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NIEUWSBRIEF 
 
Voor u ligt de tweede DESC- Nieuws-

brief van 2011  

Via deze nieuwsbrief willen we u informe-

ren over de bedrijfsbezoeken en netwerk-

evenementen die voor DESC-leden zijn 

georganiseerd en melden we dat we een 

nieuwe bestuurskandidaat hebben gevon-

den. 

 

Van de voorzitter 

Het zijn roerige tijden waarbij de verru-

wing zelfs de regenten van ons land heeft 

bereikt en waarmee ze bijna moeiloos, zo 

het lijkt, afstand doen van respect en 

broodnodige voorbeeldfunctie. We sombe-

ren over de economische ontwikkelingen 

en de financiële lasten van onze Europese 

economieën als resultaat van de monetai-

re eenwording en de keuze om alleen poli-

tiek een gezamenlijke verantwoording te 

nemen. Elke rekenmeester zal het u kun-

nen vertellen dat als u economisch en fi-

nancieel elementaire regels opstelt u ze 

onafhankelijk moet toetsen om ze waarde 

te geven. 

 

We moeten elkaar niet weer opnieuw de 

volgende depressie in praten maar de fo-

cus leggen op hoe we het beter kunnen 

doen en ons daar tegen wapenen. Hoe 

kunnen we onze inventiviteit inzetten om, 

in samenwerking, tot competitieve oplos-

singen te komen die zijn toegesneden op 

onze afzetmarkten? 

 

Desondanks zal ik u de NEVIE/DPA cijfers 

niet onthouden. De daling zet zich door, 

productie in de buyersindex daalt voor de 

6e maand. De hoofdindex van de sei-

zoensmatig aangepaste NEVI/DPA Purcha-

sing Managers’ Index® (PMI®) daalt in 

augustus 2011 naar 50,7, wat nog net 

positief is maar de index laat een dalende 

trend zien. 

Verder zijn de belangrijkste constaterin-

gen: 

• Verminderde vraag leidt tot daling van 

het aantal ontvangen nieuwe orders 

• Productieomvang neemt in lichte mate 

toe 

• Kosteninflatie daalt flink en bereikt laag-

ste niveau in 21 maanden 

 

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze 

uitdagingen zullen we meer moeten sa-

menwerken en specialiseren in activiteiten 

waar we uitzonderlijk of tenminste goed in 

zijn. Bouw een netwerk om je heen in het 

dorp dat Nederland heet. Zoek naar moge-

lijkheden om niet alleen branche over-

schrijdend maar ook unie of federatie 

overschrijdend te netwerken. 

 

Tot slot wil ik Gerrit Versteeg van Global 

Electronics, die sinds oktober 2004 be-

stuurslid is en nu heeft aangegeven om 

persoonlijke redenen te zullen stoppen, 

hartelijk bedanken voor de prettige sa-

menwerking, zijn inzet en waardevolle 

inbreng in het bestuur van DESC en wens 

hem veel succes. 

Het is ook prettig om te vermelden dat we 

in Gert Kuiper van Powertechnics een goe-

de kandidaat opvolger hebben gevonden. 
 
Met vriendelijke groet, 

Marcel Gielen 

 

Beste DESC leden, 

Als nog niet verkozen bestuurslid voor de 

DESC, echter op de vooravond er van, is 

het een uitdaging om iets te zeggen over 

de mogelijke toekomst van de DESC. 

Om te beginnen is het erg goed om je te 

"organiseren" als specialistische tak bin-

nen een bedrijfsvereniging zoals de Me-

taalunie. 

De redenen hiervoor zijn alom bekend. 
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Wil je als specialistisch team succesvol zijn 

dan zijn een aantal ingrediënten voor een 

goed recept erg belangrijk. 

Loyaliteit is een van deze ingrediënten. 

Enthousiasme is de 2e en Doorzetten is de 

3e van de ingrediënten Wat je dan krijgt is 

de uitstraling van een LED. Helder en dui-

delijk en dat wil het merendeel van de 

organisaties graag zijn. De vergaderingen 

die ik heb meegemaakt van de DESC heb-

ben over het algemeen wel deze ingredi-

enten. Uiteraard zijn er mogelijkheden om 

nog duidelijker naar de leden en naar de 

markt op te treden. 

Het merendeel van de leden en de be-

stuursleden zijn DGA en hebben een aan-

tal mensen aan te sturen binnen hun on-

derneming. Het is al een enorme klus om 

dit goed te doen. De mensen binnen je 

onderneming zijn namelijk mede de be-

langrijkste factor om je bedrijf succesvol 

te maken. Communicatie is hier dus het 

sleutelwoord, hoe doen we dit, hoe fre-

quent doen we dit en waar, wanneer en 

hoe vaak doen we dit. Allemaal open vra-

gen en een uitdaging om deze vragen 

eens zelf te beantwoorden. Ditzelfde geld 

in meer of mindere mate ook voor onze 

klanten en relaties. Binnen de DESC ligt 

voor mij een behoorlijke uitdaging om hier 

iets aan te doen. 

Ik verheug me er op om de gelederen van 

het bestuur te versterken met mijn in-

breng. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gert Kuiper 

 

 

Bedrijfsbezoek 

 

Urenco Almelo (in combinatie met de 

Algemene Ledenvergadering) op dins-

dag 15 november 

URENCO is een Brits/Duits/Nederlands 

consortium dat verrijkt uranium produ-

ceert door middel van ultracentrifugetech-

niek. De naam staat voor URanium EN-

richment COrporation. 

 

De vestiging in Almelo verrijkt sinds 1973 

uranium. De ultracentrifuge wordt ook 

gebruikt voor het scheiden van andere 

isotopen, zogenaamde stabiele (niet ra-

dioactieve) isotopen, die elders radioactief 

worden gemaakt. Eenmaal bestraald in 

een kernreactor of cyclotron worden ze 

toegepast in de radiofarmacie en medische 

therapieën. Ze worden ook als stabiel ele-

ment gebruikt in halfgeleiders, lasersys-

temen en andere industriële toepassingen. 

Voor meer informatie over Urenco in Al-

melo: 

http://www.urenco.com/content/49/urenc

o-nederland-.aspx 

Op deze pagina is ook de routebeschrijving 

te vinden (tevens als bijlage meege-

stuurd). 

 

Programma: 

12:00 ledenvergadering bij Old Coopers 

Hall te Zenderen 

14:30 Rondleiding bij Urenco 

16:45 Einde rondleiding. 

Daarna: diner (op eigen kosten) Old Coo-

pers Hall 

U kunt zich aanmelden door het invullen 

van bijgaand aanmeldingsformulier. 

 

Beurzenoverzicht 
Beurs  locatie van tot 

Elektrotechniek 
Jaarbeurs 

Utrecht 
3-10 7-10 

Voorlichtings-

bijeenkomsten 

WBSO 

Eindhoven 4 oktober 

Leeuwarden 11 oktober 

Amsterdam 25 oktober 

 

Voor meer informatie: www.agentschap.nl  

ICT en Logistiek 
Jaarbeurs 

Utrecht 
9-11 10-11 

Elektro Vakbeurs 
Evenementenhal 

Hardenberg 
6-12 8-12 

ESEF/Technishow 
Jaarbeurs 

Utrecht 

13-3-

2012 

16-3-

2012 

Het Instrument RAI Amsterdam 
25-9-

2012 

28-09-

2012 

Industriële Week 
Jaarbeurs 

Utrecht 

2-10-

2012 

5-10-

2012 

Voor het meest actuele beurzenoverzicht 

verwijzen wij u graag naar onze website  

www.dutchelectronics.nl/Beurzenoverzicht 

 

Leden 

Er zijn geen af- of aanmeldingen te mel-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON: 

Uitgave: Dutch Electronic Systems & Com-

ponents (DESC) 

DESC is een branchegroep van de Koninklij-

ke 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 

 


