
Geachte relatie,

Digitalisering in de procesindustrie draagt bij aan het 

behoud van onze concurrentiepositie, is een versneller van 

de energietransitie, levert op termijn besparingen op en 

maakt het werk in operations en maintenance interessanter. 

Het STC nodig u uit om dit live streaming event in teams te 

volgen door te klikken op de onderstaande link:

https://ap.lc/yaIiL

In dit live streaming webinar komen drie sprekers aan tafel 

om concepten van smart industry toe te lichten vanuit 

verschillende invalshoeken. Iedere spreker zal ca 20 minuten 

presenteer-tijd gebruiken waarna er 10 minuten gelegenheid 

is om in te gaan op kijkersvragen.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door STC Group in 

de personen van Audrey Rost (projectleider Innovatie en 

Onderwijs STC Group) en Yme Dikkerboom (practor 

Energietransitie en Smart Industry STC Group).

Wij wensen u alvast een plezierig en leerzaam event toe!

Audrey & Yme

SPREKERS

Richard Schouten | ondernemer Smart Industry

Richard zal een warm pleidooi houden waarom het inzetten van smart 

industry concepten zo belangrijk is. Richard publiceert met regelmaat over 

smart industry aspecten op linkedin.

Wat is de meerwaarde van deze smart industry concepten in de (proces)

industrie en welke rol spelen ze als versneller bij de energietransitie?

Jasper Rutten | Advanced Analytics Manager Huntsman

Jasper zal ingaan waarom het inzetten van procesimulatoren (digital 

twins) belangrijk is voor de training van operators/maintenance personeel 

en bij procesoptimalisatie.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een procesimulator en een digital 

twin? Hoe is een digital twin opgebouwd? Welke meerwaarde heeft het?

Johan Enters | Director Digital Transformation bij Emerson

Johan zal een uiteenzetting geven van het digitale ecosysteem van 

Emerson ook wel Plantweb genoemd. 

Wat zijn de mogelijkheden die deze digitalisatie biedt? Hoe zit het concept 

in elkaar? Wat kan machine learning betekenen bij procesoptimalisatie? 

Hoe ziet de toekomst eruit van het werken in de procesindustrie?

Emerson en Huntsman zijn projectpartners bij  

het project ‘Plant of the future’ van het  

Proces & Maintenance College van de STC-group. 
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