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WAT DOET DUITSLAND BETER DAN NEDERLAND?
De economie van ons land en die van onze oosterburen zijn sterk met elkaar
vervlochten. Toch lijkt, juist nu in een periode van stagnatie van de groei, het
momentum van de economie in Duitsland anders te zijn dan dat in Nederland.
Ook, en misschien wel extra sterk, merken we dat in de technologiebranches.
Veel technisch/technologische producten komen van Duitse, vaak familie-,
bedrijven. En zeker macro-economisch gaat het in Duitsland nu echt beter
dan in ons land.
Voor het FHI-federatiebestuur was deze observatie eind 2012 aanleiding om als
thema voor het jaarlijkse federatiecongres en ontmoeting van de branche met
de Haagse politiek te kiezen voor ‘Wat doet Duitsland beter dan Nederland?’
Bij die keuze had FHI geen weet van het rapport ‘Vasthoudend Innoveren’,
een onderzoek naar het Duitse wetenschapslandschap en R&D beleid, dat
begin februari werd gepubliceerd door de Adviesraad voor het Wetenschapsen Technologiebeleid, AWT en het Duitsland Instituut, DIA. In dat rapport
komen belangwekkende vragen aan de orde over het verschil in continuïteit
in technologie- en industriebeleid in beide landen. Maar het rapport zegt ook
dat Nederland verder is dan Duitsland in het vertalen van technologie naar
technologische dienstverlening. Daarnaast leven er vragen over de betekenis van
de ‘familiebedrijftraditie’ in Duitsland. Is dat het geheim achter het succes?

Op 17 april gaat FHI hierover in discussie met politiek Den Haag. De FHI-voorzitter,
Eric van Schagen is warm voorstander van de familiebedrijf-gedachte.
Martin Schuurmans was betrokken bij het onderzoeksrapport en heeft veel
internationale ervaring in het veld van technologie. Bedrijven als ASML en Bosch
Rextroth kennen vanuit de praktijk de verschillen tussen technologiebedrijven in
Nederland en Duitsland.
En wat vindt Den Haag er van? Vertegenwoordigers van de coalitiepartijen en
van de oppositie zullen aanwezig zijn om in debat te gaan met de aanwezige
technologieondernemers.

PROGRAMMA FHI FEDERATIECONGRES
woensdag 17 april 2013
15.00 uur

Ontvangst

15.30 uur

Inloop in de zaal

15.45 uur

Waarom de technologiebranches graag benchmarken

Introductie op het thema
	
Eric van Schagen · voorzitter FHI, federatie van technologiebranches, ceo Simac Techniek

15.50 uur	
Vasthoudend innoveren, hoe Duitsland dat doet
	
Wat we leren uit de studie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT

	
Martin Schuurmans · lid AWT, voorzitter International Advisory Board NanoNextNL, voorzitter International
Advisory Board Holst Centre, senior advisor Innovation and Entrepreneurship the Lisbon Council, Brussels

16.10 uur	
Een ondernemer in de politiek ziet mogelijkheden
Jan Vos · lid Tweede Kamer voor de PvdA

16.30 uur	Paneldiscussie met:
Rob Hartman · director strategic technology program, ASML

• Duitse toeleveranciers en Angelsaksische klanten in de technologieketen, hoe werkt dat?
Jörg de la Motte · general manager Bosch Rexroth B.V.

• Ervaringen van een Duitse general manager in een technologiebedrijf in Nederland
Anne-Wil Lucas · lid Tweede Kamer voor de VVD

• Wat de politiek kan bijdragen aan verbeteringen in Nederland
17.30 uur

Technologieborrel
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ROUTEBESCHRIJVING
DE NIEUWE OF LITTÉRAIRE SOCIËTEIT DE WITTE LIGT AAN HET PLEIN 24

Routebeschrijving
Amsterdam A4 tot Prins Clausplein.
Rotterdam A13, vervolgens A4 tot Prins Clausplein.
Utrecht A12 tot Prins Clausplein.
Vanaf het Prins Clausplein:
U volgt de borden Den Haag Centrum over de Utrechtse Baan. Aan het eind van dit stukje snelweg gaat
u linksaf de Zuid-Hollandlaan op. U zorgt dat u het Malieveld aan uw linkerhand houdt.
Bij de verkeerslichten (T-kruising) linksaf de Koningskade op. Vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf
het Korte Voorhout op. Hierna tweede straat linksaf de Lange Houtstraat in. Dan rijdt u rechtdoor de
SOCIËTEIT DE WITTE
PLEIN 24
2511 CS DEN HAAG
POSTBUS 11589
2502 AN DEN HAAG
TEL. (070) 360 79 33
WWW.SOCIETEITDEWITTE.NL

FEDERATIE VAN
TECHNOLOGIEBRANCHES

Pleingarage in waar u uw auto (betaald) kunt parkeren. Aan de andere kant (de Uitgang) verlaat u de
pleingarage weer en vindt u de Sociëteit de Witte aan de rechterkant. Sociëteit de Witte bevindt zich op
een loopafstand van circa tien minuten van het NS Centraal Station en van het Malieveld. In de nabije
omgeving bevinden zich meerdere parkeergarages. Wij adviseren u te parkeren in de parkeergarage
‘Malieveld’ of ‘Stadhuis’, aangezien de parkeergarage ‘Plein’ vaak lange wachttijden oplevert.
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