
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht 
 

 

Eindhoven, 7 maart 2016  

 

Duitse journalistendelegatie bezoekt Medizintechnik 
Holland 
 

Maandag, 7 maart 2016: Ter voorbereiding van de Koninklijke handelsmissie op 13 en 14 april 

2016 aan Beieren, had de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een delegatie van 

twaalf Duitse journalisten voor een driedaags bezoek aan Nederland uitgenodigd. Op 4 maart 

2016 heeft deze delegatie kennisgemaakt met het high tech toelevernetwerk Brainport 

Industries. Met bezoeken aan BKB Precision, de NTS-Group en OEM-er Philips Healthcare hebben 

de journalisten inzicht gekregen in de toeleverketen: van componenttoeleverancier tot system-

supplier tot OEM. 

 

 

In de ochtend werden de journalisten bij BKB Precision door John Blankendaal, directeur van 

Brainport Industries, ontvangen. Na een presentatie over het ontstaan en de verdere  

ontwikkelingen van Brainport Industries volgde een introductie en een rondleiding bij BKB 

Precision door Berrie van de Burgt en Mannes Westhuis van BKB Precision. De journalisten 

waren diep onder de indruk van deze gastvrije en sympathieke componententoeleverancier 

die is gespecialiseerd in het hoogwaardig en accuraat bewerken van kunststoffen. Heel 

bijzonder vonden ze de schone productieruimtes waar, naast echte bomen en schilderijen, de 

kunststofproducten ook als kunst getoond worden. 

 

Vervolgens gingen de journalisten op bezoek bij de NTS-Group, een system-supplier in het 

netwerk van Brainport Industries. Marc Hendrikse, CEO van de NTS-Group, presenteerde in 

vlekkeloos Duits de voordelen van een system-supplier in de toeleverketen. Hendrikse, tevens 

voorzitter van Brainport Industries en lid van de topsector HTSM, beaamt het beeld van een 

nieuwe generatie toeleveranciers in Nederland: “In tien jaar tijd heeft de NTS-Group zich 

ontwikkeld tot een system-supplier die haar OEM-klanten ontzorgt bij de ontwikkeling en bouw 

van complexe opto-mechatronische systemen, modules en machines en de productie van de 

daarvoor benodigde componenten. Dat was niet altijd gemakkelijk en ging gepaard met 

behoorlijke risico’s, maar uiteindelijk is het succesvol gebleken.” 

 

Waaraan het Nederlandse High Tech toelevernetwerk toelevert konden de journalisten in de 

middag bij OEM-bedrijf Philips zien en ervaren: hier werden ze ontvangen door Fred 

Boekhorst, Senior Vice President en Program Manager Lifestyle. Na een korte introductie over 

de visie van Philips kregen de journalisten in het ExperienceLab van Philips een impressie van 

de innovaties van de toekomst. 

 

Samengevat: Zo veel high tech en know-how hadden de Duitse journalisten in het land van de 

kaas, tulpen en “waterbommen” niet verwacht! Ze gingen met een hoofd vol indrukken terug 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
naar huis om zich voor te bereiden op de Koninklijke Handelsmissie op 13 en 14 april 2016 aan 

Beieren. 

 
(De delegatie op bezoek bij BKB-Precision) 

 
(Presentatie door Marc Hendrikse, CEO NTS-Group)

 

 

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 

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 
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