samenwerken:
jazeker!
Voor tbp electronics is samenwerken een vanzelf
sprekendheid. ‘Door lid te zijn van vele markt
gerichte samenwerkingsverbanden, dragen wij bij
aan kennis en innovaties in onze markt en hebben
wij snel toegang tot waardevolle partners’, aldus
Ton Plooy, CEO van tbp. Een overzicht:

Innopool is een uniek samenwerkingsverband tussen ZuidHollandse MKB-bedrijven in de instrumentatiebranche. In dit
platform werken hightechbedrijven intensief samen met als doel
productideeën versneld door te ontwikkelen tot marktklare
producten. Verkorte time-to-market en risicodragend participeren
staan hierbij centraal. Een van de eerste leden is tbp electronics.

VNO-NCW West werkt samen
met ondernemers aan een
gezond ondernemersklimaat in
Noord- en Zuid-Holland. Het
ondernemersnetwerk
faciliteert waardevolle
contacten, biedt netwerken op
maat en lobbyt in het belang
van haar leden. Actuele
onderwerpen zijn lastenvermindering, vereenvoudiging
van de regelgeving, betere
bereikbaarheid, goede
bedrijventerreinen en het
stimuleren van innovatie.
vno-ncwwest.nl

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische
industrie en behartigt de ledenbelangen in Den Haag, in Brussel
en wereldwijd. Bovendien
ondersteunt FME lidbedrijven
bij alle aspecten van de
bedrijfsvoering en maakt zich
hard voor de belangen van de
tachtig aangesloten branche
organisaties. Haar missie: het
mobiliseren en verbinden van de
technologische industrie voor
elke vraag of uitdaging die de
wereld van vandaag en morgen
heeft om zo de verdienkracht
van individuele leden en de
industrie als collectief te
vergroten.

Holland Instrumentation bouwt aan
het netwerk van bedrijven, kennis
instellingen, opleidingen, investeerders
en overheden in Zuid-Holland die zich
op hightech richten. Doel is de omzet,
export en werkgelegenheid in de
hightech in tien jaar tijd te verdubbelen
door meer en intensievere samen
werking en door het wegnemen van
obstakels voor innovatie. Er ligt een
enorm potentieel om van elkaar te
leren, en ontwikkelingen die zich in één
branche hebben bewezen toe te passen
in andere branches.

C O N N E C T I N G

hollandinstrumentation.nl

nevat.nl

W I N N E R S

‘Connecting Winners’ is het motto
waarmee NEVAT een netwerk biedt van
ambitieuze toeleveranciers die zich
(inter)nationaal strategisch willen en
moeten onderscheiden met continue
innovatie. NEVAT lobbyt op nationaal
overheidsniveau en, indien nodig, op
Europees niveau voor maximale invloed
op wet- en regelgeving. Alle activiteiten
van NEVAT zijn gericht op het creëren
van een zo groot mogelijk zakelijk
resultaat voor de leden, zodat zij hun
marktpositie kunnen versterken.

fme.nl

NEVAT EMS Group
De sectorgroep Electronic Manufacturing
Services (EMS) bundelt binnen de NEVAT de
krachten van de bedrijven die zijn gespecialiseerd in de productie van elektronica. De
sectorgroep wil door gezamenlijke activiteiten
de concurrentiepositie van de aangesloten leden
op de internationale markt versterken. Tevens
wil zij een actieve bijdrage leveren om de
vakkennis te vergroten. Ook technologie en
innovatie zijn belangrijke speerpunten.
nevat.nl/nl-NL/sectoren-platforms/sectoren/
electronic-manufacturing-services

innopool.nl

FHI, Federatie van Technologiebranches, is het
collectief van technologiebedrijven die in de
Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van
industriële elektronica, gebouwautomatisering,
industriële automatisering, laboratoriumtechnologie en medische technologie. Het functioneert
als netwerk en richt zich tot externe partijen in
het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen.
Via de collectiviteit kunnen kosten en lasten voor
de aangesloten bedrijven worden beperkt en hun
kansen op succes in de markt worden vergroot.

Energieke Regio is een local-for-local adviesproject en helpt
bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van
eigenaren en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van
hun gebouwen. De stichting staat voor samenwerking, kennisoverdracht en inbreng van positieve energie. Toen Energieke Regio van
start ging, vond de pilot en eerste energiescan voor bedrijven plaats
bij tbp electronics. Het resultaat was een rapport met duurzame
aanbevelingen en adviezen voor duurzame energieopwekking.
energiekeregio.nl

federatie.fhi.nl

Het doel van de Federatie Ondernemersverenigingen
Goeree-Overflakkee (FOGO) is het behartigen van de
belangen van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee.
Sinds de gemeentelijke herindeling is het belang van
samenwerking groter dan ooit. Door een federatie te
vormen waarbinnen de al bestaande ondernemersverenigingen een plek vinden, kan er met relatief weinig
middelen een sterk front worden gevormd.
fo-go.nl

Imec verricht onderzoek dat tot de wereldtop
behoort in het domein van nano-elektronica en koppelt
innovatieve kracht aan wereldwijde partnerships in de ICT,
gezondheidszorg en energie. Zo worden technologische
oplossingen ontwikkeld voor de industrie. Ook tbp electronics
benut de expertise van het kennisinstituut, als partner van
het center for Electronics Design and Manufacturing (cEDM).
Zo is tbp onder meer betrokken bij het project Intelligente
Producten met Voorspelbare Levensduur (InProVoL).

Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het
midden- en kleinbedrijf (MKB) in de metaal en techniek.
De organisatie staat garant voor brede expertise en kennis
van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte
aanpak. Metaalunie organiseert regionale bijeenkomsten
voor leden met als doel informatievoorziening, netwerken
en contacten leggen met collega-ondernemers, beleids
afstemming en inspraak.

imec.be

metaalunie.nl

De leidende eerste, tweede en derde lijns hightechtoe
leveranciers in Nederland vormen samen Brainport
Industries. Doel is de toeleveranciers in deze hightechketens
te verbinden, gezamenlijk de professionaliteit van de keten
verder te vergroten en de concurrentiekracht te verbeteren.
Samen doen zij projecten op het gebied van technologie,
markt en mens om zo de innovatiekracht van haar leden te
versterken.
brainportindustries.nl

