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De Materialenkring Themabijeenkomsten vinden op een ‘rondom de file’
tijdstip plaats bij bedrijven in de regio met een voorbeeldfunctie, waar een
rondleiding en drie presentaties op het programma staan. U krijgt volop
de gelegenheid om te zien hoe anderen werken en met hen te netwerken.
Kosten voor deelname zijn 35,- per persoon per bijeenkomst.
Materialenkring Zuid-Holland is een initiatief van de Koninklijke
Metaalunie en Syntens.

12 juni 2013: '3D printen van metalen' bij Landré te Vianen
3D printen is in opkomst. Begon het enkele jaren geleden vooral als methode om
snel prototypes te kunnen maken, het is aan het uitgroeien tot een volwaardige
manier om te produceren. Zeker nu steeds meer materialen, waaronder ook
metalen, kunnen worden geprint. Wat voor kansen liggen er voor u? Complexere
prodcuten, enkelstuks, maatwerk? Laat u informeren over de stand der
techniek.
Bekijk het volledige

programma

Klik hier om aan te melden

18 september 2013: 'Offshore Innovatie' bij Huisman te Zwijndrecht
Veel Zuid-Hollandse ondernemers zijn in meer of mindere mate verbonden met
de Rotterdamse haven, de petro-chemie en de offshore activiteiten van
Nederland. Maar wat voor ontwikkelingen zijn er eigenlijk in die markt? Welke
nieuwe vragen en dilemma's zullen er uit deze klanten naar voren komen, en
welke nieuwe technologieën kunnen het antwoord hierop zijn?
We zijn te gast bij Huisman Equipment in Schiedam, een koploper op het gebied
van offshore innovaties.
Klik hier om aan te melden

27 november 2013: Studiereis NoordHolland 'De kracht van de kennis in
uw keten'
Wat is eigenlijk de kracht van kennis? En welke kennis is er in uw keten
beschikbaar waar u uw voordeel mee kunt doen? Tijdens deze studiereis
verdiepen we ons in dit thema.
Met een bus maken we een rondrit in Noord HOlland, waarbij we diverse
bedrijven en een kennisinstelling bezoeken.

Bij Tata Steel krijgen we te zien hoe staal wordt gemaakt, en worden we
rondgeleid door de afdeling R&D zodat u inzicht krijgt in de toekomstige
ontwikkelingen van dit materiaal.
De overige bedrijven die we bezoeken zijn nog niet bekend.
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