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De metaalindustrie wordt geconfronteerd met een

groot aantal uitdagingen. Arbeidsflexibiliteit,

automatisering, economische windstilte en een

toenemende verschuiving van product- naar

procesdenken zijn daar slechts enkele voorbeelden

van. Deze en andere ontwikkelingen komen aan de

orde in de Assetvisie Metaal, een onderzoek van ING

Lease en ING Economisch Bureau; een terug- én

vooruitblik op de ontwikkelingen binnen de

branche. De publicatie was aanleiding om met

leveranciers van machines en gereedschappen aan

tafel te zitten en trends en ontwikkelingen te

bespreken. Welke lessen hebben we geleerd en hoe

profiteren we daarvan? Nu en in de toekomst. En

hoe maken en houden we onze bedrijfstak zo

aantrekkelijk dat ook over een paar jaar nog

instroom van nieuwe metaalmedewerkers een feit

is? Vragen die tijdens de forumdiscussie Metaalvisie

werden beantwoord.

TEKST: MARTIN FRANKE (BETA PR & MEDIA)

Volgens de Metaalvisie van het Economisch Bu-

reau van de ING vertoont de metaalindustrie

sinds het vierde kwartaal van 2011 weer krimp.

Daar staat tegenover dat in het tweede kwar-

taal van dit jaar weer groei wordt verwacht. De

sector bevindt zich bovendien nog in onrustig

vaarwater. De onrustige tijden, die nog steeds

niet ten einde zijn gekomen, hebben ertoe ge-

leid dat veel bedrijven in de metaalindustrie zich

strategisch zijn gaan oriënteren. Decennialang

bleek het onderhouden van relaties één van de

belangrijkste succesfactoren. Aan die tijden lijkt

een einde te gaan komen. Steeds meer bedrij-

ven beseffen dat er meer nodig is om klanten te

binden. Eenwording met het proces van klanten

is daar het meest sprekende voorbeeld van. Dit

denken in eigen processen en die van de klant

Klant en klantproces 
centraal in metaalindustrie

is een belangrijke drijfveer voor de opkomende

automatiseringsgolf in de metaalindustrie.

Maar keert daarmee ook de rust weer in de sec-

tor? Of moet de branche gewoon maar wennen

aan wat sommige Duitse machineleveranciers

beweren: productietechniek wordt een markt

van hollen of stilstaan met extreme pieken en

dalen. Leeft dat gevoel ook bij Nederlandse me-

taalbedrijven? Richard Boske van Klein Tooling:

“Ik denk het niet. In 2009 was er absoluut grote

paniek in de branche. Alle vertrouwde patronen

werden weggevaagd waardoor iedereen alleen

nog maar op cash kon sturen. De kosten werden

in no-time teruggeschroefd en de voorraden

werden volledig afgebouwd. Die zijn nooit vol-

ledig teruggekomen. Wat het allemaal extra

dramatisch maakte, was het hoge niveau dat
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we in 2008 kenden. Van de top van een berg,

werd een vrije val naar het diepste dal gemaakt.

We hebben dat dal inmiddels al weer lang ach-

ter ons gelaten en ik zie zo’n val als in 2008 ook

niet meer terugkomen”. Hank Oude Reimer van

Oude Reimer vult aan: “Het is zeker zo dat de

markt op en neer gaat en dat zal ongetwijfeld

ook wel zo blijven. Maar zo extreem als in 2008

zal het naar verwachting niet meer worden”.

De volatiliteit van de markt wordt volgens Eddo

Cammeraat van Laagland ook gestimuleerd

door automatisering. “Er is de afgelopen jaren

veel geautomatiseerd in de metaalindustrie. Dat

heeft er ook voor gezorgd dat er sneller kan

worden gereageerd op veranderende markt-

omstandigheden. De hele markt is daardoor in

een versnelling gekomen; een versnelling die

zowel een opwaartse als neerwaartse richting

kan hebben.” Daniël Kofman van Siemens Ne-

derland ziet dat de veranderde markt ook veel

mogelijkheden biedt: “Voor de crisis waren er

legio bedrijven die zo mogelijk alle markten wil-

den bedienen. Na 2008 is meer focus gekomen.

Bijvoorbeeld op één of twee nichemarkten

waardoor je als bedrijf beter bent voorbereid op

veranderingen in die segmenten. Bovendien

wordt het door die focus ook gemakkelijker om

op lange termijn ontwikkelingen te sturen”.

Mee-ademen 
Sneller en effectiever inspelen op veranderin-

gen in de markt, is ook mogelijk door arbeids-

flexibiliteit te introduceren. Flexibiliteit die niet

ontstaat door personeel geregeld aan te nemen

en te ontslaan maar door het bedrijf te laten

mee-ademen met de markt. Tegelijkertijd zou

gestimuleerd moeten worden dat jongeren

weer interesse krijgen voor de (metaal)indus-

trie. Zijn de deelnemers aan de discussie ook en-

thousiast over die flexibiliteit en hoe kan de

branche daar zelf aan bijdragen? Theo Coffeng

van Dymato: “Enthousiast zeker, maar je hebt

ook werknemers nodig die daar aan mee willen

werken. In Duitsland heeft men tijdens de crisis

zeer positieve ervaringen opgedaan, maar het

was het wel zo dat overuren pas werden uitbe-

taald wanneer de werknemer er meer dan dui-

zend had. Ik weet niet of dat in Nederland op

veel belangstelling kan rekenen”. Harm Jager

van Stansz Environment Systems: “In principe is

dat met de Nederlandse CAO onmogelijk. Wij

maken daarom al meer dan drie jaar gebruik

van een groot bestand zzp’ers. Daarmee geven

wij invulling aan het begrip flexibiliteit en zijn

wij in staat om soepel mee te bewegen met de

markt. Het is alleen niet ideaal. Wij geven de

voorkeur aan eigen personeel en veel van de

zzp’ers zouden hun zelfstandigheid ook wel op

willen geven om op dezelfde, flexibele manier

bij een bedrijf aan de slag te gaan. De minister

ziet die flexibiliteit echter niet zitten. Flexibiliteit

is in onze sector altijd een heikel punt geweest.

Vanuit de politiek wordt er altijd moeizaam op

gereageerd. Andere marktsegmenten zijn mis-

schien brutaler geweest en hebben het daar-

door beter”. Tom Strijbos van Gelderblom geeft

daar een voorbeeld van: “Een bedrijf als ASML

Metaal voorlopig nog niet op pre-crisisniveau (bron: ING)
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Deelnemers aan de VIMAG-forumdiscussie over de Metaalvisie waren Hank Oude Reimer van

Oude Reimer (Hilversum), Eddo Cammeraat van Laagland (Dordrecht), Tom Strijbos van Gel-

derblom (Houten), René Hazenberg van Amada (Haan), Theo Coffeng van Dymato (Veenen-

daal), Richard Boske van Klein Tooling (Weesp), Jurjen Witteveen, Michiel van Dijk en Rindert

Ekhart van ING, Rob Garritsen van Mayfran International (Landgraaf), Ger van der Endt van

Trumpf Nederland (Hengelo), Greta Jager-Smit en Harm Jager van Stansz Environment Systems

(Dronrijp), Daniël Kofman van Siemens Nederland (Den Haag), Tinus Zuetenhorst van Ceratizit

Nederland (Roosendaal) en Arnaud de Potter van Seco Tools Benelux (Gorinchem) (foto’s: Mi-

chel Zoeter).
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Tweede recessie in vier jaar zet druk op metaalsector

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn voor de Nederlandse en Europese 
economie niet al te rooskleurig. Deze assetvisie Metaal concentreert zich op 
de gevolgen voor de Nederlandse metaalsector en de strategische keuze waar 
metaalbedrijven voor staan om succesvol te blijven.

Dalende metaalproductie in 1e helft 2012
Nederland verkeert sinds het derde kwartaal van 2011 in een recessie. Ook de economische 
groei in de eurozone als geheel is sterk teruggevallen. Hoewel in de tweede helft van 2012 
licht herstel wordt verwacht, zijn de onzekerheden groot. Door de onzekerheid kampt de 
metaalsector, na een sterk herstel in 2010, sinds medio 2011 met een krimpende productie. 
De productieniveaus van 2008 zijn nog ver uit zicht.

Economische tegenwind legt structurele kwetsbaarheden metaalsector bloot
Hoewel de grondstofprijzen enigszins zijn gedaald, zorgt de afgezwakte eindvraag voor 
moeilijke marktomstandigheden. Concurrentie en margedruk in de metaalsector worden 
versterkt door enkele structuurkenmerken van de sector, zoals de fragmentatie van de markt 
en binnenlandse focus.

Deze marktstructuur in combinatie met de economische tegenwind stelt individuele 
metaalbedrijven voor uitdagingen.

Nederland en eurozone: twee recessies 
in vier jaar

Metaal voorlopig niet op  
pre-crisisniveau
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Bron: CBS, EcoWiin
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heeft het inderdaad beter geregeld. Daar wordt

heel natuurlijk meebewogen met de markt: is er

geen werk, dan werk je niet of aanzienlijk min-

der; zijn er vijf ploegen per dag nodig, dan

staan ze gewoon klaar. Het kan dus wel en het

geeft een bedrijf een ongekende flexibiliteit. En

misschien nog wel belangrijker: alle medewer-

kers zijn razend enthousiast. Wij proberen die

flexibiliteit te introduceren door zzp’ers onder

contract te hebben. Het probleem is echter dat

zij het druk hebben als wij dat ook zijn. Per

saldo schiet je er dan niet heel veel mee op. En

als je ze vervolgens in dienst neemt, verdwijnt

de mogelijkheid om flexibiliteit te creëren weer

als sneeuw voor de zon”.

Het hoeft niet alleen te gaan om een flexibele

schil die het metaalbedrijf in staat stelt om mee

te ademen met de markt. In Duitsland worden

nu ook de levensfase-gebonden arbeidscontrac-

ten aangeboden. Ger van der Endt van Trumpf

Nederland: “Iemand die net van de universiteit

komt, wil het liefst 60 uur per week werken om

ervaring op te doen. Die ruimte moet je hem

ook bieden. Maar als hij of zij eenmaal ge-

trouwd is en er kinderen komen, dan verandert

dat en willen velen zelfs minder dan 40 uur wer-

ken. Bij Trumpf in Duitsland bieden wij die mo-

gelijkheid door arbeidscontracten die gebon-

den zijn aan de levensfase. Wil je 60 uur werken,

dan kan dat; werk je liever 30 uur dan is dat ook

geen probleem. De contracten worden steeds

voor een periode van twee jaar afgesloten. De

reacties zijn onverdeeld positief en het opval-

lende is dat er in totaal meer uren worden ge-

werkt. Je hebt er als bedrijf echter wel schaal-

grootte voor nodig.” 

Goede buur
De afgelopen twee jaar is de markt hersteld na

de enorme val in 2008. Een deel van dat herstel

is te danken aan de snelle groei van de Duitse

economie, en dan met name in de automotive-

sector. Heeft de Nederlandse metaalwereld vol-

doende geprofiteerd van de groei van de Duitse

maakindustrie? Cammeraat: “De belangrijkste

groeisector in Duitsland is de automotive-indus-

trie. Die heeft de afgelopen jaren een enorme

boost gekend. Ik durf wel te stellen dat we daar

niet voldoende van hebben geprofiteerd. Dat is

ook deels te wijten aan de Duitse aanpak: de

focus ligt daar allereerst op Duitsland zelf. En in

échte crisistijden mag er alleen bij Duitse bedrij-

ven worden uitbesteed. Wanneer de capaciteit

écht niet meer kan worden ingevuld, wordt

naar het buitenland gekeken. De blik is dan in

eerste instantie op het Oosten gericht. Prijstech-

nisch is dat voor hun aantrekkelijker. Nederland

heeft de afgelopen decennia ook veel verloren.

Een volwaardige automotive-industrie hebben

we hier eigenlijk niet meer. We hebben wat dat

betreft veel verloren; ook in andere sectoren

van de industrie. Het resultaat is dat er in Neder-

land eigenlijk geen eindproducten meer wor-

den gemaakt. Daardoor heeft de Nederlandse

economie zich ontwikkeld tot een componen-

ten- en toeleverindustrie”. Oude Reimer: “Als je

dat combineert met de globalisering ontstaat er

een wankele basis. Door de internationalisering

wordt er niet alleen gekeken waar het best

maar ook waar het goedkoopst kan worden ge-

produceerd. En voor een groot aantal produc-

ten kan dat net zo goed in India of China. Ne-

derland wordt daardoor steeds meer een land

van ‘jobbers’”. Cammeraat trekt de lijn door:

“En dan kan het snel gaan. In één jaar tijd is een

fabriek uit Nederland overgebracht naar China.

In Nederland zouden we ons daarom meer

moeten focussen op technologie en die verder

ontwikkelen. Het is niet erg als je afhankelijk

bent van buitenlandse industrieën, maar het is

vele malen beter als je een eigen industrie hebt

en die op orde weet te houden”. 

Capaciteitstekorten
Cammeraat: “Nederland wordt een land van

peak shavers: als het in Duitsland teveel wordt,

vullen wij het tekort aan capaciteit aan. De

grote opgave waar veel metaalondernemers

voor staan is de stap van product- naar proces-

focus”. Tinus Zuetenhorst van Ceratizit Neder-

land: “Om je als bedrijf zo te kunnen ontwikke-4

Kwetsbaarheid: export gericht op traag groeiend West-Europa

83% van de metaalexport blijft binnen EU
Voor het deel van de metaalproductie dat wel geëxporteerd 
wordt (29%, zie vorige pagina), is circa 83% bestemd voor landen 
in de Europese Unie. Dit grote aandeel vormt een kwetsbaarheid 
voor de metaalsector omdat de groeivooruitzichten 
voor de EU op zijn best matig zijn als gevolg van forse 
overheidsbezuinigingen en vergrijzing.

Kansen voor groter marktaandeel in Duitsland
Duitsland is de exportbestemming voor één derde van de 
metaalproducten. De Duitse maakindustrie behoort, de afgelopen 
vijftien jaar bezien, tot de snelst groeiende van Europa en is 
relatief goed aangesloten op de opkomende economieën 
in Oost-Europa en Azië. Voor de Nederlandse metaalsector 
biedt deze markt nog groeimogelijkheden. Individuele 
metaalbedrijven kunnen specifieke ‘Nederlandse’ sterktes, 
zoals de al hoge automatiseringsgraad en betrouwbaarheid, 
aanwenden om internationaal te groeien.

Aandeel landen/regio’s in export metaalproducten*, gemiddelde 1996-2000 en 
2006-2010

* het betreft hier de totale export van metaalproducten (inclusief wederuitvoer)
Bron: CBS, ING Economisch Bureau
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len, is wel een visie nodig. Zonder zo’n visie ben

je eigenlijk niet in staat om als partner volwaar-

dig te functioneren”. Coffeng vult aan: “Ik kan

me daarbij nog wel voorstellen dat je niet altijd

met een grootse visie start. Sommige bedrijven

starten, omdat de eigenaar ergens een gat in de

markt ziet of een dienst levert waar op dat mo-

ment vraag naar is. Die visie moet dan echter

wel op korte termijn worden ontwikkeld. Gro-

tere bedrijven zien dergelijke starters als een

soort zzp’er. Maar ook zo’n bedrijf kan zich ver-

der ontwikkelen op basis van een visie op de

markt, zijn bedrijf, zijn proces en zijn produc-

ten.” Jager: “Sterker nog, als je als zzp’er actief

bent, is het noodzakelijk dat je een visie hebt op

je ontwikkeling. Anders ben je na vijf jaar uitge-

speeld. Je kennis is dan verouderd waarna je

door de markt buitenspel wordt gezet”. 

Meer profileren 
Boske relativeert: “Toch heeft Nederland veel

positieve kanten: snelheid, flexibiliteit en know-

how. Dat moeten we nadrukkelijker profileren.

Het is ook maar net in welk deel van de indus-

trie je actief bent. De lucht- en ruimtevaartin-

dustrie heeft nooit een dip gekend en is altijd

blijven groeien. Als toeleverancier voor die in-

dustrie, heb je de afgelopen jaren goed zaken

kunnen doen”. Ook Van der Endt onderkent

het belang van die focus op industrieën: “We

richten ons nog te weinig op de lucht- en ruim-

tevaartindustrie. Het blijft beperkt tot een

handvol bedrijven. Ik denk dat bedrijven er baat

bij hebben, wanneer ze zich op die manier fo-

cussen”. Die focus is goed, maar lang niet altijd

even makkelijk te realiseren. Coffeng: “Eigenlijk

wil iedereen universeel zijn. Gaat het op dit mo-

ment goed in de luchtvaart, dan gaan we ons

daarop richten. En als het daar minder gaat,

maar in een andere tak van industrie weer

beter, dan pakken we die gewoon weer op. Het

probleem dat daardoor ontstaat is, dat er te

weinig toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Het proces van opdrachtgevers wordt je nooit

volledig eigen. Dat betekent ook dat je als eer-

ste afvalt wanneer het minder gaat. Je zult

daardoor dan ook jobber blijven”. Boske: “Dat

neemt niet weg dat een jobber zich ook kan

ontwikkelen als onderdeel van een proces.

Maar daarin zal je als jobber ook moeten inves-

teren. Als je alleen voor uren blijft werken, ont-

staat uiteindelijk een problematische situatie”.

Jeugd
Toch wil het ontbreken van vitale eindprodu-

centen, nog niet zeggen dat de Nederlandse

metaalondernemer alleen maar afhankelijk is

van het buitenland. Van der Endt: “Laten we

ons liever richten op dingen die goed gaan. De

halfgeleiderindustrie in Nederland gaat bijvoor-

beeld uitstekend.  Hetzelfde geldt voor de me-

dische- en voedingsmiddelenindustrie. We

mogen er best trots op zijn dat we actief zijn in

de tweede industrie in Nederland: de maakin-

dustrie. Die industrie draagt maar liefst 15 pro-

cent bij aan ons nationale product. Laten we dat

voor ogen houden en onze businessmodellen

aanpassen aan de nieuwe situatie. Die situatie is

ook dat er in Nederland minder waardering is

voor de industrie dan bijvoorbeeld in Duitsland.

Werken in de industrie is daar iets waar men

nog trots op is. Dat zouden we in Nederland

ook meer moeten zijn”. Jager zoekt de verkla-

ring daarvoor deels in de opleiding: “Onze

scholing is een crime. De ambachtschool is ver-

loren gegaan en daarmee ook generaties vak-

mensen. Er worden nauwelijks nog vakmensen

‘afgeleverd’ en er bestaat steeds minder be-

langstelling voor bèta-onderwijs. Dat zijn juist

de mensen die we voor de toekomst nodig heb-

ben. Van dienstverlening alleen kun je niet

leven. Door de schaarste aan vakmensen is er

ook een vreemde scheefgroei: een vakman ver-

dient tegenwoordig bijna net zoveel als een

HTS’er. We hebben ze alleen niet meer en we

hebben ze niet de waardering gegeven die ze

verdienen”. Dat gemis aan technische know-

how en vaardigheden wordt niet alleen in de

metaalindustrie gevoeld. Cammeraat: “De Fe-

deratie Aandrijftechniek Feda loopt tegen het-

zelfde probleem aan. De federatie is daarom

zelf begonnen met de Fedacademy; een initia-

tief waarmee het vakmanschap weer op de

12

Productie metaalsector krimpt weer na twee goede jaren

* raming ING Economisch Bureau

Bron: CBS
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2012 vraagt om keuzes

Druk op eindvraag dwingt metaalbedrijven tot keuzes
De Nederlandse metaalsector staat onder druk door de tweede recessie in 
vier jaar tijd en de structuur van de markt. Met name de fragmentatie van 
de metaalmarkt en de binnenlandse afzetfocus maakt de sector kwetsbaar. 
Voor individuele bedrijven liggen er echter ook kansen. Het onderscheidend 
vermogen van metaalbedrijven wordt in moeilijke tijden vaak pas echt zichtbaar.

Focus op relatie alleen biedt onvoldoende onderscheid
In een sector met ruim 8.600 bedrijven is onderscheidend vermogen geen 
vanzelfsprekendheid. Met name de groep zogeheten jobbers is kwetsbaar. 

Veel metaalbedrijven zijn, als (indirecte) toeleverancier aan een OEM-er, 
relatiegericht. Een procesfocus is echter nodig om succesvol te blijven. 
Niet ten koste van de relatie, maar ter versterking van de relatie. Verdere 
automatisering is hierin essentieel. Manarme en 24/7 productie vergt meer van 
het machinepark, wat kansen biedt voor machinefabrikanten tot onderscheid 
op het gebied van machinemogelijkheden, betrouwbaarheid en onderhoud.

Van de metaalbewerker vraagt procesoptimalisatie om niet langer de machine 
centraal te stellen, maar juist het beheersen van de supply chain en de interne 
processen.

Strategische focus: onderscheid in proces of product ter versterking 
van de relatie 

Bron: Treacy en Wiersema, ING Economisch Bureau

Relatie

ProductProces

Strategische focus: onderscheid in proces of product ter ondersteuning van de relatie (bron: ING)
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kaart moet worden gebracht. We merken daar

ook dat er veel ontwikkelingen zijn in de ma-

chinebouw. Opmerkelijk is, dat daar veel jonge-

ren instromen die door programma’s op Disco-

very Channel enthousiast zijn geworden voor

techniek. Daar zien ze hoeveel en welke mooie

dingen er met techniek mogelijk zijn. Dat moe-

ten we ook met de metaalindustrie voor elkaar

zien te krijgen”.

Zijn jongeren dan alleen via televisieprogram-

ma’s te bereiken? Misschien dat sociale media

ook wel een rol spelen voor de toekomst van de

metaalindustrie? Strijbos: “Het is in ieder geval

zo dat een andere generatie ook een andere

aanpak vergt. Wij hebben bijvoorbeeld drie

nieuwe jongens aangenomen die actief zijn ge-

weest in de wereld van de Vakkanjers. Eén van

de dingen die we daarbij gedaan hebben, is het

voeren van gesprekken met hun ouders. Alleen

om ze ervan te overtuigen dat het ook goed

met hun kinderen zou komen, wanneer ze in

de metaalindustrie aan het werk gaan”. Een in-

dustrie die daarmee ook goed voor zijn mensen

zorgt? Boske: “Ik denk dat werkgevers in de

metaalindustrie wel beseffen dat hun werkne-

mers een kostbaar goed zijn. En de recente

CAO-afspraken bewijzen dat ze zelfs bereid zijn

om meer te betalen dan ze vragen”. Jager: “Ik

denk ook dat we onze werknemers goed ver-

zorgen. De emolumenten zijn prima. Het is al-

leen zo dat we een werkomgeving hebben die

in de ogen van de buitenwereld voor verbete-

ring vatbaar is”.

Procesdenken 
De jeugd is nodig om de toekomst van de me-

taalindustrie veilig te stellen. Maar de toekomst

verlangt meer van bedrijven. Meer flexibiliteit

als het om de relatie met klanten gaat. De tra-

ditionele focus op het product moet moderner

worden; met meer aandacht voor het proces.

Dat procesdenken staat dan ook volop in de be-

langstelling. Wie de processen goed weet te be-

heersen en waar mogelijk te automatiseren lijkt

de toekomst te hebben. Probleem is alleen dat

beheersing en automatisering van processen op

papier heel gemakkelijk zijn. De praktijk is vaak

weerbarstiger. Hoe doe je dat eigenlijk? Kof-

man: “Allereerst moet je weten welke klanten

je wilt bedienen en wat hij én zijn klanten wil-

len. Een goede kennis van het proces van je

klanten zijn een vitale eerste stap voor het hele

veranderingsproces. En als er bij die overgang

automatisering nodig is, dan zul je die stap al-

leen maken wanneer je daarmee klanten over

langere tijd mee kunt bedienen. Dat vereist dus

een kijk op de toekomst. Hoe ontwikkelen mijn

klanten en hun markten zich? Op welke manier

ben ik daar onderdeel van? Je zult dus nooit zo-

maar een drieassige machine kopen om vervol-

gens te kijken welke klanten je ermee kunt be-

dienen. De klant en zijn proces moeten als eer-

ste centraal staan”. Van der Endt: “En wie is de

klant van jouw klant? Dat is een belangrijke

vraag! Met het antwoord daarop kun je klanten

helpen. Dat betekent dat je hem ondersteunt

bij procesbeheersing en kunt zorgen voor fout -

eliminatie”. <<<

VIMAG-forumdiscussie
De VIMAG-forumdiscussie is een initiatief van de sectie VIMAG van de Federatie Productie

Technologie. De leden van de vereniging vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan vijftien-

honderd producenten van apparatuur voor de metaalindustrie. Door hun rechtstreekse ver-

tegenwoordiging en de jarenlange ervaring beschikken de VIMAG-leden over een onschatbare

hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie over-

gedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en

aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De bijeenkomst over de Assetvisie Me-

taal stond onder leiding van Reinold Tomberg, hoofdredacteur van Metaal Magazine en vond

plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de Federatie Productie Technologie.
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