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Nieuwe accountmanager  
in Nederland

HATWEE meldt de aanstelling van Remco van Oyen in de functie van Accountmanager. 

Remco van Oyen heeft 17 jaar ervaring als engineer in de offshore sector. Na een korte 

en intensieve introperiode zal Remco van Oyen verder de Nederlandse markt bewerken 

en met veel enthousiasme en gedrevenheid HaTwee verder op de Nederlandse kaart 

zetten.

Hatwee

Darius Hillewaerei

Blockchain kan door middel van 
vertrouwen de industrie van opper-
vlaktebehandeling veranderen
Blockchain zou wel eens de volgende 

grote disruptie voor de industrie van de 

oppervlaktebehandeling kunnen zijn. Deze 

technologie heeft enorm veel potentieel 

om kosten en doorlooptijd te verminde-

ren. Maar daarnaast kan het ook de tra-

ceerbaarheid van producten versnellen. 

En dit doorheen de hele keten van op-

pervlaktebehandelaars tot constructiebe-

drijven. Met blockchain zullen fabrikanten 

betere visibiliteit hebben doorheen hun 

productieproces en hun alledaagse en 

kostbare, tijdsintensieve processen kunnen 

vereenvoudigen.

Met de steeds complexere oppervlakte-

behandelingsprocessen verhoogt de vraag 

naar integriteit en kwaliteit van materialen 

en onderdelen binnen de bevoorradings-

keten. Tegelijkertijd neemt de nood aan 

een lagere doorlooptijd en foutmarge toe 

om uiteindelijk lagere productiekosten te 

bekomen. Blockchain heeft belangrijke im-

plicaties op het goedkeuringsproces van 

productiedelen en op het optimaliseren 

van gegevens.

Blockchain stelt alle deelnemers in het pro-

ductieproces in staat om te bepalen welke 

informatie kritiek is en beschouwd wordt 

als de ‘enige bron van waarheid’. Het biedt 

fabrikanten de mogelijkheid om het risico 

op systeem- of kwaliteitsfalen vrijwel vol-

ledig te elimineren via een gedecentrali-

seerde opzet. Dit is zichtbaar dankzij de 

aard van een blockchainnetwerk waarbij 

elke deelnemer de geldigheid van transac-

ties moet bevestigen zodat alle transacties 

legitiem zijn.

Blockchain wordt gebouwd op basis van 

de consistentie van gegevens en vereen-

voudigt daardoor het analyseproces. Ge-

gevens die door het blockchainnetwerk 

stromen zijn binnen enkele seconden toe-

gankelijk en vereisen geen complexe zoek-

opdrachten zoals de huidige traditionele 

methoden. Gegevens van IoT-apparaten 

kunnen opgeslagen worden in een block-

chainnetwerk en zijn vanaf het begin ge-

structureerd waardoor fabrikanten deze 

gegevens kunnen gebruiken om de infor-

matie sneller en beter te begrijpen.
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David Smitsi

More than 60 years  

of experience ! Expert in chemical cleaning  
of metal surfaces

Expert in chemical cleaning  
of metal surfaces

INDUSTRIAL SERVICES 

- Chemical cleaning :  
pickling, passivation 

descaling
- Electro-polishing

- On site and workshop 
intervention 

LIFE SCIENCES

- Chemical cleaning 
- Electro-polishing, 

derouging
- On site and workshop 

intervention

 CHEMICAL PRODUCT’S AERO ACTIVITIES

- Metal surfaces 
treatment products

- Babbco’s NDT products 
dealer

- Titanium chemilling
- Electro-polishing
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