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NIEUWSBRIEF 
 

Voor u ligt de eerste DESC- 
Nieuwsbrief van 2012  

Via deze nieuwsbrief willen we u in-
formeren over de ledenvergadering die 
we georganiseerd hebben bij Urenco 

eind vorig jaar en de deelname aan de 
Precisiebeurs in Veldhoven. 

 
Van de voorzitter 

Het nieuwe jaar is weer gestart en on-
danks dat er geroepen wordt dat we in 
een depressie terecht zijn gekomen 

kunnen we vaststellen dat het zich in 
de markt weer de goede kant op be-

gint te ontwikkelen. 
Wederom zal ik u de NEVIE/DPA cijfers 
niet onthouden De daling buigt lang-

zaam om naar stijging, productie in de 
buyersindex stijgt dit kwartaal duide-

lijk na 6 opeenvolgende maanden van 
daling. De hoofdindex van de sei-
zoensmatig aangepaste NEVI/DPA Pur-

chasing Managers’ Index® (PMI®) 
stijgt van in november 2011: 46,0 

naar 49,0 in februari 2012, wat nog 
net negatief is (krimp) maar de index 
laat een stijgende trend zien. De be-

langrijkste constateringen uit het rap-
port zijn: 

• Hoogste PMI-cijfer in vijf maan-
den 

• Lichte stijging van productieom-

vang; opnieuw daling van totale 
aantal orders ondanks lichte 

stijging 
• Prijsontwikkelingen wijzen op in-

flatie van zowel in- als verkoop-

prijzen 
 

Om productie voor ons land te kunnen 
behouden, wat op dit moment een 

heet hangijzer is als we bijvoorbeeld 
naar NedCar kijken, zullen we ons met 

onze werkzaamheden moeten onder-
scheiden van de volume eenheidsworst 
die ons wordt toegeworpen vanuit het 

Oosten. We moeten beter gaan sa-
menwerken en elkaars sterkten benut-

ten.  
Tevens is een belangrijk argument 

hierin hoe we met onze leefwereld om-
springen. De scharrel- en ecologisch 
geteelde producten zijn sterk in op-

mars. Wij kunnen ons daarbij aanslui-
ten door Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, ECODESIGN en verant-
woord hergebruik van producten of 
componenten vorm te geven en verder 

uit te dragen. Zuinig omspringen met 
onze schaarser wordende grondstoffen 

en middelen heeft niet alleen een gun-
stig gevolg voor het milieu maar ook 
op de kostenontwikkeling en kan ook 

commercieel worden ingezet. 
Het credo is heb bij alles wat je onder-

neemt, duurzaamheid als belangrijk 
oogmerk, of het nu gaat om onderne-
men, ontwikkelen, produceren of af-

voeren. Meer interesse gekregen, 
neem dan een kijkje: 

• MVO De Metaalunie biedt haar 
leden de gelegenheid om op een 
eenvoudige manier een monitor 

in te vullen om je status in kaart 
te brengen: aanrader! 

• ECODESIGN De richtlijnen van 
Agentschap NL. 

• OpNieuw! De vereniging voor 

hergebruik. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Gielen 
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Bedrijfsbezoek 

1. Urenco 
Eind vorig jaar is de Algemene Leden-

vergadering georganiseerd bij Urenco 
in Hengelo. De organisatie bij Urenco 

was zoals je die van een bedrijf met 
een dergelijke reputatie mag verwach-
ten: goede ontvangst, boeiende intro-

ductie en een fascinerende rondlei-
ding. Het bestuur gaat haar best doen 

voor dit jaar weer zo’n interessante 
rondleiding te organiseren. 
 

2. Ecodesign 
Ben je er bewust van dat de nieuwe 

ERP/EUP regels van kracht zijn en 
strenge eisen leggen met name op het 
minimaliseren van het gebruik van 

energie. Dus iedereen die gebruik 
maakt van externe of interne voedin-

gen doet er goed aan om deze richtlijn 
goed door te nemen en vast te stellen 
of er aan voldaan kan worden. In het 

andere geval bent u tijdig met het 
aanpassen van uw product of kiest u 

een ander product. 
Richtlijn 2009/125. 
 

3. Precisiebeurs Veldhoven 
DESC was dit jaar aanwezig op de ge-

zamenlijke stand met DPT (Dutch Pre-
cision Technology, de branchevereni-
ging van de Metaalunie voor bedrijven 

gespecialiseerd in precisieverspaning). 
 

DESC en DPT werken samen bij het 
ondersteunen van de Nederlandse in-

dustrie op het gebied van het micro-
bewerken en met het ontwikkelen en 
produceren van elektronische syste-

men en/of componenten van elektro-
nische systemen. Door deze samen-

werking kan de industrie niet alleen 
een beroep doen op de kennis van mi-
crobewerken bij beide instellingen, 

maar heeft men ook toegang tot ex-
pertbedrijven binnen de verenigingen 

op dit gebied. 

 
 
DESC is van plan om dit jaar (28 en 29 

november) weer deel te nemen. 
 
Beurzenoverzicht 

Beurs  locatie van tot 

 ESEF/Technishow 
 Jaarbeurs,  

 Utrecht 
 13-03  16-03 

 NEVAT congres  Soesterberg 27-03 27-03 

 Sense of contact  Soesterberg 11-4 11-4 

 Hannover Messe  Hannover  23-04  27-04 

 Automation &    

Engineering 
 Brussels Expo   09-05  10-05 

 Het Instrument  RAI Amsterdam  25-09  28-09 

 Industriële Week 
 Jaarbeurs,  

 Utrecht 
2-10 5-10 

 Precisiebeurs  Veldhoven 28-11 29-11 

 
Voor het meest actuele beurzenover-

zicht verwijzen wij u graag naar onze 
website  
www.dutchelectronics.nl/Beurzenoverzicht 

 
Leden 

Er is helaas een afmelding te melden: 
Mobics te Oss. 

 
Aanleveren kopij 
Kopij voor de volgende DESC-

nieuwsbrief kunt u mailen naar: wijn-
ands@metaalunie.nl  
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