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Testen om uiteindelijk tot producten te komen die in praktijkomstandigheden net zo 
functioneren als verwacht wordt door de klant. Daar draait het om in het vakgebied 
omgevingstechnologie. Ter bevordering van de ontwikkeling van dit vakgebied is in 
1996 het Platform Omgevingstechnologie (PLOT) opgericht.

Op 8 juni organiseert PLOT een uitgebreid congres waar veel toonaangevende bedrijven en 
sprekers aanwezig zijn om hun laatste kennis te delen met de bezoekers. In het programma  
staan drie thema’s centraal: mobility, renewable energy en 20 jaar PLOT Basics.

Het bestuur van de vereniging zorgt met deze thema’s voor een boeiend programma voor zowel 
de experts als bezoekers die relatief nieuw zijn in dit vakgebied.

Mobility
Binnen het thema mobility krijgen bezoekers te horen op welke manier de mobiliteit ons 
leven verandert en welke testen hierbij komen kijken. Denk hierbij aan de miniturisatie van de 
elektronica in bijvoorbeeld een smartphone of de elektronica en betrouwbaarheid van de nieuwe 
generatie auto’s. Opvallende naam binnen dit thema is Jaap Haartsen (uitvinder van Bluetooth).

Renewable energy
Bij renewable energy is er opvallend veel aandacht voor zonnepanelen. Sprekers staan stil bij 
de prestaties en het testen van zonnecellen voor zowel het gebruik op de grond als in de ruimte. 
Binnen dit thema laten ook onderzoeksinstellingen TNO en ECN de laatste ontwikkelingen zien.

20 jaar PLOT Basics
Triltesten, temperatuurtesten en schoktesten zijn enkele van de testen die onlosmakelijk  
met PLOT verbonden zijn. Tijdens het thema 20 jaar PLOT Basics bespreken diverse experts  
deze testen en kijken ze ook hoe deze (of de verkregen inzichten) in de afgelopen 20 jaar  
zijn veranderd.

De dag wordt afgesloten door futuroloog Wim de Ridder. Tijdens de conferentie wordt stilgestaan 
bij het 20-jarig bestaan van de vereniging. De initiatiefnemers van toen zullen door hopelijk veel 
bezoekers van harte worden bedankt.

De PLOT conferentie is een uitstekend platform om zowel nieuwe ideeën op te doen en nieuwe 
mensen te ontmoeten als juist oude bekenden terug te zien en herinneringen op te halen. 
We zien u graag op 8 juni bij Corpus in Oegstgeest (Leiden). Aan het einde van de dag is  
het ook mogelijk om een reis door de mens (tentoonstelling in Corpus) te maken.

VOOR WIE BESTEMD?

Markten:
• Electronic products manufacturers
• Automotive industry
• Aerospace & defence
• Building materials industry
• Shipbuilding industry
• Machine construction industry
• Packaging industry
• Transport
• Insurance companies

Doelgroepen:
• Product designers/developers
• Quality Assurance officers
• Production technologists
• Product specialists
• Test engineers
• Technical management
• Purchasing officers
• Damage experts
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Pauze

Track: mobility Track: renewable energy Track: 20 jaar PLOT basics

10.30 - 11.00

Programma
Registration

Opening en 20 jaar PLOT door Harry Roossien

Ontwikkelingen op het gebied van Reliability: de geschiedenis, de inzichten en een vooruitblik
Terugkijken is mooi, maar wat kunnen we leren van hoe het vakgebied Reliability Engineering zich tot nog toe heeft ontwikkeld? Welke inzichten 
kunnen we gebruiken om het huidige tempo bij te houden waarin nieuwe producten naar de markt moeten. Deze presentatie gaat in op de 
ontwikkelingen binnen het vakgebied, maar ook op de technologische innovaties die daarbij een belangrijke rol gaan spelen. 
Erik Veninga, V2i (Vors to Innovate)

Trends in levensduurtesten voor  
micro-elektronica
Voortschrijdende miniaturisatie in de 
halfgeleidertechnologie, om meer transistoren 
op een kleiner chipoppervlak te plaatsen 
(bijv. in geheugenchips) en meer chips op 
een steeds kleiner wordende printplaat te 
combineren (bijv. in smartphones), maakt dat 
ook de behuizing van de elektronica steeds 
kleiner wordt. Als gevolg daarvan wordt 
de interactie van de chip met de printplaat 
belangrijker, wat vraagt om een andere 
benadering van levensduurtesten.
Jeroen Jalink, NXP Semiconductors

Hoe draadloze communicatie zich de 
afgelopen 20 jaar explosief heeft ontwikkeld
In 1996 was mobiele telefonie slechts 
weggelegd voor de zakelijke gebruiker. De rest 
ging op zoek naar de telefooncel om onderweg 
te bellen. Mobiele PCs bestonden nauwelijks. 
Anno 2016 bezit iedereen een krachtige 
PC, de smartphone, die via verschillende 
technologieën draadloos contact kan maken 
met andere gebruikers en objecten. Deze 
lezing belicht de stormachtige evolutie die 
plaatsvindt in de ontwikkeling van draadloze 
technologieën.
Jaap Haartsen, Plantronics B.V.

Solar simulation and transport vibration - 
the real life
An enlightening view on the road of weathering 
and transport simulation possibilities.
Frederik Castelain & Mark de Waard, Rycobel

Testing for reliability in photovoltaic modules 
- an overview of testing and characterisation 
techniques
Photovoltaics is one of the main players in the 
move to renewable and sustainable energy 
generation. To meet certification and guarantee 
requirements photovoltaic modules and their 
components need to be reliable and safe. The 
growth of applications in desert regions means 
PV modules need to be even more robust, due 
to the harsher conditions with respect to dust 
and heat. In this presentation we describe 
some standard and some new testing methods 
for PV modules.
Anna J. Carr, ECN Solar Energy

Back to the future - terugblik en evolutie van 
het analysersplatform met de bijhorende 
versnellingsopnemers
De presentatie geeft een terugblik en neemt je 
mee in de evolutie van het analysersplatform 
met de bijhorende versnellingsopnemers in de 
wereld van trillingen.
Bob Gaasbeek, ENMO Sound & Vibration 
Technology

Elektrische treinaandrijvingen in India,  
hoe moeilijk kan het zijn?
Hier in Nederland valt het al niet mee 
om treinen probleemloos te laten rijden, 
maar de omstandigheden in bijvoorbeeld 
India zijn in sommige opzichten nog veel 
zwaarder. Strukton Rolling Stock levert daar 
elektrische aandrijvingen en boordnetten 
voor locomotieven en treinen. Gepresenteerd 
worden de typetesten tijdens de ontwikkeling 
en de ervaringen uit het veld, oftewel: wat er 
alsnog mis kan gaan en wat we daarvan leren.
Wim Platschorre, Strukton Rolling Stock

Reliability validation test substantiation 
including engineering efforts. Introduction  
to the ‘Probability of Detection - PoD’
Introduction of a method to assess ‘more 
objective’ the combination of the Engineering 
Efforts and the actual Scheduled Tests from 
your DVP&R in a Product Development 
Program. A pragmatic method to involve 
technical engineers in setting-up a proper 
Reliability Validation Plan, based on their 
own Design FMEA results and getting them 
enthusiastic for Test Plan creation!
Ronald Schop, Holland Innovative

Effective approach to micro-satellite testing
Testing in the aerospace field is a complex 
undertaking and involves many critical 
activities. In order to verify specific designs 
in a wide variety of applications mechanical 
tests, EMC tests, thermal vacuum tests, and 
attitude simulation needs to be performed. 
This presentation focusses on micro-satellite 
environmental testing.
Dario Hermida, European Test Services  
(ETS) B.V.

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

11.00 - 11.25

12.00 - 12.25

11.30 - 11.55 System Reliability; mastering of large systems
Hoe kun je als organisatie kennis van 
faalmodellen, gebruiksomstandigheden 
expliciet maken, combineren en beschikbaar 
maken voor de gehele organisatie? En wat 
zijn de uitdagingen, maar ook welke nieuwe 
mogelijkheden dienen zich aan?
Marc Schuld, CQM BV

Lunchpauze12.30 - 13.25



Het opstellen van eisen voor omgevingstesten 
vroeger en nu: het FDS
MIL standaard 810 presenteert een methode 
om uit gemeten trillingsbelastingen van 
een elektronische component in bedrijf een 
omgevingstest af te leiden. Dit gedachtegoed 
vond ook zijn weg bij de ontwikkeling van 
diverse standaards en zelfs bij de sign off van 
dragende voertuigcomponenten. Het relatief 
recente ‘fatigue Damage Spectrum’ heeft 
vooral bij elektronische componenten voor 
dieselmotoren een doorbraak gerealiseerd.
Simon de Cock, SdC Engineering Consultancy 

Durability testing in Automotive
Explanation of Durability Testing. What are the 
reasons for testing? How are tests performed? 
What’s the correlation to reality?
Eddy Markovic of Pascal Rutten,  
Benteler Engineering Services Helmond

Paving the way for clean energy. Ensuring 
safe, secure and reliable products and 
components
To grow the market, the renewable and storage 
industry must prove the safe and reliable 
operation of its products. Compliance with 
current and future standards to improve quality 
is mandatory and requires testing during R&D to 
identify safest solutions early on and stringent 
quality control to minimize risk. The speaker 
provides an overview of the current discussion 
on safety and norms and showcases solutions of 
renowned test institutes.
Andrea Bodenhagen, Weiss Technik

14.00 - 14.25

De historie van het PLOT
Van NEVOT naar PLOT en hoe het PLOT volwassen werd. In 1995 werd er bij verschillende bedrijven geïnformeerd of er belangstelling bestond voor 
een Nederlandse Vereniging van Omgevingstechnieken. De werkelijke oprichting van een ‘Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’ vond op 
30 augustus 1996 plaats. We duiken in de archieven en brengen oude ideeën weer voor het voetlicht. Zijn we de koers gevaren die in 1995 werd 
uitgedacht?
Jan Geerse, Secretaris PLOT, Airbus Defence and Space Netherlands

Pauze

13.30 - 13.55

Borrel / rondleiding

15.00 - 15.25

16.00 - 17.00

14.30 - 14.55

Platforms als motor van technologie en economie
In de huidige tijd gaan veel ontwikkelingen sneller dan bedrijven kunnen implementeren. Onderzoek voor eigen rekening is steeds vaker 
onbetaalbaar en veel werknemers zijn meer gefascineerd door technologische kansen in hun vakgebied dan door de organisatie waar ze werken. 
Inmiddels kunnen aan platforms veel successen worden toegeschreven. In steeds meer sectoren klopt daar het hart van de vooruitgang.
Wim de Ridder, Futures Studies & Management Consultancy

15.30 - 15.55

Towards an optimized and predictable 
lifetime of thin film solar cells
In the solar industry, the lifetime of solar 
modules is of great importance. Upcoming thin 
film solar technologies enable the fabrication 
of flexible, free-form, light-weight solar 
modules. The application possibilities with 
these thin film solar modules seem endless, 
but what does it mean for the lifetime of such 
modules? Frank de Graaf will talk about real 
live electrical measurement possibilities 
to give researchers, manufacturers and 
investors unprecedented analysis tools 
towards necessary confidence in solar 
module reliability.
Frank de Graaf, TNO

HALT - HASS basics, ontwikkelingen in de 
afgelopen 20 jaar 
In de jaren 90 is er onderzoek gedaan 
naar een meer effectieve testtechniek 
om robuustheidsproblemen in nieuwe 
electronische systemen sneller en beter op te 
sporen. Tijdens de lezing gaat de spreker in op 
Highly Accelerated Life Test (HALT) en Higly 
Accelerated Stress Screening (HASS). Met 
deze methoden is de afgelopen 15 jaar al veel 
ervaring opgedaan bij MASER Engineering. 
Deze inleiding maakt u deelgenoot van deze 
ervaringen.
Simon Bakker, MASER Engineering

Hoe testprogramma’s en methodieken 
evalueren en hoe daarmee om te gaan
Door de jaren heen zijn testprogramma’s, 
testmethodieken en beschikbare data enorm 
gegroeid. Allemaal gunstige ontwikkelingen, 
maar ook leidend tot grote programma’s en 
data overflow. Hoe gaan we daarmee om in 
relatie tot de steeds mondiger, veeleisender 
en twitterende klant? Hoe kan een oude 
techniek ons in deze nieuwe wereld helpen? 
Een introductie tot QFD en tailored testing.
Harry Roossien, Plantronics B.V.

Track: mobility Track: renewable energy Track: 20 jaar PLOT basics
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