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Werkzeugmaschinenfabriken), tijdens de METAV-persconferentie op 11 oktober 

2011 in Oegstgeest 

 
Geachte dames en heren, 

 
Hartelijk welkom op de persconferentie over METAV hier in Oegstgeest. Ik ben blij dat 

u hier aanwezig bent. Wij willen u vandaag METAV 2012 voorstellen en deze 

gelegenheid aangrijpen om de ontwikkelingen in de Europese machinebouw door te 

nemen. 

 

METAV is de internationale beurs voor productietechnologie en automatisering die 

tijdens even jaren, dus om de twee jaar, in Düsseldorf wordt georganiseerd. Over goed 

vier maanden gaan de deuren al voor de zeventiende keer open: van 28 februari tot en 

met 3 maart 2012. METAV presenteert moderne productietechnologie door de gehele 

productieketen, van de individuele machine tot complete productielijnen. De 

zwaartepunten in het aanbod zijn machines voor verspanen en omvormen, 

productiesystemen, precisiewerktuigen, geautomatiseerde materiaalstromen, 

computertechnologie, industriële elektronica en toebehoren. METAV wordt 

georganiseerd door VDW, de Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, de 

Vereniging van Duitse Machinefabrikanten uit Frankfurt aan de Main. 

 
METAV-deelname aantrekkelijk voor exposanten en bezoekers 

In meer dan dertig jaar heeft METAV zich een uitstekende positie te midden van de 

Europese metaalbewerkingbeurzen bevochten. Er zijn talrijke argumenten die pleiten 

voor deelname aan METAV 2012, zowel voor internationale exposanten als voor 

bezoekende professionals.  

 

METAV 2012 in Düsseldorf is de eerste internationale beurs voor metaalbewerking in 

het jaar in Duitsland. Voor de machinebouw is Duitsland met een aandeel van meer 

dan een derde en een volume van naar schatting 5,4 Miljard euro de grootste markt in 

Europa. Hier met succes aanwezig zijn is een must voor alle internationaal opererende 

aanbieders van productietechnologie. 



METAV is een belangrijke graadmeter voor de investeringssituatie onder de vele 

afnemers van machines. In bewogen tijden, waarin zich steeds weer opnieuw nieuwe 

turbulenties voordoen op de financiële markten en de schuldencrisis in Europa en de 

VS nog niet overwonnen is, is het voor elk bedrijf doorslaggevend om de kansen te 

benutten en de orderboeken zo vroeg mogelijk in het jaar te vullen.  

 
Op METAV komen de gebruikers van machines om informatie te vinden over 

noviteiten binnen het totale productieproces, van technisch idee tot eindproduct, 

voordat ze hun investeringsbudget in concrete bestellingen omzetten. Daarmee in 

overeenstemming is het feit dat tweederde van de 700 exposanten uit 28 landen na de 

laatste editie hun zakelijk succes volgens de VDW-enquête onder exposanten als 

gunstig tot zeer gunstig beoordeelden.  

 
In het onbetwiste middelpunt van de aandacht van de 45.000 bezoekende 

professionals stond in 2010 het gehele spectrum van metaalbewerking, productie en 

automatisering. Dit gaf de uitkomst van de enquête onder VDW-bezoekers aan. Het 

aanbod van METAV-exposanten bleek een schot in de roos. De bezoekers 

beoordeelden het complete aanbod en de aanwezigheid van marktleiders op de beurs 

overwegend als goed tot zeer goed.  

 
Meer dan de helft van de METAV-bezoekers is afkomstig uit de industrie, bijvoorbeeld 

de bouw van machines en productielijnen, de automobielindustrie en haar 

toeleveranciers, alle sectoren binnen de metaal be- en verwerking met materialen als 

ijzer, staal, lichtmetaal en blik, maar ook uit de elektrotechniek en elektronica, de lucht- 

en ruimtevaartindustrie, railvoertuigenbouw, farmaceutische industrie, fijnmechanica, 

optica, enzovoort.  

 
METAV bereikt vooral de beide grote groepen van afnemers van de machinebouw, de 

machinebouw zelf en de automobielindustrie en haar afnemers. Meer dan de helft van 

de METAV-bezoekers kwam in 2010 alleen al uit deze twee branches. 

 
METAV is het belangrijkste platform voor gebruikers uit de metaalbewerking noordelijk 

van de rivier de Main, in de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa. De beurs bereikt 

bezoekers uit deze regio’s die niet naar EMO in Hannover noch naar AMB in Stuttgart 

af reizen.  



Voor 86 procent van de METAV-exposanten is de economisch belangrijke regio  

Nordrhein-Westfalen interessant als afzetmarkt. Voor hen is METAV het belangrijkste 

evenement om hun klanten binnen deze regio te bereiken. Vooral de 

machinebouwsector is met 1.600 overwegend MKB ondernemingen en ongeveer 

200.000 werknemers één van de belangrijkste branches van afnemers.  

 
METAV biedt de exposanten ook de best mogelijke kansen voor het vinden van 

nieuwe klanten. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat in 2010 meer dan een derde 

van de bezoekers voor het eerst naar METAV kwam. Dat waren dus 15.000 potentiële 

nieuwe klanten!  

 

Omlijstend programma spreekt speciale doelgroepen specifiek aan  

Als organisator van METAV en branchevereniging ondersteunt de VDW de 

exposanten bij het aanboren van nieuwe markten. Daarom pakt METAV 2012, 

aanvullend op het aanbod van de exposanten, weer allerlei interessante thema’s op. 

Deze maken de beurs bovenop het aanbod van de fabrikanten tot een highlight in de 

agenda met metaalbewerkingbeurzen in 2012. 

 

‚Metal meets Medical’ richt zich op medische technologie 

Onder de noemer ‚Metal meets Medical’ staat de medische technologie weer in het 

middelpunt van de aandacht. Hier lijkt de omzetgroei geen crises te kennen. Daarom 

staan de fabrikanten van medical devices nog sterker dan voorheen in de aandacht 

van de machinebouwers. Ze bieden de gebruikers innovatieve producten die 

kwalitatief aan de hoogste normen voldoen. Daarmee spelen ze precies in op de hoge 

eisen die in de medische technologie gelden.  

 
METAV 2012 zal dit gegeven in het bijzonder op de voorgrond stellen. De firma 

Siemens verzorgt in samenwerking met mediapartners een bijzondere stand voor 

medische technologie. Daar worden allerlei toepassingen van metaalbewerking voor 

de snelgroeiende markt voor medische technologie gepresenteerd onder het motto 

‚van uniek product tot massaproductie’. 

 

 

 



NRW-clusters tonen productiecompetentie uit Nordrhein-Westfalen  

Op METAV 2012 zal Nordrhein-Westfalen (NRW) opnieuw zijn competenties in de 

efficiënte productie demonstreren op een gemeenschappelijke stand van de regio 

NRW. Daarom worden verschillende facetten getoond van specialisaties zoals 

oppervlaktebewerking, productietechnologie, energie- en materiaalefficiëntie en 

automotive.  

 
Deze beursstand kwam tot stand dankzij de clusters ProduktionNRW, 

Autocluster.NRW, NanoMikro+Werkstoffe.NRW, EnergieForschung.NRW, 

EnergieRegion.NRW en EnergieAgentur.NRW samen met het ministerie voor 

Economie, Energie, Bouwen, Wonen en Verkeer van de deelstaat. 

 
Een speciaal vakevenement over het thema ‚productietechnologie op weg naar 

elektomobiliteit’ begeleidt deze beursaanwezigheid.  

 

Composietmaterialen voor licht bouwen – speciale tentoonstelling met lezingen 

Licht bouwen is een centraal thema in talrijke takken van industrie. Vooral de 

automobielindustrie en de vliegtuigbouw zetten veelvuldig composieten in om 

brandstof te besparen. Daaruit komen voor de productontwikkeling, constructie en 

productietechnologie nieuwe eisen naar voren.  

 
De VDW organiseert samen met het vaktijdschrift Maschinenmarkt en het Verbund 

Carbon Composites uit Augsburg onder de titel „MM CompositesWorld Area“ een 

speciale tentoonstelling samen. Deze presenteert moderne productie- en 

automatiseringsoplossingen voor de bewerking van composietmaterialen. De speciale 

tentoonstelling gaat samen met voordrachten voor de aanbieders van 

verspaningstechnologie, lasertechnologie, kwaliteitscontrole, verbindingstechnologie, 

automatisering en meettechniek.  

 

,Machinebouwer  – job met power’ mikt op technisch talent 

Vast bestanddeel sinds vele jaren op METAV is de bijzondere tentoonstelling voor 

jeugdige bezoekers, georganiseerd door de VDW-Nachwuchsstiftung, te vertalen als 

'stichting voor werving en opvolging'. Met de slogan ,machinebouwer – job met power’ 

richt zij zich op het goed opgeleide technische talent voor de machinebouwsector. 



Personeelswerving is geen haastklus. Daarom leiden alleen activiteiten waarin de 

organisatoren een lange adem tonen tot succes. De bijzondere tentoonstelling voor de 

jeugd op METAV heeft zich bij leerlingen van beroepsopleidingen uit de 

metaalbranche al bewezen als een vaste waarde, die al lange tijd op de agenda staat. 

Op METAV geeft de VDW stichting voor werving weer voorlichting over de beroepen in 

de metaal, eisen aan studenten en alumni van ingenieursopleidingen, mogelijkheden 

voor carrière en verdiensten en nog veel meer.  

 
In de afgelopen twee jaar heeft de VDW stichting voor werving zich ook sterk gemaakt 

voor de verbetering van de beroepsopleiding in de scholen voor metaalbewerking en 

de modernisering van de praktijkopleiding in de scholen. Door middel van uitgebreide 

scholing zijn meer dan 900 leerkrachten op de hoogte gebracht van de nieuwste stand 

van de CNC-technologie. Moderne leermethoden volgens de laatste stand van de 

technologie voor leraren en scholieren worden in deze curriculi opgezet en maken 

zelfstudie mogelijk. Talrijke samenwerkingen met de onderwijsministeries van de 

bondslanden structureren en institutionaliseren een continue uitwisseling tussen school 

en metaalbewerkende industrie. Naast voordrachten en discussies rond de opleiding in 

de metaal komen ook de activiteiten van de VDW stichting voor werving aan bod.  

 

METAV- aanbod ontmoet levendige vraag 

Het totaalconcept van METAV 2012 in Düsseldorf maakt de deelname voor 

internationale producenten van productietechnologie aantrekkelijk. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit de sterke vraag vanuit de exposanten, die zich meteen aan het begin 

van het jaar 2012 nadrukkelijk aan de markt willen tonen.  

 

Economische ontwikkeling Europa doorslaggevend voor METAV- succes 

METAV legt de nadruk op Europa. Daarom is de economische ontwikkeling van 

Europa bepalend voor het investeringsgedrag van de machinegebruikers en daarmee 

voor het succes van de exposanten op METAV.  

 
Op dit punt daalden de verwachtingen voor alle belangrijke macro-economische 

indicatoren tijdens de afgelopen weken. Ondanks afvlakkende cijfers zal de Europese 

economie op hoog niveau verder groeien. In vergelijking daarmee vallen de correcties 

op de prognoses voor de industriële productie trouwens ook minder heftig uit.  



De investeringsbudgetten voor de belangrijkste branches waar klanten actief zijn voor 

de machinebouw bleven met meer dan 7 procent in Europa en meer dan 5 procent in 

Duitsland komend jaar op een bestendige groeikoers. In het bijzonder de 

metaalproductie -en bewerking, elektrotechniek, meettechniek, medische technologie 

en optica, de automotivesector inclusief toeleveranciers, overige voertuigbouw en de 

machinebouw schrijven in Europa een tweecijferige groei. Hetzelfde gaat voor deze 

branches op in Duitsland. Dat heeft een versterkt en versterkend effect op de 

Europese en Duitse machinebouw, waar respectievelijk 12 en 11 procent groei wordt 

verwacht. Vooral de automobielindustrie en de vliegtuigbouw hebben veel nieuwe 

strategische investeringen gepland in nieuwe markten, nieuwe technologieën en 

nieuwe modellen. Daarvan zal de machinebouw profiteren. Om die reden gaat de 

VDW ook voor het komende jaar uit van een verdere groei van de Duitse 

machinebouwsector.  

 

Wederzijdse machinehandel Nederland - Duitsland  

De Nederlandse industrie heeft een sterke focus op export. Wezenlijk voor de 

internationale concurrentie op kosten is de productietechnologie die de Nederlandse 

industrie inzet om haar producten te maken. Die bepaalt of er efficiënt, concurrerend 

en kwalitatief hoogstaand kan worden geproduceerd.  

 

Duitsland is met zijn speciaalmachines al sinds vele jaren, samen met Japan en 

Taiwan, één van de belangrijkste leveranciers voor de Nederlandse industrie. Dit is 

een weerslag van de hoge eisen vanuit de Nederlandse industrie aan moderne, 

hoogwaardige productietechnologie en van het goede imago van Duitse machines en 

productieoplossingen. De toelevering vanuit Azië blijft trouwens meestal niet in 

Nederland zelf, want de Aziatische landen benutten Nederland vaak als de poort naar 

Europa. 

 

In 2009 halveerden de Duitse machineleveringen aan Nederland. In 2010 kon het tij 

worden gekeerd en was er weer 5 procent groei. In het eerste halfjaar van 2011 steeg 

de Duitse export verder met 11 procent tot 55 miljoen euro. Er werden vooral 

onderdelen en accessoires geleverd. 

 
 



De Nederlandse machine-export steeg in 2010 met in totaal 11 procent. De uitvoer 

naar de belangrijkste markt Duitsland daalde daarentegen met 23 procent. In de eerste 

zes maanden van 2011 hebben de Nederlandse machinebouwers weer voet aan de 

grond gekregen en steeg de export met meer dan 60 procent. Nederlandse 

machinebouwers staan voor de uitdaging, hun positie op de wereldmarkt te 

bestendigen en zich in Duitsland opnieuw te positioneren. METAV biedt een goed 

platform om dat te bereiken. 

 
 
 
 
 

  http://twitter.com/METAVonline 

  http://facebook.com/METAV.fanpage 

  http://www.youtube.com/user/MetalTradefair 
 


