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MEER MET MINDER
TECHNOLOGIE ALS SLEUTEL

Ongebreidelde groei is niet goed voor de mensheid. Dat wisten we wel, 
maar milieuproblemen, politieke spanning rond grondstoffenschaarste, het 
onbetaalbaar worden van ons zorgstelsel en economische recessie, dat alles 
drukt ons met de neus op de feiten. Groei om de groei kan echt niet meer.

Maar stilstand is achteruitgang. De groei van de wereldbevolking houden 
we niet tegen en er is nog veel armoede en achterstand in de wereld om te 
bestrijden. Intensivering van economisch handelen kan daarbij helpen. Voor de 
technologiebedrijven in Nederland is het de vraag hoe zij daar een rol in kunnen 
en willen spelen. Hoe kan technologie worden ingezet, waarde toevoegen, van 
weinig iets, meer maken? Wie speelt welke rol in dat streven? Ondernemers, 
verzekeraars, overheden, financiers, wetenschappers?

Het FHI Federatiecongres wil deze vragen adresseren. Op veel plaatsen in onze 
organisaties, netwerken en bij mensen leven ideeën, ontstaat creativiteit, 
enthousiasme. Maar helaas, regelmatig groeien ook frustraties, ontstaan 
belemmeringen. FHI wil met haar leden en stakeholders op 16 april nadenken 
en spreken over routes om het beter te doen. Hoe kunnen we met de beperkte 
middelen die we beschikbaar hebben meer realiseren. 

Het gebeurt aan de hand van een mooi voorbeeld uit de technologieketen, het 
puur Nederlandse bedrijf Synthon, dat zich vanuit vrijwel niets in korte tijd 
ontwikkelde tot een fors, internationaal opererend bedrijf. 

Achmea is ook een bedrijf dat midden in de waardeketen opereert en wel in een 
waardeketen waar de ongebreidelde groei dreigde vast te lopen. Hoe worden 
daar de rampscenario’s omgebouwd tot wintrajecten? Wat zijn de bijwerkingen 
van de toe te dienen medicijnen en hoe zetten we die om in extra stabiele, 
duurzame gezondheid?

Hoe ziet Den Haag, de politiek haar rol hierin? En wat vinden de 
technologiebranches daarvan? Wat kan er minder en wat wordt er meer?



15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Inloop in de zaal

15.45 uur Introductie op het thema 

  Eric van Schagen · voorzitter FHI, federatie van technologiebranches / DGA Simac Techniek

15.50 uur  Investeren tegen de trend in, met inzet van technologie als sleutelfactor: 
een nieuw pharmaceutisch r&d- en productiebedrijf in Nederland 

  Aad van de Leur · coo Synthon

16.10 uur   Ondernemen en technologie, 
intake criteria voor zorginnovaties, meer met minder

 Hans Hopmans · senior manager Strategie & Inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid

16.30 uur   Economische groei en een slankere overheid, 
gaat dat lukken?

 Kees Verhoeven · lid Tweede Kamer D66, woordvoerder Economische Zaken

16.50 uur  Paneldiscussie met:

 Willem van den Berg · TIIN Capital
 

 Rob de Vroet · managing director Medisize / voorzitter FHI branche Medische technologie
 

 een nader te bepalen lid van de Tweede Kamer
 

17.30 uur Technologieborrel

PROGRAMMA FHI FEDERATIECONGRES woensdag 16 april 2014
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

de heer          mevrouw

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden

MEER MET MINDER
Investeren in kostenreductie en meeropbrengst, 
sleutelrol voor technologie

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres niet 
automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan hand-
matig het volgende e-mailadres in: marina@fhi.nl. 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38.

Is op woensdag 16 april 2014 aanwezig bij:
(graag aankruisen wat van toepassing is)

 Federatiecongres “MEER MET MINDER”;
 aanvang 15.00 uur

 Technologieborrel;
 aanvang 17.30 uur

 is op 16 april 2014 helaas verhinderd

RSVP vóór 14 april 2014



ROUTEBESCHRIJVING

Postbus 366 · 3830 AK  Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 
FEDERATIE VAN
TECHNOLOGIEBRANCHES

Uraniumweg 23 · 3812 RJ Amersfoort
Postbus 2099 · 3800 CB Amersfoort
Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38
Internet www.fhi.nl · E-mail info@fhi.nl

SOCIËTEIT DE WITTE

PLEIN 24

2511 CS DEN HAAG

POSTBUS 11589

2502 AN DEN HAAG

TEL. (070) 360 79 33

WWW.SOCIETEITDEWITTE.NL

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 

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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