
 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp de Fabriek van de Toekomst  

en win een jaar collegegeld! 

Wie zijn wij?  

Wij zijn Berkvens deursystemen. Een Brabants familiebedrijf met 450 medewerkers dat al meer dan 

85 jaar binnendeursystemen ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt, produceert en monteert. Onze 

productielocatie in Someren bestaat uit 4 fabrieken. In deze fabrieken worden per jaar meer dan 

450.000 deuren en 360.000 kozijnen geproduceerd.  

 

Ons productieproces 
In de productiefaciliteiten waar onze deuren worden geproduceerd zorgen ca. 165 enthousiaste 
productiemedewerkers en meer dan 300 verschillende machines er voor dat we onze diversiteit aan 
woningbouw- en utiliteitsdeuren tijdig en goed aan onze klanten kunnen leveren. De productstroom 
binnen de deurenfabrieken is door een veranderende samenstelling van klantspecifieke orders 
complexer dan ooit. Berkvens produceert momenteel deuren met circa 60.000 verschillende 
specificaties en verwacht dat deze complexiteit jaarlijks zal stijgen. Per week worden er meer dan 
10.000 deuren geproduceerd, die tevens naast de visuele wensen vanuit de klanten ook moeten 
voldoen aan alle gestelde functionele eisen. Denk hierbij o.a. aan brand-, rook-, geluid-, stralings- en 
vochtwerendheid.    
 
Om de weekvolumes te produceren zijn de meeste werkstations ingericht op een productie van 16 

uur per dag (2 ploegen). Het huidige productieproces van een deur bestaat, op basis van de door de 

klant gevraagde specificatie en toepassing, uit verschillende processtappen.  

 

 

 

 



Een visueel overzicht van de deuropbouw en de daaraan gekoppelde processtappen is weergegeven 

in onderstaand figuur. 

 

Figuur 1. Productie HPL deur 

 

Figuur 2. Productie lakdeur 

 

In de basis begint de productie van een deur met het picken en zagen van regels, stijlen, dekplaten en 

vullingen. Afhankelijk van het type deur worden deze onderdelen samengesteld tot een frame, 

waarna deze verlijmd wordt met de dekplaat in een pers. Het resultaat van deze stap resulteert in een 

romp. De romp van de deur wordt na het persen getransporteerd naar een volgende productiestap. 

Ook hier kunnen op basis van de functionele en visuele eisen aan een deur verschillende proces 

stappen nodig zijn. De meest voorkomende productiestappen zijn; Kanten bewerken, HPL plakken of 

lakken, CNC frezen, Boren, eind montage en verpakken. 

 

 

 

 

 

  



Open vizier richting de toekomst 
Dit is het productieproces, zoals deze op dit moment is ingericht. Al een enorm verschil vergeleken 

met 20 en zelfs 10 jaar geleden. En de complexiteit van producten en de veranderende marktvraag zal 

alleen maar toenemen. Naast de veranderende vraag uit de markt, zijn er nog meer externe factoren 

waar we rekening mee moeten houden als we kijken naar de toekomst. Denk bijvoorbeeld eens aan 

demografische veranderingen, versnelde verstedelijking, klimaatverandering en grondstoffen 

schaarste of alle technologische veranderingen. De toekomst blijft een ongrijpbaar iets door al deze  

ontwikkelingen, trends en technologieën die elkaar in rap tempo opvolgen. Maar wij willen niet 

wachten wat er om ons heen gebeurt. Wij willen hierin voorop lopen, de trend zetten en leidend zijn.   

 

De Berkvens student challenge: ontwerp de Fabriek van de Toekomst 

Wat zijn dan slimme investeringen in de fabrieken richting de toekomst? We moeten kritisch naar ons 

proces durven te kijken of dat flexibel genoeg is voor de toekomst, waar kan het proces efficiënter? 

Produceren we over 10 jaar nog wel een deur zoals we deze op dit moment produceren? Hoe gaat 

een deur er in de toekomst uitzien?  

Wij zijn intern daarom aan de slag gegaan met de fabriek van de toekomst. Belangrijk als het gaat om 

de toekomst en wat dit betekent voor Berkvens is dat niks ons beperkt. Dus niet in hoe we het nu 

doen of altijd al hebben gedaan. Wat is nou echt de toekomst voor ons? En hoe kunnen wij 

toekomstbestendig zijn en blijven? Dit zijn zaken die wij niet alleen gaan verzinnen en waar we juist 

heel graag ook de hulp van studenten voor inschakelen. Studenten die nét dat stapje verder zetten, 

écht out of the box durven denken en ons bedrijf mee kunnen nemen richting de toekomst.  

Daarom dagen wij jou graag uit! Stel je eens voor dat je onbeperkt budget, geen beperkingen en alle 

middelen tot je beschikking hebt. Hoe denk jij dan dat Berkvens er over 10, 20 of 30 jaar uit gaat zien? 

Wij dagen JOU uit om onze fabriek van de toekomst te bedenken! 

Figuur 3. Onze productielocatie bestaande uit 4 fabrieken in Someren 


