NOORD BRABANT (NL) MEETS LIMBURG (B)
40 HIGH TECH MAAKBEDRIJVEN AAN BEIDE KANTEN VAN DE GRENS
KIJKEN BIJ ELKAAR IN DE KEUKEN

DAG 1 - 28 november 2018 - REGIO EINDHOVEN
gastheer MANNES WESTHUIS
algemeen directeur BKB Precision en bestuurslid Brainport Industries
BEZOEK Brainport Industries Campus, Eindhoven - EDWARD VONCKEN, CEO, KMWE

Vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven zullen op Brainport
Industries Campus samenwerken om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt the next generation van de hightech maakindustrie opgeleid in een state of the art werk- en
leeromgeving. Brainport Industries Campus wordt de allereerste locatie waar hightech toeleveranciers samen
innoveren en produceren. Hier delen de meest succesvolle bedrijven hoogwaardige faciliteiten, zoals cleanrooms, flexibele productieruimtes, magazijnen en geavanceerde voorzieningen. Hier presenteren ze samen als
één showcase aan hun (inter)nationale klanten.
www.brainportindustriescampus.com

BEZOEK VLD GL Precision, Eindhoven - HERMAN RUSCH, MANAGING DIRECTOR

VDL GL Precision in Eindhoven is een gerenommeerde toeleverancier van hoog nauwkeurige fijnmechanische onderdelen en samengestelde modules. De producten kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit in nauwkeurigheid. Modules zijn voornamelijk mechanisch en
bevatten zeer nauwkeurige mechanische onderdelen. Zowel voor de onderdelen fabricage als voor de assemblage heeft VDL GL Precision nagenoeg alle competenties in huis!
Als specialisatie legt VDL GL Precision zich toe op het mee ontwikkelen en fabriceren in volume van
•
Lineaire Motoren
•
Luchtlager technologie
•
Opto-mechanische modules
•
Versneller technologie
Lucht- en Ruimtevaart: flight critical parts
www.vdlglprecision.nl

BEZOEK AAE, Helmond - FRANK MULDERS, CEO

AAE, The Art of Mechatronics, is een geavanceerde hightech machinefabrikant met een
internationale reputatie, gevestigd in Helmond. Binnen de onderneming zijn uiteenlopende vakgebieden gebundeld; van mechatronica tot diverse fijnmechanische productietechnieken.
Met ruim 250 gemotiveerde medewerkers vervaardigen ze producten, onderverdeeld in drie business units, te
weten hoogwaardige high precision parts, machines op maat in proto and serial systems, en de eigen product
printing and assembly automation (onder de merknaam Grauel). Daarnaast vervaardig AAE 100% klantspecifieke special machines.
www.aaebv.com

DAG 2 - 6 februari 2019 - REGIO LIMBURG
gastheer RUBEN LEMMENS
gedelegeerd bestuurder VKW Limburg
BEZOEK Corda Campus, Hasselt - RAF DEGENS, DIRECTEUR

Kiezen voor Corda Campus, is toetreden tot een bijzondere business community waarin
alles draait om kennis, netwerking en kruisbestuiving. Je buren zijn innoverende, disruptieve bedrijven. Ook hoogopgeleide medewerkers hoef je niet ver te zoeken. Elk jaar leveren de universiteit
en de hogescholen in de buurt toptalent af in tal van richtingen, in het bijzonder ICT. Of je nu starter bent of al
jarenlang actief, op Corda Campus vind je de ruimte om te groeien. En dat in uitstekend gezelschap van ondernemers die werken aan de producten en diensten van morgen.
Corda Campus bestaat uit een ecosysteem van meer dan 200 bedrijven, elk in hun eigen sector en met hun
eigen doel. Die campus-community is meteen ook onze grootste troef. Als ondernemer sta je er dus niet alleen
voor.
www.cordacampus.be

BEZOEK Rettig ICC, Zonhoven - DIDIER WESTPHALEN, PLANT MANAGER

Rettig Indoor Climate Comfort is Europa’s leidend producent van verwarmingstoestellen
en indoor climaat comfort systemen. Ze produceren in 23 plants verspreid over 12 landen met klanten in meer dan 50 landen wereldwijd. De productlijn bestaat uit radiatoren, handoekwarmers,
vloerverwarmingssystemen, convectoren en sturingssystemen.
Op de plant in Zonhoven werken 245 medewerkers en gebeurt de productie van warmwater radiatoren. Ze
draaien een omzet van ca. €99 miljoen.
www.rettigicc.com

BEZOEK Punch Powertrain, Sint-Truiden - COR VAN OTTERLOO, CEO

Punch Powertrain is een onafhankelijk full system supplier van energie efficiënte schakelsystemen. Met meer dan 40 jaar ervaring in de productie van CVT transmissiesystemen, levert het bedrijf ook schakelsystemen voor New Energy Vehicles zoals Electrische voertuigen, Hybride
voertuigen en transmissiesystemen met dubbele koppeling voor een veelheid aan wagens en merken.
Op de vestiging in Zonhoven werken 2313 werknemers en wordt een omzet gegenereerd van ruim €791 miljoen.
www.punchpowertrain.com

MEDE MOGELIJK DANKZIJ

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan

Brainport Industries

2000 eindbeslissers van bedrijven zich thuis voelen.
Een selectief netwerk dat al 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen verdedigt en ondernemen versterkt.
www.vkwlimburg.be

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen
tesamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.
www.brainportindustries.com

SpartnerS is het organisatieadviesbureau voor de maakindustrie. Van

BKB Precision is de handelsnaam van Van den Berg Kunststofbewerking
b.v. en is al 35 jaar een betrouwbare partner als het gaat om het hoogwaardig
bewerken van kunststoffen. De onderneming heeft zich ontwikkeld tot specialist
in het bewerken van zogenaamde high performance plastics of engineering
plastics en is actief in diverse marktsegmenten zoals high-tech, semiconductor,
medisch, defensie, aerospace en chemie.
www.bkbprecision.com

strategie tot procesontwikkeling en ontwikkelen van succesvolle teams en
medewerkers. Wij zijn pragmatisch, spreken uw taal en werken samen naar het
gewenste resultaat.
www.spartners.nl

