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Open deur
In Rotterdam staat de Nieuwe Delftse Poort. Het is een kunstwerk
dat in 1995 is neergezet als een replica van de oude Delftse Poort,
die net voor het bombardement van 1940 werd afgebroken omdat
men toen een nieuwe wilde bouwen. Vanwege de oorlog is dat

14

toen niet gebeurd. De nieuwe Delftse Poort staat symbool voor het
succes van de Nederlandse economie van de twintigste en
de eenentwintigste eeuw: een open poort, volledig transparant.
PUBLICATIES

Ons succes is het succes van een open economie. Dat succes is

Eerdere uitgaven van Signalement

nagevolgd door China. Sinds de ‘open deur politiek’ van 1979 is

zijn terug te vinden op www.fhi.nl

de slapende reus wakker en jaagt het enorme land de wereld
economie aan. Een open poort en open deuren, wat is de
betekenis daarvan? Een actuele vraag in een tijd waarin de roep
om het sluiten van grenzen aanzwelt. Nederland, Rotterdam
voorop, is ‘the gateway to Europe’. Dankzij de geografische ligging,
de Rijndelta aan de Noordzee, bereikbaar over alle oceanen, met
een enorm achterland, zijn we groot geworden. Wij hadden belang
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bij een verenigd Europa zonder grenzen. Hoewel, hoewel….
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Zonder grenzen geen poorten. Een ‘gateway’ houdt in dat er

Bureau FHI

ergens een doorgang nodig is. Een open deur, blijft een deur.

Emmar Sinnige

Handel vindt al sinds mensenheugenis plaats aan poorten, niet

Marvin Monrooij

midden in het open veld waar geen grenzen zijn. Onze welvaart is

Kees Groeneveld

gebouwd op het bestaan van grenzen. Maar wel van grenzen die

Paul van Nieuwenburg, MUNTZ

je kunt passeren, waar overheen goederenstromen gaan, culturen
elkaar ontmoeten en stimuleren tot uitwisseling, innovatie.

’T is zover, de vijfde branche
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Bart de Liefde ziet
technologieontwikkeling
sneller gaan dan wetgeving
kan bijhouden

’Het gaat ons te goed’

Internet: www.fhi.nl
E-mail: info@fhi.nl
Grensverkeer is goed, ook wat betreft mensen. Waarom hebben
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we dan zo’n probleem met migratiestromen? Eigenlijk omdat het

MUNTZ

ons te goed gaat. Althans, in verhouding tot andere delen van
de wereld. Hoeveel decennia lang is ons al niet voorspeld dat de
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Noord/Zuid tegenstelling zou leiden tot enorme fricties? Het arme
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zuiden zou vroeg of laat de welvaart bij ons komen opeisen.
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open poorten, die open deuren heen gaan. En dan wel twee

Drukkerij Van de Ridder

kanten op. Wij dus ook meer naar het zuiden met onze business,

Dat gebeurt nu. De oplossingsrichting is simpel, meer door die
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onze innovatiekracht. Met kosten die voor de baat uit gaan.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Simpele oplossingen blijken vaak te botsen tegen weerbarstige

nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten

praktijk, gevestigde belangen en kortzichtigheid. Geen reden om

en onvolledigheden niet worden ingestaan

die oplossingen dan maar niet beet te pakken.

en aanvaarden de auteurs, redactie en het
bureau van FHI geen aansprakelijkheid.
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COVERSTORY

Maikel Beerens, CEO van Xilloc

‘Over 10 jaar
printen we
weefsel, wedden?’

Briljant of niet, het is Maikel Beerens niet komen

Diep van binnen wist ik, dit ben ik niet.

aanwaaien. Integendeel, hij heeft er hard voor

Op moment heb ik besloten dat het roer om

moeten knokken en grote overwinningen moeten

moest. Rigoreus!”

behalen. Op zichzelf en op zijn omgeving met
wie hij niet altijd dezelfde visie deelde. ‘What’s

En het roer ging om?

new’, zult u zeggen. Inderdaad, de weg naar

“Nou en of. Ik ben op eigen initiatief een

succes ligt bezaaid met anekdotes over stroeve

tweede keer naar Maastricht Instruments

onderhandelingen en op een haar na gestrande

gegaan. Na een stevig gesprek werd mij het

start-ups. Maar toch, dit verhaal is anders.

voordeel van de twijfel gegund en ben ik met

Al was het alleen maar omdat het zo’n tien jaar

een proefperiode van een week, die ik overigens

geleden begon met een hele dikke onvoldoende.

zelf had voorgesteld, alsnog toegelaten. Het

Maikel Beerens was toen twintig.

buitensporige studentenleven heb ik meteen
gelaten voor wat het was en ik ben gaan

Een dikke onvoldoende, tjonge,

sporten. Eenentwintig kilo in zes maanden.

waar kreeg je die voor?

Niet slecht, hè? Want ook wat dat betreft waren

“Voor mijn eerste stage. Niet die bij Maastricht

mijn ogen geopend: als je iets wilt, moet je niet

Instruments, waar we het zo over gaan hebben,

wachten, maar het doen, je hebt je toekomst

maar bij Medtronic. In die tijd was ik na twee

in eigen handen.”

serieuze studiejaren het studentenleven

Wist u dat het wereldbekende Nike-logo, u weet wel die swoosh, ooit is ontworpen
door een stagiaire. Jazeker. Kreeg ze 35 dollar voor. Briljante stagairs, je ziet ze maar
weinig, maar ze zijn er wel. In de medische technologie liep er eentje rond, niet eens

uitbundig aan het vieren. Ik was voor het eerst

Waarom wilde je eigenlijk zo graag een

het huis uit en, zoals een op kamers wonende

stageplaats bij Maastricht Instruments?

student van negentien betaamt, als een blok

“Omdat ik als student medische technologie,

gevallen voor de verleidingen van de kroeg,

zeg maar medisch productontwikkelaar in de

de snackbar en het Maastrichtse nachtleven.”

dop, daar helemaal op mijn plek zou zitten.

zo heel lang geleden nog, bij Maastricht Instruments. Maikel Beerens, ondertussen

En dat bleek ook het geval te zijn. Ik heb mijn

alweer enige tijd CEO van Xilloc, een bedrijf dat 3D-geprinte implantaten en

Klinkt bekend, behalve dat Limburgse dan,

stage vlekkeloos afgerond. Men was dusdanig

onderdelen ontwikkelt voor medische en industriële toepassingen.

én vooral leuk. Hoort er bij toch?

tevreden dat ik er zelfs vakantiewerk mocht

“Jawel, maar zo heel leuk was het eigenlijk

doen en er één dag in de week kon blijven

niet. Vroeger paste ik namelijk nergens bij.

werken. Naast mijn afstudeertheorie. En in die

Ik ben dyslectisch, zachtaardig, anders dan

periode gebeurde het. Ik werd verliefd. Tot over

anderen. En werd om die reden erg gepest.

mijn oren. Op het onderwerp Patiënt Specifieke

Nee, het was geen fijne tijd. Zonder af te willen

Implantaten. Nu was er vanuit de afdeling

dwalen in details, ik denk dat mijn gedrag een

Kaakchirurgie en Plastische chirurgie de vraag

soort escape was. Een reactie op de periode

ontstaan of het mogelijk was om ontwerpen

daarvoor. Met als gevolg een BMI ver boven de

voor schedelimpantaten direct vanuit CT-scans

25 en een vette – terechte – onvoldoende voor

te genereren. Op zich niet zo’n gekke vraag.

mijn eerste stage. Maar het ergste moest nog

Het maken van schedelimplantaten was in die

komen, tot overmaat van ramp werd ik vanwege

tijd vooral een handmatige aangelegenheid en

die onvoldoende afgewezen bij Maastricht

erg tijdrovend. CT-scans werden alleen gebruikt

Instruments. En daar wilde ik nou net heel graag

om diagnoses te stellen. Ik kreeg de afstudeer

mijn tweede stage lopen. Tja, daar stond ik dan,

opdracht om er de software en techniek voor

in een weekend, tijdens carnaval nota bene,

te ontwikkelen. En om een lang verhaal kort te

na te denken over hoe ver ik was afgegleden.

maken, dat is me gelukt.”

TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG FOTOGRAFIE LEO DE JONG

Lees verder op de volgende pagina
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Wauw! In je eentje?

honderd stagedagen een award te winnen,

Over balans gesproken, FHI is bezig met

“Niet helemaal, het was teamwork. Tijdens dat

dan lukt het me ook om in honderd vrije dagen

het opstellen van een manifest om de

project heb ik trouwens gebruik mogen maken

een bedrijf te starten. Ondernemen is immers

belangrijkste gedachten die leven in de

van de medische gegevens van een patiënt.

niks anders dan de daad bij het woord voegen.”

branche onder de aandacht te brengen

Een echte patiënt. Dat heb ik niet meteen

van de politiek. Wat zijn zaken waarvan

gemeld bij mijn stagebegeleider van de

jij zegt, die zijn uit balans, daar zou op

opleiding. Pas tijdens mijn afstudeerpresentatie

ingegrepen mogen worden?

kwam dat naar voren in het filmpje dat ik toen
vertoonde. Men was stomverbaasd! En onder
de indruk, want wat een eer, de Fontys
Technology Award 2006 werd mij toegekend.
Bovendien mocht ik bij Maatricht Instruments
blijven, ik kreeg een contract.”

’Ik won vijf awards,
waaronder de Shell
LiveWIRE Award. Dat trok
natuurlijk de aandacht’

“Een manifest, heel goed FHI. Twee dingen. Ten
eerste, de winstbelasting. Wat je voortdurend ziet
is dat partijen in hun verkiezingsprogramma’s
budgetten toekennen aan posten om die na
de verkiezingen doodleuk naar beneden bij te
stellen. Zet die budgetten vast en laat onderne
mers bepalen waar hun winstbelasting naartoe

Is dat ethisch verantwoord? Het lot van een

gaat. Is het beoogde bedrag bereikt dan kan

patiënt in handen leggen van een stagiair?

het eventuele overschot naar een andere post.

“Ik begrijp dat je die vraag stelt, maar zo

Ten tweede, maak subsidietrajecten toeganke

moet je het niet zien. Het betrof zoals ik al

Aldus geschiede.

lijker. En help bedrijven om hun innovaties af te

zei teamwork. Er zat dus een hele batterij

“Inderdaad, maar het had wel een staartje.

zetten. Want het is toch absurd dat je aan de

specialisten bovenop. Zowel uit de medische

Maastricht University Medical Centre, MUMC+,

ene kant met de Shell LiveWIRE Award gestimu

als de technische wereld.”

de moederorganisatie van Maastricht

leerd wordt om te innoveren en aan de andere

Instruments en ik bleken namelijk behoorlijk van

kant je producten hier vanwege allerlei restricties

Een award, een contract, ik kan me

mening te verschillen over nogal wat essentiële

en regels nauwelijks kunt vermarkten. Terwijl dat

voorstellen dat je zelfvertrouwen een

zaken, zoals de aandelenverhouding en het

in het buitenland geen probleem is.”

enorme boost kreeg.

intellectueel eigendom. Al met al zijn we daar

“Heel anders dan in mijn middelbare school

zo’n anderhalf jaar over aan het onderhandelen

groeifinanciering mocht aantrekken. Dat heb ik

tegenwoordig gebruiken we materialen als

Heb je met die industriële tak louter

Maar verder gaat alles goed, hè?

tijd. Maar je hebt gelijk, ik zag mogelijkheden.

geweest. Desondanks had ik na onze

gedaan. En dat niet alleen, ik ben in zee gegaan

titanium, PEEK en calciumfosfaat. En maken we

financiële bedoelingen?

“Absoluut. Ik heb een geweldig team mensen

Grote mogelijkheden. Een zelfstandig bedrijf dat

start mijn businessplan naar een aantal

met een sterke partner van buitenaf. Daarmee

nu nog uitsluitend 3D-prints ter vervanging van

“Nee. We hebben hem in het leven geroepen om

aan boord, we hebben een perfecte partner in

wereldwijd ziekenhuizen en specialisten zou

competities gestuurd. En niet zonder resultaat,

was Xilloc zoals ik het voor ogen had een feit.

botweefsel, ik voorspel je dat we binnen tien jaar

de Euregio aan 3D-printtechnologie te helpen

business en binnenkort staat hier de grootste

voorzien van 3D-geprinte implantaten. Maar

ik won er maar liefst vijf, waaronder de Shell

Een innovatief bedrijf dat zich hoofdzakelijk

bloedvaten printen en binnen vijftig jaar orgaan

en groei van de maakindustrie te bevorderen.

3D-metaalprinter ter wereld. Ondertussen lees ik,

ja, zo snel ging het niet. Ik heb er drie jaar

LiveWIRE Award. Dat trok natuurlijk de aandacht,

bezighoudt met de ontwikkeling en productie van

weefsels. Je begrijpt dat vrijwel alles wat we

Hij is dus te waardevol om alleen als cash cow

meestal als ik onderweg ben via audioboeken,

over mogen dromen. Tot ik in 2009 een vaste

ook van investeerders. Om nog maar een keer

3D-geprinte patient specifieke implantaten voor

doen 3D-printing betreft. Willen we de stappen

te beschouwen. We zijn er buitengewoon serieus

alles wat me als mens en ondernemer maar

aanstelling kreeg aangeboden voor vier dagen

een lang verhaal kort te maken, MUMC+ heeft

de medische sector. Op dit moment bedienen

maken die ik in mijn hoofd heb dan moeten we

mee bezig en hebben er zelfs specialisten op

kan verrijken en probeer ik zo veel mogelijk te

in de week. Toen dacht ik: als het me lukt om in

er uiteindelijk in toegestemd dat ik externe

we zo’n dertig ziekenhuizen in Europa en zijn we

maatwerk om zien te zetten naar commodity

aangenomen. Onze industriële divisie laten we

leren. Van mijn eigen successen en fouten en

de afgelopen vijf doorgegroeid van een nieuwe

producten met de kwaliteit van maatwerk. En

gewoon meegroeien met onze ambities .”

van die van anderen. Het gaat dus goed. En dat

speler naar een voorkeursleverancier.”

is een uitgebreid state-of-the-art machinepark
noodzakelijk.

Gaat de 3D-printer de traditionele

geleden tijdens carnaval.”

“Waar ik het voor doe, bedoel je? Zoals ik al

freesbank vervangen?

Om dat financieel te bewerkstelligen hebben

zei wil ik zakelijk gezien marktleider worden.

Alaaf!

“Deels, maar vooralsnog vullen 3D-printers en

we binnen Xilloc een divisie opgezet waarin we

Daarvoor trekken we voorlopig eerst verder

“Alaaf.”

freesbanken elkaar aan. De schroefdraad die

high-end producten, ook 3D-prints uiteraard,

Europa in. Over een jaar gaan we wereldwijd,

bijvoorbeeld in een 3D-geprinte kaakprothese

ontwikkelen en leveren aan de industrie. Denk

vanuit strategische oogpunt te beginnen

gaat wordt gewoon op een CNC-bank gemaakt.”

aan vliegtuig- en satellietonderdelen. Het maakt

met Amerika. Dat heeft alles te maken met

Maikel Beerens studeerde Medical

allemaal uit van mijn XL-plan.“

internationale regelgeving. Heb je Europa en

Technology aan de HTS in Eindhoven.

Amerika, dan wordt de rest van de wereld

Aan de Universiteit van Leuven begon hij

Je zei net dat Xilloc hoofdzakelijk voor

SIGNALEMENT 01/2016

allemaal dankzij een helder moment tien jaar
Wat zijn die ambities eigenlijk?

de medische sector werkt.

XL?

opeens een stuk makkelijker. Mijn ultieme doel,

vervolgens met de Masteropleiding Bio

“Dat klopt. Kijk, ik ben ambitieus. Ik wil met

“Ik zal je niet vermoeien met cijfers, maar

of zoals je wilt, mijn droom, een plek bij de

Medical Engineering, maar brak die met

Xilloc in 2025 marktleider zijn. Dat moet kunnen.

het komt zoals de naam al doet vermoeden

grootste vijf Medical Device bedrijven. Daarnaast

het oog op de voorgenomen start van Xilloc

We hadden een primeur in 2006 en we hadden

neer op groot denken en groot investeren.

wil ik me persoonlijk blijven ontwikkelen. In de

voortijdig af. In 2011 richtte Maikel Xilloc op.

er één in 2012. Toen met een kaakimplantaat.

Meedrijvend op de buzz die altijd wel rond

wereld waarin we momenteel leven is daar

En de ontwikkelingen gaan maar door, hè. Is

Xilloc hangt, is dat plan over Nederland

nauwelijks ruimte voor. De balans is weg.

een schedelimplantaat nog 100% handwerk,

uitgewaaierd om uiteindelijk neer te strijken op

We zitten in een ratrace waarin we van alles

een polsimplantaat is dat nog maar voor 10%.

de Brightlands Chemelot Campus hier in

moeten en iedereen maar in de pas blijft lopen.

Werd voorheen het originele bot teruggeplaatst,

Geleen, onze nieuwe partner in business.”

Dat ga ik mezelf niet aandoen.”
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Grote bedrijven gaan mkb sneller betalen(?)

Belangrijke
maatregelen in
belastingpakket 2016

DECEMBER

JANUARI

Bron: FD

Een groep Nederlandse bedrijven gaat zijn

het ministerie van Economische Zaken. De vier

toeleveranciers voortaan eerder betalen. Zij

bedrijven hopen dat honderden grootbedrijven

komen daarmee tegemoet aan de ergernis

zich bij hun initiatief zullen aansluiten en dat

onder veel mkb-ondernemers dat zij als

het uiteindelijk standaard wordt om een factuur

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de

toeleverancier te lang moeten wachten

binnen de wettelijke termijn van 30 dagen te

belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de

op hun geld.

voldoen. Uit onderzoek blijkt dat er voor zo’n

beloofde € 5 miljard lastenverlaging een stuk

€ 9 mrd aan onbetaalde facturen van mkb’ers

dichterbij, maar ook maatregelen als de samenvoeging

Heineken, Randstad, FrieslandCampina en

zit bij de overheid en grootbedrijven. Door

van de WBSO en de RDA en een aanscherping van het

Jumbo hebben een manifest ondertekend

snellere betaling kunnen kleine en middelgrote

gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling.

waarin zij beloven dat zij de facturen van kleine

ondernemingen makkelijker aan liquiditeit

toeleveranciers eerder gaan betalen. Het initiatief

komen. Dat zal een impuls geven aan hun

Het belastingpakket voor 2016 bevat onder meer de

heet Betaalme.nu en wordt ondersteund door

investeringen, zo is de verwachting.

volgende belangrijke maatregelen: Door verlaging van

Bron: Crop

het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf
Helaas zijn, nadat dit bericht enige tijd geleden werd bekend gemaakt,

van 42% naar 40,20%, verhoging van de arbeidskorting

nog geen andere grote bedrijven toegetreden tot betaalme.nu, red.

en enkele andere lastenverlagende maatregelen gaan de
meeste mensen er volgend jaar op vooruit. De verhoogde
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 2017
verruimd tot € 100.000. Naast die verruiming is daar recent
nog aan toegevoegd dat de vrijstelling ook mag worden
verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren.
Per 2016 wordt de RDA (Research & Developmentaftrek)
samengevoegd met de WBSO. Vanaf volgend jaar
mogen werkgevers een vergoeding of verstrekking alleen
aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, als het gebruikelijk
is om een dergelijke vergoeding/verstrekking onder te
brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat
omhoog van 41,5% naar 58%. Of bovenstaande en andere
maatregelen doorgaan is onzeker. De Eerste Kamer moet
namelijk nog instemmen met het belastingplan.

22
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400 miljoen van EIB voor MKB

18

JANUARI

Bron: Accent 3 van BDO

Pas op: hoge belastingrente!
Bron: Accent 3 van BDO

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt € 400

leningen. De uitvoering loopt via een van de

Sinds vorig jaar ligt de belastingrente

om nog sneller over te gaan tot het indienen

miljoen beschikbaar voor de financiering van

Nederlandse grootbanken. In 2009 werd al

fors hoger, namelijk op 4%.

van een suppletie. Dat voorkomt onnodige

mkb en Midcap-bedrijven in Nederland.

eens een vergelijkbare overeenkomst gesloten

rentekosten. Het is bovendien verplicht om een

tussen de EIB en een Nederlandse grootbank.

Bedrijven betalen belastingrente als er

suppletie in te dienen zodra bekend wordt dat

Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen

Daarvan hebben toen circa 1.400 Nederlandse

over een eerdere periode te weinig btw

over het verleden te veel of te weinig btw is

krijgen een korting tot 0,75% op nieuwe

bedrijven gebruikgemaakt.

is betaald. Het is dan ook verstandig

betaald.
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’T is zover,
de vijfde
branche
Je zou het een mooi verjaardagscadeau kunnen noemen.
Het jaar van haar zestig jarig bestaan begon voor FHI met
een toast op de toetreding van de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering tot de federatie!

FOTOGRAFIE HENK TUKKER

Na de goedkeuring door beider algemene ledenvergaderingen eind
2015, konden de voorzitters, Piet van Veelen van de branche Gebouw
Automatisering en Eric van Schagen van FHI, op 21 januari 2016 het
glas heffen. Beide organisaties verwachten elkaar te gaan versterken.
De branche Gebouw Automatisering kan nu haar leden het volledige
pakket aan branchediensten van FHI aanbieden, gemakkelijker de
samenwerking vinden over de grens van de eigen branche heen
en meer gewicht in de schaal leggen bij het behartigen van haar
belangen bij de overheid en andere stakeholders.
Anderzijds verwelkomt FHI de nieuwe lidbranche omdat daarmee het
draagvlak van de federatie wordt vergroot en omdat er ook bedrijven
in de andere FHI branches belang hebben bij samenwerking over de
branchegrenzen heen. Een flink aantal FHI bedrijven legt al dwarsver
banden tussen gebouwautomatisering en industriële elektronica of
industriële automatisering, twee van de vier ‘oude’ FHI branches.
De Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is
nog vrij jong. Op 1 januari 2012 werd de vereniging formeel opgericht,
na een korte voorbereidende periode, op initiatief van bedrijven
die waren aangesloten bij andere branches van FHI, bij LonMark
Nederland en bij BACNet. In korte tijd is de organisatie uitgegroeid tot
een stevig samenwerkingsverband van zestig aangesloten bedrijven
die samen een belangrijk deel van het aanbod in Nederland vertegen
woordigen, verdeeld over de waardeketen.
In de afgelopen drie jaar is door het management van FHI met het
branchebestuur en de leden een stevig pakket aan branche activiteiten
ontwikkeld en uitgebouwd, met als jaarlijks hoogtepunt de Nationale
Conferentie Gebouw Automatisering.
Beide voorzitters verwachten dat de Nederlandse Brancheorganisatie
voor Gebouw Automatisering in de nieuwe constellatie gedurende de
komende jaren door zal groeien.
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1956 - 2016 zestig jaar technologiebranches

FHI jubileumfeest in de Grand Ballroom op ss Rotterdam
Op 6 april 1956 werd de coöperatieve vereniging Het Instrument opgericht. Zestig
jaar later heet dezelfde club ‘FHI Federatie van technologiebranches’. Een diamanten
jubileum mag gevierd worden. De exacte datum van 6 april kwam niet perfect uit.
Het is ook wel een beetje extra chique om het net op de twee dagen daarna te
vieren. Dat is wat het wordt. Op donderdag 7 april is er het FHI jubileumcongres in
Sociëteit De Witte, in Den Haag samen met de politiek en ‘stakeholders’ zoals dat
tegenwoordig heet. En dan de dag daarna op vrijdag 8 april is er het FHI Jubileum
feest voor alle leden van de bij FHI aangesloten branches op de ss Rotterdam.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE HANS ELBERS

Als thema voor het federatiecongres is gekozen

FHI. Het hele, in de wereld onvergelijkelijke,

voor ‘historie, actualiteit en toekomstperspectief

chemisch industriële complex dat na de Tweede

van technologie in economie en maatschappij’.

Wereldoorlog daar ontstond, was decennia lang

Hoewel het feest van 8 april echt een FEEST

de ‘driver’ achter de markt voor instrumentatie,

wordt, zonder moeilijke toespraken, is de locatie

analyse techniek en automatisering. En nu zie je

wel heel toepasselijk.Het is een schip dat wel de

vanaf het achterdek, waar FHI feest gaat vieren

‘Grande Dame’ wordt genoemd om haar nostal

het ‘Manhattan aan de Maas’ opdoemen. Hoe

gische schoonheid. In 1956, in FHI’s geboortejaar,

symbolisch is dan dat juist in dit jubileumjaar er

werd op 14 december haar kiel gelegd. Recent

voor het eerst een nieuwe branche toetreedt tot

werd ze, onder veel bombarie, volgepropt met

FHI, de branche voor Gebouw Automatisering.

moderne technologie. En elk schip, of het nu op
volle zee vaart of aan de wal ligt afgemeerd, het

Alle leden van FHI kunnen dus één dezer dagen

blijft symbool van vooruitgang. De trots vooruit

een uitnodiging verwachten. Zowel via Tante

stekende boeg spreekt daarvan.

Pos, als ‘gewoon’ in de mailbox. Wie herin
neringen wil delen en wie een toekomstvisie

De locatie waar de ss Rotterdam nu ligt is

ter discussie wil stellen, kan zich melden bij de

ook symbolisch. De Rotterdamse regio is in

redactie van Signalement. In de volgende editie

belangrijke mate de basis geweest voor de

zal daar zeker ruimte voor worden gereserveerd.

ontwikkeling van eerst Het Instrument en toen
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‘Ondernemers zorgen
voor welvaart, de
overheid kost geld’
VVD-Kamerlid Bart de Liefde ziet technologieontwikkeling
sneller gaan dan wetgeving kan bijhouden
Als het kerstreces begonnen is kun je zelfs een VVD-Kamerlid in zijn

kan dat bijdragen aan het oplossen van het

werkkamer op het Binnenhof aantreffen in vrijetijdskleding. Natuurlijk niet

voedselvraagstuk in de wereld. Ik geloof echt

verbazend als je weet dat Bart de Liefde een sportief type is: Internationaal
hockeyscheidsrechter en sinds kort voorzitter van de Nederlandse Curling
Bond. Als woordvoerder tuinbouw & biotechnologie, ICT, Telecom en
mededinging, bevroeg De Liefde recent zijn partijgenoot minister Henk Kamp
op het dossier VSL, het metrologie standaardenlab. Naar aanleiding van het
plan van het ministerie van Economische Zaken om substantieel te bezuinigen

dat technologie Afrika kan helpen.”
In verschillende FHI bijeenkomsten, zoals ons
federatiecongres van 2015 en de conferentie
gebouw automatisering, is de laatste tijd nogal
eens de vraag op tafel gekomen hoe we om
moeten gaan met de enorme toename aan
dataverzameling in de publieke ruimte.
Wat zou de rol van de overheid en de politiek

op het budget van VSL, kreeg het Kamerlid desgevraagd de toezegging dat het

hierin moeten zijn?

ministerie in samenspraak met het bedrijfsleven gaat bekijken hoe het VSL-

via overheidsregels kan worden ondervangen.

budget op het noodzakelijke peil gehouden kan worden. Voor FHI een mooie
aanleiding om nader kennis te maken met deze volksvertegenwoordiger.

“Ja, moet alles wat kan? Ik denk niet dat alles
Wetgeving loopt altijd achter op de technologie
ontwikkeling. Dat hebben we bijvoorbeeld
gezien met de cookiewetgeving. We moeten in
elk geval nooit denken dat we ‘klaar’ zijn; maar
voortdurend met elkaar in gesprek blijven over

TEKST KEES GROENEVELD

wetgeving en gedragsregels. Maar het gaat
per definitie te langzaam. Ik ben daarom voor
algemene kaderwetgeving, waardoor je snel

HAAGSE
BABBEL
SIGNALEMENT 01/2016

Wat drijft de 39 jarige bestuurskundige om nu

Waarom specifiek biotechnologie?

kunt anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

alweer vijf jaar als parlementariër actief te zijn?

“De tuinbouwgerelateerde biotech zit in mijn

Er is duidelijk een wederzijdse afhankelijkheid

“In mijn studietijd in Leeuwarden ergerde ik mij

pakket. We zijn een grote fractie dus we kunnen

ontstaan tussen publiek, politiek en technologie

aan mijn omgeving, de wijk was een zooitje.

wat meer de diepte in. Wat daar met name

bedrijven: vergelijkbaar met die tussen politiek

Sinds die tijd wil ik mij inzetten om zaken te

speelt zijn de genetisch gemodificeerde

en media.‘’

verbeteren. Dat heb ik onder andere in de

organismen, GGO’s. Dan heb je het snel over

gemeenteraad van Den Haag gedaan.

wat de overheid wel en niet moet toestaan.

FHI werkt aan een nieuw technologiemanifest

Toen de VVD mij kandideerde voor de Tweede

Daarbij moet je je niet laten leiden door angst

waarin aandacht wordt gevraagd voor de

Kamer vond ik dat een hele eer. Ik ben inmiddels

en beeldvorming, maar door feiten. Als een

dialoog hierover.

gewend mij te bemoeien met een vrij breed

bedrijf als Monsanto negatief in het nieuws komt,

“Heel goed dat jullie dat doen. Je moet

scala aan onderwerpen, maar innovatie is

dan hoeft dat niet automatisch te betekenen

elkaar meenemen. Open en eerlijk vertellen

mijn favoriet.’’

dat alle GGO’s fout zijn. Als de WUR bijvoorbeeld

wat de kansen en wat de risico’s zijn.

aardappelen ziekteresistent kan maken, dan

Dat is bijvoorbeeld mis gegaan bij ING

>
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Zo gezegd, zo geschreven
(toen men aankondigde betaalgegevens van

Wij moeten zorgen dat veiligheid, infrastructuur

maken en niet doen aan onderlinge verdeling

klanten commercieel te gaan gebruiken, red).

en onderwijs gewaarborgd is. De overheid is

van de markt. Maar jezelf organiseren als

Dat is toen niet goed uitgelegd. De burger moet

een grote herverdeler. Daar profiteren sommige

verkopende partijen is ook niet verboden.

kunnen begrijpen wat de meerwaarde voor hem

branches van. Als je zegt dat een overheids

Er kan meer dan mensen vaak denken.

is, anders pikt ie het niet.”

investering in bijvoorbeeld VSL een economisch

Recent hebben we dat gezien toen de huis

multipliereffect heeft, dan zitten we in de politiek

artsen zich organiseerden ten opzichte van de

Hoe zit het met de meldplicht datalekken die

met het probleem dat die gedachte niet past

zorgverzekeraars. De mededingingswet is ook

nu per 1 januari 2016 in werking treedt?

bij de begrotingssystematiek van de overheid.

niet statisch. Ik heb zelf vanuit de Kamer aange

Is dat wel realistisch en te handhaven?

Bedrijven kunnen makkelijker lange termijn

drongen op het uitvoeren van een aantal pilots

‘’De wet is gebaseerd op een Europese Richtlijn.

gericht opereren dan de overheid.”

in verschillende branches om uit te vinden waar

Ja, als je gehackt wordt en je meldt het niet,

de ratio van samenwerking tussen verkopende

dan kunnen er ook geen maatregelen worden

partijen ligt. Dat blijkt per productgroep en

genomen. Als het gaat om de energievoorziening

marktsegment verschillend te zijn. In de super

of publiek veiligheid dan is melden natuurlijk
cruciaal. Er zijn inderdaad wel wat kritische
opmerkingen gemaakt; of je elk bedrijf kunt
opzadelen met een verplichting om elk voorko
mend lek te melden. En de effectiviteit van toezicht
en handhaving is ook niet zo makkelijk. Maar zo’n
wet werkt volgens mij wel mee aan de bewust
wording. Het Vtech kinderspeelgoed uit China, dat

’Wij moeten zorgen
dat veiligheid, infrastructuur en onderwijs
gewaarborgd is’

“Assepoester technologie,
de broodrooster en de
wasmachine, heeft de
vrouw verlost van haar
slavenbestaan.”

“De beste aanpak voor het gebrek aan vrouwen in
de top, is gewoon het afschaffen van de top. Stel je
eens voor: de topless organisatie. Een opwindende
gedachte. In de topless organisatie gaat het niet over
sturing van bovenaf, maar over dienstbaarheid.”

Masi Mohammadi, lector
Architecture & Health, HAN
Hogeschool/assistent professor
Architectural Urban Design &
Engineering TU Eindhoven, tijdens
de Nationale Conferentie Gebouw
Automatisering, 4 november 2015.

Jacky van de Goor, zelfstandig organisatieadviseur, auteur, promovenda
en moeder van drie kinderen, in dagblad Trouw, 16 december 2015.

marktketen heeft CocaCola meer verkoopmacht
dan een individuele boer. Als branche kun je
altijd in overleg gaan met de ACM. Die toezicht
houder is heel benaderbaar weet ik.”
Nog een persoonlijke boodschap naar de
leden van de FHI-branches?
“Ik kan jullie aanraden eens te kijken of je een
aparte brancheactiviteit kunt toevoegen aan

makkelijk gehackt bleek is een mooi voorbeeld.”

de portfolio gericht op tuinbouwtechnologie.
Als het gaat om het voldoen aan de wet merken

Er wordt ook veel geklaagd over de mededin

De innovatie gaat daar zo razendsnel. Het zou

we bij recycling van technologische appara

gingswetgeving. Inkopende partijen mogen zich

een mooie aanvulling kunnen zijn.”

tuur dat bedrijven die via onze stichting RTA alles

wel verenigen en verkopende partijen niet.

keurig volgens de regels doen worden gecontro

“We weten dat de mededingingswet in

leerd door de overheid, maar er geen controle is

Nederland in de afgelopen jaren te strikt is

werd bekend dat Bart de Liefde de Kamer verlaat om

op bedrijven die niks hebben geregeld.

geïnterpreteerd. Je mag geen prijsafspraken

te gaan werken als lobbyist voor Uber, red.

Bij het ten perse gaan van deze editie van Signalement

“Nederland is niet vol, Nederland staat leeg.”

“Dat vind ik niet terecht. Toezichthouders moeten
vooral kijken naar degenen die niets doen
en niet beginnen met de laatste details van
degenen die zich wel inspannen. Daar geldt ook
dat de overheid, toezichthouders onvoldoende
snelheid ontwikkelen.”
Ja, en dan de faciliterende labs, zoals VSL, RIVM,

“Het was FHI dat er voor heeft gezorgd dat nu bijna tien jaar
geleden het MKB in Den Haag op de agenda is gekomen van
het innovatiebeleid.”
Sharon Gesthuizen, lid van de Tweede Kamer voor de SP, in haar toespraak voor
de Algemene Ledenvergadering van MKB Nederland, 18 november 2015.

NLR, NFI en dergelijke. Daar moet toch niet op
worden bezuinigd?
“Kijk, dit kabinet heeft voor 52 miljard euro
hervormd en bezuinigd. Dat moest. Daardoor
is onze economie nu vooroplopend in Europa.
Dan moeten alle overheidsorganisaties
meedoen via de kaasschaaf. Maar ik zie het
belang van bijvoorbeeld VSL. Daarom is er nu
ook een jaar respijt gegeven om in die tijd te
zoeken naar alternatieve financiering. En als er
branches zijn die merken dat het ministerie te
traag is in de uitvoering van wat er is beloofd,
dan wil ik dat graag weten.”
Hoe kijkt De Liefde überhaupt aan tegen de rol
van de politiek ten aanzien van de economie?
“Bedrijven moeten het doen. De overheid kost
geld. Ondernemers zorgen voor welvaart.

SIGNALEMENT 01/2016

“Dat gepruts op een
toetsenbord, of met onze
dikke vingers op een te
klein schermpje berichtjes
tikken is toch middeleeuws.
Dat kan vast beter en we
hebben daar in Nederland
fantastische instituten voor.”
Sijbrand de Jong, hoogleraar
experimentele natuurkunde,
Radboud Universiteit Nijmegen
en per 1 januari 2016 president
van CERN, Europees centrum
voor fundamenteel onderzoek
naar elementaire deeltjes, in
fd.weekend, 21 november 2015.

Floris Alkemade, Architect, directeur van FAA en FAA/XDGA in
Sint- Oedenrode, Brussel en Parijs, gasthoogleraar aan de
Universiteit van Gent, Rijksbouwmeester van Nederland , in het NPO
televisieprogramma Nieuwsuur, 3 januari 2016.
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Nieuwe
meldingsplicht
datalek persoonsgegevens
Bedrijven die persoonlijke gegevens opslaan hebben te maken met

Wat houdt verwerken van

wanneer het telefoonnummers betreft

de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het naleven van die wet

persoonsgegevens in?

dan wanneer het medische gegevens

van de persoon, bijvoorbeeld door

wordt sinds 1 januari 2016 gehandhaafd door de AP ofwel Autoriteit

Verwerken is: alle handelingen die een

of financiële gegevens betreft. Bedrijven

met nummers/codes waarvan

organisatie kan uitvoeren met persoons

die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de

alleen bij bijvoorbeeld de zorg

Persoonsgegevens. Boetes bij overtreding kunnen oplopen tot

gegevens zoals het verzamelen, vastleggen,

medische branche zullen hier wellicht

instelling bekend is welke

maximaal € 820.000,-. Hiermee hoopt de wetgever te bewerkstelligen

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,

mee te maken krijgen.

opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,

dat bedrijven de persoonsgegevens beter beschermen. Omdat
datalekken gemeld moeten worden hebben bedrijven bovendien
een grotere incentive om negatieve publiciteit te voorkomen.

TEKST FRANK MEIJERS, FLEXADVOCATEN

•	Koppel data zoveel mogelijk los

persoon daarbij hoort;
•	Indien een bedrijf toegang krijgt tot

verspreiden, beschikbaar stellen, samen

Wanneer moet er een melding

persoonsgegevens die door een

brengen, met elkaar in verband brengen,

gedaan worden?

andere instelling verwerkt worden,

afschermen, uitwissen en vernietigen

Wanneer sprake is van een (voldoende

dient men een bewerkstellings-

van gegevens.

ernstig) datalek als gevolg van een

overeenkomst te hebben met de

inbeuk op de beveiliging. Daarvan

desbetreffende instelling. Borg

is bijvoorbeeld sprake bij omzeiling

daarin wie waarvoor verantwoorde

’Alle bedrijven
kunnen er mee te
maken krijgen’

van de beveiliging zoals bij een hack,
vaak door tekortschietende beveiliging

lijk is en welke bevoegdheden heeft.
•	Zorg voor een protocol dat beschrijft

zoals verlies van wachtwoorden,

wat er moet gebeuren in geval

MR. ING. F.H.G. MEIJERS MBA

verlies van een datadrager, of andere

van een datalek.

Gerechtelijk deskundige advocaat / partner

Waar gaat het om?

Wat zijn persoonsgegevens?

Beheerders van persoonsgegevens moeten

Dat zijn gegevens die iets over een

deze zorgvuldig beheren en (doen) bewerken.

identificeerbare natuurlijke persoon zeggen.

Persoonsgegevens mogen niet kwijt raken,

Voorbeelden zijn medische gegevens,

Advies

gegevens. Ook de personen van wie

VRAGEN?

verminken, in verkeerde handen komen of op

betalingsgegevens of personeelsdossiers.

Welke bedrijven hebben hiermee te maken?

Bedrijven kunnen verschillende maat-

informatie is gelekt zullen mogelijk

Andreas Meijer van FHI,

straat komen te liggen en er mogen geen

Ook de in opkomst zijnde tijd/locatie gegevens,

Alle bedrijven die persoonsgegevens opslaan

regelen nemen om de datalek

geïnformeerd moeten worden.

a.meijers@fhi.nl

onbedoelde bewerkingen op plaatsvinden.

die met tracking/tracing apparatuur verzameld

die tot de bewuste persoon zijn te herleiden.

problematiek te tackelen.

Indien dat wel gebeurt, is er sprake van een

kunnen worden, vallen hieronder.

De noodzaak tot zorgvuldig handelen stijgt met

•	Stel een Data protection officer

menselijke fouten.

•	Indien er een datalek is, meld dit

bij Flexadvocaten, partner van FHI.

dan bij de Autoriteit persoons

033 4657507

datalek. Indien er sprake is van een datalek,

de mate van vertrouwelijkheid. Zo is het verlies,

aan en houd een logboek bij van

Frank Meijers,

dient dit gemeld te worden bij de AP.

verminking en dergelijke minder schadelijk

meldenswaardige datalekken;

meijers@flexadvocaten.nl
020 8202623
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Conjunctuur

Gematigde groei
De NEVI Purchasing Managers’ Index daalde

in november. Het aantal nieuwe orders steeg

groter dan de maand ervoor, een trendbreuk

licht van 53.5 in november naar 53.4 in

eveneens in grotere mate, al bleef deze stijging

met vier maanden van krimp. De werkgelegenheid

december. Hoewel dit het laagste cijfer was

bescheiden. De stijging werd met name gestuwd

nam opnieuw toe, voornamelijk door grotere

in drie maanden, wijst het nog steeds op een

door de exportorders, terwijl de binnenlandse

productievereisten en plannen voor bedrijfs

behoorlijke verbetering. De productie nam

vraag relatief zwak was. De hoeveelheid

uitbreiding. Deze groei was echter de kleinste

aanzienlijk toe en deze groei was groter dan

onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was

sinds september.

50 = Geen verandering met voorafgaande maand

Toenemende groei
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Toegenomen
arbeidsproductiviteit niet
vertaald naar hogere beloning

Afzetprijzen industrie
lager dan een jaar eerder
De afzetprijzen van de Nederlandse

beïnvloed door de prijsontwikke

industrie waren in november 6,9

ling van ruwe aardolie. Exclusief de

Na het uitbreken van de krediet

personen tot nog toe niet weer

procent lager dan in november 2014.

aardolie-industrie komt de prijsdaling

crisis in 2008 is de gemiddelde

spiegeld werd in een hogere

In oktober 2015 was de industrie 8,9

in de industrie uit op 3,4 procent.

beloning per werknemer na

beloning voor werknemers (na cor

procent goedkoper dan een jaar

De prijzen van de producten van

correctie voor inflatie gedaald,

rectie voor inflatie). De relatief hoge

eerder. Het verloop van de afzet

de chemische industrie waren 13,5

terwijl de productiviteit toenam.

werkloosheid en het toenemende

prijzen van de industrie hangt sterk

procent lager dan een jaar eerder.

Dit betekent dat de toegenomen

aantal flexwerkers en zelfstandigen

samen met de ontwikkeling van de

Ook in deze bedrijfstak leidt een

arbeidsproductiviteit van werkzame

hebben hierbij een rol gespeeld.

olieprijs, aldus CBS. De olieprijs is

lagere olieprijs tot lagere afzetprijzen.

sinds 2013 bijna onafgebroken lager

Producten van de voedingsmidde

dan een jaar eerder. Het prijsverloop

lenindustrie waren bijna 1 procent

in deze sector wordt uiteraard sterk

goedkoper dan een jaar eerder.

Arbeidsproductiviteit van werkzame
personen en beloning van werknemers

index, 2003=100
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4 t/m 7 oktober 2016
Jaarbeurs Utrecht, www.wots.nl

GO voor gadget
WoTSBadge

POCT, point of care
testing in LabWorld

Met een groep bedrijven gezamenlijk een

Een heel sterk praktijk gericht WoTS-seminar over POCT, gaat op 6 oktober veel

gadget ontwikkelen en die dan ook nog live

klinisch chemici naar de Jaarbeurs trekken. De samenwerking met NVKC, de

op de beursvloer produceren. Het is iedere

beroepsvereniging voor klinische chemici, staat altijd garant voor veel aanloop,

keer weer een uitdaging en ieder keer is

niet in het minst omdat er accreditatiepunten zijn te verdienen in het kader

het weer spannend of het wel lukt om het

van life long learning. Professor Ron Kusters, zelf als klinisch chemicus medisch

kostendekkend van de grond te krijgen.

lab manager in het Jeroen Bosch ziekenhuis en tegelijk hoogleraar Economics

Harm Wijsman, de FHI branchemanager die

of Laboratory Diagnostics, is initiator van het seminar, samen met dr. Rogier

dat nu al weer een aantal jaren achtereen

Hopstaken, huisarts vakspecialist POCT.

lukt, is rijp voor een functie als secretaris
generaal bij de Verenigde Naties.

Is natuurlijk een mooie gelegenheid voor bedrijven om op de beursvloer, in the World of
Laboratory van alles te laten zien op het gebied van diagnostiek, apparatuur, verbruiks

En ja, het is voor WoTS 2016 wéér gelukt.

artikelen, testmethodes. Mooie gelegenheid ook om te bewijzen dat veel nieuwe ontwik
kelingen nu rijp zijn voor toepassing. De combinatie van seminar en beursvloer is ideaal

Inschrijving stands WoTS
loopt op schema

Op 22 januari was er een GO / NO GO meeting

voor professionele bezoekers uit de wereld van diagnostisch klinische labs.

met twintig bedrijven om vast te stellen of
de gadget voor de komende WoTS haalbaar

Volgens BBC Global Market Research komt de omvang van de wereldmarkt voor POCT

zou zijn. Met een dekking van 98% van de

in 2016 uit op 16,5 miljard dollar!

totale kosten en met een werkende proto kon
het sein op GO gaan. Joost van Velzen van
SallandElectronics demonstreerde het prototype
en inmiddels is op You Tube te zien hoe hij dat
deed. In totaal worden er 1.500 gadgets gepro
duceerd en verdeeld onder de bezoekers van
de World of Electronics. Vanaf half maart is het
mogelijk een gadget te reserveren.

Vrijdag 12 februari was de eerste deadline voor de conceptindeling van stands op
World of Technology & Science 2016. Op die datum stond een totaal van ruim
13.000 m2 aan aangevraagde standruimte in de boeken, vrijwel exact evenveel als
op hetzelfde moment in de voorbereiding van de voorgaande editie in 2014.

Instrumentatie-expeditie in
World of Automation

Bedrijven die zich voor deze deadline hebben

overblijvende wensen tegemoet kan worden

Er komt een Instrumentatie Expeditie voor industriële bezoekers aan WoTS, in het

ingeschreven als deelnemer aan de beurs

gekomen. Medio maart wordt de

Worlds of Automation gedeelte van de beurs. In januari bleek dat een zevental

worden ingetekend in de eerste concept

eerste conceptindeling verzonden naar de

bedrijven uit de branche een tour wilde opzetten langs de verschillende stands,

plattegrond. Hun wensen en voorkeuren worden

ingeschreven exposanten

om bezoekers heel gericht inzicht te geven in de variatie aan instrumentatie.
De tour maakt het mogelijk om steeds aan groepen bezoekers demonstraties aan

allemaal meegewogen bij het bepalen van deze

te bieden en innovaties toe te lichten.

eerste indeling. Ook wordt bij het intekenen van

Uiteraard kunnen bedrijven zich ook nog

de plattegrond rekening gehouden met de

na 12 februari inschrijven als deelnemer aan

indeling in de verschillende ‘werelden’.

World of Technology & Science, maar de eerder

Op de website van WoTS komen beschrijvingen en beelden van wat er in de tour

De ingeschreven exposanten ontvangen de

genoemde procedure kan dan niet meer

te zien en te beleven zal zijn. De focus in de expeditie ligt op kennisoverdracht.

conceptplattegrond en hebben vervolgens de

worden gevolgd. Voor deze deelnemers zijn

Tot dusverre zijn de volgende bedrijven betrokken bij de Instrumentatie Expeditie:

mogelijkheid om op de toegewezen standlocatie

de mogelijkheden om specifieke wensen

Analytical Solutions and Products, Ankersmid, Bronkhorst Nederland, Flexim

te reageren. Binnen de mogelijkheden wordt

gehonoreerd te krijgen dus minder.

Instruments, Kobold Instrumentatie, MCC Instruments en WIKA. Het is mogelijk

daarna bekeken of aan eventuele aanvullende,
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dat meer bedrijven die exposeren op WoTS zich gaan aansluiten.

24

25

De PHEMOS-1000 photon emissie
microscoop spoort defect locaties op in
microelektronica halfgeleiderchips.
Dat gebeurt bij FHI-lidbedrijf MASER
Engineering in Enschede. Semiconductor
bedrijven uit de hele wereld laten hun
producten hier testen. De minimale
transistor afmetingen, enorme functionele
complexiteit en steeds nieuwe device
packaging stellen hoge eisen aan test
apparatuur, methoden en expertise. Dat
MASER Engineering in dit internationale
geweld voortdurend voorop blijft lopen,
is een prestatie van wereldformaat.

FOTOGRAFIE MASER ENGINEERING

SIGNALEMENT 01/2016
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Hoe weet je of wat je meet correct is?
Kalibratie tegenover standaarden is
daartoe de methode. Maar hoe weet je of
die standaarden correct zijn, of een meter
of een kilo overal in de wereld hetzelfde is?
Laboratoria die de standaarden beheren
op verschillende plekken in de wereld
doen daartoe ‘ringverglijkingen’, de
standaarden van de verschillende labs
worden heel nauwkeuring met elkaar
vergeleken. De afwijkingen tegenover
elkaar dienen zo klein mogelijk te zijn.
Daartoe is in toenemende mate hoog
waardige technologie noodzakelijk.
Het Nederlandse standaardenlab VSL,
Van Swinden Lab, scoort in de inter
nationale ringvergelijkingen continu hoog.
Nederland is een betrouwbaar land,
waarmee eerlijk zaken gedaan
kan worden. Heel de wereld weet dat,
omdat het blijkt uit de ringvergelijkingen.
De ringvergelijkingen worden uitgevoerd
in zogenoemde Proficiency Test Schemes.
Het gaat om grootheden als druk, massa
en viscositeit, temperatuur, elektriciteit
en lengte.

FOTOGRAFIE VSL

SIGNALEMENT 01/2016
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De RadiField Triple A van FHI-bedrijf
DARE!! Instruments is revolutionair in
de wereld van EMC testen en specifiek
bedoeld om te testen of er straling
optreedt. Triple A staat voor Active
Antenna Array. In het product worden
drie versterkers direct aan drie breedband
antennes gekoppeld. Hiermee wordt het
veld van de drie units gecombineerd
tot één veld.
De RadiField Triple A maakt het
mogelijk om in de nieuwe markt van
EMC immuniteitstesten tussen 1 GHz en
6 GHz heel efficiënt elektromagnetische
velden op te wekken.

FOTOGRAFIE MEDIAADVICE
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MICRONANO TECHNOLOGIE

Start-Up of the Year 2015:
VSParticle uit Delft
Hoe ‘gewoon’ het printen van nanodeeltjes opeens wordt

“We nemen een staaf metaal, koper of goud, breken dat met elektrische vonkjes op in nanodeeltjes en zetten die deeltjes
weer in de gewenste vorm in elkaar. Resultaat is een nieuw materiaal met heel andere eigenschappen.” Het klinkt heel
simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Vele jaren onderzoek aan de TU Delft zijn er voor nodig geweest. De toepassingen
van nieuwe nanomaterialen zijn onbegrensd, dus om er een business van te maken moet je als startup goed je eerste
markt kiezen. Aaike van Vugt, één van de oprichters van het bedrijf VSParticle ‘Very Small Particle’, weet het zo eenvoudig
en geloofwaardig uit te leggen, dat hij met zijn pitches al verschillende erkenningen afdwong. Recent hoogtepunt is de
verkiezing tot ‘Nano Start-Up of the Year 2015’ op 9 december, tijdens de International MicroNano Conference in Amsterdam.

TEKST EMMAR SINNIGE FOTOGRAFIE VSPARTICLE EN HENK TUKKER FOTOGRAFIE

Als je stelt, en dat doet Van Vugt, dat jouw

maken waarvan je van te voren niet precies

Op dit moment printen we lijntjes die breder

technologie in de elektronica een alternatief is

weet wat de eigenschappen van dat nieuwe

zijn dan een micrometer. De lijntjes die uit

voor lithografie en etsen, 3D op elk oppervlak

materiaal zullen zijn. “Om die eigenschappen

lithografie komen zijn zo’n honderd keer dunner;

een schakeling kan aanbrengen en zelfs de

te kunnen voorspellen en gericht de deeltjes

dat is een mooie uitdaging en een ontwikkelpunt

productie van katalysatoren mogelijk maakt,

zodanig in groepjes, clusters te kunnen model

voor de toekomst. Voorlopig ligt de focus vooral

dan beweer je nogal wat. “This is brilliant, or

leren dat we de eigenschappen krijgen die we

op het ontwikkelen van de eerste generatie

this is scum,” reageerde één van de juryleden

zouden willen, daarvoor moeten we met quan

printers die in drie tot vijf jaar in staat zijn om

in Amsterdam. “Wat ik zo knap vind,” zei een

tumcomputing aan de gang”, vertelt Aaike van

op grote schaal hoge kwaliteit elektronica

ander jurylid, “dat Aaike de business case zo

Vugt. Die technologie is nog volop in ontwikke

te produceren.’’

snel al veel doelgerichter heeft gemaakt, na een

ling. Mooie bijkomstigheid is dat ook daarin de

reis naar Silicon Valley.” De technologie die door

TU Delft voorop loopt (zie het artikel over Qutech

Een jaar lang gratis lidmaatschap van

professor Schmidt-Ott in de loop van vijftien jaar

in Signalement 3 van augustus 2015, red).

MinacNed kreeg VSParticle aangeboden.

aan de TU Delft is ontwikkeld, is zo disruptief dat

“We kunnen straks materiaal gaan program

Het betekent voor het jonge bedrijf een mooie

je niet kunt verwachten dat meteen heel de

meren op de zelfde manier zoals je nu software

introductie in het netwerk. Tijdens de conferentie

elektronica industrie het zal omarmen. Dat zal

programmeert.”

in Amsterdam maakten al diverse potentiële
investeerders hun opwachting om te praten

nog jaren kosten. Daarom kiest VSParticle er
voor om eerst business te ontwikkelen in de

Voorlopig focust VSParticle zich op de

met de jonge ondernemer. Er zal geld nodig zijn

wereld van ‘printed electronics’, flexibele

ontwikkeling van printed electronics. ‘’Daarmee

en dan is het goed om te kunnen kiezen

elektronica die je met de nieuwe technologie nu

printen we niet zoals met lithografie, dus

uit verschillende mogelijkheden.

op plaatsen kan inbouwen waar dat voorheen

het waferoppervlak bedekken met koper en

niet kon. Die markt is al volop in ontwikkeling,

wegetsen wat je niet nodig hebt om zo spoortjes

maar nog niet helemaal volwassen. De hausse

te krijgen. Wij brengen alleen de spoortjes

in nieuwe wearables hangt daar mee samen.

van koper aan daar waar je die wilt hebben.

Prima om als starter in te stappen dus.

Daardoor kun je een product sneller, duurzamer
en flexibeler ontwikkelen en produceren. Een
methode die daar al een paar jaar voor wordt

‘Materiaal
programmeren zoals je
software programeert’

gebruikt is het printen met geleidende inkt,
waarin metalen deeltjes en chemicaliën zijn
gemengd. Deze geleidende inkt wordt
vervolgens met een standaard inkt-jet printer
verwerkt tot het gewenste 2D patroon. Het
probleem is alleen dat je de chemicaliën
daarna niet meer kunt scheiden van het metaal.
Daardoor zijn de kwaliteit en geleidbaarheid
van de metaallijntjes minder dan bij lithografie.
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Gruwelijk fascinerend natuurlijk dat er op

De printer die VSParticle ontwikkelt zet een

langere termijn enorme vergezichten verschijnen.

pure staaf koper om in kleine koperdeeltjes

Nu uit alle metalen nanodeeltjes kunnen worden

zonder chemicaliën toe te voegen en brengt

gemaakt en verwerkt kunnen worden tot functio

deze direct in patronen op het oppervlakte aan.

nele micro- en nanoproducten, kun je materialen

Daardoor blijft de geleidbaarheid hoog.
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De internationale ambitie van micronano is

prestige en de daarmee samenhangende

Ray Quintana, Cotton Wood Fund. De hands on

waargemaakt. MinacNed, de brancheorga-

kosten. Die gok pakte goed uit, mede

demo-sessies waren succesvol als heel fraai

nisatie voor micronano technologie, heeft in

dankzij de support van FHI als back office/

vernieuwend element.

december een belangrijk succes geboekt.

management organisatie en sponsor. Van
de 500 conferentiedeelnemers kwam 25% uit

De 2016 editie van de international MicroNano

Het is gelukt om de MicroNano Conference

het buitenland. Van de 90 sprekers was dat

Conference Amsterdam staat gepland op

te internationaliseren en tegelijk zowel de

de helft.

13 en 14 december in het schitterende Beurs

industriële content van het tweedaagse
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van Berlage gebouw.

evenement te versterken en het hoge weten-

Van de bedrijven die met stands en demo’s

schappelijk technologische niveau vast te

deelnamen kwam een tiental van buiten

houden. Om de internationalisering te kunnen

Nederland. Meest spraakmakend waren

realiseren, werd gekozen voor Amsterdam,

de keynotes van Anthony Bahinsky, USA en

de Passenger Terminal, als locatie.

Herbert Shea, Zwitserland; de enterpreneur-

Dat was een gok, gezien de omvang, het

ship sprekers Aaike van Vugt , VSParticles en

GA
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De gebouwautomatiseerder,
de dementerende oudere
en het zorgcentrum

35

polsbandjes, die draadloos communiceren met
de buitendeur. Wanneer iemand de buitendeur
nadert, gaat die afhankelijk van de situatie van
de bewoner, automatisch op slot of juist open.’’
Desgevraagd licht Coppes toe hoe er bij de
integratie van het totale systeem, tompouce,
sprake is van drie verschillende lagen die elkaar
versterken. Hij gebruiklt daarbij de metafoor van
de tompouce. “De infrastructuur van bekabelde
en draadloze technieken, de software om de
technieken met elkaar te laten praten en te
integreren, en tot slot de hardware in de
kamers.” Leertouwer paste daartoe een eigen

koos voor nieuwbouw met een duurzaam en

GEBOUW AUTOMATISERING

hardware/softeware platform toe, Conview Care.

innovatief karakter. Directeur Hubert Kolkman:

De nieuwe FHI branche voor gebouwautomatisering kijkt verder dan technologie.

‘’Sinds 2009 is de zorg ingedeeld op zorg

Wat is de relatie tussen een gebouw en haar bewoner? Hoe ervaart de eind

Hoe meer zorg iemand nodig heeft, hoe meer

gebruiker een gebouw na de oplevering? Dergelijke vragen blijven vaak onderbelicht
in de bouwsector. De brancheorganisatie heeft zich ten doel gesteld dergelijke vragen
nadrukkelijker te agenderen omdat het onbeantwoord laten de toepassing van
adequate en nuttige automatisering in gebouwen flink blijkt te remmen.

zwaartepakket, zzp (what’s in a name, red).
geld daarvoor beschikbaar is. Dat gaat in cate
gorieën van 1 tot en met 10. Sint Jan de Deo heeft
ingezet op investeringen die zwaardere zorg
mogelijk maken. Gebouwautomatisering speelt
daarin een belangrijke rol. Door middel van

’Verbetering van
efficiëncy en kwaliteit
via commissioning’

sensoren wordt een gedeelte van de controle
van bewoners overgenomen van het personeel.’’

TEKST DAAN GROENEVELD FOTOGRAFIE SINT JAN DE DEO

Jasper Coppes: ‘’In de kamers zitten slimme

Hubert: ‘’Door de samenwerkende partijen werd

sensoren. Als de zorgverlener van mevrouw X

via SCB, SysteemGerichte Contractbeheersing,

wil weten wanneer ze uit bed stapt, kan dat in

tijdens het proces van ontwikkeling en imple

een gebruiksvriendelijke app worden ingesteld.

mentatie continu gemonitord op verbetering

Gaat het belletje , dan kan de zorgverlener via

van de efficiëntie en kwaliteit van zorg. En via

de smartphone contact opnemen met de cliënt,

commissioning gebeurt dit na oplevering van

of via de videoverbinding kijken of alles goed

de nieuwbouw nog steeds.’’ Daaruit blijkt dat

gaat. De parameters die in de kamers zijn geïn

het economisch rendement voor een deel het

tegreerd monitoren geluid, beweging en of de

gevolg is van een gedegen ingerichte samen

deur opengaat. Via privacymodus kan met de

werking tussen ervaren en innovatieve partijen.

bewoner, of diens familie, worden afgesproken

De oplevering van het gebouw betekende aller

welk niveau van controle wordt toegepast.’’

minst het einde van de samenwerking. Coppes:

Daarmee zorgt de automatisering ook voor meer

“Technologisch gezien moet alles natuurlijk

veiligheid. Een ‘asset’ die meteen bijdraagt aan

kloppen, maar de echte uitdaging is om het

het ondernemingsplan.

werkproces te veranderen. Oneerbiedig gezegd,
hoe zorg je ervoor dat een zorgverlener die via

Eén van de actuele domeinen waar het per

terende ouderen, en kennis van en ervaring in

De dwaaldetectie functie, met name voor

de slimme sensor op de smartphone een alarm

definitie aan de orde komt, is de ouderenzorg.

de zorg. Automatisering diende de zorg een

dementerende ouderen speelt ook in op

krijgt, niet direct die kamer binnendendert, maar

Automatisering in een zorggebouw kan direct in

kwaliteitsinjectie te geven en het personeel te

het verschil in zorgzwaarten. Coppes: ‘’In de

gebruik maakt van de videoverbinding om te

verband worden gebracht met de zorg voor de

ontlasten. Aanleiding om te spreken met de

zwaarste zorgcategorieën moet de buitendeur

zien of wat nodig is. Daarom trainen we de

cliënt. In Millingen aan de Rijn, bij nieuwbouw

directeur van Sint Jan de Deo, Hubert Kolkman

op slot, ter zelfbescherming van de bewoners.

zorgverleners en kijken in de maanden na ople

van het lokale zorgcentrum Sint Jan de Deo heeft

en met Jasper Coppes, specialist Zorg &

Hier kwam de wens van het gasthuis –demen

vering nog een paar keer of alles goed gaat.”

branchelidbedrijf Leertouwer heel actief meege

Technologie bij Leertouwer.

terenden in hun eigen dorp blijven verzorgen-,
in aanraking met de visie om bewoners zich op

Zo werkt een technologieleverancier direct

voor de bewoners en verplegers. Ontwerpen

Sint Jan de Deo, van oudsher een bejaardente

hun gemak te laten voelen, en loop- en leef

samen met degenen die profijt moeten hebben

vereist namelijk psychologisch inzicht in demen

huis dat switchte naar een woonzorgcentrum,

vrijheid te bieden. De bewoners dragen daarom

van de technologie.

dacht over de functionaliteit van het gebouw
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Smartphonisering
van B2B

Van bedieningspaneel naar User Interface naar User Experience

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

De enorme snelheid in technologische vernieuwing zit aan de gebruikerskant. Het is een les die ook de B2B, business to
business, markt nu aan het leren is. In 2011 was het succesvolle seminar ‘Man Machine Interface’ baanbrekend, georganiseerd
door de FHI branche voor Industriële Elektronica op haar beurs Electronics & Automation. Het was toen de nieuwe term voor wat
eerder heette ‘bedieningspaneel.’ Het jaar daarna werd een nieuw event gelanceerd door de branche, ‘User Interface Design’.
Nu, dit jaar op 6 april, is er de vierde editie. ’Succesful User Experience? Productbeleving in de wereld van nu’ is de titel van de
presentatie van Sonno Witjes, namens Ontwerpstudio DUNC en FHI-lidbedrijf Expice’.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE DUNC & EXPICE

Waat gaat dat over?

tijd niet langer is dan die van de nieuwste smart

zei, dat bij zijn bedrijf veertig procent van de

winkelnering overigens. Beide bedrijven werken

beleving geeft van ‘moderner’. Voor de elektro

Uiteraard kun je die vraag het beste stellen aan

phone. Anders gaat de gebruiker twee keer

medewerkers niet technici zijn, maar psycho-

ook met andere partners.

nica heeft het wel heel wat consequenties.” “Dat

Sonno Witjes zelf en aan zijn counterpart, Frank

tikken omdat hij denkt dat het niet werkt” Aha,

logen en beeldhouwers?

de Kruijf van Expice, elektronicaontwikkelaar en

zo werkt het dus. De smart phone is de norm

“Zoiets ja, maar meestal is er in B2B voor

-producent. “De term User Interface is een groter

voor wat men verwacht. “Dat geldt ook voor het

nichemarktproducten onvoldoende budget om

ding geworden, User Experience. Dat gaat

‘swipen’. Als je dat inbouwt, dan moet het beeld

professionals uit alle vakgebieden in te huren.

verder dan de vorm. Je kunt dat toespitsen op de

versnellen. Dat zie je niet als gebruiker, maar de

Wij hebben inmiddels wel zoveel ervaring

gebruiker. Het is als met de smart phone, die

elektronica moet dat wel mogelijk maken.” Frank

opgebouwd dat we die expertise nu zelf aan

trekt markten mee.” Het klinkt eerst nog allemaal

de Kruijf weet het fraai uit te leggen.

boord hebben. Belangrijk is natuurlijk ook dat

een beetje blabla. Maar na een poosje praten

je meteen, aan de voorkant van het process, al

lossen wij dan op in de productie bij Expice.”

‘Je moet ook weten waar
de smartphone wereld
volgend jaar mee komt’

Hoe lang bestaat deze samenwerking?
“Al sinds kort na de oprichting van DUNC.
Zo’n 13, 14 jaar nu denk ik.”
“Van oudsher vullen we bij Expice de hele keten
in voor klanten die zich willen concentreren op
de verkoop van hun product. Dan moet je je

komt Sonno’s quote van de dag: “User Experience,

Op de website van DUNC is te zien dat

weet te schakelen naar de technische haal

dat draait alleen maar om verwachting!”

diverse FHI lidbedrijven, leveranciers van B2B

baarheid. En ook andersom. Als je de nieuwste

apparaten gebruik maken van hun expertise.

technologie binnen handbereik hebt, kun je met

Kom eens met een concreet voorbeeld-

User Interface Design seminar,

Hoe werkt dat als er een klant komt?

elkaar ideeën ontwikkelen die echt inventief en

product.

6 april 2016, Evoluon Eindhoven,

“Een klant komt met een idee. Meestal gaat hij

innovatief zijn. Dan moet je ook weten waar de

“Het verhaal op 6 april gaat over een paslezer,

www.userinterfacedesignonline.nl

uit van een User Interface zoals die al twintig

smart phone wereld volgend jaar en over twee

een toegangslezer met een pincode. Hij blijft

jaar wordt toegepast. Op dat moment is het

jaar mee komt. Anders loop je alweer achter

gewoon op de wand bij een deur. Waar je

belangrijk na te denken over het verwach

op het moment dat jouw product op de markt

voorheen druktoetsen had of een versie met

tingspatroon van de gebruiker. Dan moet je

komt.” De wisselwerking van disciplines maakt

bedieningsfolie, moet er in gebouwen nu ook

Elektronicaproducent Expice viert in

‘uitzoomen’. Je moet er verschillende disciplines

het logisch en voor de hand liggend dat DUNC

een telecom uitbreiding op. We doen dat met

september van dit jaar haar 30-jarig

bij betrekken.”

en Expice nauw samenwerken. Het kan zijn dat

een capacitieve frontplaat. Daarmee realiseren

bestaan. In het bedrijf in Hoorn werken

een klant binnenkomt bij DUNC en dat Expice er

we het gevoel van wat men gewend is bij het

nu 45 mensen en recent werd geïnves
teerd in een nieuwe assemblagehal.

‘Het draait alleen
om verwachting’
Ter illustratie. “Als je voor de bediening van een

geen zorgen hoeven te maken over de realisatie.”

apparaat een aanraakscherm ontwerpt, dan

Een beetje zoals Bram Elderman van Apple bij

dan bij wordt gehaald. Het kan ook andersom

ingeven van een pincode op een telefoon. Voor

moet je er rekening mee houden dat de reactie

de conferentie gebouwautomatisering in 2014

zijn, zonder dat er sprake is van gedwongen

de gebruiker is het een kleine wijziging, die de

SIGNALEMENT 01/2016

IA

38

39
Column

“Wie een geïntegreerd Bioprocess systeem geconfigureerd wil
hebben, moet daar primair voor bij GE zijn”, zegt Per Hammer,
Bioprocess Business Leader bij GE . “Wij coördineren de projecten
en Emerson ondersteunt de implementatie wereldwijd.” Jerry
Brown, senior vice president industry solutions bij Emerson voegt
daar aan toe: “Wij hebben voor dit project in Austin, Texas, USA een

Universiteit
van Nederland

speciaal life sciences team, waar Rick Scucci aanspreekpunt is”.
De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op
internet.’ Zo introduceert de Universiteit van Nederland zich op haar

’De eerste implementaties
worden in de Verenigde Staten
gerealiseerd’

site. De voorzitter Alexander Klöpping is openhartig en concreet
in het te downloaden Jaarverslag. De suggestieve vragen van de
hoogleraren zien er helder en prikkelend uit:

Waarom is het zo moeilijk om iets af te leren?
Hoe word je creatiever op je werk?
Hoe zorgt nanotechnologie ervoor dat je sneller beter wordt?
Wat kan je DNA allemaal over je vertellen?

Per Hammer legt uit dat het gaat om upstream cell productie en

Wat is het nut van levensechte robotvogels?

down stream purificatie processen. Je hebt het dan over mixers,
bioreactoren, filtratie en chromatografie systemen. Het DeltaV

Er zit een vette saus TEDx-format overheen, maar de wetenschap

besturingsysteem maakt daar een geïntegreerd werkend geheel

van Nederland heeft het uiten van kennis gewoon weer in eigen

van. Door te werken met gestandaardiseerde apparatuur en

hand genomen. Het leidt niet automatisch tot miljoenen views, maar

control, wordt het voor de farmaceutische industrie mogelijk om

de Universiteit van Nederland is inspirerend.

op verschillende plaatsen in de wereld exact hetzelfde proces te

Geneesmiddelen produceren
in een geïntegreerde,
geautomatiseerde productiestraat
Ambitieuze samenwerking tussen GE Healthcare Life Sciences
en Emerson Process Automation

runnen, inclusief de kwaliteitsbeheersing en documentatie die in
de farma heel belangrijk is.” Met onze Flex Factory equipment lijn
faciliteren we disposable biotech, single-use productie van genees
middelen .” Dat betekent dat er in dit type productie gebruik wordt
gemaakt van wegwerpzakken voor het medium, zodat de appara

’Er is toch een TEDx saus nodig
om kennis cachet te geven’

tuur niet iedere keer volledig gesteriliseerd hoeft te worden.
Jerry Brown wijst op de betere voorspelbaarheid van de processen,
de toename in de consistentie van de productkwaliteit en de

Zo zullen tijdens de World of Technology & Science top seminars

verkorting van de validatietijd die de gezamenlijke aanpak via een

georganiseerd worden. Vier sprekers rond Industry 4.0, Robotica of

standaard platform kan opleveren. “We zien groei in dit marktseg

Cyber Security die concrete vragen gaan beantwoorden: hoe hebben

ment en onze samenwerking is vooral interessant voor middelgrote

wij dit daadwerkelijk aangepakt? Je moet nog steeds vaststellen,

en grote producenten.”

dat de relaties van exposanten en leden van FHI heel erg veel te
vertellen hebben met concrete inhoud en sterke argumentatie. Er is
toch een TEDx of DWDD saus nodig, om die kennis het gewenste
cachet te geven.
Dat gaan we doen. Sommige hoogleraren van de Universiteit van
Nederland zijn al benaderd voor betrokkenheid bij de top seminars.

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

En er zijn nogal wat andere initiatieven, waar de deskundigheid door
alle aderen stroomt en die nog niet bekend is bij het publiek, en

Twee Amerikaanse multinationals die allebei met hun Nederlandse vestiging zijn
aangesloten bij FHI-branches, zijn samen een ambitieuze samenwerking gestart.

Emerson Process Automation staat binnen de FHI

dat komt allemaal op de WoTS beurs. Daar liggen brede kansen

branche voor industriële automatisering bekend

en dat zal ook zeker publieke aandacht trekken voor onze

als leverancier van automatiseringssystemen voor

technologie beurs.

GE en Emerson gaan overal in de wereld, op basis van hun gezamenlijke platforms

de procesindustrie. De associatie met de bio en

voor biotechnologie producenten, flexibele, geïntegreerde, geautomatiseerde

biofarma industrie is minder algemeen bekend.

productiefaciliteiten bouwen. Het is een ambitie midden in het spanningsveld van

Onder de platformnaam ‘FlexFactory’ levert GE
Healthcare Life Sciences complete productie

“Belangrijk voordeel van deze integrale gestandaardiseerde

standaardisatie, flexibiliteit, applicatiespecifieke en complexe technologie waarin

lijnen voor bio en biofarma. Om die lijnen volledig

aanpak is dat je de technologie van een proces gemakkelijk kunt

strenge kwaliteitseisen worden gesteld. Een gezamenlijk bericht van de twee bedrij

werkend te kunnen leveren zocht GE een automa

overdragen naar productielocaties op verschillende plekken in de

tiseringsplatform. Het DeltaV besturingsplatform

wereld” meent Per Hammer.

van Emerson werd geselecteerd en dus zijn de

“De eerste implementaties worden op dit moment in de Verenigde

twee bedrijven nu partners in dit marktsegment.

Staten gerealiseerd”, meldt Jerry Brown.

ven was aanleiding om eens na te gaan vragen hoe dat nou allemaal zit.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES

PAUL PETERSEN
p.petersen@fhi.nl
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Mettler Toledo en Roche
maken stappen in PAT,
Process Analytical Technologies

Wat is de toekomst van dit soort ontwikkelingen? Groeit het
aantal farmaproductieplants in Europa nog? De heren zijn
het er over eens dat je niet mag verwachten dat er nog veel
grootschalige productiefaciliteiten zullen worden gebouwd.

Passie en visie

De farmaceutische bedrijven concentreren zich steeds meer

Weet u wat uw passies zijn? Kunt u drie dingen noemen waar u

op het zoeken naar nieuwe medicijnen en therapieën, ‘drugs

zich telkens weer met veel overgave voor wilt inspannen? Zo ja,

discovery’. Het aantal fabrieken zal minder worden. “Men

hoe zijn ze ontstaan? Een passie ontstaat niet vanzelf. Het begint

laat productie steeds meer over aan contract manufacturers.

met iets leuk te vinden. Zo leuk, dat je er veel tijd en energie aan

Dat betekent dat er meer gespecialiseerde plants komen

gaat besteden. En langzamerhand ga je merken dat je er iets

voor drug design en drug discovery. Doing more with less”,

waardevols voor terugkrijgt. Respect, het gevoel voor anderen

denkt John O’Reilly.

iets te betekenen, hernieuwde energie, vrijheid, uitdagingen,
vertrouwen of gewoon geld. Vervolgens ontstaat een doel. Een

LABORATORIUM TECHNOLOGIE

MID IR, middenlange golf infrarood spectroscopie is geen nieuwe technologie.
Toepassing daarvan in een PAT productielijn is wel bijzonder. Recent verscheen
hierover een gezamenlijke whitepaper van twee FHI-bedrijven uit de laborato
rium branche, Mettler Toledo en Roche. Opmerkelijk en trendy genoeg om daar
eens in te duiken en te praten met betrokkenen, Jon Goode, PhD spectroscopy
en applicatie specialist bij Mettler Toledo en John O’Reilly, PhD chemie en PAT
specialist bij Roche Ireland. Levert een leerzaam, maar ook heel gezellig vrijdag
middag telefoonuur op met beide heren in respectievelijk Engeland en Ierland.

’We werkten aan een
nieuw proces omdat
het bestaande extreem
inefficiënt en niet meer
competitief was’

Dat betekent bijna vanzelfsprekend dat meer met PAT

droom of visie zo u wilt. Dat is de aanjager van de passie. Ze zorgt

gewerkt zal gaan worden. “De drive komt van de FDA. Die

ervoor dat mensen hun eigen grenzen durven overschrijden. Dat ze

wil graag ‘sophisticated statistics’ zien. Met analytical spec

creatief worden. Dat ze de energie en tijd vinden om te doen wat

troscopy krijg je zelfs meer data dan je wilt. Het interpreteren

nodig is. Edison zou het nooit zo lang hebben kunnen volhouden

wordt steeds meer de uitdaging. Daarom is het belangrijk

als hij zijn droom, een gloeilamp die uren kon branden, niet zo

dat je de procesopzet scheidt van je instrumentatie opzet.

helder voor ogen had gehad. Madonna riep al heel vroeg dat ze

Je moet je instrumenten kunnen lezen. Overigens zou ik zelf

beroemd en rijk wilde worden en heeft daarvoor ook het onderste

wel een MID IR willen op elk vat in de productie.” De heren

uit de kan gehaald. En wat te denken van sporters die een record

verwachten dat PAT ook steeds meer zal worden toegepast

willen breken of een Olympische medaille willen halen?

in andere industriële sectoren, zoals food en chemie.
Veel is aan het veranderen in elk geval binnen de farma
industrie. Roche heeft aangekondigd de plant in Clarecastle
tussen nu en drie jaar te willen verkopen. Maar “chemistry
is great, there is room for everybody!” luidt de quote van de

’Madonna riep dat ze rijk en
beroemd wilde worden’

dag van John O’Reilly.
In sommige organisaties zie ik het tegengestelde verschijnsel. Dan is

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE METTLER TOLEDO

er geen visie. Het werk bestaat alleen uit taken die moeten worden
uitgevoerd. Medewerkers worden door een overdaad aan regels en
systemen in hun vrijheden beperkt, of krijgen geen kansen zich te
ontwikkelen met een cursus of opleiding. Vaak is het management
zo sterk gericht op korte termijn resultaten en aandeelhouders
Plaats van handeling is Clarecastle, in het

Werken met PAT betekent dat je via instrumen

tevredenheid dat initiatieven, die pas op de lange termijn iets gaan

westen van Ierland, waar Roche vier geauto

tatie naar de chemie kijkt. “Direct Vverification”

opleveren, herhaaldelijk door kostenbesparingen uitgesteld moeten

matiseerde productie plants heeft voor actieve

noemt O’Reilly dat. “We hebben het toegepast

worden. Voor menig betrokkene is niets zo frustrerend.

farmacie ingrediënten. Er wordt geproduceerd

om ‘safety knowledge’ te krijgen. De uitdaging

op small scale molecules niveau. Jon en John

is nu om hiermee ook ‘quality knowledge’ te

In onze bedrijven zien we natuurlijk graag gepassioneerde mede

vertellen hoe zij al jarenlang samenwerken bij

verwerven.” Hoe je de MID IR hierin moet posi

werkers. Van die mensen zonder 9-tot-5 mentaliteit, met hart voor

het ontwerpen en inrichten van de processen.

tioneren? “Ons ReactIR spectroscopie systeem

de zaak en voor de kwaliteit van het werk dat ze doen. Maar heeft u

John O’Reilly: “We werkten aan een nieuw proces

is niet compleet nieuw. De toepassing in de

zichzelf wel eens afgevraagd wat u werkelijk doet om het werk voor

omdat het bestaande extreem inefficiënt en niet

productie wel. De next generation van het

uw mensen écht leuk te maken? Hoe u de werkomstandigheden

meer competitief was. Het nieuwe proces bleek

product dat in het lab werd gebruikt, is kleiner

zo kunt maken dat u passies gaat oproepen in plaats van afbreken?

minder intrinsiek veilig te zijn dan het bestaande.

en kan in situ worden geplaatst”, vertelt Jon

Weet u wat uw medewerkers op het werk als belemmerend zien?

We zouden met waterstof gaan werken. Dat was

Goode. “Om met PAT te kunnen werken was

Hoe zij hun toekomst zien? Wat ze echt raakt? Weten zij eigenlijk wel

de aanleiding om voor een PAT aanpak te gaan.

een range van tools nodig. Naast de MID IR

wat uw visie is? Als u het tot uw passie maakt om deze vragen te

Process Analytical Technology wil zeggen dat je

was dat ook FBRM, Focused Beam Reflectance

beantwoorden en de opgedane kennis ten goede van medewerker

het proces gaat regelen door in het proces zelf

Measurement.” John O’Reilly is de vlotte prater,

en bedrijf in te zetten, voorzie ik u een welvarende toekomst.

te gaan kijken wat er gebeurt. Dus niet het eind

veronstschuldigt zich dat Goode er bijna niet

product bekijken en dan aan de hand daarvan

tussen komt.

het proces inregelen, nee, je kijkt real time en
stuurt voortdurend. Daar heb je in situ analyse

“De enorme support en prettige wijze van

systemen voor nodig. Daarmee kun je de

samenwerken met Mettler Toledo is echt een

veiligheid onder controle houden, maar ook

belangrijke factor om dit allemaal van de grond

efficiënter omgaan met grondstoffen en energie

te krijgen”, haast hij zich om toe te voegen.

FREEK ROOZE

en de kwaliteitscontrole verbeteren.”

ISYS verkoopondersteuning
info@salessupport.nl
info@freekrooze.nl
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Dertig jaar tobben in
het ziekenhuis omdat
het ‘low interest’ is

43

MEDISCHE TECHNOLOGIE

UMC Groningen en het Friese FHI-bedrijf Entermed hebben samen een nieuw
innovatief product gerealiseerd voor medicijnverneveling in het ziekenhuis. Als
je dat leest denk je al meteen, hé, waar gaat dat over? Een persluchtflowmeter,
“maar het is eigenlijk een schakelaar”, zegt Martin Pos van Entermed als we hem
er op aanspreken. Het vraagt wat uitleg, maar dan heb je het wel over een fraai
staaltje innovatie voor ziekenhuizen waar dertig jaar lang verplegend personeel
aan het tobben is geweest omdat het ging om een “low interest product”.
De innovatie is zo simpel dat het niet eens octrooieerbaar en toch commercieel
aantrekkelijk is voor Entermed.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE ENTERMED

In ziekenhuizen heb je doorgaans twee aanslui

om te analyseren waarom het aantal incidenten

tingen, ‘gasafnamepunten’ voor medische

met het gebruik van flowmeters zo groot was en

gassen. Één om zuurstof toe te kunnen dienen

bleef. “Laten we de leverancier er eens bij halen”.

en daarnaast één voor perslucht voornamelijk

”Mooi hè, we hadden de oplossing net klaar”

om medicijnen te vernevelen. Die aansluitingen

grinnikt Martin Pos. “En onze persluchtflowmeter,

van de flowmeters op die afnamepunten zijn

die eigenlijk een schakelaar is, werd meteen

allebei hetzelfde en het verplegend personeel

ook de oplossing voor nog een probleem. De

maakt daardoor voortdurend fouten door ze te

verpleegkundigen gebruikten namelijk meestal

verwisselen, al dertig jaar lang! Labeltjes er aan

te weinig perslucht, uit misplaatste zuinigheid.

gehangen. Hielp niet, totaal geen vermindering

Vier liter in plaats van de voorgeschreven acht

van het aantal incidentmeldingen. Als leverancier

liter. Dan is de verneveling niet goed. Omdat

van regelapparatuur voor medische gassen was

we er een schakelaar van hebben gemaakt

Entermed gaan zoeken naar een oplossing. En,

kun je alleen maar de benodigde acht liter

mind you, net op het moment dat het prototype

doseren. Niet meer en niet minder. Hoe we het

gereed was klopte het UMCG aan de deur.

probleem van verwisselen hebben opgelost? Via
de slangaansluiting. Alleen de slang van een
medicijnvernevelaar past op de nieuwe pers
luchtschakelaar en een zuurstofslang niet.

’En onze perslucht
flowmeter, die eigenlijk
een schakelaar is, werd
meteen ook de oplossing
voor nog een probleem’

Hoe simpel wil je het hebben?”
Je valt toch bijna van je stoel. Goed, het wordt
vaak gezegd dat er in de zorg niet zo heel
efficiënt wordt gewerkt. Maar dertig (!) jaar
lang verschillende incidenten per dag en dan
pas zo’n relatief simpele oplossing. “Ja, het is
een low interest product in het ziekenhuis hè.
Niemand maakte zich er echt druk om.”
Waarom heeft Entermed het niet geoctrooieerd?
“Ach, de oplossing is daar eigenlijk te simpel
voor. Maar dat we die hebben bedacht en nu

Het was nota bene de directeur Medische Zaken

aanbieden doet onze naam als leverancier van

zelf die zich er mee was gaan bemoeien. Een

medische gassystemen natuurlijk enorm goed.”

complete werkgroep werd aan het werk gezet
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Boeken

Vergaderfaciliteiten

Recensie door Kees Groeneveld

The Smarter Working Manifesto

Kom vergaderen bij FHI
op Landgoed Leusderend

Iedereen sjoemelt!

Soundscaping + Smarter Working Office = Happy Face
De afgelopen jaren onderzocht Philip Vanhoutte van Plantronics veranderingen

Voor haar leden biedt FHI de

op de werkvloer en trends in flexibele werkcommunicatie. Zijn inspanningen

mogelijkheid tegen geringe

leidden in 2014 tot de publicatie van het boek ‘The Smarter Working Manifesto’.

kosten gebruik te maken van

Een boek vol tips en tricks waarmee werkgevers en werknemers inzicht krijgen in

vergaderfaciliteiten. U kunt de

de invloed van een werkomgeving op bijvoorbeeld de productiviteit. “Bij Plantronics

vergaderzalen gebruiken met

Leerzaam en vermakelijk boek over
ons aller irrationele wangedrag

hebben we het slimmer werken

koffie, thee, frisdrank en alle

Iedereen is oneerlijk. Dan Ariely onderbouwt

Je kunt de sjoemelmarge systematisch

gedachtengoed ingezet en we zagen

gewenste extra faciliteiten.

deze stelling aan de hand van gedragswe-

beperken, blijkt: door te biechten, door

enorme voordelen op het gebied van

Wanneer u gebruik wenst

tenschappelijk onderzoek. Lekker leuk, maar

geloftes af te leggen, verklaringen te

zelfredzaamheid, welzijn, productiviteit,

te maken van één van de

niet heus, zou je zeggen. Toch, bij het lezen

tekenen, ‘ethische geheugensteuntjes’, ja,

het vertrouwen in het management;

vergaderzalen, neem dan contact

heb je de neiging regelmatig te glimlachen.

zelfs toezicht! Volgens de tests van Ariely

maar ook ten aanzien van organi-

op met het FHI-bureau; Lola van

Hilarische anekdotes, pakkende oneliners

werkt het echt.

satorische kostenbesparingen en de

Ruler, telefoon: (033) 465 75 07.

maar tegelijk ook wetenschappelijk

mogelijkheid om talent aan te trekken

Uiteraard is de beschikbaarheid

geloofwaardig, dat is ‘Heerlijk oneerlijk’,

Elke dag een stukje uit dit boek lezen kan

en vast te houden.

beperkt tot de periodes dat er

de vertaling van The Honest Truth About

misschien ook wel helpen. Ik heb dat een

geen branchevergaderingen zijn.

Dishonesty: How We Lie to Everyone –

tijdje gedaan voor het slapen gaan. Dat

Especially Ourselves.

beviel me goed. Vond het jammer toen het

Micropia

uit was. Het was januari, past goed bij de

Ontdek het onzichtbare leven in ‘s werelds

maand van de goede voornemens, toch?

eerste museum waar de onzichtbare wereld

Te bestellen als E-book via
www.fhi.nl/vergaderfaciliteiten

TechnologieTrio

De testjes die Ariely met zijn onderzoeks-

Overigens is het ook interessant kennis te

smeuïg beschreven, dat het echt humoris-

nemen van het levensverhaal van Dan Ariely.

tisch is. Wij allemaal sjoemelen, maar over

Zijn TEDex presentatie geeft heel snel een

De microwereld is misschien onzichtbaar en

het algemeen niet meer dan we zelf vinden

beeld van wat hij beweert en is ook hilarisch.

raadselachtig, ze is ook onmisbaar. Microben

r
Enginee
Tom

herinnert zich de doorbraak van Elvis Presley in 1956:
het jaar dat FHI werd opgericht!
SIGNALEMENT 01/2016

zijn essentieel op aarde en in ons lichaam.

dat nog wel verantwoord is. Dat doen we

Microalgen in de oceaan produceren de

absoluut niet rationeel, maar we verzinnen
er een verhaal bij dat we zelf rationeel

w w w . s t u d i o - a r t j a n . n l

Ab
Prof

zichtbaar wordt gemaakt: Micropia in Artis.

baar, zo op jezelf van toepassing en zo

vinden: een klein beetje te hard rijden, want

Ceo
John

van raadselachtige micro-organismen

groep doet, de uitkomsten, zijn zo herken-

Arjan Glas

www.smarterworkingmanifesto.com

het

Tentoonstelling

de snelheidsmeter heeft toch een afwijking.

TEDx talk van Dan Ariely:
http://bit.ly/1nCtoNa

helft van alle zuurstof in onze atmosfeer.
Schimmels en bacteriën zetten het organisch
materiaal van dode dieren en planten om
in nieuwe grondstoffen. En darmbacteriën

Ariely reageert met zijn onderzoek en zijn

helpen je voedsel te verteren.

boek op de Enron affaire en het concept van
EMRAM, het Eenvoudige Model van de

Microbiologie kan helpen met het

Rationele Misdaad. Werkelijk geloofwaardig

oplossen van wereldproblemen: van het

hoe hij de theorie weerlegt dat de gelegen-

zuiveren van water tot de ontwikkeling van

heid de dief maakt. Onze oneerlijkheid wordt

nieuwe methoden voor het genezen van

helemaal niet ernstiger als we er meer mee

infectieziekten. Er kunnen energie, voedsel

kunnen verdienen of de pakkans kleiner

en bioplastics van gemaakt worden.

wordt. De meeste mensen sjoemelen

Micropia wil een breed publiek hier al

gewoon altijd een klein beetje.

vanaf jonge leeftijd voor enthousiasmeren.
Naast een museum is Micropia ook een

Ook mooi hoe de auteur speelt met taal.

platform, de verbindende schakel tussen

Hij heeft het over de fudge factor. In de

publiek en wetenschap. Zien en ervaren

Nederlandse uitgave heet dat de ‘sjoemel-

staat centraal, waarbij steeds de nadruk

marge’. Ik vond de ‘lariekoek factor’ als

ligt op de (veelal positieve) relatie tussen

alternatief. Het gaat erom die zo laag

de microbe en de bezoeker zelf.

mogelijk te krijgen. In sociale netwerken
waarin iedereen sjoemelt, zoals bij Enron,
gaat die factor vanzelf omhoog. We gaan
ook snel in onze eigen verhalen geloven.

www.micropia.nl
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Agenda

Personalia

INDUSTRIËLE
ELEKTRONICA
User Interface Design
6 april 2016

MINACNED
NanoTech4Dummies,
hands on workshop
31 maart 2016

RF Technology
12 april 2016

NanoPhotonics4SME
match making workshop
12 april 2016

Vermogenselektronica
14 juni 2016

International MicroNano
Conference Amsterdam
13 en 14 december 2016

Telecom Infra event
15 september 2016

FEDERATIE FHI
Workshop Geld verdienen
met service
10 maart 2016

INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
Auto ID
8 maart 2016

Workshop Koude Acquisitie
17 maart 2016

Industrial Ethernet
17 maart 2016
GEBOUW AUTOMATISERING
Xs2HitTek workshop
17 maart 2016
Nationale Conferentie
Gebouw Automatisering 2016
9 en 10 november 2016
LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
LabAutomation
5 april 2016

Ledennnieuws

Eppo Bruins

Jean Botti

nam na bijna acht jaar afscheid als direc

is benoemd als nieuwe Chief Innovation

teur van Technologiestichting STW. Op 2

and Strategy Officer bij Philips. Botti is

december 2016 werd Bruins beëdigd als

afkomstig van de Airbus Group en zal,

Tweede Kamerlid van de ChristenUnie.

als vervanger van Jim Andrew, recht
streeks rapporteren aan Philips CEO

Hij neemt onder meer de portefeuil
les Onderwijs en Economische Zaken op zich.

Frans van Houten.

Op 4 februari 2016 heeft Emerson Process
Marjan van Loon

Jean-Paul Sosef

Management aangekondigd de krachten te

trad per 1 januari 2016 aan als president-

versterkt per 1 november 2015 de

bundelen met Intel Security. Emerson en Intel

directeur Shell Nederland B.V.. Ze volgt

installatiebedrijven van A. de Jong Groep

Dick Benschop op. In de 26 jaar die Van

als Technisch Commercieel Directeur.

werken samen aan de verbetering en versterking

Loon voor Shell werkt, heeft ze diverse

Sosef, voormalige Vestigingsdirecteur

posities bekleed, waaronder sinds 2009

van Wolter & Dros te Rotterdam, heeft

de functie van Vice President LNG & Gas Processing.
Erik Steinfelder

Sijbrand de Jong

Biobanking Commercial Leader (EMEA) bij

is door de CERN-raad per 1 januari 2016

FHI Jubileumfeest
8 april 2016

Thermo Fisher Scientific, is per 30 oktober

bemoemd tot zijn 22e president. Sijbrand de

2016 aangetreden als president van de

Jong is hoogleraar Experimentele

ESBB Biobanking Society.

natuurkunde aan de Radboud Universiteit

FHI Golftournament
8 september 2016

Laboratorium Technologie
voor Dummies
21 juni 2016

en onderzoeker bij Nikhef.
Albert Arp

Paul Riemens

lost op 1 maart Henk Broeders af als

is per 7 april 2016 de nieuwe CEO van

Nieuwe leden

Distributed Control System DeltaV. De nieuwe
oplossingen bieden op efficiënte wijze

algemeen directeur van de Jaarbeurs in

RAI Amsterdam. Samen met Maurits van

Utrecht. Arp is nu nog topman van het

der Sluis, nieuw benoemd in de functie

St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk.

van COO, vormt hij de nieuwe statutaire

compliancy en ingebouwde intelligentie tegen
nieuwe bedreigingen.

HPS Industrial bundelt krachten
met Dutchict Industrial
Vanaf 1 januari 2016 gaat Dutchict

industriële automatisering, zoals volledig

Industrial, leverancier van industriële

geassembleerde systemen, losse

ICT-maatwerkoplossingen, verder onder

componenten en randapparatuur.

de naam HPS Industrial. HPS Industrial is

Door de krachten te bundelen benaderen

specialist op het gebied van industriële

beide partijen de markt voor industriële

congresorganisatie. Binnen de statutaire directie vervult

computers en rack servers. Dutchict

computers voortaan gezamenlijk. HPS

Bart Smolders

Riemens de rol van directievoorzitter. Per 1 mei treedt de

Industrial, voorheen JMS Industrial

Industrial versterkt hiermee zijn positie

is per 1 januari 2016 benoemd tot decaan

huidige topman Hans Bakker na 14 jaar terug als CEO van

Automation, bestaat dertig jaar en levert

als system integrator van industriële

van de faculteit Electrical Engineering van

RAI Amsterdam.

producten en diensten op het gebied van

computer-oplossingen en maatwerk.

directie van de Amsterdamse beurs- en

4 t/m 7 oktober 2016
Jaarbeurs Utrecht, www.wots.nl

van geïntegreerde cyber security voor het

een rijke ervaring binnen de installatiewereld.
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Emerson integreert
Cyber Security in
DeltaV Control System

de TU Eindhoven. Smolders studeerde in
1989 af aan de faculteit Electrical Engi

Sander Cornelissens

neering en promoveerde er ook in 1994.

werd door netwerkbedrijf Cisco benoemd

Sinds 2010 is Smolders als hoogleraar verbonden aan de

tot director commercial market van Cisco

TU/e in de vakgroep Elektromagnetisme (EM).

Nederland. Vanaf half augustus is hij in

Management buy-out
Universal Science Groep

deze rol verantwoordelijk voor alle ver
Bert Weckhuysen
INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
ENMO Nederland
Arnhem
Eldra
Ittervoort
Ratio Electric
Nijkerk
Ernst Fisher GmbH
Freudenstadt, Duitsland
LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
Brecon Cleanroom Systems
Etten-Leur
MEDISCHE TECHNOLOGIE
United Care Products
Groningen
Lopital
Oisterwijk
Ergocare Vennik
Enschede
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INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
Flexlink Systems
Hoofddorp
MINACNED
Xiophotonics
Enschede

koopactiviteiten van Cisco Nederland in

hoogleraar Anorganische Chemie en

het snelgroeiende segment midmarket.

Katalyse, is uitgenodigd om lid te worden
van de Koninklijke Vlaamse Academie

Erik Ubels

van België voor Wetenschappen en

is benoemd tot CTO bij OVG Real Estate.

Kunsten. Op 12 december werd Weck

Na een periode van 23 jaar bij Deloitte,

huysen formeel verwelkomd op de Openbare Vergadering

zal Ubels nu bij OVG de volgende stap

als ‘buitenlands lid’ in de Klasse van Natuurwetenschappen.

zetten in de ontwikkeling van intelligente,
high-tech kantoorgebouwen.

Splendo
Wassenaar

VSParticle
Delft
Bionchip Technologies
Eindhoven

In november 2015 opende 3T een nieuw pand aan
de Institutenweg 1 in Enschede. “In de meer dan

Iszgro Diodes
Delft
Fluigent
Jena, Duitsland

3T opent nieuw pand
in Enschede
20 jaar dat 3T nu bestaat zijn we gegroeid naar
45 man groot. In het oude pand was geen ruimte
meer voor groei en vooral onze toelevering zat te

FHI bestuursleden

krap”, zegt Richard Mijnheer, CEO van 3T. “In het
Ellen Gijsbers en Jan Steven van Wingerden

nieuwe pand hebben we anderhalf keer de ruimte

Per 29 oktober 2015 zijn Ellen Gijsbers, CEO van Fresenius Medical Care, en

van het oude pand, maar dan ook veel efficiënter

Jan Steven van Wingerden, CEO van Entermed, gekozen en benoemd tot

ingedeeld. De labs van toelevering, engineering

bestuursleden van de FHI branche Medische Technologie.

en het nieuwe magazijn zijn voorzien van de

Bas Hoogenboom, Business Unit Director Northern Europe bij Medtronic,

modernste ESD-veiligheidsvloeren en zijn daarmee

is per januari 2016 afgetreden als MT bestuurslid bij FHI.

state-of-the-art”, aldus Norbert Beltman, COO.

De Nederlandse vestiging van de Engelse

managing director. Om de huidige en

Universal Science Groep gaat na een

toekomstige groei van Thal

management-buy-out op 25 november

Technologies te faciliteren verhuizen

2015 verder onder de naam Thal

zij per februari / maart vanuit Huizen

Technologies, wat staat voor Termal and

naar een nieuw pand op de

LED Technologies. Ad Musters blijft

Grindzuigerstraat 9 te Almere.

