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Deze middag, die gehouden wordt bij Imtech Marine, staat in het teken van samenwerking. In de meeste secto-
ren is het niet meer zo dat één bedrijf de volledige machine of installatie levert. Er wordt gewerkt met 
onderaannemers die ook weer onderaannemers en toeleveranciers hebben. Toch willen we uiteindelijk een 
eindproduct hebben dat naar tevredenheid functioneert. Om dat te bereiken kunnen bedrijven uitgebreide, en 
dus vaak dure, specificaties opstellen voor hun onderaannemers en toeleveranciers. Het alternatief is samen-
werken om zo tegen acceptabele kosten toch een kwalitatief hoogwaardige oplossing te bieden. Hierbij worden 
de kosten voor het eindproduct geminimaliseerd door maatregelen te implementeren waarvan de overall kosten 
zo laag mogelijk zijn. Het is bijvoorbeeld meestal goedkoper een ruimte die volstaat met gevoelige apparatuur af 
te schermen, dan de immuniteit van al die apparatuur te verbeteren. De kosten zullen echter wel verplaatst 
worden van de leverancier van de apparatuur naar degene die de ruimte bouwt.  
Als case studie zullen we kijken naar een samenwerkingsverband op EMC gebied om schepen te bouwen 
waarbij slimme maatregelen de kosten van de losse apparatuur dan wel deelleveringen kunnen beperken. 
 
Tijdens deze middag hopen we u te inspireren om ook voor uw sector, gezamenlijk met uw klanten, onderaan-
nemers en/of toeleveranciers, kosteneffectieve oplossingen te bedenken. Daarnaast zullen we de technici niet 
teleurstellen. Voor hen hebben we een tweetal sprekers die hun onderzoek presenteren dat geïnitieerd is op 
grond van deze samenwerking. 
 
12:00 – 12:30  ontvangst met broodjes 
 
12:30 – 13:30 Mededelingen vanuit het bestuur 

 Opening 

 Activiteiten 

13:30 – 13:45 Introductie Imtech Marine 
Tijdens deze presentatie krijgt u een overzicht op welke markten Imtech Marine zich allemaal begeeft en de 
veelzijdigheid aan producten en diensten die Imtech Marine aanbiedt.  
Imtech Marine - Mark Simmeren 
 
13:45 – 14:15 Lezing 1: How cooperation gets us there  
Tijdens deze presentatie zullen juist de niet-technisch aspecten centraal staan die van groot belang zijn voor 
een goed samenwerkingsverband. Denk hierbij aan: benodigde partners, vertrouwen, verantwoording etc. Na-
tuurlijk worden deze begrippen wel gerelateerd aan de technisch aspecten waaraan zij ten grondslag liggen. 
Het project “EMC for future ships” zal als leidraad dienen.  
Imtech Marine - Jan-kees van der Ven 
 
14:15 – 14:45 Pauze 
 
14:45 – 15:15 Lezing 2: Quantification of Minimal Needed Cable Terminations  
Vaak worden er relatieve begrippen ( kort / lage impedantie / hoog frequent) gebruikt in de specificering van 
EMC eisen. Binnen een samenwerkingsverband is dit niet wenselijk. Vandaar dat er in het project “EMC for fu-
ture ships” een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd om deze relatieve begrippen te kwantificeren. Het onderzoek 
dat centraal staat in deze presentatie definieert wat een goede kabelschermaansluiting is en legt uit welke prin-
cipes hier aan ten grondslag liggen.  
Defence materiel Organisation / Technische Universiteit Twente - Bart van Leersum 
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15:15 – 15:45 Lezing 3: Earthing  
Behalve samenwerking tussen diverse partijen, is ook samenwerking tussen diverse disciplines van belang om 
de beste technische oplossing te vinden. EMC-specialisten creëren tegenwoordig vaak graag een aardvlak met 
zoveel mogelijk onderlinge verbindingen (equipotentiaalvlak). Maar behalve voor EMC is aarding ook van be-
lang voor veiligheid en beschikbaarheid van de apparatuur. Tijdens deze presentatie worden relaties gelegd 
tussen de soms tegenstrijdige aspecten van deze aardingsdisciplines.  
Imtech Marine - Cees Meijer 
 
15:45 – 16:15 Lezing 4: EMC in future ships  
De slotpresentatie van deze middag gaat vanuit een praktische invalshoek nog een keer in op het samenwer-
kingsproject “EMC in future ships”. Deze presentatie vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van een moderne 
scheepswerf. De nadruk zal liggen op het geschikt maken van zones binnen een schip, zodat COTS (Commer-
cial Off The Shelf) apparatuur toegepast kan worden. Het tweede aspect van deze presentatie is hoe deze 
werkwijze geïmplementeerd kan worden in de regelgeving.  
Damen - Jos de Regt 
 
16:15 – 17:15: Rondleiding bij Imtech Marine 
 
16.15 – 17:15: Napraten/informeel samenzijn en afsluiting 
 


