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Alles draait om flexibiliteit!

Strategisch overleg Nederlandse toeleveranciers!
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Het lijkt wel of de Nederlandse Maakindustrie steeds beter is 
opgewassen tegen grillige marktveranderingen. Hoewel er 
nog steeds onzekerheden boven de markt hangen, weten 
veel bedrijven zich elastisch op te stellen. Wie flexibiliteit het 
beste heeft georganiseerd, heeft daarbij de beste papieren. 
Denk dan niet alleen aan flexibiliteit in capaciteit en arbeid, 
maar ook in productie, innovatie, samenwerking, financiering, 
noem maar op. Hoe organiseer je dat en wat kunnen andere 
partijen en dienstverleners in de markt voor de maakindustrie 
betekenen om die elasticiteit zo goed mogelijk te organise-
ren?

Voor de pauze zal een aantal topsprekers vanuit de  
verschillende invalshoeken aangeven waarom flexibiliteit  
kansen biedt voor toeleveranciers. We focussen ons daarbij 
ook op de Duitse markt. Zien zij - na de crisis  - de voordelen 
van een krachtig én flexibel toelevernetwerk? 

Interactie: net als op de Branddag
Na de pauze krijgt u tal van korte pitches waarin concrete 
oplossingen worden aangereikt. Wederom op het gebied van 
arbeid, financiering, productie en innovatie en samenwerking. 
Hoe doen andere toeleveranciers dat en waar liggen kansen? 
Net als bij de succesvolle NEVAT Branddag, krijgt het publiek 
de gelegenheid om te reageren, vragen te stellen, of advies 
van andere bezoekers in te winnen.

Zoals u inmiddels gewend bent wordt er tussen de bedrijven 
door inspiratie opgedaan op de innovatiemarkt, waarbij  
kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen en R&D  
afdelingen van grote bedrijven zijn uitgenodigd hun kansrijke 
innovaties te tonen aan de aanwezige markt- en maak-
partijen. NEVAT wil met deze innovatiemarkt een bijdrage 
leveren om nieuwe productideeën versneld naar de markt te 
brengen. Naast haar leden helpen professionaliseren en het 
voeren van actief industriebeleid, is het creëren van nieuwe 
business immers hèt belangrijkste speerpunt van NEVAT!

Net als vorig jaar is het dagvoorzitterschap in handen is  
van twee prominente NEVAT-leden die betrokken zijn bij de 
samenstelling van het programma. Zo wordt verzekerd dat 
de inhoud naadloos aansluit bij de doelgroep: het NEVAT-
netwerk, ofwel marktpartijen, toeleveranciers en kennis-
instellingen die actief zijn in de maakindustrie.

Sluit u aan bij de kopgroep van de maakindustrie!

Rindert Wolters
Voorzitter NEVAT

Voor het actuele programma, aanmelden (met vroegboek-
korting), sponsormogelijkheden of het reserveren van een 
stand op de innovatiemarkt, kijk op: www.tenumanifestatie.nl

Of bel voor meer informatie met NEVAT: 079 – 3531300

Alles draait om flexibiliteit!

Neem uw relatie mee!
Steeds meer bezoekers van de T&U Manifestatie nemen hun 
relaties mee naar dit topcongres voor de maakindustrie. In 
plaats van een zakelijk diner, willen zij hun klanten laten zien 
in welk netwerk en op welk niveau zij opereren. De inhoud van 
het congres is immers niet alleen gericht op toeleveranciers, 
maar op het optimaliseren van de maakketen. Klanten worden 
partners die niet langer tegenover elkaar, maar naast elkaar 
aan tafel zitten. Bovendien is een hoogwaardig netwerkdiner 
bij het programma inbegrepen.

Sponsormogelijkheden
Wilt u in dit hoogwaardige netwerk zichtbaar zijn en draagt  
u de organisatie een warm hart toe, vraag dan naar de  
sponsormogelijkheden die voor deze manifestatie zijn  
ontwikkeld. De organisatie staat ook open voor creatieve 
mogelijkheden die u zelf ziet.
Meer informatie met NEVAT: 079 – 3531300

Dagvoorzitters
Deze NEVAT T&U 
Manifestatie is mede 
samengesteld door twee 
prominente NEVAT-leden. Dit 
jaar hebben Ton de Bruine van 
Brinks Metaalbewerking en Jeroen 
Rondeel van Wetering zich ingespannen om 
de juiste sprekers op het podium te krijgen. 
Beide heren zullen als dagvoorzitters  
optreden en de sprekers introduceren, 

zodat vlot tot de kern van de 
boodschap kan worden 

gekomen, die bovendien 
zo goed mogelijk aan-

sluit bij de informatie-
behoefte van het 

NEVAT-netwerk.

Content én Fun
De NEVAT T&U Manifestatie (Toeleveren en Uitbesteden), 
biedt spelers in de maakindustrie nieuwe inzichten. Hiermee 
kunnen zij hun concurrentiepositie versterken.
De organisatoren investeren veel in eigen onderzoek en  
presenteren strategische ontwikkelingen en actuele feiten. 
Het congres kenmerkt zich door de originele manier waarop 
onderwerpen worden gebracht, waarbij steeds de 
balans wordt gezocht tussen lach en informatie. 
Dit unieke managementevenement voor 
IP-eigenaren, investeerders, markt partijen en 
haar toeleverende partners in de maak-
industrie is sinds 1999 het strategisch tref-
punt voor de hele Nederlandse industrie.
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12.00 uur - Innovatiemarkt open
 
12.30 uur 
Opening innovatiemarkt en ontvangst  
gasten met broodjesbuffet

13.30 uur 
Opening Congres 
Introductie programmacommissie en dagvoorzitters 
Ton de Bruine (Brinks Metaalbewerking) en Jeroen Rondeel 
(Wetering).
Theo Koster, directeur NEVAT

Flexibiliteit van het Nederlandse toelevernetwerk
Openingsspeech door NEVAT voorzitter Rindert Wolters 
met een actuele tussenstand over de vitaliteit van het 
toelevernetwerk. Hoe staan de NEVAT-leden ervoor? 
Rindert Wolters, voorzitter NEVAT en CEO Brabant Alucast 
International
 
Industriebeleid  en flexibel ondernemerschap
Chris Buijink geeft antwoord op de vraag hoe de overheid 

via standvastig industriebeleid  
bijdraagt aan flexibel ondernemer-

schap in de maakindustrie. 

Chris P. Buiijink is  
Secretaris-generaal Ministerie 

van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie.

Nederland gaat het maken in Duitsland
Roland Boekhout is ervan overtuigd dat Nederland het gaat 
maken in Duitsland. Uit onderzoek van ING blijkt dat de 
Nederlandse flexibiliteit één van de onderscheidende  

concurrentiefactoren is die vooral 
kracht kunnen krijgen in de  

Duitse maakindustrie. U krijgt 
de primeur!

Roland Boekhout is CEO van 
ING in Duitsland en tevens 

bestuurslid van de Nederlands-
Duitse Handelskamer (NDHK).

 
Zien Duitse machinebouwers de waarde van  
flexibiliteit?
Uwe Rondé heeft als directeur van de firma Franz Kessler 
een heldere blik op de Duitse machinebouwers. Zijn bedrijf 
ontwikkelt en produceert aandrijfcomponenten voor  

bewerkingsmachines, zoals (zwenk)
spindels en motoren en draai-

bare opspantafels. Heeft de 
crisis er toe bijgedragen dat 
de Duitse machinebouwers 

– eindelijk – verder afstappen 
van verticale integratie en meer 

gaan uitbesteden? 

Uwe Rondé is directeur van het Duitse Franz Kessler GmbH.

15.30 uur - Pauze / innovatiemarkt
 

16.30 uur 
Korte kernachtige pitches met 
een hoog interactief gehalte.

Pitch 1. Flexibiliteit in arbeid
Een flexibele schil vergroot niet alleen de slagkracht  
maar ook het incasseringsvermogen van een onderneming. 
Bertrand Prinsen laat zien hoe u dat organiseert, nu en in 
de toekomst.
Bertrand Prinsen is directeur van de Flex Advies Groep.  

Pitch 2. Flexibiliteit in financiering
De huidige grillige markten vragen om alternatieve vormen 
van financiering. En er zijn kansen genoeg voor het mkb  
in de maakindustrie. Lia Smit legt kort maar krachtig uit 
waarvoor u kredietunies, investeringsplein, crowdfunding, 
leasing, factoring wel of niet kunt gebruiken.  
Lia Smit, Senior Accountmanager Ondernemerschap en 
financiering van EIM Panteia.

Pitch 3. Flexibiliteit in Productie
Peter Zuidgeest vertelt samen met Rogier Venteville hoe de 
flexibiliteit binnen Mogema is vergroot en welke praktische 
oplossingen zijn toegepast. Leerzaam en direct toepasbaar.
Peter Zuidgeest is managing director Mogema en Rogier 
Venteville Sr. business consultant FME Lean, Six Sigma, 
TPM: Beide lid van Lean Management Network.

Pitch 4. Flexibiliteit in Samenwerking
Roel Wessels laat zien dat samenwerking in de agro- en 
food keten binnen een half jaar heeft geleid tot twee nieuwe 
OEM-ers. NEVAT stond mede aan de basis. 
Roel Wessels is Senior Manager Project management & 
Technology at Holland Innovative BV. 

Pitch 5. Flexibiliteit door goede marktinformatie
Op verzoek van NEVAT en in samenwerking met de 
Federatie Agrotechniek maakt ABN AMRO een overzicht  
van marktkansen voor toeleveranciers in de agrotechniek. 
Wilbert Hilkens geeft een kernachtige samenvatting.  
U krijgt het onderzoek mee.
Wilbert Hilkens is Sector Manager Dierlijke Sectoren at  
ABN-AMRO / Sector Advisory 

 

“The Planet of Leadership”
Keynote spreker Dirk Denoyelle 
sluit de dag af.
Dirk Denoyelle is adviseur bij 
Herman van Rompuy, Voorzitter van 
de Europese Raad en van huis uit 
ingenieur in de elektronica.  
In “The planet of Leadership” geeft 
hij een humoristische, maar tevens 
inhoudelijke, lezing over leiderschap. 
Zijn motto: Bouw aan je dromen.

Afsluiting – aperitief op innovatiemarkt

19.00 uur - Hoogwaardig netwerkdiner

21.00 uur - Einde

Voor de pauze Na de pauze

Hart van Holland



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  

deelname 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 ? 1782,00 ? 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 12 september 2012. 

Het T&U congres was een heel inspirerende dag.  
We hebben er veel van opgestoken en erg genoten.  
Niet onbelangrijk: ook veel gelachen!! 
Albert van Bakel, BKL

De beste en meest complete, open en motiverende T&U  
sinds jaren met een heldere rode draad. Prima combi met 
teamsport. Ook mijn gast was onder de indruk. 
Alfred Konz, Buhl fijnmetaalbewerking bv

Een nuttige middag.
Erik van Rijswijk, Vice President, Sioux Group B.V

Weer een prachtige bijeenkomst met een mooie mix van  
wetenschap en praktijk!
Aad Braal, directeur PKM

Een leerzame dag met in 1 dag zowel een goed overzicht  
van het marktsentiment als ook inspirerende sprekers plus  
een prima netwerkplatform. Kortom, geslaagd!
Geert Bloemhof,  Meijer Plaatwerk BV

Geslaagde dag met veel bruikbare informatie,  
resulterend in een goed beeld betreffende het  
economisch sentiment bij de NEVAT leden.
Jos Rings, Habets B.V.

Leuke manifestatie waarbij het altijd leuk is om  
vanuit een heel ander perspectief zaken belicht  
te krijgen. Wat ik erg leuk vindt, is de combi van  
bedrijfsleven, onderzoek en overheid (dit vasthouden)
Bas Heuvelman, Thales, Department Manager EPM, Sensors

Op basis van het programma vooraf een klein beetje sceptisch 
maar uiteindelijk verassend goed.
Robert Manders, managing director, MTA b.v. – 
Manufacturing Technical Assemblies

Een manifestatie van niveau met vakbroeders onder elkaar!  
Het was een zeer geslaagde dag!
Marc de Rooy, De Rooy Slijpcentrum B.V.

Ik vond het een prima geslaagde dag. Goed georganiseerd,  
goede sprekers, goede netwerkmomenten. Met belangstelling kijk 
ik uit naar de volgende bijeenkomst.
Pieter Wierenga, Chief Operations Officer, Pezy Groep

Het belangrijkste netwerkevent voor de industrie!
Simone de Roo, Gateway to Germany BV

Inschrijven kan ook eenvoudig via website 
www.tenumanifestatie.nl

Wat vond men van de T&U Manifestatie 2011



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 én  
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  ? 1.782,00 ? 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 12 september 2012 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. 

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

Hier staat NEVAT voor!

De Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering werd 
in 1979 opgericht. Anno 2012 is NEVAT een gerespec-
teerde brancheorganisatie die zich richt op de gehele 
voortbrengingsketen. NEVAT is de verbindende schakel 
tussen ambitieuze toeleveranciers en uitbesteders. 

NEVAT heeft drie speerpunten:
1.   NEVAT zorgt voor nieuwe business
2.   NEVAT helpt haar leden professionaliseren
3.   NEVAT voert actief industriebeleid

Innovatiem
arkt

NEVAT organiseert dit jaar voor de dertiende 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.

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

Deelnemen aan de innovatiemarkt

Aangesloten bij de Vereniging

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 Beijer 079-3531300 of maw@fme.nl

Sponsoring
Kijk voor sponsormogelijkheden op www.tenumanifestatie.nl


