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Donald Spaans volgde de opleiding werktuigbouw op Windesheim Hogeschool en 
studeerde af op het onderwerp 3D-printen van kunststof spuitgietmallen. Hij startte 
vijf jaar geleden in Zwolle zijn bedrijf Trending Industries maar verlegde zijn activi-
teiten gaandeweg naar betaalbaar spuitgieten. Samen met zijn later toegetreden 
compagnon Peter Ankersmit voelt hij zich een beetje de EasyJet van de spuitgietwe-
reld. “We halen de complexiteit weg.”  

EasyJet van spuitgietwereld
Trending Industries strijdt tegen complexiteit als ‘efficiënt maakbedrijf’
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TEKST EN FOTO’S HENK HEUVELMAN

Peter Ankersmit (l) en Donald Spaans: 
“Er is veel vraag naar kleine series.”
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Lauwe prei en mooie woorden  

Peter Ankersmit herinnert zich als startende ondernemer het 
‘scenario van de lauwe prei’. “Dat is dat je thuis komt en er 
alleen nog maar een prei in de koelkast ligt. Die maak je dan 
maar een beetje warm in de magnetron zodat je nog een lauwe 
prei te eten hebt. Dit scenario hebben Donald en ik toevallig 
allebei meegemaakt. Je moet als startende ondernemer eerst 
enorm veel tijd en energie investeren voordat er een beetje 
omzet terug komt. Toch hebben wij er steeds voor gekozen 
gewoon producten te gaan maken en dingen te realiseren en op 
die manier de omzet te laten volgen. We zijn niet met plannen 
en mooie woorden bij investeerders of banken gaan vragen.” 

Aansluitblokje 

Een bedrijf verkoopt technische koffertjes met 
meetapparatuur erin.  Aan het koffertje moet een 
snoer voor het stopcontact worden bevestigd via een 
aansluitblokje. Dit blokje werd gemaakt via 3D-print. 
Ankersmit: “Ineens kregen dit bedrijf een grote order 
voor hun koffertjes maar het zou weken duren 
voordat alle aansluitblokjes konden worden geprint. 
En ze hadden maar drie dagen tijd.  Toen hebben wij 
van het 3D-bestand een ……???? gemaakt zodat het 
spuitgietbaar is en we hebben een prototypetje 
geprint voor controle, vervolgens ’s avonds een 
matrijs gemaakt op de CNC-machine en de volgende 
ochtends zijn we gaan spuitgieten. Zo kon deze klant 
zijn grote order leveren.” 

Destijds op Windesheim kwam Donald Spaans van-
wege zijn onderwerp kunststof in contact met het 

Polymer Science Park in Zwolle. “De locatiemanager 
van het PSP vroeg mij of ik wat kon doen met de vraag 
van ondernemers naar 3D-printing.  Hij had opdrach-
ten, onder meer van Wavin. Ik ben daarmee gestart en 
dat was feitelijk ook de start van mijn onderneming.” 

Hooggespannen 
“We hebben de 3D-printopdrachten gedaan, ook voor 
andere bedrijven en het was een interessant leerpro-
ces.  Het printen heb ik op een gegeven moment ver-
breedt naar spuitgieten omdat ik merkte dat 
3D-printwerk vaak niet de verwachtingen kon waar-
maken omdat de verwachtingen tegenwoordig best 
hooggespannen zijn,  iedereen praat ook over 
3D-printen. Maar in de praktijk is de techniek alleen 
maar geschikt voor prototypes, enkelstuks en kleine 
oplages. Vaak is de techniek ook niet geschikt voor 
eindgebruikerstoepassingen omdat je beperkt bent in 
materiaalkeuze, in nauwkeurigheid, in sterkte en in 
stijfheid. Plus dat de kosten hoog blijven. Een hobby+-
printer is de laatste jaren wel goedkoper en sneller 
geworden maar die machines halen bij lange na niet 
de kwaliteit van de industriële printers - en die indus-
triële printers zijn duur.  Het blijft dus een kostbare 
techniek en kijk je naar de stuksprijs dan is die con-
stant hoog.  Als er honderd print, kosten ze per stuk 
net zo veel als dat je er één print dus moet je toch vaak 
gaan spuitgieten. Maar dat is ook duur omdat de kos-
ten van de matrijs vaak zo hoog zijn.”  

Compagnon 
Samen met zijn compagnon Peter Ankersmit ontwikkel-
de Spaans een manier van werken om het spuitgieten 
minder complex te maken en matrijzen snel, eenvoudig 
en goedkoop te produceren. “Ik ontmoette Peter op een 
beurs. Hij was bezig met 3D-print en CNC-frezen en die 
kennis had ik nodig.”  Peter Ankersmit:  “We merkten 
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dat in de markt veel vraag was naar productie van klei-
ne series en de conventionele spuitgietwereld kan daar-
aan niet voldoen omdat de conventionele spuitgietma-
trijzen veel te complex zijn, vaak van staal en al met al 
veel te duur. Wij hebben heel bewust de keuze gemaakt 
alles zo flexibel en lean mogelijk  te houden om kleine 
batches spuitgietwerk te kunnen aanbieden voor 
betaalbare prijzen.” 

Cultuur
Volgens Ankersmit is 99 procent van het spuitgieten 
massaproductie en dus is de spuitgietwereld gericht 
op een matrijs voor langdurig gebruik. Spuitgieters 
zijn erop ingericht te allen tijde een hoge bezettings-
graad van hun spuitgietmachine te realiseren en de 
matrijzen wordt complex gemaakt omdat-ie heel lang 
moet meegaan en omdat de winst van de spuitgieter 
zit in het snel véél kunnen produceren.  “Alles wordt 
gedaan om de cyclustijd maar te verkorten.  Win je één 
seconde bij massaproductie dan scheelt dat uiteinde-
lijk dagen of misschien wel weken productietijd. Het 
verklaart de neiging om de matrijs zo optimaal  moge-
lijk te maken want de extra kosten ga je terugwinnen 
in het massaproductieproces.  Welnu, als dit nou je 
normale werkwijze is, jouw cultuur is, en je moet 
ineens een eenvoudig matrijsje maken tegen zo laag 
mogelijke kosten, dan is dat moeilijk. Het is een com-
pleet andere denkwijze”, analyseert Ankersmit.  “Een 
complexe matrijs maken kost veel ontwerptijd,  vak-
kennis en productietijd. Het verspanen is vervolgens 
ingewikkeld en daarom heb je ook een ingewikkelde 
verspaningsmachine nodig die weer ingewikkelde soft-
ware nodig heeft en deskundige operators. Zo groei je 
naar prachtige matrijzen die peperduur zijn en voor 
een nieuw product niet te betalen. Ja, Philips kan zo 
werken als die veertig miljoen nieuwe scheerappara-
ten gaat verkopen. Maar het midden- en kleinbedrijf 
hier in de regio heeft de budgetten er niet voor.”

EasyJet
Spaans ziet een vergelijkbare relatie tussen de lucht-
vaartindustrie en EasyJet. “De cultuur van vliegen is 
toch altijd luxe en comfortabel en ingewikkeld met 
onwetende klanten.  EasyJet heeft daarvoor een heel 
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THE FUTURE IS ELECTRIC

3.600 - 33.000 kN

ZHAFIR JENIUS SERIE
• Hybride • Compacte sluiteenheid                     
• Hoge nauwkeurigheid • Hoge inspuitsnelheden

3.600 - 33.000 kN

www.haitiangermany.com www.robotech.nl

HAITIAN International Germany is de Europese (productie-) locatie van de       
efficiënte HAITIAN hydraulische spuitgietmachines en ZHAFIR elektrische     

spuitgietmachines voor precisie delen en verpakkingen. 
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‘De korte time-to-market 
is wel een ding dat we 

moeten behouden, ook 
als we groeien’
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ander businessmodel geïntroduceerd waaruit alle bal-
last was weggelaten en waarmee een enorme markt is 
aangeboord, dat is wel gebleken. Dit proces herkennen 
wij in onszelf.  Wij hebben klanten die weinig kennis 
hebben van kunststoffen of van techniek maar ze heb-
ben gewoon een kastje nodig. Wij maken voor hen de 
vertaalslag.  Wij zeggen welke stappen ze moeten zet-
ten en wij kunnen die stappen ook realiseren want we 
hebben wij er alles voor in huis. Als wij dat werk zouden 
moeten uitbesteden bij een engineeringbureau en een 
matrijsmaker en een spuitgieter dan wordt  het alle-
maal weer complex en traag. Dus daarom doen wij alles 
zelf om de lijnen en de productietijd kort te houden.”  
Er is een 3D-printer, een lasersnijder, een CNC-
machine en een spuitgietmachine. De laatste huurt 
Trending Industries nu op uurbasis in bij het PSP. “We 
kijken op het moment overigens wel naar de aanschaf 
van een eigen machine omdat we inmiddels al wel veel 
spuitgietwerk hebben”,  aldus Ankersmit.  

Efficiënt maakbedrijf 
Trending Industries werkt ook voor andere spuitgieters 
als die aanvragen krijgen voor kleine oplages waarop ze 
niet zijn ingericht. “Bijvoorbeeld elektronicabedrijven 
die iets ontwikkelen en om hun elektronica heen moet 
dan een kastje. Vroeger kochten ze gewoon universele 
kastjes maar als ze zich willen onderscheiden, dan 
laten ze ons iets ontwerpen. Je moet deze klanten uit-
leggen wat je doet. Ons eerste plan was ons proces  
efficiënt in te richten. Dus: klanten sturen ons een com-
pleet ontwerp en wij gaan dat ontwerp goedkoop produ-
ceren. Maar je ziet in de praktijk dat onze klanten het 
juist waarderen dat wij meedenken en hun ontwerp ook 
verbeteren. We dragen ook meteen oplossingen aan 
zoals een andere kunststof kiezen. Eigenlijk werkt het 
op dit moment zo dat de klant het probleem aan ons 
voorlegt en dat wij na een week een voorstel hebben 
hoe het allemaal zou kunnen en wat het kost. We heb-
ben een klant die grijze kastjes wil voor een printplaat, 
het gaat om een product voor in de ouderenzorg.  
Afhankelijk van de software die je in het kastje doet, 
heeft het product een andere functie. De ene keer moet 
er een microfoontje in,  de andere keer een paar knop-
jes of een camera.  Wij zijn spuitgieter dus de neiging is 
voor elke functie een kastje te spuitgieten met een 
eigen matrijs maar daarmee is de klant niet geholpen. 
Wij maken een standaard behuizing en afhankelijk van 
de precieze toepassing gaan we met de lasersnijder een 
frontje op maat maken. Dus de klant doet maar één 
investering in een matrijs want het basiskastje is steeds 
hetzelfde. Wij zijn eigenlijk meer een efficiënt maakbe-
drijf in plaats van een spuitgietbedrijf. Wij maken zelf de 
matrijzen op onze CNC-machine,  globaal tot een for-
maat van twintig bij twintig centimeter. Wil je veel groter 
gaan, kost de daarvoor noodzakelijk CNC-machine ook 
weer heel veel geld. Anderzijds zijn er ook nadelen aan 
ons concept want we hebben schaalnadelen. Zo is het  
bijvoorbeeld moeilijk kleine hoeveelheden granulaat 
geleverd te krijgen, helemaal als er een masterbatch 

aangemaakt moet worden die we dan ook nog binnen 
twee dagen geleverd willen krijgen. Dat moet je dan wel 
een beetje gegund worden.”  

Overdragen
Je zult altijd houden dat je voor consumenten bepaalde 
producten in grote massa produceert, redeneert 
Ankersmit.  “Onze gedachte is dat we de ondernemer 
gaan helpen succesvol te worden en als dat op een 
gegeven moment lukt zullen zijn aantallen groter wor-
den dan wij kunnen produceren. Dan zullen wij de klant 
begeleiden naar een spuitgieter die is ingericht op dit 
soort massaproductie. Wij hebben dan de matrijs en 
alle parameters in huis maar daarover gaan we niet 
moeilijk doen.  We dragen het over aan de nieuwe spuit-
gieter zodat de investering die de klant in eerste instan-
tie bij ons deed niet is weggegooid. Maar het is tot dus-
ver nog niet voorgekomen dat we de klanten moesten 
overdragen.  Vaak krijgt men na vijfduizend stuks res-
pons uit de markt, de gebruikers willen een gaatje hier 
of een lampje daar. Dan kiest de klant voor een 
2.0-matrijs en nog een keer vijfduizend stuks. Je krijgt 
gewoon snel innovatie op het product. De producten die 
wij maken zijn vaak elektronica-achtig en in die busi-
ness is veel innovatie mogelijk en dus vindt het ook 
plaats.  Dan maken wij weer een aangepast malletje en 
spuitgieten we een nieuwe oplage.” 

Helpen ontwerpen
Als Trending Industries ook het ontwerp van het pro-
duct kan doen,  kan men meteen sturen op produceer-
baarheid. Spaans:  “Dan kunnen we erop wijzen dat 
het gaatje hier of een hoekje daar de matrijs com-
plexer maakt - en dus duurder.  Vaak laat men zulke 
dingetjes dan toch maar achterwege. Door zo te wer-
ken kun je de matrijskosten tot een minimum beper-
ken. Sterker, je maakt mogelijk dat het betrokken pro-
duct er überhaupt komt.  Normaal gesproken was het 
in een eerder stadium allang op budget gesneuveld.”

Time-to-market 
Peter Ankersmit schat dat Donald Spaans en hij zestig 
tot zeventig uur in de week werken. “Het is nog wel 
meer geweest maar we hebben nu wat medewerkers. 
Wat wij nu kunnen, moeten wij kunnen overdragen aan 
anderen.  Je moet iets opbouwen dat uiteindelijk 
schaalbaar is.”  Donald Spaans verwijst naar het bedrijf 
Protolabs als lichtend voorbeeld. “Dat bedrijf bestaat nu 
twintig jaar en heeft een omzet van een miljard. De klei-
ne series kunststofproducten is ook hun usp, ook zij 
halen complexiteit weg. Het Nederlandse drukwerkdeal 
vind ik ook een inspirerend voorbeeld, alles draait om 
standaardisatie. Wij leveren maatwerk met standaardi-
satie in matrijsonderdelen, in cad-bewerking en in pro-
grammatuur. Daardoor kunnen we de efficiëntieslag 
maken die nodig is om goedkoop en snel te kunnen 
leveren. Die korte time-to-market is wel een ding dat 
we moeten behouden, ook als we groeien.” 

www.trendingindustries.nl 
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