
Concept seminaromschrijvingen E&A 2023  
 
Seminaroverleggen zijn digitaal 
 
Internet of Things________________________________Donderdag 15 december 9.30 – 11.00 uur  
In dit seminar willen we de uitdagingen van Internet of Things belichten. Onderwerpen die binnen dit 
seminar aan bod kunnen komen zijn Low Power, Cyber Security, RF Technology en data overdracht. 
Er wordt interesse vanuit een brede groep marktsegmenten verwacht en dus is een goede bespreking 
van de aanpak in het overleg op 15 december gewenst. 
 
Industrial Design_________________________________ Donderdag 15 december 9.30 – 11.00 uur 
Tijdens dit seminar lichten wij product ontwerpers, elektronica ontwikkelaars, software en hardware 
fabrikanten/leveranciers in over de mogelijkheden en uitdagingen bij het design van producten, 
apparaten of machines, die concreet toepasbaar zijn in de industrie. Onderwerpen die hierbij aan bod 
zullen komen zijn; User Interface Design, HMI en behuizingen.  
 
Elektronicaproductie (Smart Industry) en reshoring______Donderdag 15 december 11.30 – 13.00 uur 
Smart Industry gaat in op het slimmer, efficiënter en effectiever produceren. Dat wordt gerealiseerd 
door het koppelen van productieprocessen met ICT. De focus bij dit seminar zal met name liggen op 
het zo efficiënt, effectief en flexibel mogelijk produceren en de samenwerking van meerdere bedrijven 
binnen de keten. De onderlinge communicatie (M2M) tussen productiemachines speelt bij het gehele 
productieproces een cruciale rol. Ook is de reshoring van elektronicaproductie naar de Benelux een 
actueel en mogelijk onderwerp. Wat biedt dit voor voordelen voor de klant en hoe maken wij dit 
mogelijk? 
 
Het zoeken en binden van technisch personeel_________Donderdag 15 december 11.30 – 13.00 uur 
Het is algemeen bekend dat veel bedrijven zoeken naar technisch personeel. Vacatures blijven soms 
lang open staan, de nieuwe aanwas van technici vanuit scholen- en universiteiten is beperkt en in 
bepaalde regio’s is het probleem nog groter door een groot aanbod aan (High) Tech bedrijven. Om 
onze concurrentiepositie in de Benelux te behouden/verbeteren is personeel enorm belangrijk.  
In dit seminar kijken wij o.a. naar mogelijkheden en handvatten voor bedrijven op het gebied van 
interne scholing, omscholing, referral recruitment en maken wij een link naar scholen/universiteiten 
met als doel om personeel te vinden en te binden.  
 
Hardware design vóór productie____________________Donderdag 15 december 13.30 – 15.00 uur 
Een goed doordacht hardware design kost in eerste instantie veel tijd en effort. Die inspanningen 
verdien je ruimschoots terug wanneer de productie soepel en zonder fouten verloopt (First time 
right). Dit seminar laat de bezoeker zien hoe een goed en doordacht hardware design bijdraagt aan 
een kortere Time to Market en uiteindelijk lagere kosten. 
 
Supply Chain Management/ Obsolescence management_ Donderdag 15 december 13.30 – 15.00 uur 
In de huidige componenten schaarste zijn deze onderwerpen crucialer dan ooit. Het gaat bij supply 
chain management om het strategisch coördineren van toeleverketens waarbij goed samenwerken 
met partners zowel binnen als buiten de keten essentieel is. Wanneer componenten uit een product 
niet meer verkrijgbaar zijn of met extreem lange levertijden begint de zoektocht naar een vervangend 
component met dezelfde functionaliteiten en specificaties (obsolescence management). Ook gaat dit 
veelal gepaard met het maken en kwalificeren van een nieuw productontwerp. Naast componenten is 
obsolescence management ook van toepassing op software, materialen en processen. Obsolescence 
management en Supply Chain management beperken de risico’s en vergroten de winstgevendheid van 
een product. In dit seminar is ook een link te maken naar de schaarste op de semiconductor markt.  
 
 



 
Automotive / e-mobility ___________________________ ___Vrijdag 16 december 9.30 – 11.00 uur 
Het elektrificeren van voertuigen maakt een enorme groei door. Hierbij is een essentiële rol 
weggelegd voor elektronica (hardware en software). De ontwikkelingen en verbeteringen volgen 
elkaar in een rap tempo op. Wat zijn de huidige uitdagingen in de e-mobility markt en hoe kunnen wij 
deze oplossen/verbeteren door hardware- (denk aan accu’s/vermogenselektronica) en 
softwareontwikkelingen? En hoe zit dit met materialen en grondstoffen? Wij gaan met elkaar open dit 
overleg in en kijken naar een passende richting.  
  
(Embedded) Software Design___________________________Vrijdag 16 december 9.30 – 11.00 uur 
Dit seminar informeert engineers en toepassers van embedded software over de mogelijkheden en 
uitdagingen bij het design van (embedded) software voor producten, apparaten of machines. De 
software bepaald grotendeels de functionaliteit van producten. Belangrijke vraagstukken kunnen zijn; 
hoe houd ik deze software op afstand up-to-date? En hoe zit het met de traceerbaarheid, levensduur, 
betrouwbaarheid en kwaliteitsmanagement?  
 
Design for Circularity__________________________________Vrijdag 16 december 11.30 – 13.00 uur 
Mede door de materialen- en grondstoffen schaarste van dit moment is circulair design relevanter dan 
ooit. Design for circularity draagt bij aan het verlengen de levenscyclus van producten zodat die 
minder snel vervangen hoeven te worden. Een ander belangrijk aspect is het hergebruik en de 
(mogelijke) omvorming van de grondstoffen, wanneer het product aan het eind van zijn levensduur is. 
Bij een productontwerp is het ook belangrijk om gebruik te maken van duurzame 
materialen/grondstoffen. Hoe wij, als elektronicabranche, kunnen bijdragen aan de circulaire 
economie is het onderwerp van dit seminar.  
 
Er is geen los seminar op het gebied van Test & Meet. Dit komt wel voor in veel van bovenstaande 
seminars en is natuurlijk van essentieel belang. Daarom vragen wij Test & Meet bedrijven om te kijken 
bij welk onderwerp zij aansluiting hebben/zien. 


