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NIEUWSBRIEF
Voor u ligt de eerste DESCNieuwsbrief van 2011
Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over de bedrijfsbezoeken en
netwerkevenementen die voor DESCleden zijn georganiseerd en roepen we
iedereen op de vacante bestuursplaats
op te vullen.

Van de voorzitter
De verbetering zet zich door, productie
in de buyersindex stijgt snel. De
hoofdindex van de seizoensmatig aangepaste NEVI/DPA Purchasing Managers’ Index® (PMI®) stijgt in februari
2011 naar 60,7, dit geeft aan dat hard
vooruit gaat. Het gevolg is dan ook:
• Recordstijging van het aantal nieuwe ontvangen orders.
• Aanzienlijke toename van de werkgelegenheid in februari.
• Grootste stijging van de inkoopprijsinflatie sinds het begin van dit onderzoek.
Om het hoofd te kunnen bieden aan
deze uitdagingen zullen we steeds
meer moeten gaan samenwerken en
specialiseren in activiteiten waar we
uitzonderlijk of tenminste goed in zijn.
Mede daarom zoeken we naar steeds
meer mogelijkheden om te netwerken
om te komen tot samenwerking om
sterker in de markt te staan. In dit
licht hebben we deelgenomen aan de
brainstormsessie bij het FHI over samenwerking tussen: DESC, De Nederlandse EMC-ESD Vereniging, PAO,
PLOT, Uneto-VNI (Vakgroep Techni-

sche Automatisering. Het resultaat van
deze bijeenkomst is:
• Onze websites worden veelvuldig
bezocht, uitwisselen van informatie
over activiteiten, waarbij in eerste
instantie bestuursleden worden uitgenodigd voor elkaars activiteiten.
• Voorstellen naar elkaar doen, om
bepaalde activiteiten te combineren.
• Samenwerken in het stimuleren van
het volgen van technisch onderwijs.
Daarnaast zullen we ook blijven kijken
naar samenwerking en gezamenlijke
activiteiten met andere brancheorganisaties binnen de Metaalunie.
Bovendien heb ik een tip voor alle leden om vooral de besloten pagina met
het ledenvoordeel
http://leden.metaalunie.nl/
eens aandachtig door te nemen. Zelf
kwam ik op een verloren moment al
surfend op de website tot de ontdekking dat er bijzondere afspraken gemaakt zijn, waar weinig of in ieder geval onduidelijk ruchtbaarheid aan gegeven wordt, die flinke besparingen
kunnen opleveren.
Met vriendelijke groet,
Marcel Gielen

Bedrijfsbezoeken
1. Thales
Eind vorig jaar is de Algemene Ledenvergadering georganiseerd bij Thales
in Hengelo. De organisatie bij Thales
was zoals je die van een bedrijf met
een dergelijke reputatie mag verwach-
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ten: geweldige ontvangst, boeiende
introductie en een fascinerende rondleiding.
Tijdens de rondleiding hebben we niet
alleen in de productie kunnen kijken,
maar hebben ook een rondleiding gehad in het testlab van Thales. Het bijzondere is dat ook wij gebruik kunnen
maken van alle aanwezige testfaciliteiten en dat het Lab geaccrediteerd is
voor CE testen. Daar kunnen we ons
voordeel mee doen, omdat dit Lab in
tegenstelling tot andere testhuizen ook
meedenkt in oplossingen.
Tot slot hebben een aantal leden de
basis kunnen leggen voor samenwerking met Thales, dus het bezoek was
zeker ook een commercieel succes.

2. Bosch Rexroth
In maart is een netwerkbijeenkomst
bij Bosch Rexroth georganiseerd met
een aantal verschillende brancheorganisaties, aangesloten bij de Metaalunie. Zo waren er DPT- leden (precisieverspaners), MDI-leden (gereedschapmakers) en precisieslijpers (NPSleden). In totaal namen 29 bedrijven
deel.
De discussie die zich na de officiële
presentaties ontwikkelde, was al snel
brancheoverstijgend. “Zet je alleen
mensen uit één discipline bij elkaar,
dan gaat de samenwerking over capaciteit beschikbaar stellen. Nu ging het
in de richting van hoe deze specialistische bedrijven samen meer invulling
kunnen geven aan de hoogwaardige
rol die ze in de keten vervullen.” Aldus
een branchemanager.
Het DESC bestuur is van plan meer
van dit soort evenementen te organiseren.

Beurzenoverzicht
Beurs
Mocon
E&A
Flow, analyse &
Control
Vermogenselektronica
High Tech
Product Lines

locatie
Brabanthallen,
Den Bosch
Jaarbeurs,
Utrecht
NBC,
Nieuwegein

van

20-04 21-04
25-05 27-05
08-06 09-06

Elektrum,
Arnhem

21-06 21-06

Veldhoven

27-09 28-09

Voor het meest actuele beurzenoverzicht verwijzen wij u graag naar onze
website
www.dutchelectronics.nl/Beurzenoverzicht

Oproep
Gerrit Versteeg heeft om gezondheidsredenen aangegeven bij de ledenvergadering in het najaar te willen af treden als bestuurslid van DESC, na een
periode van 7 jaar. Heeft u interesse
om de vacature in te vullen, neem dan
vrijblijvend contact op met het secretariaat van DESC.
Leden
Er zijn geen af- of aanmeldingen te
melden.
In het nieuws
In de eerstvolgende Metaal & Techniek
zal een artikel in de rubriek Blik op
Branches verschijnen, een voorproefje
daarvan kunt u alvast lezen op
http://www.dutchelectronics.nl/DESC_
interview.
Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende DESCnieuwsbrief kunt u mailen naar:
wijnands@metaalunie.nl
COLOFON:
Uitgave: Dutch Electronic Systems & Components (DESC)
DESC is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. Secretariaat:
Miko Wijnands, Hendrika van der Schaft
Telefoon: 030-605 33 44
Fax: 030-605 32 08
E-mail: schaft@metaalunie.nl
E-mail: wijnands@metaalunie.nl
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