
C O N N E C T I N G  W I N N E R S

De Maakindustrie draait door!
Innoveren, combineren, demarreren

T&U Manifestatie 2010

Woensdag 13 oktober 2010 (vanaf 12.00 uur) • Papendal Arnhem

Hotspots: daar komt onze omzet straks vandaan
Maak kennis met de ondernemers van de toekomst

Met bijdragen van onder andere:
• Govert Hamers (IHC Merwede)
• Frits van Hout (ASML)
• Eppo Bruins (STW)
• Bob Ursem (TU Delft)
• Ruud Koornstra (Tendris)
• Marc Lammers

www.tenumanifestatie.nl

Sluit aan bij de kopgroep van de maakindustrie!



Dagvoorzitter Richard Lamb
Trendwatcher en futuroloog Richard Lamb 
laat als dagvoorzitter zijn publiek graag aan 
de hand van toekomstscenario’s zien welke impact 
technologie heeft op het dagelijks leven. Door zijn 
achtergrond (informatica, bedrijfskunde en elektronica) 
is hij in staat om trends en toekomstvisies te vertalen 
in succesvolle pragmatische concepten. Niet voor 
niets wordt hij regelmatig betrokken bij het opzetten 
van innovatieve projecten bij zowel de overheid als het 
bedrijfsleven.
Zijn vaardigheden als discussieleider deed hij op als 
radiopresentator bij de AVRO en de NOS. Hij schreef 
onder andere de boeken “10 Trends, ontwikkel uw 
eigen toekomstvisie” en “Succesvol Elektronisch 
Zakendoen”. Daarnaast verzorgt hij wekelijks het infor-
mele radioprogramma “DitIsHandig.nl” over trends en 
innovatieve producten.

Marc Lammers
In 2008 behaalde bondscoach Marc Lammers met 
het nationale dameshockeyteam een gouden medaille 
op de Olympische Spelen in Peking. Hij is het voor-
beeld van een moderne, innovatieve coach. De sinter-
klaasstick, lammeren, de hartslag BH en de straf-
cornerbril zijn enkele van zijn ideeën die binnen 
de hockeysport tot grote veranderingen heb-
ben geleid. Ook op het gebied van coaching 
en leiderschap staat innovatie centraal. 
Een paar uitspraken: “Juist in moeilijke tijden 
is het makkelijk je te onderscheiden. Het team 
of de organisatie die zich het beste weet te ont-
wikkelen zal de concurrentie verslaan!”

Dit jaar staat de T&U Manifestatie (toeleveren & uitbesteden) 
geheel in het teken van groei. Na een periode van fors op 
de rem staan, wordt op verschillende plaatsen weer vol gas 
gegeven. Uit ervaring kunnen we redelijk inschatten wat onze 
bestaande klanten de komende jaren voor omzet gaan genere-
ren. Substantiële groei is echter tevens te verwachten van de 
nieuwkomers op de markt, die nu producten, diensten en  
equipment ontwikkelen voor de consumptie van overmorgen.

Maar waar zitten die groeibriljantjes? Dit voorjaar heeft een 
NEVAT-denktank – bestaande uit IP-eigenaren, kennisinstel-
lingen, marktpartijen, investeerders en toeleveranciers – een 
voorzet uitgewerkt om die “hotspots” voor de Nederlandse 
maakindustrie te detecteren. Vanuit maatschappelijke thema’s, 
zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, mobiliteit, energie-
besparing, vergrijzing en voedselvoorziening, zijn zij op zoek 
gegaan naar kansrijke innovaties.
Op het congres krijgt u een terugkoppeling van hun bevindingen 
die u zeker zal inspireren om de nieuwkomers in úw netwerk 
versneld op te sporen en in het zadel te helpen. Want wat bij 
al die kansrijke productideeën opvalt is dat het in veel gevallen 
niet gaat om “rocket science”, maar om het slim combineren 
van bestaande innovaties.

NEVAT wil met deze manifestatie een bijdrage leveren aan het 
versneld naar de markt brengen van nieuwe productideeën. 
Door in een vroegtijdig stadium met alle betrokken ketenpart-
ners aan de slag te gaan, kan veel tijdwinst worden geboekt. 
Winnaars zijn flexibele productieketens die zo hecht met elkaar 
zijn vervlochten dat zij de grillige up- en down turns met elkaar 
kunnen blijven volgen. Met als ultiem doel onze gemeenschap-
pelijke klanten zo snel mogelijk met het beste product naar de 
markt te helpen en hun concurrentiepositie te verstevigen. 

Natuurlijk wordt daarbij tevens een inspanning van de onder-
nemer verlangd. Daarom boog de NEVAT-denktank zich ook 
over de vraag wat ondernemers nu zo succesvol maakt. Wat 
zijn hun kenmerken en wat kunnen we van hen leren? Ook op 
dit thema krijgt u een terugkoppeling, waarbij lef, daadkracht 
en het talent om een strategische visie door de organisatie 
te laten vertalen naar concreet resultaat, aan de orde zullen 
komen. U maakt daarbij kennis met de ondernemer van de 
toekomst.

Kortom, de themakeuze van dit congres is een logisch vervolg 
op eerdere NEVAT-activiteiten, zoals de dvd “7 toekomstscena-
rio’s voor de maakindustrie” (2004 – 2014), The Future Factory 
Ideeënboek en Raising the Bars en past bovendien als een 
maatpak binnen ons NEVAT Professionaliseringsprogramma. 
De topsprekers zullen aan dit thema een inspirerende invulling 
geven, maar uw eigen inzet en daadkracht is nodig om het uit-
eindelijke doel te realiseren.

Sluit u aan bij de kopgroep van de  
maakindustrie!

John Berghmans
Voorzitter NEVAT

Waar komt onze omzet de komende vijf jaar vandaan?

Content én Fun
Het NEVAT T&U Congres, dat vorig jaar vanwege de vernieuwing 
is omgedoopt tot T&U Manifestatie (Toeleveren en Uitbesteden), 
biedt spelers in de maakindustrie nieuwe inzichten. Hiermee kun-
nen zij hun concurrentiepositie versterken.
De organisatoren investeren veel in eigen onderzoek en presen-
teren strategische ontwikkelingen en actuele feiten. Het congres 
kenmerkt zich door de originele manier waarop onderwerpen 
worden gebracht, waarbij steeds de balans wordt gezocht tus-
sen lach en informatie. Dit unieke managementevenement voor 
IP-eigenaren, investeerders, marktpartijen en haar toeleverende 
partners in de maakindustrie is sinds 1999 het strategisch tref-
punt voor de hele Nederlandse industrie.



15.00 uur
Aan de slag op de innovatiemarkt
Inspiratie opdoen op de innovatiemarkt, waar IP-eigenaren,  
kennisinstellingen, R&D afdelingen en toeleveranciers hun 
kans rijke innovaties tonen aan geïnteresseerde marktpartijen 
en investeerders. Nu de ketenspelers bij elkaar zijn, is dit hét 
moment om met elkaar aan nieuwe productvoorstellen te wer-
ken. Wat is het idee? Wat is de doelgroep? Welke behoefte wordt 
opgelost? U krijgt de kans hier de basis te leggen voor toekom-
stige samenwerkingen.

16.15 uur
Mag ik even afrekenen?

“Waardecreatie van innovatie start op brug 
tussen wetenschap en bedrijfsleven”, is de 

overtuiging van Eppo Bruins, directeur 
STW. Hij heeft als missie om weten-

schap en bedrijfsleven met elkaar te 
verbinden en heeft daarvoor interes-

sante middelen. Ook voor het mkb!

De maakindustrie draait door
Interactieve keynote interviews met ondernemers die in de toe-
komst onze omzet gaan bepalen. De volgende 
sprekers zijn persoonlijk aanwezig en schuiven 
bij de dagvoorzitter aan tafel:
- Frits van Hout, ASML
- Govert Hamers, IHC Merwede
- Henk Jan Zwiers, Mutracx 
- Bob Ursem, TU Delft 

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus
Marc Lammers, de innovatieve bondscoach die verstand heeft 
van dames, legt op een levendige manier een relatie tussen  
leiderschap, omgaan met kampioenen, persoonlijke groei en 
het bedrijfsleven. 
 

18.30 uur
Aperitief met informele afsluiting op innovatiemarkt

19.00 uur
Onderhoudend netwerkdiner

  

Program
m

a 2010
Ruud Koornstra gaf gedurende 15 jaar 

leiding aan een consortium van event- en 
televisieproductiebedrijven. In 2001 was 

hij medeoprichter van Tendris Holding, een 
initiëringsmaatschappij voor duurzame onderne-

mingen. Vanuit deze ondernemingen zijn inmiddels 
tal van nieuwe duurzame ondernemingen ontstaan. 

Waaronder Durion Energie (later Oxxio), Greencard van Visa 
(de eerste duurzame creditcard voor CO2 compensatie), 
Lemnis Lighting (ontwikkeling en exploitatie van energie-
zuinige verlichtingtechniek) en Tendris Solutions, een techno-
logisch innovatiecentrum voor energie en milieutechnologie. 
Daarnaast is hij medeoprichter en lid van het Curatorium 
van de Leerstoel “Social Venturing” aan de Universiteit van 
Nijenrode, bestuurslid van de alternatieve consumenten-
organisatie Goede Waar @ Co en voorzitter van Groeilink. 

12.00 uur 
Zaal open
Ontvangst deelnemers met broodjeslunch op de  
innovatiemarkt.

12.30 uur 
Officiële opening innovatiemarkt 
Topsporter en veldrijder Maarten Nijland zal demonstreren 
hoe u kunt demarreren. Op de innovatiemarkt kunt u zich 
laten inspireren.

13.30 uur
Tijd om op te staan
Opening van de T&U Manifestatie door John Berghmans, 
voorzitter van NEVAT, inclusief de uitkomsten van een 
NEVAT-onderzoek naar de actuele stand van zaken bij  
de toeleveranciers.

Dilemma van duurzaamheid
Dagvoorzitter, futuroloog én strategisch trendwatcher 
Richard Lamb geeft zijn toekomstvisie en zuigt u mee naar 
de toekomst. Wat weet u al van de “Generation Exit” en 
“Kidpreneurship”?

Hotspots voor de Nederlandse maakindustrie 
Terugkoppeling resultaten van een denktanksessie die 
NEVAT ter voorbereiding van dit congres organiseerde. 
Resultaat is een mindmap van trends met daarin aangege-
ven wat voor onze industrie de “hotspots” zijn. Daar komt 
onze omzet straks vandaan. En wat kunnen we leren van 
succesvolle ondernemers? Door Theo Koster, directeur 
NEVAT, en scenarioplanner Paul de Ruijter.

Handelen uit overvloed
Inspirator Ruud Koornstra vertelt over zijn passie voor 
duurzaam ondernemen. “Duurzaamheid is voor mij hande-
len vanuit overvloed. Want duurzaam ondernemen biedt 
oneindig veel kansen, voor een betere wereld én voor de 
ondernemer”. Dat heeft hij de afgelopen jaren als geen 
ander ontdekt.

(Foto: Bart van Overbeeke)



Nieuwe relaties 
Dit jaar krijgen alle deelnemers aan de T&U 
Manifestatie een interactieve badge. Bij uw 
deelnamebevestiging ontvangt u een link naar 
de website van Badge2Match. Door hier uw 
eigen profiel op te geven en tevens in te vul-
len naar wie of wat u op zoek bent, krijgt u 
een prikkelend signaal als er een match bij u 
in de buurt staat.

Wat vond men van het Nationaal T&U Congres 2009

Eric Meesterburrie, LIAD Electronics Breda B.V.
Goed georganiseerd, leuke locatie, vernieuwend de moderne sfeer blijft hangen.  
Dank voor een leuke en leerzame dag.

Marc de Rooy, De Rooy Slijpcentrum BV
Origineel georganiseerd met altijd punten die tot nadenken stemmen en een  
geweldige uitsmijter.

Marco Zeekaf, Meldon Plastics BV
Prima manifestatie in een verrassend nieuw jasje!

Peter S. Kerstjens, Addit BV Contract Manufacturer
Professioneel, kwalitatief goed, prima omgeving en organisatie.

Michel Reusink, Arendsen Plaatwerk B.V.
Goed georganiseerd, gevarieerd, goede sprekers, prima afsluiting en dineropzet!

Ben Broers, Philips Applied Technologies
Een zeer geslaagd evenement. Een fantastische afsluiter! Enkele microfoons  

in de zaal hadden waarschijnlijk tot meer vragen vanuit de zaal geleid, die  
de waarde van de manifestatie nog verder hadden kunnen verhogen.

Marc Crooijmans, Rena Castings BV
Nuttige en goede leer- en netwerkbijeenkomst!

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van de post- of 

bankrekening van zijn/haar organisatie het verschuldigde bedrag 

€  ____________________  incl. 19% BTW (totaalbedrag) af te schrijven.

Naam bank ___________________________________________________________________________________________________________

Rekeningnummer  __________________________________________________________________________________________________________________________

Ten name van  ________________________________________________________________________________________________________________________________

Woonplaats ___________________________________________________________________________________________________________

Ondergetekende verzoekt om een factuur. 

Wij rekenen hiervoor € 15,- handlingskosten.

Algemene informatie deelnemer(s):

Bedrijf / organisatie _______________________________________________________________________________________________

Adres _____________________________________________________________________________________________________________________

Postcode / plaats __________________________________________________________________________________________________

Telefoon  _________________________________________  Fax  ____________________________________________________________

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van deel-

name zoals vermeld op de achterzijde en verklaart zich hiermee akkoord

Datum _____________________________________________  Plaats _________________________________________________________

Handtekening  ________________________________________________________________________________________________________

Deelnemer    Leden  Early Bird Niet leden   Early Bird
Voornaam/Achternaam/Voorletters:   excl. BTW incl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW incl. BTW

1  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  m/v  1 ? 395,00  ? 470,05 ? 420,05 ? 495,00 ? 589,05 ? 539,05

e-mail:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  m/v  2 ? 790,00  ? 940,10 ? 840,10 ? 990,00 ? 1178,10 ? 1078,10

e-mail:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  m/v  3 ? 1106,00 ? 1316,14 ? 1166,14 ? 1386,00 ? 1649,34 ? 1499,34

e-mail:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  m/v  4 ? 1422,00 ? 1692,18 ? 1492,18 ? 1702,00 ? 2120,58 ? 1920,58

e-mail:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  m/v  5 ? 1738,00  ? 2068,22 ? 1818,22 ? 2178,00 ? 2591,82 ? 2341,82

e-mail:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Totaal kosten inclusief 19% BTW                     ?   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Bedragen zijn totaalprijzen in Euro’s, waarin de Early Bird korting en groepskorting al zijn verrekend. 

Early Bird korting wordt uitsluitend verleend bij aanmeldingen ontvangen t/m 10 september 2010. 



T&U Manifestatie
De kosten van deelname aan de T&U Manifestatie  
bedragen voor leden van NEVAT, NEVI, Agoria, VIMAG  
en NRK ? 470,05 incl. BTW (? 395,- + 19% BTW) per 
persoon. Overige deelnemers betalen ? 589,05 incl. BTW 
(? 495,- + 19% BTW) per persoon. Congresinformatie, 
bezoek aan de innovatiemarkt, consumpties, lunch en  
deel name aan het diner zijn inbegrepen. 

Prijzenoverzicht 
Aantal deelnemers Leden  excl. BTW incl. BTW
1 deelnemer  ? 395,00 ? 470,05
2 deelnemers  ? 790,00 ? 940,10
3 deelnemers  ? 1.106,00 ? 1.316,14
4 deelnemers  ? 1.422,00 ? 1.692,18
5 deelnemers  ? 1.738,00 ? 2.068,22

Aantal deelnemers Niet leden  excl. BTW incl. BTW
1 deelnemer  ? 495,00 ? 589,05
2 deelnemers  ? 990,00 ? 1.178,10
3 deelnemers  ? 1.386,00 ? 1.649,34
4 deelnemers  ? 1.702,00 ? 2.120,58
5 deelnemers  ? 2.178,00 ? 2.591,82

NEVAT

Antwoordnummer 10085

2700 VB  Zoetermeer

Kortingen
Early Bird korting: bij inschrijving ontvangen t/m 
10 september 2010 ontvangt u ? 50,- korting per 
deelnemer (incl. 19% BTW).
N.B.  De Early Bird korting is in een aparte kolom verwerkt in het 
prijzenoverzicht op de aanmeldingskaart. De Early Bird korting 
geldt niet voor expositie op de innovatiemarkt. 
 
Groepskorting: Om deelnames van management teams te 
stimuleren bieden wij bij meer dan twee inschrijvingen per 
bedrijf 20% korting voor derde en volgende personen.  
N.B.  De groepskorting is reeds verwerkt in het prijzenoverzicht. 

Deelnemingsvoorwaarden
Aanmelding via inschrijfkaart of www.tenumanifestatie.nl. 
Annulering is niet mogelijk, vervanging wel. U ontvangt  
ruim tevoren een bevestiging en een routebeschrijving.  
Bij betaling middels een factuur dient uw betaling vóór  
8 oktober 2010 te zijn ontvangen.

Deelnemen aan de innovatiemarkt
Bedrijven of organisaties die willen exposeren op de  
innovatiemarkt of delen ervan willen sponsoren, kunnen  
contact opnemen met het secretariaat van NEVAT, of  
kijk op www.tenumanifestatie.nl.

Algem
ene inform

atie

Postzegel niet nodig



C O N N E C T I N G  W I N N E R S

Boerhaavelaan 40

Postbus 190

2700 AD Zoetermeer

T +31 79 353 1300

F +31 79 353 1365

info@nevat.nl

www.nevat.nl

www.tenumanifestatie.nl

Aangesloten bij de Vereniging

NEVAT 
De Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering  
werd in 1979 opgericht. Anno 2010 is NEVAT een  
gerespecteerde brancheorganisatie die zich richt op  
de gehele voortbrengingsketen. NEVAT probeert de  
verbindende schakel te zijn tussen ambitieuze toeleve-
ranciers en uitbesteders. Binnen NEVAT spelen de 
volgende drie thema’s een belangrijke rol: inter nationaal 
ondernemen, professionalisering van de lid bedrijven en 
een modern industriebeleid.

Deelnemen aan de innovatiemarkt

NEVAT organiseert dit jaar voor de elfde keer de T&U Manifestatie. 
Naast het congres met topsprekers, wordt wederom een innovatie-
markt georganiseerd. Op dit kennisplein treft u diverse kansrijke 
innovaties aan op het gebied van medische apparatuur, nieuwe 
energie (zon, wind, water, biomassa enz), mobiliteit, veiligheid, 
hightech machinebouw, noem maar op.
Op deze innovatiemarkt krijgen bedrijven met een eigen research-
laboratorium, start ups, kennisinstellingen en researchcentra de 
kans om demo’s neer te zetten. Het gaat om demonstraties van 
projecten die voorbij de ontwerpfase zijn. Het doel is deze kennis 
(IP) in contact te brengen met de rest van de keten die nodig is 
om de technologische innovatie snel naar de markt te brengen: 
investeerders, marktpartijen, toeleveranciers.

Vraag:
Bent u (of kent u) IP-eigenaren die graag hun kansrijke innovatie 
op de innovatiemarkt aan de rest van de maakindustrie willen 
demonstreren met als doel die innovatie zo snel mogelijk naar 
de markt te brengen, neem dan contact op met NEVAT: Edwin 
Dekker of Martine de Winter 079-3531300 of maw@fme.nl

Sponsoring
Kijk voor sponsormogelijkheden op www.tenumanifestatie.nl

Innovatiem
arkt Kansrijke innovaties gezocht!

NEVAT daagt kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, 
start ups en R&D afdelingen van grote producenten uit om 
met hun kansrijke innovaties naar de innovatiemarkt te komen. 
In het programma is voldoende ruimte gereserveerd voor de 
bezoekers om dit kennisplein te bezoeken. Meer informatie: 
079-3531300 of maw@fme.nl


