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NIEUWSBRIEF 
 
Voor u ligt de tweede DESC 

Nieuwsbrief van 2010. Via deze 
Nieuwsbrief willen we u op de 
mogelijkheid wijzen op een nieuwe 

dienst die wij als DESC willen gaan 
bieden aan u: het uitwisselen van 

goede ervaringen met betrouwbare 
leveranciers uit Lage Lonen Landen. 
 

 
Van de voorzitter 

De verbetering zet zich door, productie 
is welliswaar nog steeds book-to-bill. 
De buyersindex stijgt maar minder 

snel dan de vorige periode, we 
spreken nog steeds over groei. De 

hoofdindex van de seizoensmatig 
aangepaste NEVI/DPA Purchasing 
Managers’ Index® (PMI®) stijgt in juli 

2010 naar 55.9, dit geeft aan dat het 
met het herstel de goede kant opgaat 

en staan we Europees aan de top. Een 
van de groeiproblemen heeft weer de 
intrede gedaan, de levertijden zijn 

(soms exponentieel) aan het oplopen 
(index 75) en we zien een stijging in 

inkoopprijzen (index 75). Hoewel de 
meeste partijen inmiddels aangeven 

dat eind van dit jaar voor hen de 
normale gangbare levertijden 
terugkeren (normaal is 20 tot 24 

weken), dus zullen wij er tot medio 
2011 hinder van ondervinden. 

 
Met het oog op deze problemen 
hebben wij opzet gemaakt voor een 

stukje gratis dienstverlening we niet 
alleen van elkaars overstock, maar 

ook van elkaars expertise gebruik 
kunnen maken. In het besloten deel 
van de website zou het mogelijk 

gemaakt kunnen worden om vragen te 

stellen over schaarse onderdelen 
waarbij een andere branchegenoot zijn 
kennis en ervaring met jobbers uit de 

Aziatische of Amerikaanse regio deelt. 
Overstock aanbieden kan via het 

secretariaat. Samen zijn we nu 
eenmaal sterker dan alleen, dus nodig 
ik u van harte uit om deel te nemen. 

 
Tot slot wordt onze website veelvuldig 

bezocht, vanaf 18 maart tot 5 juli 
2010 totaal 827 unieke bezoeken, 
waarbij de gemiddelde tijd besteed op 

de website is gelijk gebleven per 
bezoek. We worden vanuit heel Europa 

bezocht waarbij Belgie met 49 en 
Duitsland met 28 bezoeken op de 
plaats 2 en 3 staan. Op plaats 4 en 6 

staan China en USA terwijl nummer 1, 
Nederland, 635 bezoeken uit alle 

regio’s met Amsterdam, Eindhoven en 
Rotterdam als belangrijkste regio’s zijn 
op te tekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Gielen 

 
Betrouwbare leveranciers uit Lage 
Lonen Landen. 

Wie kent de overwegingen niet? 
Onderdelen zoals componenten 

voordelig inkopen tegen een fractie 
van de kosten waar ze gebruikelijk 
worden ingekocht. En wie kent de 

nadelen niet? Componenten met de 
verkeerde specificaties geleverd of – 

erger nog – helemaal niets ontvangen 
terwijl wel al betaald is. 
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Ondanks slechte berichten zijn er veel 

betrouwbare leveranciers waar goed 
zaken mee gedaan kan worden. Veel 

van onze DESC leden hebben goede 
ervaringen opgebouwd. 

 
Het bestuur is er groot voorstander 
van deze kennis te delen binnen de 

vereniging. 
Op het besloten deel van de site willen 

we een overzicht maken van 
leveranciers waar goede ervaringen 
mee zijn opgebouwd.  

 
Om dit overzicht te vullen willen we 

iedereen vragen informatie aan te 
leveren. Heeft u een goede leverancier 
geef dan de volgende informatie door: 

• NAW-gegevens onderneming 
• Contactpersoon 

• Het soort producten dat ze 
leveren 

• Overige informatie waarvan u 

vindt dat uw collega’s daarmee 
gebaat zijn 

 
In dit overzicht zal trouwens niet te 
achterhalen zijn welk DESC lid met 

welke partij zaken doet. 
 

Beurzenoverzicht 
Beurs  locatie van tot 

TIV 
Evenementenhal 

Hardenberg 
31-08 03-09 

Het Instrument  RAI, Amsterdam 28-09 01-10 

Industriële Week  Jaarbeurs, Utrecht 05-10 08-10 

Hong Kong 

Electronics Fair, 

autumn 

Convention and 

Exhibition centre  
13-10 17-10 

 
Voor het meest actuele 

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

 
 

Website DESC 
Op de website, in de Bibliotheek vindt 
u onder Statistieken een overzicht van 

het verkeer van de afgelopen periode.  
 

 
 

Over stock of schaarste? 

Als bestuur vinden we het zinvol een 
marktplaats op te zetten voor 

componenten die voor de ene 
onderneming een overschot zijn, 

terwijl de andere onderneming zich 
geconfronteerd ziet met een lange 
levertermijn op diezelfde onderdelen. 

In het besloten deel van de website 
willen we daarvoor een vraag en 

aanbod plaats te creëren. Login en ga 
via het menu naar [Component 
Overschot] of klik op de volgende link 

nadat u ingelogd bent: 
http://www.dutchelectronics.nl/compo

nenten 
 
Geef uw vraag en aanbod door aan het 

DESC secretariaat! 
 

Oproep 
Op dit moment zijn er bedrijven met 
overcapaciteit in productie van 

conventionele elektronica. Er is ruimte 
voor uitbesteding. Neem contact op 

met secretariaat voor meer informatie. 
 
Leden 

Na een lidmaatschap van vele jaren 
heeft Liad Electronics te Breda helaas 

besloten DESC te gaan verlaten. 
 
Thales 

De Algemene ledenvergadering zal dit 
jaar plaatsvinden bij Thales op dinsdag 

16 november. 
http://www.thalesgroup.com/nl/ 

 
Aanleveren kopij 
De volgende Nieuwsbrief willen we 

uiterlijk medio september uit laten 
gaan. Uw kopij hiervoor kunt u mailen 

naar wijnands@metaalunie.nl.  
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