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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
De verbetering zet zich door, productie is 
weliswaar nog steeds book-to-bill. De buyers-
index stijgt en heeft inmiddels ruim de 50 
gepasseerd waardoor we spreken over groei. 
De nieuwste PMI-gegevens van NEVI/DPA 
wijzen erop dat voor de Nederlandse produc-
tiebedrijven die als eerste te lijden hadden 
onder de terugval nu ook als eerste weer de 
productieomvang zien stijgen. De hoofdindex 
van de seizoensmatig aangepaste NEVI/DPA 
Purchasing Managers’ Index® (PMI®) stijgt in 
januari 2010 naar 54.8, dit geeft aan dat het 
met het herstel de goede kant opgaat en 
staan we Europees aan de top. Een van de 
inmiddels duidelijk zichtbare problemen doen 
ook weer de intrede, de levertijden zijn (soms 
exponentieel) aan het oplopen en we zien een 
stijging in kostprijzen (index 53). 
 
Met het oog op deze problemen denken wij 
erover na om een dienst te starten waarbij we 
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 over-stock of 
assistentie kan aanbieden. Hier zou een mooie 
taak voor het secretariaat kunnen liggen. Sa-
men zijn we nu eenmaal sterker dan alleen. 
 
Verder wil ik graag onder uw aandacht bren-
gen dat er een regeling is om op een gunstige 
manier het verlichtingsconcept van uw werk-
plaats of werkruimte aan te pakken. Philips 
heeft een rekenvoorbeeld gemaakt van deze 
regeling, zie link of u kunt bij nieuws de link 

vinden naar SenterNovem en de aanvraagfor-
mulieren. 
 
Tot slot wordt onze website veelvuldig be-
zocht, vanaf 1 januari 2010 tot 17 maart 605 
bezoeken, waarbij de gemiddelde tijd besteed 
op de website is toegenomen en gemiddeld 3 
pagina’s bekeken worden per bezoek. We 
worden vanuit heel Europa bezocht waarbij 
België met 29 en Duitsland met 20 bezoeken 
op de plaats 2 en 3 staan. Vanuit Nederland 
486 bezoeken uit alle regio’s met Amsterdam, 
Eindhoven en Utrecht als belangrijkste regio’s. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Gielen 
    

NetwerkuitbreidingNetwerkuitbreidingNetwerkuitbreidingNetwerkuitbreiding    
In navolging op de ledenbijeenkomst van vorig 
jaar bij Fancom, gezamenlijk met Holtraf, 
wordt door het bestuur onderzocht hoe het 
netwerk verder uitgebreid kan worden. Bin-
nenkort meer nieuws hierover. 
 

BeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzicht    
Beurs Beurs Beurs Beurs     LLLLocatieocatieocatieocatie    VVVVanananan    TTTTotototot    

Hong Kong Electronics 
Fair, spring 

Convention & Exhi-
bition Centre 

13-04 17-04 

Zorg & ICT 2010 Jaarbeurs Utrecht 30-03 01-04 

TIV 
Evenementenhal, 
Hardenberg 

31-08 03-09 

Het Instrument  Amsterdam RAI 28-09 01-10 

Industriële Week  Jaarbeurs Utrecht 05-10 08-10 

Hong Kong Electronics 
Fair, autumn 

Convention & Exhi-
bition centre  

13-10 17-10 

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



_________________________________________________________________________________ 
 
Maart 2010   Pagina 2 van 2 

EMCEMCEMCEMC    
De Nederlandse EMC-ESD vereniging organi-
seert een themamiddag over Power Quality 
(PQ) en EMC op donderdag 15 april in Eindho-
ven bij de TU/e. Lees op de site meer hierover 
op onze website: 
www.dutchelectronics.nl/EMC & Power Quality 
 

Website DESCWebsite DESCWebsite DESCWebsite DESC    
Op de website, in de Bibliotheek vindt u onder 
Statistieken een overzicht van het verkeer van 
de afgelopen periode.  
 

OverOverOverOver----stock of schaarste?stock of schaarste?stock of schaarste?stock of schaarste? 
In het voorwoord is hier al melding over ge-
maakt door de voorzitter. Als bestuur vinden 
we het zinvol een marktplaats op te zetten 
voor componenten die voor de ene onderne-
ming 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 creë-
ren. Login en ga via het menu naar [Compo-
nent Overschot] of klik op de volgende link 
nadat u ingelogd bent: 
http://www.dutchelectronics.nl/componenten 
 
Geef uw vraag en aanbod door aan het DESC 
secretariaat! 
 

WBSO voorlichtingsworkshops 2010WBSO voorlichtingsworkshops 2010WBSO voorlichtingsworkshops 2010WBSO voorlichtingsworkshops 2010    
Agentschap NL (voorheen SenterNovem) or-
ganiseert ook dit jaar weer voorlichtingswork-
shops over de WBSO (Wet Bevordering Speur- 
en Ontwikkelingswerk). Deze gratis WBSO-
workshops zijn speciaal bedoeld voor onder-
nemers die voor het eerst een WBSO-aanvraag 
willen indienen of hun aanvraag willen verbe-
teren. 
Voor meer informatie en aanmelden: 
http://www.senternovem.nl/wbso/workshop
s/index.asp 
 
 
 
 
 

LedenLedenLedenLeden    
Eind vorig jaar bereikte ons het bericht dat de 
heer Swiers ernstig ziek geworden is en on-
langs bleek dat Kestronics helaas een faillis-
sement heeft moeten aanvragen. Wij wensen 
de betrokkenen veel sterkte in deze moeilijke 
tijd. 
 

Aanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopij    
De volgende Nieuwsbrief willen we uiterlijk 
medio juli uit laten gaan. Uw kopij hiervoor 
kunt u mailen naar: ellage@planet.nl of 
wijnands@metaalunie.nl.  
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