in India. Wij kunnen hel
pen, maar alleen als we een global adaptive supply base kunnen realiseren met
onze toeleveranciers. Een supply cloud, in
populaire termen.’
Fokkers ambitie om beter te zijn dan
zijn concurrenten betekent dat ook zijn
toeleveranciers van wereldniveau moe
ten zijn. ‘En die zijn zeldzaam in deze in
dustrie. De kosten om van leverancier
te veranderen, zijn hoog, dus je hopt ook
niet makkelijk naar een ander. We moeten
daarom werken met de allerbeste leveran
ciers. Samen moeten we dan de gezamen
lijke performance optimaliseren. Dat leidt
automatisch tot langetermijnrelaties met
een open karakter waarin je elkaar ver
trouwt’, aldus Wolf.

Even wennen

In KMWE heeft Fokker zo’n toeleveran
cier gevonden. De partners hebben al
een langdurige strategische samen
werking voor de productie van meta
len vliegtuigcomponenten voor diverse
businessjetprogramma’s. KMWE heeft

KMWE

nog meer klanten in de luchtvaartindus
trie zoals Boeing en Lockheed Martin.
Toeleveranciers die het wel zien zitten
om ook in die markt te stappen, krijgen
een waarschuwing van KMWE-directeur
Voncken: ‘Als je de kwaliteit niet op orde
hebt, kun je het vergeten.’
En dat is geen sinecure, bewijst het re
laas van Voncken: ‘KMWE werkt volgens
de QLTC-richtlijnen. Bedrijven 
auditen
ons niet meer alleen op kwaliteit, maar
ook op ons vermogen om continu te ver
beteren. Dat is een van de eerste vragen
die Boeing ons stelt als ze langskomen.
We hebben daarom ons House of Quality
opgezet, waarmee we iedereen in de or
ganisatie instrueren hoe ze voortdurend
kunnen optimaliseren.’
Behalve voor de luchtvaart werkt
KMWE voor meer sectoren die allemaal
hun eigen kwaliteitseisen op tafel leg
gen. ‘De luchtvaart werkt met AS9100,
voor medische systemen moeten we
voldoen aan Iso 13485 en zo heeft elke
branche zijn eigen pakket. We hebben
een kwaliteitssysteem opgezet dat aan
al die eisen voldoet en dat we kunnen
kopiëren naar onze vestigingen in het
buitenland. In India of Maleisië wordt er

Het Eindhovense KMWE ontwikkelt en maakt
een grote variatie aan zeer complexe com
ponenten. ‘Van een per dag tot een per week’,
schat directeur Edward Voncken de typisch
oplage. Geen grote volumes dus, maar in
genieus maatwerk. Naast het hoofdkantoor
in Brabant heeft KMWE ook vestigingen en
partnerships in Maleisië, Turkije en India.
KMWE bedient veel markten: medisch, half
geleiders, industriële automatisering, assem
blage en aerospace. ‘Vanaf de jaren zeventig is
Fokker klant bij ons’, vertelt Voncken. ‘Dat be
gon met de toelevering van gereedschappen
en groeide naar het verspanen van onderde
len. Nu produceren we complexe componen
ten voor vliegtuigmotoren en onderdelen van
de romp, staart en vleugel.’
Het werk voor Fokker volgt de groei die
KMWE doormaakt. Voncken: ‘Vroeger waren
KMWE is uitgegroeid van een
capaciteitsfabriek naar een partner voor
we echt een capaciteitsfabriek. Klanten lever
ready-for-assembly componenten.
den het materiaal aan en wij bewerkten het.
Dat verschoof naar een relatie waarbij we zelf
de inkoop deden en een compleet product leverden. Daar kwamen ook kleine assemblageen engineeringtaken bij. Nu zijn onze onderdelen ready for assembly. In die jaren hebben
we ook steeds meer verantwoordelijkheid gekregen in de toeleverketen.’

immers anders naar kwaliteit gekeken
dan we hier in Nederland zijn gewend.
In Maleisië zijn we daarom met drie man
begonnen van wie er twee uit de kwali
teitscontrole kwamen.’
Alles bij elkaar is het een moeizaam pro
ces, heeft Voncken ervaren. ‘Toen Fokker in
2008 met zijn proces begon, moesten wij
even wennen. Er kwamen andere eisen en
er moest vijftien procent van de prijs af. We
werden grondig doorgemeten. We dachten
alles goed op orde te hebben, maar de eer
ste rating was absoluut niet goed. We zijn
snel met elkaar om de tafel gegaan om
een oplossing te zoeken. Uiteindelijk heb
ben we de organisatie in een relatief korte
periode van twee jaar van een D- naar een
A-rating getrokken. Dat is een must als je
betrokken wilt zijn bij de strategische plan
nen bij de klant.’

Fiets

Fokker blijft pushen. ‘We zijn al een goed
eind op weg’, zegt Wolf die desondanks
verschillende mogelijkheden ziet om ho
gerop te komen. ‘Om te beginnen, moeten
we de toeleverketen meer als een ver
koopargument gaan gebruiken. In Mexico
hebben we een assemblagefabriek staan,
dicht bij de klant. Daar werken we al even
aan een complete toeleverketen om
dat we verwachten dat onze klanten dat
willen. En inderdaad gaf precies dat de
doorslag bij een recent contract dat we
hebben getekend met Honda-Jet. Nu ma
ken we in Mexico de staart voor de busi
nessjet die dat bedrijf ontwikkelt.’
‘Samen met de toeleverketen moeten we
meer capabilities ontwikkelen’, gaat Wolf
verder. Voncken valt hem bij: ‘Op techno
logisch gebied kunnen we nog stappen
maken. In veel sectoren zie je de drive
naar lagere gewichten. Niet alleen in de
luchtvaart om de brandstofkosten naar
beneden te brengen, maar bijvoorbeeld
ook in de machinebouw om zuinigere
systemen te realiseren. Aluminium, tita
nium en allerlei exotische materialen zijn
steeds normaler voor onze ingenieurs. De
technologie en kennis die we in de ene
sector opbouwen, kunnen we weer gebrui
ken in de andere. Expertise in coatings,
3D printen of electrochemical machining
kunnen we in veel markten toepassen.’
Zo gebruikte KMWE veel kennis uit de
luchtvaartindustrie bij de ontwikkeling
van de elektrische fiets Trefecta (zie ook
Mechatronica&Machinebouw 1, 2015).
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