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:: ACHTERGROND: MODERNISERING

Onder het label 1-2-3 casco maakt het bedrijf 

betonnen casco’s voor de woningbouw op ba-

sis van digitale en in 3D geteste ontwerpen. Deze 

casco’s worden op de millimeter nauwkeurig ge-

produceerd en dat in een ultrakorte doorlooptijd. 

De snelheid heeft het bedrijf te danken aan de au-

tomatisering en de robotisering in de fabriek. Dit 

zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit in het 

ontwerp. Ontwerpen kunnen zelfs tot kort van te 

voren nog worden aangepast aan individuele klan-

tenwensen. De prefab elementen worden just-in-

time geleverd. Verspillingen als gevolg van lange 

doorlooptijden, voorraden en opslag op bouwplaats 

worden daarmee fors gereduceerd. 

Directeur Jos Mulkens legt uit dat het onderscheid 

vooral gemaakt wordt door het denken vanuit de 

klant centraal te stellen. “Onze aanpak is wezenlijk 

anders dan gebruikelijk in de betonproductenindus-

trie. We doen het met mensen en voor mensen,” 

benadrukt hij. “De bedrijfsprocessen zijn daar met 

intelligente software volledig op afgestemd. De 

standaardisatie van de processen geeft een scala 

van mogelijkheden en gaat verder dan tot nu toe 

vertoond. We gaan echt vanuit een BtB model 

(Business to Business) naar BtC (Business to Consu-

mer) transformeren.” 

Hoe snel in de nieuwe fabriek gewerkt kan worden, 

blijkt goed uit het volgende voorbeeld: de produc-

tievoorbereiding is teruggebracht van vijf weken 

naar vijf dagen. “Dat is twintig dagen winst oftewel 

tachtig procent sneller. Mallen worden opgebouwd 

binnen enkele minuten middels een volledig ge-

robotiseerd productiesysteem. Vliegensvlug, op de 

millimeter nauwkeurig en een mooie ‘aaibare’ af-

werking. Wanden, gevels, toppen; het maakt niet 

uit,” aldus Mulkens. “Alles kan binnen de gestelde 

takttijden onafhankelijk van elkaar worden ge-

maakt. Voorheen was dit niet mogelijk en ging er 

veel tijd verloren. Het kwam voor dat er soms tot 

twee dagen nodig waren om een mal te fabrice-

ren.”

Hoe wordt deze tijdswinst gerealiseerd? “Zoals 

gezegd wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 

technologie. Geen papieren stromen meer, alles 

gaat digitaal. Het BIM-model van de klant wordt 

met slimme software en vakmanschap omgezet 

naar een 3D-productiemodel inclusief wapening, 

leidingwerk (elektra en water), kozijnen en instort-

voorzieningen. Geen dubbel werk en geen onnodi-

ge vertraging. De kans op fouten is nihil. Het maakt 

de productie tevens duurzaam, omdat geen materi-

aal wordt verspild en de mallen worden iedere keer 

weer opnieuw gebruikt.”

Het vervaardigen van de wapening is, evenals het 

ontkisten en bekisten, volledig geautomatiseerd en 

gerobotiseerd. “Terwijl op de ene plek in de pro-

ductielijn de mal wordt opgebouwd en op de juiste 

plekken magneten voor de elektradozen door de 

robot worden geplaatst, gaat iets verderop in de 

productielijn de wapeningsrobot aan het werk om 

de gevraagde wapening te produceren. Per ele-

ment wordt afzonderlijk bepaald welke wapening 

nodig is. De robot last de staven aan elkaar en ver-

volgens wordt het wapeningsnet in de mal gelegd. 

Voordat de mal wordt volgestort, wordt alles met 

camerasystemen ook nog eens gefotografeerd. 

Data wordt sowieso continu automatisch opgesla-

gen. Zo zorgen we voor borging van kwaliteit en 

kunnen we gedigitaliseerde gegevens verstrekken 

aan de klant.”

Dankzij de hypermoderne bedrijfsprocessen en de 

robotisering is het werkproces uitermate betrouw-

baar, snel en flexibel. Verschillende elementen kun-

nen door elkaar geproduceerd worden, zonder dat 

tijd verloren gaat aan werkvoorbereiding en pro-

ductie. Dat betekent voor de klant een grote mate 

van vrijheid: vrij kort voor productie kunnen nog 

individuele klantenwensen worden doorgevoerd.

De echte winst zit volgens de directeur vooral in de 

innovatiekracht en ambitie voor de toekomst. “We 

werken in een inspirerende omgeving waar je echt 

energie van krijgt. We willen ons blijven ontwikke-

len en de snelst lerende organisatie blijven. Klanten 

verrassen en blij maken. Respect voor onze mede-

werkers en verspillingen voortdurend blijven re-

duceren met sterke partners: daar gaan we voor,” 

besluit Mulkens.         :

Meer informatie: 

123casco.com

CASCO’S ROLLEN 1-2-3 VAN D  E BAND IN NIEUWE FABRIEK

Donderdag 24 september vond de officiële opening plaats van de nieuwe fabriek van 

Voorbij Prefab te Amsterdam. De fabriek heeft een enorme metamorfose ondergaan en 

wordt nu gekenmerkt door de 3 r’s: rust, reinheid en regelmaat. 


