
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Persbericht 
 

 

Eindhoven, 15 april 2016  

 

’Koningspaar aanwezig bij ondertekening derde 
samenwerkingsovereenkomst Medizintechnik Holland’ 
 

ERLANGEN: Gisteren, 14 april 2016, waren zijne majesteit koning Willem-Alexander en hare 

majesteit Koningin Máxima te gast bij de Spitzencluster Medical Valley Europäische 

Metropolregion Nürnberg (EMN). Het koninklijk paar de Duitse Spitzencluster Medical Valley 

ENM in Erlangen als onderdeel van een tweedaagse handelsmissie en om aandacht te geven aan 

de Nederlandse MedTech sector. Ontvangen werden ze daar door Prof. Dr. Erich R. Reinhardt, 

voorzitter van de Medical Valley EMN e. V.  

 

Op de agenda stonden onderwerpen als maatschappelijke trends alsmede uitdagingen en 

oplossingen op het gebied van de medische robotica, diagnostiek en EHealth. Daarna verdeelden 

zich zijne majesteit koning Willem-Alexander, hare Majesteit Koningin Máxima en Hans de Boer, 

voorzitter VNO-NCW, die de verhinderde minister Ploumen vertegenwoordigde, op drie groepen, 

en die elk rechtstreeks met Duits-Nederlandse groepen gingen spreken. John Blankendaal was 

hierbij de persoonlijke begeleider van zijne majesteit koning Willem-Alexander en ambassadeur 

Monique van Dalen. Talrijke bedrijven konden zo met het koninklijk paar persoonlijk spreken. Ook 

de leden van Medizintechnik Holland kregen groot interesse van hun koninklijke gesprekspartners. 

 

Naar afloop van de gesprekken werd in de aanwezigheid van het koninklijk paar een strategisch 

samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Brainport Industries en het Duitse Medical Valley 

EMN. Dit is de derde samenwerkingsovereenkomst die werd getekend in verband met het Partners 

for International Business -programma Medizintechnik Holland dat afgelopen oktober is begonnen. 

Medical Valley is een clusterorganisatie met o.a. 150 ondernemersleden uit Erlangen waarmee het 

contact de komende jaren zal worden uitgebouwd. Doel van deze samenwerking is de stimulatie 

van nieuwe partnerschappen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven. 

 

"We zijn erg enthousiast over het bezoek uit Nederland, omdat het erop wijst dat Medical Valley 

EMN een internationaal gerespecteerde partner is voor innovaties in de gezondheidssector. De 

vertaling van ideeën in producten vereist industriële-academische samenwerking, openheid en 

diversiteit. De samenwerking met Brainport Industries is een goede manier om het innovatieproces 

met nieuwe vaardigheden en ideeën voor beide partijen te ondersteunen. Zo kunnen we samen de 

uitdagingen van de gezondheidszorg van morgen worden geconfronteerd ", aldus Prof. Dr. Erich R. 

Reinhardt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(Hare majesteit koningin Máxima in gesprek met Nicol van 

Hoof, Foto: Medical Valley EMN) 

 

 

(Zijne majesteit koning Willem-Alexander in gesprek met 

John Blankendaal, Benno Landsdorp (Demcon), Leo Sanders 

(MI-Partners) en Raimondo Cau (Microsure, Foto: Medical 

Valley EMN) 

 
(Ondertekening MoU tussen Brainport Industries en Medical Valley EMN in bijzijn van het koninklijk paar, Foto: Medical Valley 

EMN) 

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: 

mailto:j.blankendaal@brainportindustries.nl


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 

 

 

 

http://www.brainportindustries.com/
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