
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht 
 

 

Eindhoven, 4 maart 2016  

 

’Deelname Medizintechnik Holland W3+ Fair’ 
 

Vrijdag 4 maart 2016: Op 2 en 3 maart 2016 vond voor de derde keer de W3+ Fair in Wetzlar (DE) 

plaats. Naast 155 exposanten en partners en meer dan 2.700 bezoekers uit de sectoren optiek, 

elektronica en mechaniek, hebben ook de leden van Medizintechnik Holland zich succesvol 

gepresenteerd op deze beurs. Medizintechnik Holland was medeorganisator van het eerste Meet 

& Greet evenement en een aantal deelnemers hebben presentaties gehouden over de kennis op 

het gebied van medische technologie bij Nederlandse toeleveranciers. 

 

De W3+ Fair heeft zich in drie jaar tijd ontwikkeld tot een interdisciplinaire vakbeurs voor 

optiek, elektronica en mechaniek. Met 13 Nederlandse exposanten vormde Nederland de 

grootste buitenlandse vertegenwoordiging. Medizintechnik Holland was met zes bedrijven ook 

goed vertegenwoordigd: BKB Precision, Brainport Industries, MI-Partners, NTS Group, TEGEMA 

en Wilting hebben zich aan het internationale publiek gepresenteerd.  

 

Bovendien was Medizintechnik Holland  goed vertegenwoordigd in het lezingenprogramma 

van de W3+ Fair: Stanley van den Berg (MI-Partners) hield een presentatie over „Vibration 

isolation technology“. Martin van Acht (TEGEMA) & Berrie van de Burgt (BKB Precision) 

spraken over „How to develop new systems in partnership“ en Anke Rosemann (Brainport 

Industries) informeerde de bezoekers over „Medizintechnik Holland – ein integriertes 

Zulieferernetzwerk für den OEM Erfolg“.  

 

Een – ook voor de organisatie van de W3+ Fair – verrassend succes was de grote deelname aan 

de Nederland-Vlaanderen netwerkborrel op dinsdagmiddag. Deze borrel bood de gelegenheid 

om elkaar in een aangename en informele sfeer te ontmoeten. Alle exposanten alsmede de 

genodigden grepen de kans met beide handen aan voor een interculturele kennismaking onder 

het genot van Nederlands bier en borrelhapjes.  

 

De Medizintechnik Holland deelnemers waren zeer positief over hun deelname en de leads die 

ze op deze vakbeurs hebben opgedaan. Tevens bood deze beurs de gelegenheid voor een 

verkennend partnerschap met het Duitse netwerk Optence en is overeengekomen dat in 

oktober 2016 een delegatie van Duitse bedrijven voor een Roadshow naar Nederland zal 

komen. 

http://bkbprecision.com/de
http://www.brainportindustries.com/de
http://www.mi-partners.nl/
http://www.nts-group.nl/show/de/home
http://www.tegema.nl/en/
http://wilting.eu/de/
http://w3-messe.de/de/Programm.html
http://optence.de/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
(W3+ Fair 2016 in Wetzlar) 
 

 

(W3+ FAIR – grote interesse tijdens de openingsrondleiding 

met Dr. Christoph Ullrich (namens de regering) en Manfred 

Wagner (burgemeester van Wetzlar) 

 
 (Anke Rosemann, Country Manager Germany Brainport 

Industries, in gesprek met een bezoeker) 

 

 

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie): 

 

Contact: John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries, 

j.blankendaal@brainportindustries.nl, tel. 06 52 63 29 36 

 

Achtergrondinformatie: 

Het programma Partners for International Business (PIB) is een driejarig programma dat 

gericht is op een gecombineerde inzet van private en publieke middelen ter versterking van de 

Nederlandse concurrentiekracht in het buitenland. Hiertoe hebben de Rijksdienst voor 

mailto:j.blankendaal@brainportindustries.nl


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ondernemend Nederland (RVO) en 12 High Tech toeleveranciers onder aanvoering van 

Brainport Industries een samenwerkingsverband opgericht onder de naam ‘Medizintechnik 

Holland’ voor het creëren van business opportunities voor deze bedrijven in de kansrijke markt 

voor medische technologie in (met name) Zuid-Duitsland. Het programma is een verdere 

ontwikkeling van de goede betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Duitsland: een eerste Letter 

of Intent werd in juni 2013 tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin 

Máxima aan Minister Schmid (BW) ondertekend. Een ander volgde in april 2015 op de 

Hannover Messe tussen Minister Schmid (BW) en Minister Kamp (NL). 

 

Over Brainport Industries: 

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tezamen het 

unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze high mix, 

low volume, high complexity toeleverketen ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van 

de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te versterken. Brainport Industries 

bieden een vruchtbare grond en een solide structuur voor samenwerkingsprojecten op het 

gebied van technologie, markt en mens. Een belangrijk exportland voor deze toeleveranciers is 

Duitsland vanwege haar wereld leidende marktpositie in de machinebouw. Meer specifiek 

liggen er kansen op het gebied van medische technologie in met name Zuid-Duitsland. 

www.brainportindustries.com 

 

Over Partners for International Business (PIB)  

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners voor International 

Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. www.rvo.nl/pib 

 

 

 

http://www.brainportindustries.com/
www.rvo.nl/pib

