
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

Eindhoven, 18 juli 2016  

 

’Roadshow Medizintechnik Holland in Baden-Württemberg’ 
 

Maandag, 18 juli 2016: van 14 tot en met 16 juli 2016 heeft Medizintechnik Holland diverse 

lidbedrijven bezocht van de coöperatiepartners MedicalMountains, microTEC Südwest en 

BioRegio STERN. Doel was het intensiveren van de contacten tussen de leden van de Duitse 

clusters en die van Medizintechnik Holland, zoals afgesproken in de eerder gesloten 

samenwerkingsovereenkomsten.  

 

In samenwerking met de Duitse clusters werd door Medizintechnik Holland een driedaagse 

“Roadshow Baden-Württemberg” georganiseerd met bedrijfsbezoeken, concrete 

kennisuitwisselingen en netwerkbijeenkomsten in de regio’s Tuttlingen, Freiburg en Stuttgart. 

Intensieve ervarings- en ideeënuitwisselingen vonden plaats bij J.G. Weisser in St. Georgen, 

QIAGEN Lake Constance GmbH in Stockach, BioFluidiX GmbH en Hahn-Schickard Gesellschaft  in 

Freiburg, PMDM in Villingen-Schwenningen en Festo AG & Co. KG in Esslingen. 

Daarbij lukt het de Nederlanders om de aanvankelijke scepsis van de Duitse gastheren in 

enthousiasme om te laten slaan. Dr. Jörg Schickedans (QIAGEN) was verbaasd dat de ‘eenvoudige 

toeleveranciers’  zich als echte technologie partners ontpopten, waardoor direct concrete 

aanknopingspunten ontstonden. 

 

Naast de constructieve gesprekken met de Duitse bedrijven, was er ook voldoende tijd om in een 

ontspannen sfeer te netwerken. Zo werd de Nederlandse delegatie tijdens de officiële opening van 

het zomerfeest van de BioRegio STERN door Dr. Klaus Eichenberg, directeur BioRegio STERN, 

persoonlijk verwelkomt. Onder het genot van regionale en internationale specialiteiten bood het 

zomerfeest een uitstekende gelegenheid tot het aangaan van nieuw contacten en vormde het de 

afsluiting van drie intensieve en succesvolle dagen. 

 

De Medizintechnik Holland delegatie bestond uit: Huub Hendrix (Addit), Anke Rosemann en John 

Blankendaal (Brainport Industries), David Spenlen (Contour), Jan Leideman (Demcon), Bas Berkhout 

(GBO Innovation makers), Jack Meeuwsen (NTS Group), Kai Menzel (Sioux), Parinaz GoodarzyFard 

en Koen Robben (TEGEMA), Paul Simons (TSG Group), Adwin Kannekens (Wilting). 

 

 

http://medicalmountains.de/
http://microtec-suedwest.de/
http://www.bioregio-stern.de/
http://www.weisser-web.com/
https://www.qiagen.com/de/about-us/contact/oem-services/ese-instruments
http://www.biofluidix.com/
http://www.hahn-schickard.de/leistungen/lab-on-a-chip-analytik/
http://www.pmdm.de/
https://www.festo.com/
http://www.addit.nl/new/
http://www.brainportindustries.com/nl
http://www.contour.eu/
https://www.demcon.nl/
http://gbo.eu/
http://www.nts-group.nl/
https://www.sioux.eu/
http://www.tegema.nl/en/
http://www.tsggroup.nl/tsggroup-nl
http://wilting.eu/nl/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
(Welkomscherm bij Quiagen Lake Constance) 

 
(Groepsfoto bij PMDM v.l.n.r. Guido Schmidt, Koen Robben, Bas Berkhout, Huub Hendrix, Anke Rosemann, Adwin Kannekens, 

Parinaz GoodarzyFard, Jan Leideman, John Blankendaal, Kai Menzel, Jack Meeuwsen, David Spenlen, Rudolph Neumann en Paul 

Simons) 

 
(Opening Zomerfeest BioRegio STERN) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

mailto:j.blankendaal@brainportindustries.nl
http://www.brainportindustries.com/
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