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INTRODUCTIE TOT DEZE UITGAVE

Hoe stellen we zeker dat een product tijdens gebruik de omstandigheden aan kan, waaraan het 
wordt blootgesteld. Dit zonder dat het product te zwaar of te duur wordt uitgevoerd?
Het vakgebied omgevingstechnologie is een hulpmiddel om geschetste doelstellingen te bereiken.
Het wordt gedefinieerd als het ‘testen en beproeven van producten in een gesimuleerde 
omgeving’.

Met gepaste trots presenteer ik u hierbij het zesde profielenboek van het Platform Omgevings- 
Technologie (PLOT). Het PLOT is een zelfstandige vereniging van bedrijven en instellingen in 
Nederland en België die actief zijn in het vakgebied omgevingstechnologie ofwel environmental 
engineering. Het profielenboek geeft een overzicht van de bij het PLOT aangesloten leden met 
beschrijving van hun activiteiten en expertise. 

Dit profielenboek schenkt ontwerpers en producenten waardevolle informatie over aanbieders van 
omgevingstechnologieproducten, -systemen, -kennis en -diensten.

Namens het bestuur,

H. Roossien
Voorzitter
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Het FHI Platform OmgevingsTechnologie (PLOT) is de vereniging voor omgevingstesttechnologie in 
Nederland. Het is opgericht om de ontwikkelingen van omgevingstechnologie te stimuleren en het 
maatschappelijke en economische belang te positioneren. Het PLOT is in 1995 opgericht en  
is sindsdien uitgegroeid tot een stabiele vereniging van circa 60 bedrijven en instellingen. Deze  
uitgave is alweer de vijfde editie van het profielenboek met daarin een compleet overzicht van de 
leden en hun activiteiten en expertise.

Doelstellingen van het PLOT
• Stimuleren van verdere ontwikkeling van het vakgebied
• Het positioneren van het maatschappelijk belang van het vakgebied
• Het behartigen van de belangen van bedrijven en instellingen binnen het vakgebied

Omgevingstechnologie omvat het testen en beproeven van producten en systemen in een  
gesimuleerde omgeving. Vier onderdelen binnen het vakgebied worden onderscheiden:
•  Klimatologische beproevingen. Dit zijn testen waarbij een product getest wordt op  

bestendigheid tegen temperatuurschommelingen en variaties in vochtigheidsgraad. 
Klimatologisch testen betreft ook schimmels, zout, zonnestraling etc. 

•  Mechanische testen. Dit zijn testen waarbij producten worden getest op hun bestendigheid 
tegen dynamische en statische belastingen. 

• Elektrische omgevingstesten
• Algemene testproblematiek, bijvoorbeeld normen voor testen

Het Platform OmgevingsTechnologie organiseert driemaal per jaar een ledenmeeting, telkens op 
een andere omgevingstestlocatie. Uitwisseling van kennis en ervaring over testen staat centraal in 
presentaties over ontwikkelingen in de beproevingstechnologie. Ook nieuws van de bedrijven en 
instituten en ervaringen in recente projecten komen aan de orde. 

Het platform heeft éénmaal per jaar een netwerkevenement met de andere op engineering 
gerichte groepen binnen en buiten FHI.

De meest specifieke technologisch georiënteerde kennis en ervaring wordt uitgewisseld in  
werkgroepverband. De werkgroep mechanische beproevingen organiseert minimaal twee keer  
per jaar een bijeenkomst, specifiek om mechanische testonderwerpen te bespreken. Deze worden 
zo mogelijk georgansieerd dichtbij een plek waar ‘hands on’ kan worden gewerkt. De werkgroep 
reliability heeft regelmatig meetings over de relatie tussen reliability en testen.

Het PLOT heeft haar eigen bestuur dat bestaat uit: Harry Roossien, voorzitter · Erik Veninga · 
Bob Gaasbeek · Jan Geerse · Kees Revenberg · Ronnie van Leeuwen

Het PLOT wordt ondersteund vanuit het FHI bureau door Harm Wijsman en Eline Hazeleger, 
branche Industriële Elektronica.
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INTRODUCTIE
ADIMEC Advanced Image Systems B.V. ontwikkelt en produceert op klantspecificatie hoogwaardige 
videocamera's voor toepassing in systemen voor medische röntgendiagnostiek, in inspectie- 
systemen t.b.v. de halfgeleiderindustrie en in militaire elektro-optische systemen. De klanten van 
ADIMEC zijn grote ondernemingen en leidend in de genoemde markten. Voor hen zijn de ADIMEC 
camera's 'Key Componenten' welke meestal sterk de performance van hun producten bepalen.  
Om aan de eisen op het gebied van techniek, productie & logistiek en kwaliteit te kunnen voldoen, 
wordt er voortdurend gewerkt aan de uitbouw van de ADIMEC organisatie met vestigingen in 
Nederland, Singapore, Japan en de USA.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Adimec ontwikkelt en produceert al meer dan 20 jaar professionele videocamera’s voor
toepassingen in onder meer:
1. de halfgeleiderindustrie (vision-systemen voor inspectie van productieprocessen)
2. de medische wereld (onder meer diagnostische röntgensystemen)
3. de militaire markt (targeting en observation toepassingen)

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Adimec B.V. heeft meer dan 100 medewerkers met opleiding variërend van technisch tot
commercieel.

MISSIE - DOELSTELLING
De Adimec missie is de ontwikkeling en productie van innovatieve CCD-CMOS cameraproducten 
voor bedrijven - wereldwijd - die ‘image of quality’ en productbetrouwbaarheid uitermate 
essentieel vinden voor hun applicaties.

Contactpersoon
Bram Jessen

ADIMEC Advanced Image Systems B.V.
Postbus 7909
5605 SH Eindhoven
Luchthavenweg 91
5657 EA Eindhoven 
T: +31 (0)40 2353900
F: +31 (0)40 2353905
E: bjessen@adimec.com
I: www.adimec.com

INTRODUCTIE
ABtronix B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ondersteuning, service en 
verkoop van hoogwaardige en professionele test- en meetapparatuur. Diverse onderzoeksinstituten, 
beproevingslaboratoria, universiteiten en industriële bedrijven mogen wij tot onze klanten rekenen. 
Ons afzetgebied is de Benelux. 

AANTAL MEDEWERKERS
Het team van ABtronix B.V. bestaat uit 7 medewerkers, waaronder 5 technici (HBO/MBO)
voor verkoop, service en ondersteuning.

LEVERANCIERS
ABtronix B.V. richt zich voornamelijk op high-end test- en meetapparatuur en is o.a.
leverancier van:
• Team
• Wayne Kerr
• DiagnoSYS
• Transmille
• Data Physics
• Axon Systems
• CSM
• Kvaser
Voor ons volledige leveringsoverzicht kunt u onze website raadplegen: www.abtronix.com

MISSIE - DOELSTELLING
De doelstelling van ABtronix B.V. kan als volgt worden geformuleerd:
Het verkopen van hoogwaardige test- en meetapparatuur met daaraan vastgekoppeld een 
deskundige advisering omtrent de toepassing en het gebruik van dergelijk apparatuur, alsmede 
het ondersteunen in oplossingen van meettechnische vraagstukken. Tevens verzorgen wij 
trainingen en workshops op het gebied van trillingstesten en data-acquisitie.

Contactpersoon
Ad Bastiaanssen

ABtronix B.V.
Hazeldonk 6033
4836 LA Breda

T: +31 (0)76 5968800
F: +31 (0)76 5968888

E: mail@abtronix.com
I: www.abtronix.com
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INTRODUCTIE
Airtest Solutions is een innovatieve producent van custom-made temperatuur- en klimaat-
testinstallaties. De hoge kennisgraad, de specialistische technologische ervaring, de pragmatische 
no-nonsens aanpak en de persoonlijke betrokkenheid maken Airtest Solutions tot een belangrijke 
marktspeler. Naast een eigen productlijn die geheel op de eigen R&D afdeling wordt ontwikkeld, is 
Airtest Solutions officieel dealer van gerenommeerde topmerken op het gebied van temperatuur- en 
klimaattestinstallaties. Door een uitstekende service en after sales kan Airtest Solutions bogen op 
een indrukwekkende referentielijst van topbedrijven in diverse sectoren zoals automotive, aerospace, 
semiconductor, farmacie, voedingsmiddelen, elektronica en research, etc.

PRODUCTEN/DIENSTEN
Airtest Solutions levert onder het eigen merk Airtest custom made temperatuur- en klimaat-
testinstallaties. Tevens voert Airtest o.a. de volgende gerenommeerde internationale merken zoals 
Angelantoni, Angelantoni Life Science, Memmert, Binder, Julabo etc. Ook verhuurt Airtest een 
ruim assortiment aan klimaatkasten en kamers.
• Temperatuur- en klimaatkasten/kamers 
• Temperatuur- en klimaatstresskasten
• Temperatuurschokkasten
• Vibratietestkasten
• Corrosietestkasten
• Space simulatoren
• HALT/HASS kasten

• Batterij testkasten
• Solar photovoltaïsche module testkasten
• Calorimeetkamers
• Laboratorium ovens 
• Laboratorium & biomedische testinstallaties
• Specials
• Verhuur

Een deskundig team verzorgt (merkonafhankelijk) onderhoud, service en kalibratie aan uw test-
apparatuur.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Bij Airtest in Malden werken we met 7 medewerkers.

MISSIE - DOELSTELLING
Passie is het fundament en de levensader van Airtest Solutions. De focus op de probleem-
oplossing bij de klant staat centraal. Klantvriendelijkheid, persoonlijke betrokkenheid, plezier  
in het vak, motivatie, empatisch vermogen en enthousiasme zijn de bindende factor van het 
team. Airtest Solutions, creatief in het creëren van oplossingen.

Contactpersoon
Bas Hagenbeek

Airtest Solutions B.V.
Postbus 66
6580 AB Malden
Ambachtsweg 16
6581 AX Malden
T: +31 (0)24 3294255
E: info@airtest.nl
I: www.airtest.nl

INTRODUCTIE
Wij zijn Airbus Defence and Space Netherlands. Onze zonnepanelen, satellietinstrumenten en 
structuren voor lanceerraketten behoren tot de beste van de wereld. Ze maken missies mogelijk 
die van groot belang zijn voor ons dagelijks leven op aarde, zoals satellietnavigatie, 
communicatie, klimaatonderzoek en het permanent monitoren van de luchtkwaliteit. Wij zijn er 
trots op dat we met onze technologie een cruciale bijdrage kunnen leveren aan deze missies.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Bij Airbus Defence and Space Netherlands beschikken we over hoogwaardige faciliteiten om onze 
technologie te ontwerpen, assembleren, testen en afbouwen. 

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Ruim tweehonderd professionals met grote passie voor technologie. Elke dag werken we aan de 
grenzen van wat mogelijk is in een van de meest uitdagende industrieën ter wereld: de 
ruimtevaart.

MISSIE – DOELSTELLING
Onze visie
Ruimtevaarttechnologie draagt met nieuwe kennis en mogelijkheden positief bij aan het leven 
van mensen en helpt ons onze aarde en het universum steeds beter te begrijpen. Dat maakt onze 
producten en diensten waardevol, aantrekkelijk en uitdagend om aan te werken.

Onze ambitie
Airbus Defence and Space Netherlands levert een vitale bijdrage aan de internationale 
ruimtevaartindustrie op de huidige werkterreinen Zonnepanelen, Lanceerstructuren, Instrumenten 
& Systemen. Op deze gebieden meten we ons met de wereldtop. Hetzelfde niveau ambiëren we 
met toekomstige producten en diensten. We willen gezien worden als betrouwbare partner die 
oplossings- en doelgericht bijdraagt aan het succes van de missies van onze klanten.

Contactpersoon
Jan Geerse

Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Postbus 32070 

2303 DB Leiden
Mendelweg 30
2333 CS Leiden

T: +31 (0)71 5245755
E: j.geerse@airbusDS.nl

I: www.AirbusDS.nl
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PRODUCTEN / DIENSTEN
Barco, een internationaal technologiebedrijf, ontwerpt en ontwikkelt visualisatieproducten voor 
verscheidene professionele markten, waaronder medische beeldvorming, media & entertainment, 
infrastructuur en nutsvoorzieningen, verkeer & vervoer, defensie & veiligheid, opleiding & training 
en presentatie.

Op deze markten biedt Barco een portfolio van gebruiksvriendelijke visualisatieproducten die 
efficiëntie en productiviteit verhogen. Zijn innovatieve hard- en softwareoplossingen integreren 
alle schakels van beeldverwerking, gaande van het capturen en verwerken tot het vertonen en 
managen van beelden.

Barco heeft eigen vestigingen voor Sales & Marketing, Customer Support, Onderzoek & 
Ontwikkeling en Productie in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. Barco is actief in meer 
dan 90 landen met ongeveer 3500 medewerkers.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
3500 waarvan een groot deel met een universitaire opleiding.

MISSIE - DOELSTELLING
Doordat beelden een steeds grotere impact hebben op onze samenleving, is het verwerken en 
visualiseren van informatie van levensbelang voor tal van professionele gebruikers over de gehele 
wereld. De complexiteit aan visualisatie vraagt dan ook om gebruiksvriendelijke oplossingen.

Contactpersoon
Dora Deboeure

Manager Product Validation

Barco N.V. 
President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk
T: +32 (0)56 233463
M: +32 (0)478 260402
E: dora.deboeure@barco.com
I: www.barco.com

INTRODUCTIE
ASML is een Nederlands hightechbedrijf en een van de belangrijkste leveranciers van machines 
voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het 
maken van chips. Klanten zijn veelal chipproducenten. Het hoofdkantoor en bedrijvencomplex van 
ASML staat in Veldhoven, waar zowel research and development en assemblage in cleanrooms 
plaatsvindt.

Contactpersoon
Robert Swinckels

ASML
P.O. Box 324

5500 AH Veldhoven
De Run 6501

5504 DR Veldhoven
T: +31 (0)40 2688357

E: robert.swinckels@asml.com
I: www.asml.com
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INTRODUCTIE
Binder GmbH met als hoofdvestiging Tuttlingen (D) is een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar
aan de top staat op het gebied van ontwikkeling en productie van klimaatkasten en (burn-in) 
ovens voor exacte nabootsing van de natuurkundige omgeving, materiaalstresstesten, chemische 
en biologische condities. Jaarlijks produceren wij in Tuttlingen meer dan 28.000 kasten!  
Binder GmbH is zowel actief op de industriële als op de laboratoriummarkt. 

De Binder Benelux vestiging ontplooid zich voornamelijk in het klantspecifiek invullen van 
de behoefte om zo een optimale proces te realiseren. Ongeacht of het nu gaat om standaard 
applicaties of om specials. Voor een optimaal en onafhankelijk  advies bent u bij ons aan het 
juiste adres. Binder Benelux verdeeld zijn producten uitsluitend via officiele gekwalificeerde 
dealers.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Ontwikkelaar en producent van simulatiekasten voor industrie en laboratorium:
• Klimaatkasten met o.a. temperatuur, vocht en licht 
• Ovens, heating- en cooling technologie
• Lichttechnologie (UV, Fluora, Arabidopsis)
• Vacuümtechnologie
• Koelbroedstoven en incubatoren
• Co2 Incubatoren (optie O2 en N2)
• Ultralow vriezers -86º C 

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Binder GmbH heeft wereldwijd in totaal 250 medewerkers, waarvan meer dan 210 binnen de
productievestiging in Tuttlingen (D). Opleidingsniveau van MBO tot TU. 

MISSIE - DOELSTELLING
Environmental test chambers ook als het niet standaard is, kan BINDER-Individual aan uw 
behoeftes voldoen. Best Conditions for your Success.

Contactpersoon
Cor Koster
(Market Manager Benelux) 

Binder GmbH
Theemsstraat 84
2014 RZ Haarlem

Im Mittleren Ösch 5 
Tuttlingen (D) (hoofkantoor)

T: +31 (0)6 43581333
F: +49 (0)7462 2005100

E: c.koster@binder-world.com
I: www.binder-world.com

Contactpersonen
Adrie Gijsbertsen

Aart Martens

INTRODUCTIE
CTS-Nederland is de officiële vertegenwoordiging van CTS-GmbH in Nederland. CTS is een van de 
grotere producenten van klimaatsimulatie en heeft vestigingen over de hele wereld. Onze kennis 
is gebaseerd op vele jaren ervaring in deze branche. CTS- Nederland levert temperatuur, klimaat 
en schokkasten van 25 liter tot 100m³. Naast onze standaard apparatuur zijn wij ook een grote 
toeleverancier van klant specifieke installaties. Productie hiervan vindt plaats in Duitsland en in 
onze vestiging in Tiel. In Tiel vindt productie plaats van de farmaceutisch stabiliteitskasten voor 
heel Europa. Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben wij vele internationale bedrijven als klant.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Naast producten van ons eigen merk vertegenwoordigen wij ook verschillende andere 
producenten. Door dit aanbod kunnen wij onze klanten voorzien van vele testmogelijkheden. 
Een overzicht van deze mogelijkheden zijn: zoutnevelkasten, zonlichtsimulatie apparatuur, 
brandproef apparatuur, laboratorium- en industrieovens, stofkamers en hogedrukwatertesten. 
Wij werken nauw samen met deze toeleveranciers om gezamenlijk nieuwe producten te 
ontwikkelen. Onze servicedienst is uitgerust met moderne apparatuur en is in staat om snel en 
vakkundig technische ondersteuning te geven. Als extra service verhuren wij apparatuur en 
kunnen wij tijdelijk kasten bij u plaatsen ter overbrugging bij aanschaf of langdurige reparatie.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Vanuit onze vestiging in Tiel werken wij met 7 personen voor de Nederlandse markt. Naast hoge 
opleiding hechten wij ook veel waarde aan veel praktijkervaring.

MISSIE - DOELSTELLING
Onze klanten voorzien van een totaalpakket van producten en diensten om op de beste en de meest 
economische manier testen te kunnen uitvoeren zonder hierbij mens en milieu onnodig te belasten.

CTS-Nederland
Amperestraat 8 C
4004 KB Tiel
T: +31 (0)344 607917 
F: +31 (0)344 607908 
E: info@ctsnederland.nl
I: www.ctsnederland.nl
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INTRODUCTIE
Dewetron GmbH heeft zich in 22 jaar ontwikkeld tot een wereldwijde organisatie met 
>250 medewerkers. Dewetron ontwikkelt data acquisitie test- en meetsystemen voor diverse 
toepassingen waaronder industrie, R&D, defensie, ruimtevaart, automotive, spoorwegen en 
energiebedrijven. De systemen zijn modulair, simultaan bemonsterd en galvanisch gescheiden voor 
de hoogste signaalkwaliteit en meetveiligheid. We meten van micro- tot kilovolt, temperatuur, 
druk, frequentie, vermogen, FFT, FRF/SRS, modaal, CAN-bus, GPS en nog veel meer. Door 
toevoeging van snelle camera’s kan men de meting tevens visualiseren. Bij omgevingstesten ligt 
de nadruk op ‘continuous monitoring’ en ‘transiënt recording’ voor het vastleggen van elk 
moment in de test cycli.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Levering van data-loggers en (transiënt)recorders voor allround toepassing. PC gebaseerde data-
acquisitiesystemen met simultane bemonstering van alle kanalen. Geschikt voor vele sensoren/
signalen inclusief hoge spanning. Merken: Dewetron & DEWESoft (data acquisitie/meetwaarde-
omvormers), Graphtec en Escort (data loggers), DEWESoft, FlexPro en DASYLab (software). Naast 
meetinstrumentatie hebben we ook diverse sensoren en diensten. Voor system integrators bieden 
we front-end racks of een compleet systeem met standaard A/D voor het ontwikkelen van eigen 
applicaties. Huur voor korte of lange termijn is mogelijk. We bieden diverse mogelijkheden 
inclusief start-up assistance en herleidbare kalibratie.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Oostenrijk: 75 personen
Opleiding: HBO tot doctoraal
Benelux: 4 personen
Opleiding: technisch (MBO/HBO)

MISSIE - DOELSTELLING
“The Precision Signal Conditioning Company”, de basis voor een goed meetsysteem, aangevuld 
met passie voor meten komt tot uiting in de service die wij onze klanten geven.

Contactpersoon
Andries de Bué

Dewetron Benelux B.V.
Postbus 8808

4820 BC Breda 
Asterdse Sluis 2

4823 GL Breda
T: +31 (0)76 5442544
F: +31 (0)76 5442545

E: info@dewetron.nl
I: www.dewetron.nl

INTRODUCTIE
Het KCW&M is een onderdeel van het Defensie Munitiebedrijf dat deel uitmaakt van de 
Defensie Materieel Organisatie en is gevestigd op de Legerplaats bij Oldebroek. Het KCW&M 
vindt zijn oorsprong in de Commissie van Proefneming (CvP) die op 15 december 1866 werd 
opgericht. De CvP heeft haar bestaansrecht hoofdzakelijk gevonden in de sfeer van de 
beproeving van nieuw defensiematerieel alsmede de keuring van munitie en het vervaardigen 
van schootstafels. Op 1 augustus 1998 werd besloten Het KCW&M in zijn huidige vorm op te 
richten en de locaties Den Haag en Zaandam samen te voegen op de Legerplaats bij Oldebroek.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De taken van Het KCW&M richten zich met name op:
• evaluerende beproevingen ter ondersteuning van het verwervingsproces t.b.v. nieuw materieel;
• prototype beproevingen;
• typeclassificatie van munitie;
• afnamekeuringen;
• periodiek onderzoek van munitie in het kader van kwaliteitsbewaking;
• probleemonderzoek en technisch onderzoek bij ongevallen met munitie.

Het KCW&M beschikt over uitgebreide faciliteiten zoals twee trilmachines, vier klimaatkasten en 
twee schiettunnels.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Het KCW&M beschikt over 97 medewerkers waarvan het overgrote deel een technische HBO- of 
academische opleiding heeft.

MISSIE - DOELSTELLING
Het KCW&M levert beproevingsinformatie ten behoeve van besluitvorming in de diverse fasen 
van het materieel logistieke proces.

Contactpersoon
Arjan Tempelman

DmunB/KCW&M
Defensie Munitiebedrijf/Kenniscentrum  
Wapensystemen en Munitie
Eperweg 149
8084 HE ’t Harde
Postbus 1000, MPC 35C
8084 ZX ’t Harde
T: +31 (0)525 657746
F: +31 (0)525 657840
E: AJAS.Tempelman@mindef.nl
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INTRODUCTIE
ENMO Sound & Vibration Technology is sinds 1996 actief in België, Luxemburg en Nederland als:
• Exclusief distribiteur van Brüel & Kjær Sound & Vibration producten en oplossingen
• Distribiteur van Brüel & Kjær Vibro producten en oplossingen
• Service & Support Center van geluid- en trillingsmeetapparatuur
Geluid- en trillingsmetingen, van productverkoop tot service, in de breedste zin van het woord, 
dat is onze passie, dat is waar we goed in zijn en dat is waar wij voor staan.

PRODUCTEN / DIENSTEN
ENMO Sound & Vibration Technology levert totaaloplossingen, waaronder:
• Geluidsmeters, software en accessoires voor meting van omgevings-en arbeidslawaai.
• Totale meetketens vanaf excitatie, transducer, conditioning, data-acquisitie en postprocessing 

van geluid- en trillingssignalen.
• LDS excitatie shakers.
• Oplossingen voor machine conditiebewaking en safety monitoring.
Onze specialisten bieden een deskundige service ondersteuning, bestaande uit geaccrediteerde 
kalibraties, technisch advies en support, verhuur van meetapparatuur en opleiding in geluids- en 
trillings test-en meettechniek. 

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
ENMO Sound & Vibration Technology telt een vijftiental hoger opgeleide specialisten welke actief 
zijn vanuit onze vestigingen in Nederland en België.  

MISSIE – DOELSTELLING
Wij helpen onze klanten met het meten en managen van de kwaliteit van geluid en trillingen van 
hun producten en de omgeving. Wij beantwoorden met PASSIE uw geluid- en trillingsvragen!

Contactpersoon
Bob Gaasbeek

ENMO Sound & Vibration Technology
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem (NL)

Antwerpsesteenweg 49
2350 Vosselaar (B)

T: +31 (0)497 380739 (NL) 
+32 (0)14 600900 (B)

F: +32 (0)14 600911
E: info@enmo.eu
I: www.enmo.eu

INTRODUCTIE
European Test Services (ETS) B.V. is een dochteronderneming van het Duitse IAB GmbH en het 
Franse Interspace (beide grote testcentra in Duitsland respectievelijk Frankrijk). ETS beheert en 
opereert het ruimtevaarttestcentrum van het Europese ruimtevaartagentschap ESA in Noordwijk. 
De kernactiviteit van ETS is het onderhouden en ter beschikking stellen van testfaciliteiten aan 
de Europese industrie. De variatie in faciliteiten maakt het mogelijk zowel kleinschalige als 
grootschalige producten te testen.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De diensten die ETS verleent/aanbiedt zijn:
Omgevingstesten
• Trillingstesten: Sinus, Random, Shock
• EMC & ESD testen

• Akoestische druksimulatie
• Vacuümtesten (incl. zonnesimulatie) 

Meten/Data Acquisitie (gedeeltelijk uitgevoerd door ESA)
• Trillingsmetingen tot 512 kanalen (ook op locatie) 
• Temperatuurmetingen (ook infrarood en in vacuüm)
• Meting van zwaartepunt en traagheidsmomenten (incl. kruisproducten)
• Videogrammetrie (ook in vacuüm)
• Theodolietmetingen
• Productmetingen op 3D meettafel
• Calibratie van accelerometers

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
ETS heeft rond de 30 medewerkers in dienst waarvan ongeveer de helft een hogere opleiding 
heeft genoten. Bovendien kan ETS gebruik maken van ESA diensten en personeel van de 
moederbedrijven tijdens piekperiodes.

MISSIE - DOELSTELLING
De missie van ETS is: de grootste toeleverancier zijn van test services voor ESA gerelateerde 
producten en het bieden van testoplossingen voor veeleisende industriële toepassingen.

Contactpersoon
Alexander Kübler

European Test Services B.V.
Keplerlaan 1
Postbus 299 
2200 AG Noordwijk
T: +31 (0)71 5655969
F: +31 (0)71 5655659
E: info@ets-bv.net
I: www.european-test-services.net
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INTRODUCTIE
FMEC (voorheen Technologisch Centrum, laboratorium voor EMC) is een van de onderzoeksen
dienstencentra van de onderzoeksgroep ReMI (Reliability in Mechatronics & ICT) van de KU
Leuven, Technologiecampus Oostende en biedt ondersteuning naar “global reliability” van 
elektronische systemen, dit zowel onder vorm van dienstverlening naar de industrie als via 
wetenschappelijk onderzoek. Het laboratorium is oorspronkelijk opgericht door de heer Johan 
Catrysse in 1984 als onderzoekscentrum waar ElektroMagnetische Compatibiliteits en Shielding 
Effectiveness testen werden uitgevoerd. In 2004 werd een samenwerking aangegaan met Agoria 
en werd het laboratorium omgevormd tot FMEC (Flanders’ Mechatronics Engineering Centre). Op 
dat moment werden omgevingstesten, met speciale focus op HALT testen, toegevoegd aan de 
dienstverlening. Het labo staat sinds augustus 2009 onder leiding van de heer Davy Pissoort.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Het dienstengamma van FMEC omvat:
• Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
• Highly Accelerated Lifetime Testing (HALT)
• Klimaattesten (KLIMA)

• Thermische omgevingsvereisten (IR)
• Elektrische veiligheid
• Shielding Effectiveness (SE)

FMEC biedt kwaliteitsvol onderzoek en dienstverlening door middel van metingen, advies, 
begeleiding, seminaries en consultancy.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
FMEC telt momenteel een 6-tal medewerkers, waarvan 5 medewerkers een technische gerichte 
opleiding genoten (Master en Master of Science).

MISSIE - DOELSTELLING
Kwaliteitsvol onderzoek en dienstverlening (door middel van pre-compliance testen), zodat 
klanten zo goed mogelijk geholpen worden.

Contactpersoon
Davy Pissoort

Flanders’ Mechatronics Engineering Centre
Zeedijk 101

B-8400 Oostende
T: +32 (0)50 405917

E: davy.pissoort@kuleuven.be 
I: http://iiw.kuleuven.be/onderzoek/remi/fmec

INTRODUCTIE
Fokker Elmo B.V. heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, repareren en 
onderhouden van elektrische en elektronische systemen. Door de jaren heen heeft Fokker Elmo 
zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier in de aerospace- en defensie industrie, 
gebaseerd op haar expertise betreffende vliegtuigsysteemintegratie. Fokker Elmo is mondiaal 
vertegenwoordigd met moderne bedrijfsfaciliteiten in Nederland (Hoogerheide), China (elektrische 
bekabeling voor de civiele markt), Turkije (elektrische bekabeling voor de civiele markt) en Noord-
Amerika (Marketing, Engineering en Customer Support)

De faciliteiten in Hoogerheide zijn ingericht voor drie hoofdactiviteiten: elektrische bekabelingen, 
vermogensdistributie en elektronische systemen voor de vliegtuig en defensiemarkten. Fokker 
Elmo is AQUAP110 en ISO2001 erkend. Fokker Elmo heeft beschikking over apparatuur voor 
functionele en omgevings-technische beproevingen. Het gaat hierbij om vibratie, thermische 
schok, thermische cyclus en vochtigheid.

PRODUCTEN/DIENSTEN
Fokker Elmo is een internationaal bedrijf met vestigingen in China, Turkije, Canada en de 
Verenigde staten. De kerntaak van het bedrijf is ontwikkeling van bekabeling voor vliegtuigen 
voor Boeing, Bombardier, Airbus.

AANTAL MEDEWERKERS
Het aantal medewerkers bij Fokker Elmo is c.a. 400, variërend van hoog gekwalificeerd 
productiepersoneel tot ontwikkelingsspecialisten in de betreffende vakgebieden. De 
testcapaciteiten van Fokker Elmo worden primair gebruikt voor het eigen productie- en 
ontwikkelingsproces. Het inzetten van overcapaciteit voor derden behoort echter ook tot de 
mogelijkheden.

Fokker Elmo B.V.
Postbus 75
4630 AB Hoogerheide
Aviolandalaan 33
4631 RP Hoogerheide
T: +31 (0)0164 617557
F: +31 (0)164 617700
E: info@fokkerelmo.com
I: www.fokkerelmo.com
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INTRODUCTIE
Sinds 1991 is ons bedrijf gespecialiseerd in de verkoop en service van temperatuurkasten, 
klimaatkasten, thermal schok kasten, walk-in klimaatkamers, ovens, incubatoren, zoutnevelkasten 
en andere testapparatuur. Bovendien bestaat ons assortiment uit, volgens eisen van de klant 
gefabriceerde installaties, stabiliteit klimaatkamers, batterij test installaties en klimaatkamers 
voor het testen van zonnepanelen.

Onze verkoop regio strekt zich uit tot de Benelux en in samenwerking met partnerbedrijven, in 
Denemarken, Noorwegen en Zweden. Naast ons brede assortiment testsystemen bieden wij onze 
klanten de mogelijkheid om testen uit te voeren in ons testlab of om tijdelijk een klimaatkast te 
huren op locatie. Onze gekwalificeerde service monteurs staan dagelijks voor u klaar en zorgen 
voor onderhoud, service en kalibratie aan uw testsysteem.

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Temperatuurkasten    • Service, onderhoud en kalibratie
• Klimaatkasten     • Ontwerp, fabriceren en installatie
• Thermal shock kasten    • Showroom
• Batterij testkamers    • Testfaciliteit (pre-compliance testing)
• Solar Panel testkamers     • Verhuur van klimaatkasten
• Corrosie testsystemen    • Spare parts
• HAST systemen     
• Burn-in testsystemen
• Klimaatkamer met zonnesimulator
• HALT en HASS systemen
• Stof en waterproof testers (IP)
• Lab ovens, stabiliteitskasten en incubatoren.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Hielkema Testequipment heeft 10 medewerkers, waarvan 4 service- en nieuwbouwengineers op
MBO-niveau en 2 projectengineers op HBO-niveau.

MISSIE – DOELSTELLING
 Beste kwaliteit, uitstekende service en doen wat je belooft. De klant krijgt meer dan hij verwacht.

Contactpersoon
Tim Hielkema

Hielkema Testequipment B.V.
Vluchtoord 23
5406 XP Uden

T: +31 (0)413 255243
F: +31 (0)413 255289

E: tim@hielkematest.nl
I: www.hielkematest.nl

INTRODUCTIE
Holland Innovative is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij 
product-, proces- en projectmanagement. Een multidisciplinair team van ervaren professionals 
ontwikkelt én implementeert betrouwbare, adequate en blijvende oplossingen, geheel volgens de 
visie van de opdrachtgever. Intelligente en praktische op maat gemaakte oplossingen volgens de 
‘voice of the customer’ én de ‘voice of the business’.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De kernactiviteiten van Holland Innovative zijn: 
• Project Management
• Product- en Procesontwikkeling
• Reliability Engineering
• Opleidingen op het gebied van Reliability Engineering, Project Management en Product- en 

Proces ontwikkeling middels de Six Sigma methodiek.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Holland Innovative bestaat uit meer dan 30 medewerkers met technische opleiding op HBO/ WO 
niveau. Gemiddelde track record van 20 jaar. Project Managers IPMA gecertificeerd, Product en 
Proces medewerkers Black Belt niveau en Reliability Specialisten met ruime praktijkervaring. 

MISSIE - DOELSTELLING
Powerful Solutions; Uw visie vertaald in krachtige, praktische oplossingen. Centraal in ons 
bedrijfsmodel staan onze kerndiensten: Project Management, Product- en Procesontwikkeling 
en Reliability Engineering. Onze insteek bij dergelijke opdrachten is om tijdelijk in úw teams 
te participeren en zo nodig de teamleden door middel van trainingen blijvend te versterken. 
Hands-on, praktisch en resultaatgericht.

Contactpersoon
Ronald Schop

Holland Innovative
Postbus 7060
5605 JB Eindhoven
High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven 
T: +31 (0)40 8514610
F: +31 (0)40 8514619
E: info@holland-innovative.nl 
I: www.holland-innovative.nl
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INTRODUCTIE
Het Center for Electronics Design & Manufacturing ondersteunt de industrie in de ontwikkeling 
van elektronica modules waaraan eisen van hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en kost 
effectiviteit gesteld worden. De ondersteuning gebeurt door middel van kennis creatie/deling, 
wetenschappelijk onderbouwde methodologieen en samenwerking doorheen de hele supply 
chain.

cEDM maakt deel uit van de IC-link divisie binnen imec. De IC-link organisatie biedt naast de 
cEDM activiteiten ook ASIC ontwikkeling, ASIC prototyping en ASIC productie van kleine series 
aan.  De ASIC services bieden aan de klant toegang tot de meest geavanceerde IC technologie.

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Printed Circuit Boards / Systems

 - Kennispartner in (gesubsidieerde) projecten
 - Design for eXcellence (DfX) richtlijnen
 - Falingsanalyse van boards / systemen
 - Qualificatie van toeleveranciers
 - Simulaties (thermisch, thermo-mechanisch)
 - Reliability / FMEA analyses
 - Ondersteuning d.m.v. tools
 - Workshops & training
 - DfX helpdesk
 - Partner- / ledenwerking

• ASICS
 - Design
 - Prototyping
 - Small volume series production

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Imec: > 2000 hoogopgeleide medewerkers 
cEDM: 10 hoogopgeleide medewerkers  

MISSIE – DOELSTELLING
Ondersteunen van de high tech industrie d.m.v. wetenschappelijk onderbouwde methodologieen

Contactpersoon
Boris Leekens

IMEC
Kapeldreef 75

B-3001 Leuven Belgium
T: +32 16 28 34 88

E: boris.leekens@imec.be
I: www.imec.be

INTRODUCTIE
IPS Technology beschouwt verpakkingen en handling als een volwaardige schakel in de logistieke 
keten. Verpakkingskennis als combinatie van werktuigbouwkunde en logistieke ervaring, en kennis 
van verpakkingsnormen en wetgeving, biedt integraal goedkopere oplossingen. Om de 
betrouwbaarheid van de verschillende oplossingen te testen heeft IPS Technology het Testhuis 
opgericht. Hier testen wij klimatologisch (temperatuur, vochtigheid en luchtdruk) en mechanisch 
(shock, vibratie en compressie). 

PRODUCTEN / DIENSTEN  
Het IPS Testhuis voert niet alleen klimatologische en mechanische testen uit voor IPS oplossingen 
maar staat ook open voor het uitvoeren van testen voor derden. Er is een ruime ervaring aanwezig 
op het gebied van normen en testmethoden uit diverse branches. 
• Hydraulische shaker  (2000kg) 
• Compressiebank (22000kg)
• Klimaatkamer (16 m≥, -40 tot 80 ∞C)
• Botsbaan (1300 kg, 5km/h)
• valtafel (1.6m, 55kg)
• Valhaak (1361 kg)
• Drukkamer (onderdruk, te gebruiken in combinatie met de klimaatkamer of de triltafel)

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING 
IPS Technology bestaat uit 50 vaste medewerkers met opleiding werktuigbouwkunde en industriële 
productontwikkeling (MBO/HBO/WO). 

MISSIE - DOELSTELLING 
De missie van het Testhuis is het klantgericht en flexibel bedenken van het testplan, uitvoeren van 
de testen en adviseren over de uitkomsten.

Contactpersoon
Roderick van Dijk

IPS Technology
Boschdijk 760 
5624 CL Eindhoven
T: +31 (0)40 2647212
E: roderick.van.dijk@ips-technology.com
I: www.ips-technology.com
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INTRODUCTIE
Sinds1965 is j.j. bos b.v. actief in verkoop, levering, installatie en onderhoud van producten en 
systemen voor Materiaal beproeving en Environmental Test Technology (omgevingstechnologie). 
Onze afzetgebied is de Benelux. Wij vertegenwoordigen een aantal zeer vooraanstaande 
producenten uit het vakgebied, waarvan wij de activiteiten kunnen samenvatten onder:
• Environmental test- en simulatiesystemen
• Instrumentatie- en meetsystemen
• Onderhoud, ondersteuning en training

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Environmental test- en simulatiesystemen

Leveranciers o.a.:  MTS Systems Corp. | ETS Solutions Ltd. | Mark10 | SyncoTec m+p 
international | Centorr | ATS Inc.| LAB Equipment Inc.

Producten o.a.:  Schok-, tril-, bumptestsystemen, vermoeiïngssystemen, trekbanken, 
Impacttesters, ovens, hoog vacuümovens kruipbanken, etc.

• Instrumentatie- en meetsystemen
Leveranciers o.a.:  VPG Sensors / Micro Measurements | TSI Inc. | m+p international | 

Measurement Specialties | Bruker | Macro Sensors | Quorum
Producten o.a.:  rekstrookjes, rekmeters, LVDT’s, trilling-, druk-, kracht- en 

verplaatsingsopnemers, Data loggers, trilling analyzers, EDX systemen, 
Sputter coaters

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
j.j. bos b.v. heeft 7 medewerkers in dienst, waarvan 6 technici (HBO) voor verkoop, service en 
ondersteuning.

MISSIE – DOELSTELLING
j.j. bos b.v. ondersteunt haar afnemers met de levering en het onderhoud van hoogwaardige 
producten en systemen t.b.v. productontwikkeling, productverbeteringen kwaliteitszorg. Daarbij 
zijn kwaliteit en klanttevredenheid leidend.

Contactpersoon
Cor Goudriaan

j.j. bos b.v.
Marconistraat 11

2809 PH Gouda
T: +31 (0)182 619333
F: +31 (0)182 611770

E: info@jjbosbv.nI
 I: www.jjbosbv.nl

INTRODUCTIE
Jabil is een elektronicabedrijf dat oplossingen biedt voor zowel design, validatie als productie. 
Jabil is een Amerikaans bedrijf en het stelt het meer dan 165.000 mensen te werk. En dit in  
meer dan 60 vestigingen in meer dan 33 landen verspreid over 4 continenten. Jabil is actief in 
verschillende sectoren, gaande van consumer elektronica, computer en digitale opslag, 
telecommunicatie en netwerken, automotive, medical en instrumenatie. Om performante en 
kwalitatieve producten te leveren beschikt de vestiging in Hasselt over design services, PCB design, 
fast prototyping, test development en een uitgebreide product validatie groep.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De product validatie groep waakt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van alle door Jabil 
ontworpen of gemaakte producten. Daarnaast wordt er ook voor derden getest. Naast het 
uitvoeren van deze testen staan we de klant bij met het uitwerken van testplannen en 
-strategiëen indien nodig. Volledige testprogramma’s kunnen opgezet worden in samenwerking 
met de klant.

Afhankelijk van het project bieden we een brede waaier van diensten:
• Reliability testing
• Accelerated lifetime testing
• MTBF check
• Safety and approbation support

• Environmental compliancy checks
• SW testing (Beta-tests)
• EMC debugging and pre-certification

Het validatie lab is ISO17025 geaccrediteerd. BELAC 430-Test

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Jabil Hasselt telt een 120-tal werknemers waarvan het merendeel met een master of bachelor 
niveau. De product validatie groep zelf telt een 20-tal mensen.

MISSIE – DOELSTELLING
Het verifiëren van de performantie, kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en het adviseren 
van klanten om zo te komen tot: 
• Reductie van servicekosten en uitvallers
• Verbetering van klantentevredenheid
• Het voldoen aan de nodige veiligheids-, certificatie- en andere regelementeringen
• Een positief merk / productimago

Contactpersonen
Patrick Achten (Validation Lab) / 

Vital Driesen (Business Development)

Jabil Circuit Belgium N.V.
Kempische Steenweg 297
3500 Hasselt, België
T: +32 (0)11 302499 
+32 (0)11 302502
F: +32 (0)11 302588
E: Patrick_Achten@jabil.com 
Vital_Driesen@jabil.com
I: www.jabil.com



26 27

INTRODUCTIE
Klima-Testtechniek is expert in klimatestapparatuur en ovens. U kunt bij ons terecht voor 
adviezen, ontwerpen, apparatuur en onderhoud. Wij bieden dus vakmanschap van A tot Z. De 
producten variëren van standaardapparatuur tot complete klimaatkamers op klantspecificatie. 
Een persoonlijke en directe aanpak vinden wij essentieel om goede oplossingen te realiseren. Als 
kleine organisatie zijn wij in staat om de kosten laag en de service hoog te houden. Door deze 
betrokkenheid heeft Klima-Testtechniek al meer dan 800 installaties mogen opleveren.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Klima-Testtechniek beschikt over een brede range producten, die deels uit voorraad worden 
geleverd. Ook als u bepaalde producten of diensten bij Klima-Testtechniek mist, kunnen wij die 
meestal toch regelen. Wij beschikken namelijk over een uitgebreid netwerk van leveranciers, die 
bijvoorbeeld ook testfaciliteiten en trillingsapparatuur bieden. Ook bestaat de mogelijkheid om 
(tijdelijk) een occasion of verhuurkast bij u te plaatsen.
Wij vertegenwoordigen o.a. de volgende producenten:
• KLIMA-TESTTECHNIEK begaanbare temperatuur- en klimaatkamers (eigen fabricaat)
• BINDER  temperatuur-/klimaatkasten en –kamers, thermal shock
• LIEBISCH zoutsproeikisten en –kasten, condenskasten
• BINDER hetelucht- en vacuümovens (laboratorium)
• THERMOCONCEPT hetelucht- en droogovens (industrieel)
• JULABO rondpompthermostaatbaden
• MICROLOG dataloggers voor temperatuur en vocht
• ARGENTOX ozon testapparatuur

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Klima-Testtechniek heeft zes medewerkers voor engineering, projectbegeleiding, planning en verkoop 
en ca. 18 medewerkers in de productie en buitendienst. De opleidingen variëren van Koeltechniek C, 
Klimaattechniek C tot TVVL (post HBO). Klima-Testtechniek is onderdeel van DKC Koudetechniek die 
valt onder DKC totaaltechniek. DKC totaaltechniek heeft ca. 120 medewerkers in dienst.

MISSIE - DOELSTELLING
Het is de missie van Klima-Testtechniek om onze klanten optimaal te ondersteunen met kennis en 
kwalitatief hoogwaardige producten op het gebied van omgevingstechnologie. Dit met als doel pro-
ducten te verbeteren. Het persoonlijk contact en de brede ervaring spelen hierin een belangrijke rol.

Contactpersoon
Jacco Janssen en Alex Liefbroer

Klima-Testtechniek B.V.
Bijsterhuizen 3009

6604 LP Wijchen
T: +31 (0)33 4320425
F: +31 (0)33 4320540

E: info@klima-testtechniek.nl
I: www.klima-testtechniek.nl

INTRODUCTIE
Laboratoria De Nayer v.z.w. is een ISO17025 geaccrediteerd testhuis en biedt een multidisciplinair 
gamma aan EMC en omgevingstesten vanuit haar verschillende afdelingen. Hierbij richten we ons 
voornamelijk op kwalificatie en reliability beproevingen. Flexibiliteit, kwaliteit en gerichte service 
dragen we hoog in het vaandel. Laboratoria De Nayer bevindt zich te België, nabij Mechelen. Ons 
klantenbestand bestaat uit bedrijven binnen de telecom-, mechatronica-, militaire en 
ruimtevaartsector, zowel KMO’s als multinationals.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Het proevengamma is uitgebreid en multidisciplinair. We onderscheiden de volgende 
departementen:
• EMC - Elektromagnetische compatibiliteit (CE, FCC, C-tick)
• Klima (temperatuur, luchtvochtigheid, druk, thermische schok enz.)
• Mechanische testen (vibratie, schok, loose cargo enz.)
• Antennekalibratie
• LVD - Electrical safety volgens de laagspanningsrichtlijn

De proeven gebeuren volgens de meest recente technische normen of volgens de specificaties die, 
eventueel in samenspraak met onze klanten, specifiek gericht zijn op het actuele probleem. De 
geleverde beproevingen gebeuren binnen een ISO17025 BELAC geaccrediteerde context.

Naast het effectief uitvoeren van de metingen, kan men steeds rekenen op begeleiding, advies en 
ervaring van de betrokken testingenieurs.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Laboratoria De Nayer telt een 10’tal medewerkers, waarvan de meesten met een technisch 
gerichte opleiding (Universitair en HBO). 

MISSIE – DOELSTELLING
Testing is our job… Solving your problems is our service!

Contactpersoon
Ir. Filip Nauwelaerts  (Lab & Quality manager)

Laboratoria De Nayer v.z.w.
J.P. De Nayerlaan 9
B-2860 Sint-Katelijne Waver (België)
T: +32 (0)15 305403
F: +32 (0)15 321212
E: f.nauwelaerts@labodenayer.be
I: www.labodenayer.be
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INTRODUCTIE
MASER Engineering B.V. is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Enschede op het Business & 
Science Park, dichtbij de Universiteit Twente. MASER Engineering is opgericht in 1993 door Hans 
Kemper en Kees Revenberg. MASER Engineering heeft meer dan 20 jaar ervaring in kwaliteits- en 
bedrijfszekerheidsonderzoek voor de halfgeleider en elektronica industrie.

De introductie van nieuwe technologieën en materialen, zelfs in traditionele industrieën, heeft de 
behoefte aan specialisten voor ondersteuning van de ontwerp- en fabricage-afdelingen doen 
toenemen. MASER Engineering biedt die ondersteuning.

PRODUCTEN / DIENSTEN
MASER Engineering heeft haar diensten toegespitst op drie kennisgebieden:
• Material Analysis
• Semiconductor Engineering
• Reliability Engineering

Het  test- en analyselaboratorium in Enschede beschikt over een brede range van test- en analyse 
apparatuur. Onder meer optische- en elektronenmicroscopie, X-ray/SAM, foutlokalisatie, 
elektrische, klimatologische en mechanische beproevingsapparatuur.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
MASER Engineering heeft 45 medewerkers, waarvan 50% met een technische HBO- of 
WO-opleiding en 50% met MBO opleiding.

MISSIE - DOELSTELLING
Ondersteunen van klanten met kennis en geavanceerde faciliteiten om producten te kunnen 
ontwikkelen en verbeteren.

Contactpersoon
Kees Revenberg
Mark Gortemaker

MASER Engineering B.V.
Postbus 1438

7500 BK Enschede
Capitool 56

7521 PL Enschede
T: +31 (0)53 4802680
F: +31 (0)53 4802670

M: +31 (0)6 53201088
E: kees.revenberg@maser.nl

I: www.maser.nl

INTRODUCTIE
Mirror Controls international B.V. (MCi) is een zelfstandig bedrijf met de hoofdvestiging in Woerden. 
In deze vestiging vindt alle product- en procesontwikkeling plaats. MCi heeft productievestigingen 
in Ierland, Mexico en China.

PRODUCTEN / DIENSTEN
MCi in Woerden houdt zich bezig met de volgende activiteiten:
Verkoop, onderzoek en ontwikkeling van autospiegelbesturingsinstrumenten (spiegelactuatoren) voor 
personen-, bestel- en vrachtwagens. Tevens vindt de ontwikkeling van matrijzen en produktielijnen 
hier plaats. Het betreft verstelinstrumenten voor binnen- en buitenspiegels en instrumenten om de 
gehele spiegelkap tegen de auto te klappen.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Bij MCi in Woerden werken momenteel ongeveer 60 medewerkers, waarvan circa 35 binnen R&D, 
engineering en testing.

MISSIE - DOELSTELLING
Het produceren van producten van de hoogste kwaliteit en de beste in hun soort. Producten, die 
tegemoet komen aan de vraag van de klant, tegen praktische kosten en concurrerende marktprijzen.

Contactpersoon
Sierk de Jongh

Mirror Controls International BV
Postbus 132
3440 AC Woerden
Pompmolenlaan 29
3447 GK Woerden
T: +31 (0)3487 476336
F: +31 (0)3487 474165
E: Sierkdejongh@mirrorcontrols.com
I: www.mirrorcontrols.com
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INTRODUCTIE
Als onderdeel van de meer dan 1000 werknemers tellende Müller-BBM Group, zijn wij gespeciali-
seerd in het ontwikkelen van data acquisitie en analyse software op het gebied van trillingen en 
akoestiek. We ondersteunen metingen van laag tot hoog frequent met een enorm hoge precisie. We 
zijn in meerdere uiteenlopende industrieën vertegenwoordigd en inzetbaar; van Automotive tot 
HighTech en van Scheepsbouw tot AeroSpace.

We werken in de BeNeLux met zogenaamde key-accounts wat betekent dat we individueel verant-
woordelijk zijn voor zowel de sales als de support activiteiten en daardoor een hechte partnership 
opbouwen met onze klantenkring. 

PRODUCTEN/DIENSTEN
Müller-BBM levert high-end data acquisitie systemen van verschillende kanaal-aantallen in combi-
natie met data analyse software voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van trillingen 
en akoestiek. We zijn sterk en efficiënt in repetitieve metingen van typisch meer-kanaals meetop-
drachten. Onze hard- en software is modulair opgebouwd, waardoor het specifiek naar wens kan 
worden ingedeeld. Klassiek gezien zijn onze systemen PC gebaseerd maar onze nieuwe generatie 
werkt stand-alone en kan, naast de PC, ook met een smart-device interfacen. 

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Benelux: 2, Technisch Universitair en Doctoraal
Wereldwijd: 100, Technisch HBO/Universitair/Doctoraal

MISSIE – DOELSTELLING 
Müller-BBM VibroAkustik Systeme levert de hoogste kwaliteit meetsystemen met excellente service, 
zodat onze klanten hun leiderschapspositie kunnen behalen/behouden.

Contactpersoon
Emiel Barten

Müller-BBM VibroAkustik Systeme
VibroAkustik Systeme B.V.

Veldweg 81
8051 NP Hattem

T: +31 (0)529 795036
M: +31 (0)627 287251

E: eBarten@muellerbbm-vas.nl
I: www.muellerbbm-vas.com

INTRODUCTIE
Het NLR is - binnen Nederland - het centrale instituut voor toegepast onderzoek en technologie-
ontwikkeling op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Het NLR bestaat sinds 1919 en levert haar 
diensten aan industrie (o.a. Stork Fokker), overheid (diverse ministeries) en gebruikers (luchthavens, 
vliegtuigmaatschappijen). De onderzoeksgebieden zijn: luchtverkeer (geluid, vervuiling, veiligheid), 
lucht- en ruimtevoertuigen (constructies, aërodynamica, modelbouw) en systemen (avionica, test-
apparatuur). Het NLR werkt veelal in netwerken samen met bijvoorbeeld universiteiten en instituten 
in binnen- en buitenland.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Het NLR heeft faciliteiten voor omgevingstesten, die zijn verbonden met de onderzoeksdisciplines. 
Het betreft faciliteiten voor o.a. de volgende omgevingen:
•  Klimaat, met o.a. temperatuur (-80º C tot 200º C, tot 30º C/minuut), vochtigheid, zoutnevel, 

regen, spuitwater, over- en onderdruk, decompressie)
• Mechanisch treksterkte, branderinstallatie (1600º C)
• Trillingen (Sinus, Random, gecombineerd) en schokken (alle types, SRS, met temperatuuromgeving)
• Elektrische omgevingen (EMC, ESD, HIRF, (Indirecte) bliksemeffecten)
• Akoestiek (geluid en transmissieverlies)

Het NLR kan complete testprogramma's ontwerpen en uitvoeren, inclusief begeleiden van extern uit
te voeren testen en het dragen van de gehele verantwoordelijkheid. De faciliteiten voor Trillingen en
Elektrische omgevingen hebben een ISO17025 erkenning (voor een aantal testen volgens specifieke
standaarden).

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Het NLR heeft 700 medewerkers, waarvan ruim 40% academisch geschoold en meer dan 30% op 
HBO-niveau (meest technisch), verdeeld over vestigingen in Amsterdam, de Noordoostpolder en 
Schiphol-Oost.

MISSIE - DOELSTELLING
Het NLR heeft de ambitie de vanzelfsprekende kennispartner te zijn voor de gehele lucht- en ruim-
tevaartsector in Nederland.

Contactpersoon
Erik Wegkamp

NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
Postbus 153
8300 AD Emmeloord
Voorsterweg 31
8316 PR Marknesse
T: +31 (0)527 248464
F: +31 (0)527 248210
E: wegkamp@nlr.nl
I: www.nlr.nl
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Contactpersoon
René Rongen

NXP Semiconductors 
Gerstweg 2

6534 AE Nijmegen
BX0.031

T: +31 (0)651 171461
E: rene.rongen@nxp.com

I: www.nxp.com

INTRODUCTIE
NXP Semiconductors N.V. creëert slimme oplossingen voor het maken van veilige verbindingen in de 
alsmaar groeiende wereld van de micro-elektronica waar applicaties steeds meer met elkaar 
communiceren. De in de loop van de jaren opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van  
high-performance mixed signal electronica, maakt het voor NXP mogelijk te blijven innoveren op 
de gebieden van connected car, security, portable & wearable, en Internet of Things. NXP opereert 
over de hele wereld in meer dan 25 landen, met een omzet van 5.65 miljard dollar in 2014.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De Regional Quality Centers (RQCs) van NXP in Nijmegen, Bangkok en Kaohsiung staan opgesteld 
voor betrouwbaarheidstesten, als ook fout- en materiaalanalyse. Het RQC centrum in Nijmegen  
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van test- en analysemethodes, ten behoeve van 
productontwikkeling, productvrijgave en productie (diffusie van plakken en assemblage van 
eindproducten). Daarnaast wordt voortdurend kennis opgebouwd op het gebied van 
foutmechanismen en oorzaken daarvan in chips. Die kennis wordt weer gebruikt in het opstellen 
van slimme vrijgave-plannen voor chips en het oplossen van problemen in productie of bij klanten 
van NXP.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
RQC Nijmegen telt ruim 100 medewerkers, waarvan bijna 45 in foutanalyse, ongeveer 20 in 
materiaalanalyse, ruim 30 in betrouwbaarheid en de rest in staffuncties. De opleiding varieert van 
LBO en MBO (Operators en Technicians) tot HBO en Academisch (Engineers, Seniors en Principals)

MISSIE – DOELSTELLING
RQC Nijmegen heeft als missie kwaliteitsbewustzijn te kweken in NXP, wat moet bijdragen aan een 
probleemloze vrijgave introductie van nieuwe producten bij klanten, zonder incidenten. Centraal 
staan het ontwikkelen en wegleren van een standaard manier van werken ten behoeve van een 
robuuste productontwikkeling met daarnaast het opbouwen van de benodigde kennis om problemen 
snel te analyseren en op te lossen.

INTRODUCTIE
Peutz Industrieel Ontwerp levert verpakkingsontwerpen en advies voor zowel de industriële als 
consumentgerichte markten. We begeleiden het ontwikkeltraject van eerste probleemanalyse tot 
concrete realisatie.

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Verpakkingsontwerp
• Ontwerp van logistieke hulpmiddelen
• Advies bij onderzoek naar productgevoeligheid met betrekking tot transport
• Advies bij transportsimulatietesten

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
1 medewerker
BSc : Industrieel Product Ontwerpen, Haagse Hogeschool

Contactpersoon
Raymond Peutz

Peutz Industrieel Ontwerp bvba
Verbondstraat 31
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 2575458
F: +32 )0)3 2575458
M: +32 (0)498 739364
E: info@peutz.be
I: www.peutz.be
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Contactpersoon
Patrick Langenhuizen

Philips Healthcare 
P.O.Box 10.000
5680 DA Best
Veenpluis 4-6
5684 PC Best

T: +31 (0)6 22970513
F: +31 (0)40 27 62760

E: patrick.langenhuizen@philips.com
I: www.healthcare.philips.com

INTRODUCTIE
Philips’ Healthcare activiteiten voeren terug tot 1895 sinds de aankoop van CHF Muller in Hamburg. 
Dit bedrijf produceerde de eerste commerciële röntgenbuis waarna de technologie in 1918 door 
Philips geïntroduceerd werd voor medische toepassingen. Sinds 1933 produceert Philips Healthcare 
medische apparatuur in Europa en de Verenigde Staten. Philips Healthcare bestaat momenteel uit 
de volgende divisies: Imaging Systems, Clinical Care Systems, Information en Customer Services.

De divisie Imaging Systems binnen Philips Healthcare bestaat uit X-ray, CT, MR en nuclear
medicine diagnostische apparatuur welke gebruikt wordt om beelden te maken van verschillende
delen van het menselijk lichaam door radiologen, cardiologen en oncologen. De grootste vestiging 
van Philips’ Healthcare Imaging Systems is in Best gelegen. Hier worden medische systemen op 
basis van Röntgen (X-ray) en ook Magnetisch Resonantie (MR) technologie ontwikkeld en 
geproduceerd. 

Het test laboratorium van Philips Healthcare Best, genaamd QLAB, staat opgesteld voor de uitvoer 
van testen van medische producten op het gebied van safety en reliability. Hiertoe onderhoudt 
het testlaboratorium een eigen kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 17025 en 
participeert in het IECEE CB schema als geaccrediteerd SMT laboratorium. 

PRODUCTEN / DIENSTEN
Het QLAB heeft op haar eigen testlocatie de beschikking over de volgende testen: Environmental,
Mechanical, Safety, EMC, Reliability / Life en HALT. Het testlaboratorium staat opgesteld voor
interne diensten van Philips Healthcare maar voert op incidentele basis ook testen uit voor 
derden. Tevens levert het Qlab callibratie ondersteuning voor Philips Healthcare in Best.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Het QLAB bestaat uit 12 medewerkers, t/m HBO niveau.

MISSIE – DOELSTELLING
“We strive to improve the quality of people’s lives and continue raising the bar on clinical excellence 
at lower cost. Therefore we want to give people the best healthcare possible; with the best options, 
the best therapies and the best outcomes”.

INTRODUCTIE
Your in-house quality programs focus on meeting your customers quality and reliability 
expectations. But a rapidly shifting landscape, new materials, changing product legislation and 
new technologies put increasing pressure on your resources. Philips Innovation Services can 
support you with 200 quality and reliability experts, helping you to design quality and 
reliability into your product creation process, and resolving any problems fast.

PRODUCTEN / DIENSTEN
A combination of broad engineering knowledge, test facilities, and methodological support.
We bring together a combination of broad engineering knowledge, test facilities, and 
methodological support, particularly applicable in industrial manufacturing areas such as 
electronics, assembly, domestic appliances, healthcare systems, and automotive. 
Whatever your product, reliability and the right lifetime is essential for customer satisfaction. 
That makes product testing a vital process step. You can call on our product testing expertise and 
facilities. We have state-of-the-art test facilities focusing on ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC), reliability tests, physical characterisation and optical characterization and measurements, 
Our Instrumentation facilities can support you by providing a wide variety of test instruments and 
services. 

We offer a extensive range of Quality and Reliability Services to assist you with:
• Advanced Quality Development • Product Testing
• Problem Solving   • Material Analysis
• Quality Control

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
The Philips Innovation Services Quality an Reliability exists of 200 employees (MBO-HBO/WO).

MISSIE - DOELSTELLING
To accelerate our customers innovation.

Contactpersoon
Marc Kuilder

Philips Innovation Services
Quality and Reliability
High Tech Campus 7
5656 AE Eindhoven The Netherlands
T: +31 (0)40 2748359
E: Marc.Kuilder@philips.com
I: http://www.innovationservices.philips.com/service-catalog/services/quality-reliability
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Contactpersoon
Boudewijn Jacobs

Philips Lighting
Business Group Light Sources & Electronics

Category LED Systems
High Tech Campus 45

5656 AE Eindhoven The Netherlands
M: +31 (0)6 20011530

E: boudewijn.jacobs@philips.com
I: www.lighting.philips.com

INTRODUCTIE
Philips Lighting is werkzaam in een uiteenlopende reeks van technologische disciplines op het 
gebied van verlichting. Hiervoor maken we gebruik van ons inzicht in de wensen en behoeften 
van onze klanten, onze technologische innovaties, ons betrouwbare merk en ons wereldwijde 
leiderschap. Met nieuwe verlichtingtechnologieën, zoals LED-technologie en connected 
verlichting, en de steeds grotere vraag naar energiezuinige oplossingen, blijft Philips Lighting de 
toekomst vormgeven met baanbrekende nieuwe verlichtingstoepassingen. 

PRODUCTEN / DIENSTEN
We spelen in op de verlichtingsbehoeften van mensen voor een breed scala aan marktsegmenten.
Voor binnenshuis bieden wij verlichtingsoplossingen voor woningen, winkels, kantoren, scholen, 
hotels, fabrieken en ziekenhuizen. Voor buitenshuis bieden wij oplossingen voor straat- en 
tunnelverlichting en verlichting voor openbare ruimte, woonwijken en sportstadions. Daarnaast 
zijn wij betrokken bij architectuurprojecten waarbij licht een inspirerende rol speelt. Verder bieden 
wij specifieke verlichtingstoepassingen voor bepaalde gebieden, zoals de tuinbouw en 
waterzuivering.

AANTAL MEDEWERKERS 
Philips Lighting telt in 2015 wereldwijd ongeveer 50.000 medewerkers.

MISSIE - DOELSTELLING
We streven ernaar de wereld gezonder en duurzamer te maken via innovatie. Door het leveren 
van frisse ideeÎn en energiezuinige oplossingen aan consumenten en professionele klanten 
verbeteren we overal en elke dag weer de levens van mensen. 

INTRODUCTIE
Plantronics begon in 1961 in een garage in Santa Cruz (US) toen twee luchtvaartpiloten een 
alternatief uitvonden voor de traditionele grote hoofdtelefoons in de commerciele luchtvaart. Het 
was de eerste lichtgewicht ‘headset’ en het begin van een groot aantal doorbraken in 
communicatietechnologie. Historie werd gemaakt toen Neil Armstrong op de maan de bekende 
woorden “That’s one small step for man, one giant leap for mankind” uitsprak via een Plantronics 
headset. In 1983 werd de eerste call center headset uitgevonden, in de 90’er jaren gevolgd door 
een revolutie naar ultra-lichtgewicht modellen, in-the-ear modellen en draadloze modellen, 
steeds geoptimaliseerd voor multimedia, gaming en internet telefonie. Vanaf 2000 staan ontwik-
kelingen centraal op gebied van ‘call clarity’, ‘noise reduction’ en ergonomie, dit alles leidend tot 
perfectionering van het geluid, met name op de business-to-business markt. In 2012 werd het 
Nederlandse ‘tonalite’ design team overgenomen voor een verdere uitbouw op de business to 
consumer markt. Zeer innovatieve producten en hoogwaardige technologie op Bluetooth, 
mechanisch en elektronisch vlak waren hiervoor de drijfveren.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Plantronics levert een complete productfamilie op gebied van bedrade en draadloze producten 
ten behoeve van communicatiemiddelen. Wereldwijd gewaardeerd door hoge geluidskwaliteit, 
reliability en draagcomfort. Door partnerships met leidinggevende communicatie aanbieders voor 
de zakelijke markt, zoals Avaya, Cisco, IBM en Microsoft en voor de consumenten markt met 
VOIP aanbieders, wordt een perfecte interoperability/samenwerking tussen de headsets en het 
network gegarandeerd. De headset herkent bijvoorbeeld wanneer U niet online bent of wanneer 
U in meeting bent door een directe koppeling met Outlook.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Plantronics heeft meer dan 3.000 medewerkers wereldwijd, met kantoren in 19 landen, 
waaronder US, Mexico, China, England en Nederland. In Nederland werken circa 30 medewerkers 
aan de verdere ontwikkeling van de Bluetooth technologie, waaronder de uitvinder van 
Bluetooth. Daarnaast worden innovatieve ontwikkelingen gedaan op het gebied van producten 
en applicaties. Het opleidingsnivo is hoofdzakelijk HBO, verdeeld over Electronic Design, 
Mechanical Design, Software Design en Quality/Reliability. 

MISSIE – DOELSTELLING
Plantronics medewerkers streven er dagelijks naar om ‘Simply Smarter Communications’ op te 
leveren met innovatieve ontwerpen en technologie. 

Contactpersoon
Harry Roossien

Plantronics B.V.
Nieuw Amsterdamsestraat 40
7814 VA Emmen
T: +31 (0)591 673750
F: +31 (0)591 673751
M: +31 (0)6 29005083
E: harry.roossien@plantronics.com
I: www.plantronics.nl
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INTRODUCTIE
Reden (Research Development Nederland) excelleert in simulatiegedreven productontwikkeling. 
Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van doorbraken in hun productontwikkeling door 
productontwikkelaars aan de hand van onze simulatiemodellen inzicht te geven in het snel, 
eenvoudig en betrouwbaar realiseren van maakbare productontwerpen. 

We maken, met andere woorden, de werking van fysieke producten virtueel voorspelbaar. Via DoE 
(Design of Experiments) en Design voor 6Sigma technieken leiden we ontwerpregels af. Deze 
ontwerpregels slaan we op in MrReves: door ons ontwikkelde software waarmee de ontwerpruimte 
inzichtelijk gemaakt wordt. De keuze van het optimale ontwerp is daarmee eenvoudig geworden.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Reden bouwt virtuele modellen van producten waarmee deze getest kunnen worden op hun 
performance (multi-fysisch) en leidt hieruit ontwerpregels af. De MrReves software is gratis te 
downloaden via onze website.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Reden bestaat uit 17 mensen, allen met een universitaire opleiding richting Werktuigbouw, 
Technische Mechanica, Thermische Werktuigbouw en Stromingsleer (Ir of Dr.Ir.).

MISSIE – DOELSTELLING
Onze missie is om onze klanten doorbraken in hun productontwikkeling te laten realiseren qua 
resultaat, snelheid, betrouwbaarheid en efficiency en hun kennis van het product te vergroten en vast 
te leggen in ontwerpregels.

Contactpersoon
Jakko Nieuwenkamp

Reden B.V.
F. Hazemeijerstraat 800

Building A04
7555 RJ Hengelo (Ov.) NL

T: +31 (0)88 5202500
E: j.nieuwenkamp@reden.nl

I: www.reden.nl

INTRODUCTIE
Rycobelgroup (www.rycobel.com) is een dynamisch en groeiend bedrijf met vestigingen in 
Nederland, België en Frankrijk. Rycobel levert en onderhoudt apparatuur voor het meten en 
verbeteren van de productkenmerken. Naast een professionele dienstverlening met duurzame 
toegevoegde waarde biedt Rycobel ook dienst na verkoop.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Door extreme omstandigheden correct te simuleren worden producten gecontroleerd en verbeterd 
op kwaliteit en duurzaamheid. De apparatuur van Rycobel kan dan ook in ongeveer alle 
industrietakken worden ingezet (voedings- en dranken-, verpakkings-, cosmetica-, medische, 
filmen folie-, textiel-, autoindustrie enz.). Dankzij een uitgebreid partnershipsnetwerk uit o.a. 
USA, Duitsland en China stelt het bedrijf een hoogwaardig en uitgebreid gamma voor aan klanten 
binnen Europa. Belangrijk hieronder ook Atlas, een wereldwijde leider in zon- en weersimulatie.
Doelgerichte consultancy, nieuwe applicaties en een eigen service, installatie en kalibratiedienst
zijn belangrijke troeven.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Rycobel heeft 24 medewerkers en 4 service engineers.

MISSIE - DOELSTELLING
Rycobel brengt concurrentievoordeel door het leveren en onderhouden van apparatuur voor het 
meten en verbeteren van de productkenmerken.

Contactpersoon
Mark de Waard

Rycobel
Bezoekadres: Nijverheidslaan 47, 8540 Deerlijk
T: 0800 665 52 22 
F: +32 (0)56 773040
E: info@rycobel.nl
I: www.rycobel.nl
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INTRODUCTIE
Sensata Technologies is vanaf 27 april 2006 officieel de nieuwe naam van Texas Instruments Sensors 
& Controls. Een nieuwe naam, maar... met meer dan 90 jaar ervaring op het gebied van sensoren en 
regelcomponenten. Sensata Technologies Holland B.V. in Almelo fungeert als business center voor de 
Europese markt. Hier worden de allernieuwste producten ontwikkeld en in productie gebracht op 
locaties in Maleisië en Mexico. Bij Sensata Technologies werken wereldwijd ca. 9000 mensen. 

PRODUCTEN / DIENSTEN
In de wereld van 'Sensors & Controls' is Sensata Technologies marktleider. Zonder het te merken heb 
je dagelijks met onze producten te maken. Ze vinden hun toepassing in auto's en vrachtwagens. In 
wasmachines, koelkasten, maar ook in motorfietsen, stofzuigers en espresso-apparatuur. Ze maken de 
wereld niet alleen veiliger en comfortabeler, maar vooral ook efficiënter. De mensen die we zoeken 
zullen zich bij Sensata Technologies als een vis in het water voelen. Ze krijgen alle vrijheid om hun 
ideeën te ontwikkelen en te realiseren. Alles in nauwe samenwerking met onze klanten, en dat zijn 
niet de minsten. Stuk voor stuk marktleiders op hun gebied. Het werk bij ons is niet alleen technisch 
grensoverschrijdend, onze mensen zijn letterlijk van alle markten thuis en krijgen te maken met veel 
cultuurverschillen. Je collega's zitten niet alleen in Almelo, maar ook in Amerika, Maleisië, Mexico, 
Hongarije, Brazilië, Korea, Japan en China. Wat het werk alleen maar oneindig veel uitdagender 
maakt. Weet je wat je kan? En weet je wat je wilt? Dan biedt Sensata Technologies je de kans om het 
allemaal waar te maken. 

Contactpersoon
Jan Bakker

Sensata Technologies Holland B.V.
Postbus 43

7600 AA ALMELO
Kolthofsingel 8

7602 EM ALMELO
T: +31 (0)546 879555
F: +31 (0)546 870535

E: j-bakker@sensata.com
I: www.sensata.com/holland

INTRODUCTIE
Als business segment binnen Siemens PLM Software biedt LMS Simulation and Testing Solutions 
een uniek portfolio van producten en diensten voor productiebedrijven om met model-gebaseerde 
mechatronische simulatie en geavanceerde testmethodes het productontwikkelingsproces van 
morgen te ondersteunen. LMS producten en diensten behandelen cruciale engineeringaspecten, 
zoals performantie, trillingscomfort, geluidskwaliteit, levensduur en energieverbruik. LMS 
producten helpen klanten ook om te gaan met de complexe uitdagingen die verband houden met 
het ontwikkelen van intelligente systemen in de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en in 
de mechanische industrie.

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Test software en hardware: van recorders en mobiele analyzers tot high-end systemen
• 3D virtual prototyping: multibody simulation, durability, acoustics, noise and vibration; 

geïntegreerd met bekende FE en CAD-pakketten
• Mechatronische simulatiesoftware voor functionele prestatie, multi-level systeemsimulatie 

(1D): mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, thermisch en elektrisch, inclusief controls
• Engineering services: troubleshooting, technology transfer en co-development

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
LMS is een business unit van Siemens PLM Software.

MISSIE - DOELSTELLING
Het is onze missie om een leidende engineering partner te zijn op het vlak van test- en 
mechatronische simulatie, voor bedrijven actief in de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart 
en de mechanische industrie. Onze oplossingen laten toe om ontwikkelingskosten en time-to-
market drastisch in te perken en tegelijkertijd een hogere kwaliteitsstandaard te realiseren.

Siemens Industry Software
Het Zuiderkruis 47
5215 MV 's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6802523
E: chiel.verhoeven@siemens.com 
I: www.siemens.com/plm/lms
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INTRODUCTIE
TE Connectivity is een wereldspeler op het gebied elektrische verbindingstechnologie, en nog veel 
meer. De Nederlandse vestiging is een bedrijf dat zich al meer dan 50 jaar bezighoudt met de 
ontwikkeling, het ontwerp en de verkoop van elektrische en later ook optische verbindings-
componenten. Deze producten vinden zeer brede toepassing in (onder andere) communicatie-, 
industriële-, automotive- en powerapplicaties, maar ook in medische apparatuur, 
gebouwinstallaties, huishoudelijke apparatuur en luchtvaart.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Verkoop van verbindingscomponenten, zowel aan industriële klanten als aan distributiebedrijven.
Ontwikkeling van deze producten, inclusief validatie en vrijgave. Voor deze laatste doeleinden
beschikt het bedrijf over een geavanceerd laboratorium waarin behalve zeer nauwkeurige
dimensionele, mechanische en elektrotechnische metingen, ook klimatologische, mechanische en
elektrische beproevingen kunnen worden uitgevoerd. Voorts kunnen met behulp van onder meer
(elektronen)microscopen, high speed camera’s en röntgen- en absorptieapparatuur snelle en
trefzekere analyses worden doorgevoerd.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
TE Connectivity heeft ruim 380 medewerkers, waarvan iets meer dan de helft zich bezighoudt 
met research en development.

MISSIE - DOELSTELLING
TE Connectivity streeft naar optimale klantentevredenheid. Niet alleen door een grote 
verscheidenheid aan kwalitatief hoogwaardige standaardproducten te kunnen leveren, maar ook 
door de capaciteit om binnen zeer korte tijd maatwerk te ontwikkelen.

TE Connectivity
Postbus 288

5201 AG ’s Hertogenbosch
Rietveldenweg 32

5222 AR ‘s Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6246246
F: +31 (0)73 6246914
E: d.jooren@te.com

I: www.te.com
Contactpersoon
Dop Jooren

INTRODUCTIE
Technex is de specialist in hoogwaardige en geavanceerde meet-, test- en analyse-apparatuur 
voor de industrie en laboratoria (B to B). Wij werken nauw samen met een aantal gerenommeerde 
producenten waardoor wij een aantrekkelijk totaalpakket kunnen aanbieden voor onderzoek, 
kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie. In de volgende landen wordt de verschillende (meet)
apparatuur geproduceerd: Japan, USA, Zwitserland, UK, China, Italië, Zweden, Finland en 
Duitsland. Al ruim 35 jaar is Technex een betrouwbare partner voor meer dan 1000 bedrijven, 
onderzoeks-instellingen en universiteiten in de Benelux.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Problemen oplossen, kwaliteit verbeteren en kosten besparen staan hoog in ons vaandel. Omdat wij 
ons verdiepen in de situatie van onze klanten, komen wij altijd met een doeltreffend en klantgericht 
advies. Hierdoor wordt al in een vroeg stadium de basis gelegd voor een goede samenwerking. 
Technex wil een lange relatie met haar klanten aangaan en ondersteunt daarom het complete traject, 
van offerte tot levering, ingebruikname en training. Na de levering houdt onze eigen “customer sup-
port & service” afdeling de apparatuur in topconditie voor jarenlang gegarandeerd betrouwbare en 
nauwkeurige meetresultaten.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Samen met haar zusterorganisatie Technautic heeft Technex 35 medewerkers in dienst, 6 medewer-
kers zijn werkzaam voor Technex. Opleidingsniveau is minimaal HBO.

MISSIE - DOELSTELLING
Visie •  In een wereld waar technologie meer en meer invloed krijgt op elk aspect van ons dage-

lijks leven, zijn wij een toonaangevende en oplossingsgerichte organisatie op het gebied 
van technologie en research. 

 •  Tevens willen wij in de perceptie van de stakeholders de meest gewaardeerde organisatie 
in onze branche zijn.

Missie •  Technex wil bijdragen aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen, via kwaliteits-
verbetering, door het op de markt brengen van zinvolle technologische innovaties. 

 • Onze belofte is: “De meest gewaardeerde organisatie"! 
 •  Maximale inzet van de complete organisatie voor het leveren van producten en  

oplossingen die voldoen aan de behoeften van al onze klanten in de Benelux.

Contactpersoon
Doeke-Jan van der Meulen

Technex b.v.
Industrieweg 35
1521 NE Wormerveer
T: +31 (0)75 6474567
F: +31 (0)75 6213663
E: info@technex.nl
I: www.technex.nl
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INTRODUCTIE
Teledyne DALSA is een internationale leider in hoogperformante digitale beeldvorming en 
halfgeleiders met ongeveer 1000 medewerkers wereldwijd. Opgericht in 1980 en in 2011 
overgenomen door Teledyne Technologies, is Teledyne DALSA gespecialiseerd in onderzoek en 
ontwikkeling, productie en verkoop van high-performance CCD and CMOS beeldsensoren en röntgen 
(X-ray) detectoren. Teledyne DALSA’s producten worden wereldwijd gebruikt in de veeleisende 
medische en dentale beeldvorming, luchtfotografie, professionele camera’s en machine vision 
toepassingen. De business unit Professional Imaging is gevestigd in Eindhoven op de High Tech 
Campus met ca. 100 medewerkers, in Sunnyvale (CA, USA) en in Waterloo (ONT, Canada).

PRODUCTEN / DIENSTEN
• X-ray Detectoren
 - CMOS Dynamic Flat
 - CMOS Static Flat
 - Scanning Detectors
• Vision Systems
 - Machine Vision for Factory Automation
 - Smart Cameras
• Voornaamste Markten
 -  Medical & Life Sciences (orthopedic & surgery, radiography, dental radiography, 

mammography, ophthalmology)
 - Industrial X-ray (Non Destructive Testing)

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
In Eindhoven hebben we ca. 100 medewerkers waarvan het opleidingsniveau uiteenloopt van 
MBO tot HBO en WO (inclusief gepromoveerde fysici)

MISSIE – DOELSTELLING
Teledyne DALSA staat voor de lange termijn. Ons doel is verder te bouwen op ruim 30 jaar 
ervaring op het gebied van het ontwikkelen van leidende, hoogperformante digitale beeldvorming 
en halfgeleider oplossingen, en onze innovatiesnelheid te vergroten. Onze speerpunten zijn de 
meest innovatieve professional imaging technologieën te ontwikkelen en beschikbaar te stellen 
voor onze klanten binnen de Medical & Life Sciences, Industrial en Scientific markten om hun  
toe te laten te zien, analyseren en te slagen in hun eigen doelstellingen.

Contactpersoon
Erik Janssen (Quality & Reliability Engineer)  
Peter Michiels (Quality Manager)

Teledyne DALSA –  
Professional Imaging

High Tech Campus 27
5656 AE Eindhoven

T: +31 40 259 9000
F: +31 40 259 9005

E: peter.michiels@teledynedalsa.com  
erik.janssen@teledynedalsa.com 

I: http://www.teledynedalsa.com/corp/

INTRODUCTIE
Thales Cryogenics ontwikkelt en produceert cryogene koelsystemen en de daarbij behorende 
aanstuurelektronica voor het koelen van o.a. detectoren van infraroodcamera’s. De koelers en de 
aanstuurelektronica worden gebruikt in civiele-, militaire- en ruimtevaartomgevingen. De 
producten van Thales moeten opgeslagen en gebruikt kunnen worden onder de meest extreme 
omstandigheden. Thales Cryogenics ontwikkelt verder nog reserve lithium batterijen voor munitie 
doeleinden. Om de betrouwbaarheid van de systemen te testen heeft Thales Cryogenics de 
beschikking over een Environmental Test Laboratoy (ETL) waar de producten onderworpen worden 
aan klimatologische en mechanische beproevingen.

PRODUCTEN / DIENSTEN
Het Environmental Test Laboratory van Thales voert niet alleen klimatologische en mechanische 
testen uit aan producten van Thales maar staat ook open voor het uitvoeren van testen voor der-
den. Er is een ruime ervaring aanwezig op het gebied van normen en testmethoden uit diverse 
branches.

ETL heeft o.a. de beschikking over:
• 2 elektrodynamische shakers, waarvan er 1 gebruikt kan worden in combinatie met een klimaatkast
• 2 schokbanken
• centrifuge voor constante versnelling
• zoutnevelkast
• diverse temperatuur- en klimaatkasten

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Thales Cryogenics: ± 85 medewerkers MBO / HBO / Universiteit
ETL: 1 medewerker HBO Technische Natuurkunde

MISSIE - DOELSTELLING
De missie van het ETL van Thales Cryogenics is het klantgericht en flexibel uitvoeren van  
omgevingstesten, waarbij het persoonlijk contact en de brede ervaring een belangrijke rol spelen.

Contactpersoon
Ronnie van Leeuwen

Thales Cryogenics
Postbus 6034
5600 HA Eindhoven
Hooge Zijde 14 
5626 DC Eindhoven
T: +31 (0)40 2503714
F: +31 (0)40 2503777
E: ron.vanleeuwen@nl.thalesgroup.com
I: www.thales-cryogenics.nl
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INTRODUCTIE
Thales Nederland B.V. ontwerpt en fabriceert complexe radarsystemen. Om die reden is het ECC 
deskundig op het gebied van de omgevingen waarin complexe apparatuur moet functioneren. 
Het gaat daarbij om het klimaat, mechanische invloeden, EMC en power quality. Het ECC heeft 
uitgebreide testfaciliteiten, voor goedkope quick-scan metingen en formele kwalificaties. Er is 
veel ervaring met civiele producten in de medische sector, scheepsomgevingen, off-shore en de 
procesindustrie. We hebben een ISO 17025 accreditatie met een uitgebreide lijst van 
verrichtingen, zie RvA-L240. We hebben tevens een EN 45011 accreditatie, zie RvA-C562 en 
zijn Notified Body voor de EMC richtlijn.

PRODUCTEN / DIENSTEN
• Faciliteiten: zie http://ecc.thales-nederland.nl 
• EMC: 2 grote kooien, freq. range 5 Hz - 40 GHz, 200V/m, SE-metingen 
•  Klima: 2 grote kamers tot 8m x6m x 5m, met solar-unit; -65°C tot +95°C, diverse 

klimaatkasten, SO2, salt-spray
• Mech: shock en vibration, EDT, MVT, drop- en bump-testen
• Ontwerpkeuzes, materiaalkeuzes, materiaal behandelingen, kennis van composieten
• Decompositie van environmental eisen, opstellen van testplannen
• Pre-compliance testing - quick scan
• On site trouble shooting
• Kwalificatie
• CE-markering voor zowel de EMC-als de Laagspannings Richtlijn 
• Als Notified Body: beoordelen van Technische Constructie Dossiers voor de EMC-Richtlijn
• Speciefieke cursussen, ook op lokatie

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Het ECC heeft 17 medewerkers op MBO-, HBO- en WO-niveau.

MISSIE - DOELSTELLING
'First time right'

Contactpersoon
Harry Grote Beverborg
Manager ECC

Thales Nederland B.V.
Environmental Competence Centre

P.O. Box 42
7550 GD Hengelo 

Haaksbergerstraat 49
7554 GD Hengelo

T: +31 (0)74 2483219
M: +31 (0)6 52484550

E: harry.grotebeverborg@nl.thalesgroup.com
I: http://ecc.thales-nederland.nl

INTRODUCTIE
TMC is an international technical company. It hosts employeneurs of more than 30 nationalities and 
provides service to customers all over the world. In TMC’s footprint the center of gravity is in The 
Netherlands, with two offices in the proximity of customers, but its employeneurs fan out to adjacent 
countries and to the rest of the world.

PRODUCTEN / DIENSTEN
People are the driving force behind technological innovations. TMC unites people with passion for 
all aspects of technology and a fascination for large and smaller technological breakthroughs. We 
hire and assess them and create the conditions for their personal and professional development 
in projects for our customers and in dedicated training and coaching.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Within The Netherlands, TMC services its many customers and over 700+ employeneurs (HBO-
WO-PhD) from two different locations; well distributed over the country. Recently TMC Belgium 
opened its doors.

MISSIE – DOELSTELLING
 It’s the ambition of TMC to add to the success of their customers as an entrepreneurial 
knowledge partner. Our employeneurs are outstanding technical professionals driving research, 
development and engineering projects of our customers.

Contactpersoon
Nander Jongens (nander.jongens@tmc.nl)

Michael Dogge (michael.dogge@tmc.nl)

TMC Group N.V.
Postbus 700
5600 AS Eindhoven 
Flight Forum 107
5657 DC Eindhoven
T: +31 (0)40 2392260
T: +31 (0)40 2392270
E: info@tmc.nl
I: www.tmcporch.nl
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INTRODUCTIE
TNO ontwikkelt kennis en maakt die samen met het bedrijfsleven praktisch toepasbaar. Vandaag 
vinden we oplossingen voor de problemen die gisteren nog onoplosbaar leken. Doordat we kennis 
op een intelligente manier combineren. Doordat we samenwerken. Verschillende disciplines, 
verschillende sectoren, één doel: mensen en organisaties helpen om beter te functioneren.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De kennisthema’s van TNO Technical Sciences zijn:
• Apparatuur voor ultra-precies produceren en meten
• Slim produceren
• Innoveren met materialen
• Optimale productie in de procesindustrie
• Mobiliteit en transportveiligheid
• Technologie voor gezondheid en zorg

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Bij TNO werken ruim 4300 professionals, 70 procent heeft een hbo- of een academische 
opleiding.

MISSIE – DOELSTELLING
TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven 
en overheid te versterken.
 
Kennis ontwikkelen, integreren én toepassen: die combinatie onderscheidt ons van andere kennis-
instellingen. Doordat we kennisgebieden effectief met elkaar laten samenwerken komen we tot 
creatieve en praktijkgerichte innovaties: nieuwe producten, diensten en processen, op maat 
gesneden voor onze klanten bij bedrijfsleven en overheid.

Contactpersoon
Erik Veninga  
(research medewerker Materials Performance)

TNO Technical Sciences
P.O. Box 6235

De Rondom 1, Eindhoven
T: +31 (0)40 2650425
F: +31 (0)40 2650850

E: erik.veninga@tno.nl
I: www.tno.nl

INTRODUCTIE
Topa Instituut test de verpakking en het product door de volledige transportweg te simuleren.  
De specialisten analyseren de uitkomsten en komen indien nodig met een aanbeveling om de 
verpakking te optimaliseren, rekening houdend met een ideale verhouding tussen kosten en baten. 
Desgewenst ontwikkelt Topa Instituut in samenwerking met de verpakkingsdeskundigen van Topa 
Verpakking een aangepaste verpakking. Topa Instituut is een onafhankelijk testlaboratorium en is 
ISO 9001 en ISTA gecertificeerd.

PRODUCTEN / DIENSTEN
De technologische mogelijkheden van Topa Instituut komen overeen met de huidige nationale en 
internationale eisen die aan normering en classificatie worden gesteld. Naast apparatuur om druk 
(compressietest), trillingen (random en sinus), lage druk (low pressure) en schokken (horizontale 
en verticale schoktest) te testen, heeft Topa Instituut de beschikking over 13 temperatuurkamers 
en 3 klimaatkamers met verschillende bereiken. Zowel kleine als grote verpakkingen kunnen, zelfs 
in meerdere pallet-ladingen tegelijk, langdurige testcycli doorlopen. De datamonitoring en 
-registratie gebeurt met hoog geavanceerde apparatuur.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
Bij Topa Instituut werken 10 medewerkers waarvan 8 ingenieurs opgeleid in de vakgebieden 
verpakkingsontwikkeling, productontwikkeling en werktuigbouwkunde.

Contactpersoon
Brigitte Zwart - Wulder 

Topa Instituut 
Postbus 13
2215 ZG Voorhout
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout
T: +31 (0)252 245350
F: +31 (0)252 245384
E: brigitte.zwart@topainstituut.nl 
I: www.topainstituut.nl
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INTRODUCTIE
TP Vision is een bedrijf dat in de wereld van visueel digitaal entertainment volledig ten dienste 
staat van het bekende merk Philips TV. TP Vision houdt zich bezig met de ontwikkeling, 
productie en marketing van Philips tv's in Europa, Rusland, het Midden-Oosten, Brazilië, 
Argentinië, Uruguay, Paraguay en enkele APAC-landen, exclusief China. 

We brengen de kwaliteiten van twee bedrijven samen: het design en de innovatie van Philips TV 
en de flexibiliteit en snelheid van TPV. Met deze gecombineerde krachten brengen we tv's van 
hoge kwaliteit op de markt: geraffineerde styling, slim en eenvoudig in gebruik. We willen 
producten creëren die de menselijke zintuigen raken en binnen het bereik zijn van alle 
consumenten op de markten waar wij opereren.

PRODUCTEN / DIENSTEN
We zullen ons volledig richten op tv-ontwikkelingen die tegemoetkomen aan de wensen van de 
consument. Bijvoorbeeld: ultradun design, veelzijdige Smart TV's en superieure beeldkwaliteit. 
Pluspunten van TP Vision, zoals concurrerende prijzen en korte marktintroductietijd verbeteren 
de propositie van het merk Philips TV. TP Vision is vastbesloten een verschil te maken op de 
dynamische tv-markt.

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING
TP Vision heeft bijna 2000 werknemers op verschillende locaties over de hele wereld.

MISSIE – DOELSTELLING
TP Vision wil een centrale rol vervullen in de snel veranderende wereld van connected tv’s. Door 
het creëren van een concurrerende bedrijfscultuur willen we een frisse wind in de bedrijfstak 
laten waaien en tegelijkertijd koesteren wat onze moederbedrijven hebben bereikt. Ons doel is 
het hernemen van de leiderspositie door Philips op de belangrijke markten.

Contactpersoon
Filip Van Brugghe

TP Vision
Technologiepark

Zwijnaarde 19, 9052 Gent, België
T: +32 (0)479 929233

E: filip.vanbrugghe@tpvision.com
I: www.tpvision.com

INTRODUCTIE
Weiss Technik Nederland in Tiel is onderdeel van Weiss Umwelttechnik, één van de meest gerenom-
meerde producenten van simulatiesystemen ter wereld. Weiss is dé specialist op het gebied van 
testsystemen voor kwaliteitscontrole, klimaatsimulatie, klimaattesttechnieken en verwarming tech-
nologie. Weiss Technik Nederland levert klimaatkasten en –kamers waarin extreme temperaturen en 
vochtigheden met een grote nauwkeurigheid worden gesimuleerd. Ook het simuleren van zonlicht, 
stof en schadelijke en corrosieve gassen kunnen zelfs in combinatie met elkaar in één omgeving 
worden verwerkt. Naast de standaardapparatuur levert Weiss Technik Nederland de klant specifieke 
oplossingen middels ons eigen productie- en projectteam in Tiel. Uiteraard verzorgen wij ook de  
service en kalibratie met een uitstekend geoutilleerd serviceteam. Door onze accreditatie kan de 
rapportage worden gebruikt als bewijs inzake DIN EN ISO/IEC 17025.

PRODUCTEN / DIENSTEN:
• Klimaatkasten vocht- en temperatuurregeling, normbeproeving HALT-HASS
• Klimaatkamers temperatuur, vocht, vacuüm, licht, CO2 en druk
• Trekproefkasten -70 tot 300°C tevens met klimaat. Ook leverbaar met LN2
• Shocktesters tot 100K/min volgens IEC en MIL specificaties
• Opslagkasten en –kamers stabiliteits- en houdbaarheidsproeven volgens ICH FDA GAMP
• Plantengroei klimaatkasten en –kamers FITOTRON®
• Laboratoriumovens vacuüm-, droog-, verassings-, CO2 en broedstoven
• Industrieovens vacuüm, sterilisator, droog, doorloop, infrarood, microgolf etc.
• Zoutnevel kasten en kamers
• IP testen stof en water volgens IP 

AANTAL MEDEWERKERS EN OPLEIDING:
Bij Weiss Technik Nederland in Tiel werken 25 medewerkers. Alle technici zijn middelbaar of 
hoger geschoold en zijn langjarig in dienst. De “Weiss Group of Companies” heeft wereldwijd 
1800 eigen medewerkers en wordt in veel landen vertegenwoordigd.

MISSIE – DOELSTELLING:
Onder de titel “Samen vormen wij de toekomst” heeft de Weiss group een visie en missie ontwik-
keld. De hoofdtema’s hierin zijn, “Onafhankelijk en duurzaam groeien”, “Klant- en partnergericht 
handelen” en “Individualiteit waarderen en diversiteit respecteren”. De volledige versie van dit 
document en de gedragscode zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Contactpersoon
Dirk van Manen

Weiss Technik Nederland B.V.
Postbus 6040
4000 HA TIEL
Newtonstraat 5
4004 KD TIEL
T: +31 (0)344 670400
F: +31 (0)344 670401
E: info@weisstechnik.nl
I: www.weisstechnik.nl
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Bedrijf Contactpersoon Telefoon E-mail Pagina
ABtronix B.V. Ad Bastiaanssen +31 (0)76 5968800 mail@abtronix.com 6

ADIMEC Advanced Image Systems B.V. Bram Jessen +31 (0)40 2353900 bjessen@adimec.com 7

Airbus Defence and Space Jan Geerse +31 (0)71 5245755 j.geerse@airbusDS.nl 8

Airtest Solutions B.V. Bas Hagenbeek +31 (0)24 3294255 info@airtest.nl 9

ASML Robert Swinckels +31 (0)40 2688357 robert.swinckels@asml.com 10

Barco N.V. Dora Deboeure +32 (0)56 233463 dora.deboeure@barco.com 11

Binder GmbH Cor Koster +31 (0)6 43581333 c.koster@binder-world.com 12

CTS-Nederland Adrie Gijsbertsen +31 (0)344 607917 info@ctsnederland.nl 13

Dewetron Benelux B.V. Andries de Bué +31 (0)76 5442544 info@dewetron.nl 14

DmunB/KCW&M Arjan Tempelman +31 (0)525 657746 AJAS.Tempelman@mindef.nl 15

ENMO Sound & Vibration Technology Bob Gaasbeek +31 (0)497 380739 info@enmo.eu 16

European Test Services B.V. Alexander Kübler +31 (0)71 5655969 info@ets-bv.net 17

Flanders’ Mechatronics Engineering Centre Davy Pissoort +32 (0)59 569039 davy.pissoort@khbo.be 18

Fokker Elmo B.V. ... +31 (0)164 617557 info@fokkerelmo.com 19

Hielkema Testequipment B.V. Tim Hielkema +31 (0)413 255243 tim@hielkematest.nl 20

Holland Innovative Ronald Schop +31 (0)40 8514610 info@holland-innovative.nl 21

Imec Boris Leekens +32 (0)16 283488 boris.leekens@imec.be 22

IPS Technology Roderick van Dijk +31 (0)40 2647212 roderick.van.dijk@ips-technology.com 23

j.j. bos b.v. Cor Goudriaan +31 (0)182 619333 info@jjbosbv.nl 24

Jabil Circuit Belgium N.V. Patrick Achten +32 (0)11 302499 Patrick_Achten@jabil.com 25

Klima-Testtechniek B.V. Jacco Janssen +31 (0)33 4320425 info@klima-testtechniek.nl 26

Laboratoria De Nayer v.z.w. Filip Nauwelaerts +32 (0)15 305403 f.nauwelaerts@labodenayer.be 27

MASER Engineering B.V. Kees Revenberg +31 (0)53 4802680 kees.revenberg@maser.nl 28

Mirror Controls International BV Sierk de Jongh +31 (0)3487 476336 Sierkdejongh@mirrorcontrols.com 29

Müller-BBM VibroAkustik Systeme Emiel Barten +31 (0)529 795036 eBarten@muellerbbm-vas.nl 30

NLR (Nat. Lucht & Ruimtevaartlab.) Erik Wegkamp +31 (0)527 248464 wegkamp@nlr.nl 31

NXP René Rongen +31 (0)65 1171461 rene.rongen@nxp.com 32

Peutz Industrieel Ontwerp bvba Raymond Peutz +32 (0)3 2575458 info@peutz.be 33

Philips Healthcare Patrick Langenhuizen +31 (0)6 22970513 patrick.langenhuizen@philips.com 34

Philips Innovation Services 
Quality and Reliability Marc Kuilder +31 (0)40 2748359 Marc.Kuilder@philips.com 35

Philips Lighting Boudewijn Jacobs +31 (0)6 20011530 boudewijn.jacobs@philips.com 36

Plantronics B.V. Harry Roossien +31 (0)591 673750 harry.roossien@plantronics.com 37

Reden B.V. Jakko Nieuwenkamp +31 (0)88 5202500 j.nieuwenkamp@reden.nl 38

Rycobel Mark de Waard +32 (0)56 782170 info@rycobel.nl 39

Sensata Technologies Holland B.V. Jan Bakker +31 (0)546 879555 j-bakker@sensata.com 40

Siemens Industry Software Tom Boermans +32 (0)16 384553 Tom.boermans@lmsintl.com 41

TE Connectivity Dop Jooren +31 (0)73 6246246 d.jooren@te.com 42

Technex b.v. Doeke-Jan van der Meulen +31 (0)75 6474567 info@technex.nl 43

Teledyne DALSA Erik Janssen +31(0)40 2599000 erik.janssen@teledynedalsa.com 44

Thales Cryogenics Ronnie van Leeuwen +31 (0)40 2503714 ron.vanleeuwen@nl.thalesgroup.com 45

Thales Nederland B.V. Harry Grote Beverborg +31 (0)74 2483219 harry.grotebeverborg@nl.thalesgroup.com 46

TMC Group N.V. TMC Group N.V. +31 (0) 40 2392260 info@tmc.nl 47

TNO Technical Sciences Erik Veninga +31 (0)40 2650425 erik.veninga@tno.nl 48

Topa Instituut Brigitte Zwart- Wulder +31 (0)252 245350 brigitte.zwart@topainstituut.nl 49

TP Vision Filip Van Brugghe +32 (0)469 929233 filip.vanbrugghe@tpvision.com 50

Weiss Technik Nederland B.V. Dirk van Manen +31 (0)344 670400 info@weisstechnik.nl 51



54 55

ABtronix B.V. Dhr. A.C.H.M. Bastiaanssen

Adimec Advanced Image Systems B.V. Dhr. B. Jessen

Airbus Defence and Space Dhr. J. Geerse

Airtest Solutions B.V. Dhr. B.A. Hagenbeek

ASML Dhr. Robert Swinckels

Barco N.V. Mevr. D. Deboeure

Binder GmbH Dhr. C. Koster 

CTS Nederland Dhr. A. Gijsbertsen

Dewetron Benelux BV Dhr. A. de Bué

DmunB/KCW&M Dhr A. Tempelman

ENMO Sound & Vibration Technology Dhr. B.  Gaasbeek

European Test Services B.V. Dhr. A. Kübler

FMEC Dhr. D. Pissoort

Fokker Elmo B.V. Dhr. D. Heeren

Hielkema Testequipment B.V. Dhr. T. Hielkema

Holland Innovative Dhr. R. Schop

Imec Dhr. B. Leekens

IPS Dhr. R. van Dijk

j.j. bos b.v. Dhr. C. Goudriaan

Jabil Circuit Belgium B.V. Dhr. P. Achten

Klima-Testtechniek B.V. Dhr. J. Janssen

Laboratoria de Nayer Dhr. F. Nauwelaerts

MASER Engineering B.V. Dhr. ing. K. Revenberg

Mirror Controls international B.V. Dhr. S. de Jongh

Müller-BBM VibroAkustik Systeme Dhr. E. Barten

Nat. Lucht- & Ruimtevaartlab. Dhr. E.J.A. Wegkamp

NXP Semiconductors NV Dhr. René Rongen

Peutz Industrieel Ontwerp bvba Dhr. R. Peutz

Philips Healthcare Dhr. P. Langenhuizen

Philips Innovation Services Dhr. M. Kuilder

Philips Lighting Dhr. B. Jacobs

Plantronics B.V. Dhr. H. Roossien

Reden B.V. Dhr. J. Nieuwenkamp

Rycobel Dhr. M. de Waard

Sensata Technologies Holland B.V. Dhr. J. Bakker

Siemens Industry Software Dhr. T. Boermans

TE Connectivity Dhr. D.M.J. Jooren

Technex B.V. Dhr. D-J. van der Meulen

Teledyne DALSA Dhr. E. Janssen

Thales Cryogenics Dhr. R. van Leeuwen

Thales Nederland B.V. Dhr. H. Grote Beverborg

TMC Group N.V. Dhr. M. Dogge

TNO Dhr. E. Veninga

Topa Instituut Mw. B. Zwart - Wulder

TP Vision Dhr. F. van Brugghe

Weiss Technik Nederland B.V. Dhr. D. van Manen
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