
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

Duidelijke (h)erkenning voor Medizintechnik Holland op W3+ Fair 
 

Met een delegatie van 11 leden was Medizintechnik Holland dit jaar uitstekend vertegenwoordigd op de 

W3+Fair in Wetzlar die plaatsvond op 21 en 22 februari 2018. Naast Brainport Industries / Medizintechnik 

Holland waren ook vertegenwoordigers van Addit, Bakker Fijnmetaal, BKB Precision, Contour, NTS-Group, 

Sioux, TSG Group en Wilting aanwezig. Voor de derde keer op rij werden in Wetzlar nieuwe contacten 

gelegd en bleek de kwaliteit van de gesprekken veelbelovend. Tijdens de Holland borrel werden bestaande 

contacten verdiept en vond een intensieve uitwisseling tussen de ca. 150 aanwezigen plaats. 

 

De beursorganisatie van de W3+ Fair stelde hun vernieuwde concept voor met meer focus op 

internationalisering. Deze vakbeurs zal naar verwachting uitgroeien tot “home of hightech innovation” en 

een internationaal middelpunt voor optica, elektronica en mechanica. De gouverneur Dr. Ullrich gaf in zijn 

speech aan dat in de regio Wetzlar/ Mittelhessen veel hidden champions zijn gevestigd. Ook de medische 

industrie is goed vertegenwoordigd: er bevinden zich zo’n 125 bedrijven met een medisch technologische 

achtergrond in deze regio. De aanwezige Nederlandse bedrijven hebben kwalitatieve gesprekken gevoerd 

met potentiele business partners vooral op het gebied van optiek, electronica en mechanica. Duidelijk 

werd dat de Nederlanders steeds meer in de “Wetzlarer bedrijvenfamilie” worden opgenomen. Naast een 

ruime aanwezigheid op de Holland borrel, vinden steeds meer bezoekers de weg naar onze standhouders. 

En ook spreekt men steeds vaker in de beursgangen over een potentieel bezoek aan Nederland. Niet 

alleen om de Precisiebeurs te bezoeken, maar vooral om het Nederlandse bedrijfsleven beter te leren 

kennen en te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden. 

 

    
Medizintechnik Holland en BKB 

Precision stand 

Foto: W3+ FAIR 2018 Wetzlar/ FLEET 

Events 

Mannes Westhuis van BKB Precision in 

gesprek. 
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Holland borrel 

Foto: W3+ Fair 2018 Wetzlar / FLEET Events 

 

 

 

 

http://www.brainportindustries.nl/
http://www.medizintechnikholland.com/
http://www.medizintechnikholland.com/
http://www.addit.nl/
https://www.bakkerfm.nl/
https://bkbprecision.com/nl/home
http://www.contour.eu/portfolio/
http://www.nts-group.nl/
https://www.sioux.eu/
https://www.tsggroup.nl/
http://www.wilting.eu/nl


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie bestemd): 

 

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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