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      daar waren wij volop mee bezig en toen ineens - out of the blue -  
was daar het coronavirus. Je kunt geen krant, maandblad, mailbox, social-mediabericht of 
reclamefolder openslaan of het gaat over corona. Zo ook deze column.

We hadden grootse plannen, maar deze stonden  
plots in een geheel ander daglicht. Het was crisis.  
Nu hadden we dat al eens eerder meegemaakt,  
onder andere in 2008, maar deze was wel van een  
heel ander kaliber! 

Zoals gewoonlijk stond je mailbox in mum van tijd 
weer vol met goedbedoelde verkeerde adviezen.  
We werden allemaal op onszelf teruggeworpen en  
er gelden allemaal andere normen en waarden. 
Eigenlijk moesten we back to basic, de globale 
gedachte bestond ineens niet meer. En eenieder  
realiseerde zich dat we met zijn allen afhankelijk  
waren geworden van Azië, met name China. Zelfs de 
elementaire dingen, zoals mondkapjes, maakten we 
niet meer zelf. De run op het essentiële toiletpapier 
was overweldigend. 

Nu het stof grotendeels is neergedaald en iedereen 
zijn of haar knopen heeft geteld, zijn we niet geheel 
geruisloos in de anderhalvemetermaatschappij 
terechtgekomen. Thuiswerken is praktisch geworden 
en Microsoft Teams razend populair. Er blijkt dus nog 
wel degelijk een andere manier van werken te bestaan. 
Vakantie in eigen land is velen goed bevallen, geen 
zwarte zaterdagen of andersoortige files meer op  

de weg en gezien de opmars richting supermarkten is 
uitgebreid thuis koken de nieuwe hobby van veel van 
onze landgenoten geworden.

Ook in de maakindustrie hebben we de nodige  
aanpassingen moeten doen: we kopen lokaal in,  
we zorgen voor voldoende voorraad, er zijn minder 
buitenlandse werknemers beschikbaar, enzovoorts. 
Eigenlijk zaken die ondertussen de stelling “alles zo 
goedkoop mogelijk” onderuit schoppen. Dat het prijs-
technisch allemaal wat meer gaat kosten, moet dan 
gezien worden als een soort van verzekeringspremie: 
we willen de verzekering dat zaken goed en tijdig  
geregeld zijn.

Om Susan Neiman (bron: Het Financieele Dagblad) te 
citeren: “Europeanen vinden het zo vanzelfsprekend 
dat ze het zelf niet meer zien, maar er is wel degelijk 
sprake van een Europese demos: waarden die 
Europeanen delen en die hen verbinden. Maar  
historisch besef ontbreekt. Net als de vis die niet 
beseft wat water is, vinden Europeanen hun referen-
tiekaders zo vanzelfsprekend dat ze zijn vergeten  
hoe bijzonder ze zijn.” 

Wisten we eigenlijk wel hoe goed wij het hadden?

column
Ja, tbp 2.0 …
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De vraag naar beademingsapparatuur steeg 

explosief. Demcon verhoogde de productie 

van de modules die daarvan het hart zijn, en 

zette in vier weken tijd een compleet eigen 

versie in de markt: DemcAir. De ontwikkelaar 

en producent van medische, hightech en 

industriële oplossingen deed onder deze 

extreme druk een beroep op tbp. 

Samenwerking in optima forma.

Ruim 25 jaar geleden hadden twee 
studenten van de Universiteit Twente 
grote ambities. Dennis Schipper en 
Peter Rutgers richtten Demcon op en 
staan nog altijd aan het roer van het 
invloedrijke concern met nu circa 750 
medewerkers in binnen- en buiten-
land. Innoveren op het kruispunt van 
meerdere disciplines – mechatronica – 
is de kern en inmiddels heeft Demcon 
diverse dochterbedrijven en een eigen 
productiefaciliteit. 

Mark Heitkamp is Technical Lead 
Engineer en verantwoordelijk voor 
een groot scala aan elektronica-
ontwikkelingen. “Toen ik in 2003 bij 
Demcon begon, werkten er nog maar 
zo’n 25 medewerkers en deden we 
amper wat met elektronica. 
Tegenwoordig ontwerpen we met 
een breed team van engineers 
multidisciplinaire systemen waarvoor 
complexe elektronica nodig zijn. 
De beademingsmodule heb ik zelf 
nog ontwikkeld. 

Demcon en tbp in turbo  voor grote medische vraag
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Voor de assemblage van de printed 
circuit boards (pcb’s) zochten we een 
professionele partij en tbp stak er 
met kop en schouders bovenuit.  
Dat was zeven jaar geleden en sinds-
dien werken we intensief samen  
aan pcba’s voor beademingsmodules  
en voor niet-invasieve bloeddruk-
systemen.” De eerstgenoemde 
worden door Demcon macawi  
respiratory systems verhandeld,  
de bloeddrukmeters door Finapres 
Medical Systems, ook een Demcon-
dochter. 

onderbouwde kwaliteit
“Met Design for Manufacturing (DfM) 
en Design for Testing (DfT) onder-
bouwt tbp al in de ontwerpfase de 
betrouwbaarheid en leverkwaliteit 
van de pcba’s, waardoor we precies 
weten wat we kunnen verwachten en 
dure fouten in de eindtest van het 
geassembleerde product voorkomen. 
In de rapportage vermeldt tbp exact 
welke componenten verantwoordelijk 
zijn voor een eventuele slip through, 
waardoor we in het ontwerp gerichte 
aanpassingen kunnen doen. Ook 
belangrijk is dat tbp de pcba’s tijdens 
productie zelf kan testen en indien 
nodig repareren. 

razendsnelle introductie 
DemcAir
De kracht van de Demcon-
beademingsmodules is dat ze zich 
aanpassen aan de conditie van de 
patiënt. Sensoren meten onder 
meer hartritme en zuurstofsatu-
ratie. Afhankelijk van de scores 
neemt de module de beademing 
helemaal of deels over, waardoor 
een geleidelijke afbouw mogelijk 
is bij herstel van de patiënt. 

In vier weken tijd ontwierp en 
produceerde een topteam van 
Demcon-engineers een compleet 
beademingsapparaat op basis van 
de al jarenlang succesvolle 
beademingsmodule: de DemcAir. 
De ideale teamselectie, scherpe 
focus, duidelijke mijlpalen en een 
volledig commitment van alle 
betrokkenen – waaronder tbp – 
waren de sleutel tot succes. 
Demcon macawi respiratory 
systems verkoopt de nieuw
ontwikkelde DemcAir, evenals de 
beademingsmodule, aan klanten 
wereldwijd. 

Bekijk de animatie over de 
DemcAir en het webinar over de 
razendsnelle introductie.

Hier vindt u de Engelse versie.
Way of Life   5   september 2020

http://youtube.com/watch?v=_kz-87vGRqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wKYwE4ngkpo
https://www.youtube.com/watch?v=1q20VqvBlNY&feature=youtu.be
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Desgewenst laden ze ook de aan-
geleverde software op componenten. 
Wij kunnen ons daardoor volledig op 
de ontwikkeling van de elektronica 
richten.”

partnerschap
De samenwerking tussen Demcon en 
tbp verloopt van beide kanten heel 
plezierig en Heitkamp neemt klanten 

ISO 13485-gecertificeerd
Als EMS’er voldoet tbp aan alle 
eisen van de medische ISO 13485-
norm. Het certificaat heeft 
betrekking op de 2016-versie met 
vergaande voorschriften op het 
gebied van procesbeheersing 
en risicomanagement. Dat geeft 
opdrachtgevers in de medische 
sector het vertrouwen dat tbp 
pcba’s kan leveren met de vereiste 
kwaliteit en betrouwbaarheid voor 
mission critical systems. In juni is de 
certificering na audits met drie jaar 
verlengd. Zie de website voor alle 
certificaten van tbp. 

“Naast pcba’s voor de beademings-
module van Demcon produceren 
we onder meer pcba’s voor de 
RF-schermen van MRI-scanners van 
Philips Healthcare en voor de 
tumorscanner van Sirius Medical 
Systems”, vertelt Sebastian 
Santifort, account manager bij tbp. 
“Fritz Stephan, MS Westfalia, Nihon 
Kohden OrangeMed weten ons 
eveneens voor early supplier invol-
vement en de assemblage van 
pcba’s voor medische producten 
te vinden.”

graag mee voor een rondleiding op 
de productielocatie in Dirksland. “Ik 
zie tbp als een verlengstuk van onze 
organisatie: we doen het echt samen. 
Dat is extra belangrijk in tijden dat 
het spannend is, zoals in de kritische 
coronaweken waarin we de productie 
van veel grotere aantallen beade-
mingsmodules samen voor elkaar 
hebben gekregen. 

Allebei investeren we in samen-
werking en procesoptimalisatie. 
Het is een partner die met ons mee 
kan groeien, want ambitieus zijn we 
nog steeds!” 

“tbp onderbouwt al in de 
ontwerpfase de betrouwbaarheid 
en leverkwaliteit van de pcba’s”

https://www.tbp.nl/nl/certificering
https://www.demcon.nl
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Het eiland heeft veel te bieden: water, wind, vele 

zonuren en vooral … ruimte! Gewend aan de 

strijd tegen het water zijn de bewoners van 

Goeree-Overflakkee sterke pioniers en 

aanpakkers. Niet voor niets hebben ze het 

ambitieuze doel om volledig energieneutraal te 

zijn. Eilandmarketing draagt het bijzondere 

karakter uit.

ontdek je eigen horizon op
Goeree-Overflakkee

“Goeree-Overflakkee heeft een unieke ligging en 
cultuur. De gemeente heeft de ambitie om het 
eiland voor wonen, werken en recreëren nog meer 
op de kaart te zetten, samen met ondernemers, en 
tegelijkertijd de natuur en identiteit te behouden”, 
aldus Michel de Bruin. Hij is directeur van Stichting 
Eilandmarketing Goeree-Overflakkee die deze 
ambitie als opdracht heeft meegekregen. “Een 
gezonde balans noemen we dat, maar wel een 
balans met nieuwe energie. De mensen hier doen 
het graag op hún manier en we nodigen nieuwe 
bewoners, bezoekers en ondernemers uit 
hetzelfde te doen. Ontdek je eigen horizon,  
dat is de boodschap, een belofte eigenlijk.”

herkenbaar beeldmerk
“We hebben echtheid als belangrijk vertrekpunt 
genomen voor ‘het merk’ Goeree-Overflakkee.  
De ondernemers en de gemeente hier zijn 
vooruitstrevend: ze willen vooroplopen en 
tegelijkertijd dicht bij zichzelf blijven. Pionieren, 
Koesteren en Doen zien we daarom als de drie 
belangrijkste kernwaarden van het eiland. Die 
unieke identiteit hebben we vertaald naar een 
filosofie die mensen uitnodigt ‘hun eigen horizon’ 
hier te ontdekken. 

Goeree-Overflakkee komt in een herkenbare 
merkstijl op alle uitingen

Slideshow
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Daarbij hoort een herkenbare merkstijl met het 
logo GO, typische eilandkleuren en een 
eigenzinnig lettertype. Dit is de basis voor alle 
communicatie en deze herkenbaarheid maakt de 
boodschap sterk. Hoe meer organisaties 
aanhaken, hoe krachtiger ons verhaal wordt.”

inhoudelijk merk
“Er zijn veel mooie initiatieven hier, zoals Energy 
Island om duurzame innovaties uit te wisselen. 
Of een coöperatie als Deltawind en de eerste 
waterstofwijk van Nederland waar zonne-energie 
kan worden opgeslagen. Met Smart Water wordt 
er geïnvesteerd in de brug tussen werk en 
onderwijs en een spontane actie is de DoeGoed-
actie om de winkeliers op het eiland in de 
coronatijd te steunen. We hebben de taak om al 
deze initiatieven met elkaar te verbinden zodat 
we samen één krachtig Goeree-Overflakkee 
opbouwen en uitdragen. Niet alleen in woord 
maar ook in daad. Een inhoudelijk sterk merk 
dus met een onderbouwde filosofie.”

samen sterk
“Natuurlijk zijn er dingen te verbeteren. Door de 
contacten die we leggen, vangen we verbeter-
punten op die we in ons reguliere overleg met de 
gemeente op tafel leggen, zoals goede en 
duurzame openbaarvervoerverbindingen. 
Ondernemers in het bestuur van de stichting  

 – waaronder Ton Plooy, de CEO van tbp –  
komen met suggesties om het hier voor 
bedrijven en werknemers aantrekkelijker te 
maken. We promoten Goeree-Overflakkee en 
pakken tegelijkertijd praktische zaken aan.  
Het belangrijkste is er al: een prachtig eiland met 
een unieke cultuur en natuur. We inspireren 
nieuwe gasten om hun horizon in deze rijkdom 
te ontdekken.”

 

           Bekijk ook de merkfilm!

Greenpoint-tankstation
Een van de duurzame initiatieven op Goeree-
Overflakkee is het nieuwe tankstation in 
Oude-Tonge met alternatieve brandstoffen, 
waaronder waterstof. Voor de voorzieningen 
maakt deze Greenpoint-locatie gebruik van 
duurzame energie en regenwater van het 
eiland.“Goeree-Overflakkee is een inhoudelijk 

sterk merk met een onderbouwde filosofie”

https://www.youtube.com/watch?v=jdKs1fset-I
https://www.facebook.com/GoereeOverflakkee
https://www.instagram.com/eilandgo/?hl=nl
https://www.eilandmarketing.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jdKs1fset-I
http://www.greenpointgroup.nl/
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nieuwe imec-richtlijnen   
voor betrouwbaarheid  
van elektronica

Het werkveld van tbp is precisie-elektronica voor mission critical systems. 

Producten dus die een zeer hoge kwaliteit en betrouwbaarheid vereisen. 

Kennisinstituut imec helpt de hele keten door DfX-richtlijnen aan te bieden. 

De nieuwste loten aan de stam zijn die voor Reliability Quantification en 

Design for Robustness.

Geert Willems geeft bij imec leiding aan het 
Electronics Design and Manufacturing Forum (cEDM) 
dat deze richtlijnen aanbiedt. “Het ontwerp van 
elektronica is in eerste instantie gericht op de functio-
naliteit in de toepassing, weet ik uit eigen ervaring. 
Door in de ontwerpfase ook al aandacht te besteden 
aan zaken als maakbaarheid en testbaar heid, nemen 
de leverbetrouwbaarheid en lever kwaliteit toe. Voor 
alle DfX-invalshoeken helpen we om ontwerp en 
productie van printed circuit boards (pcb’s) en 
printed circuit board assemblies (pcba’s) te optimali-
seren. De product introductie verloopt dan sneller, 
omdat in de ontwerpfase de knelpunten zijn weg-
gewerkt die anders in een later stadium zouden 
optreden met veel hogere kosten tot gevolg.”

kwaliteit en betrouwbaarheid

“Het gaat niet alleen om de vereiste kwaliteit op het 
moment van levering”, benadrukt Willems. “De pcba’s 
moeten onder de gegeven omstandigheden voor de 
vastgestelde levensduur betrouwbaar zijn volgens de 
vooropgestelde verwachtingen. Ook moeten de 
pcba’s bepaalde uitzonderlijke belastingen kunnen 
opvangen, ofwel voldoende robuust zijn. Vijf jaar 
geleden zijn we daarom met het project INPROVOL 
gestart, waaruit de Reliability Quantification en 
Design for Robustness Guidelines zijn voortgekomen, 
evenals een aantal richtlijnen die product ontwikke-
ling ondersteunen. De richtlijn voor betrouwbaar-
heids kwantificering sluit direct aan bij de richtlijn 

Way of Life   9   september 2020
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voor kwaliteits kwantificering (EDM-D-007) die we 
enkele jaren geleden uitbrachten. Betrouwbaarheid 
is immers het bewaren van de kwaliteit van het 
product gedurende de werking ervan.”

DfR

Het INPROVOL-projectteam deed wetenschappelijk 
onderzoek met inbreng van bedrijven uit de hele 
elektronicaketen, waaronder tbp. Op basis hiervan 
zijn de richtlijnen en modellen ontwikkeld om vast te 
stellen welke parameters kritisch zijn. Zo helpt de 
Failure Mode Effect Analysis (FMEA) om de kwaliteit- 
en betrouwbaarheidsrisico’s en hun impact vast te 

leggen. “Zijn het de verbindingen, de componenten 
of is er een corrosierisico door vochtigheid? Deze 
risico’s kan de ontwerper minimaliseren door het 
ontwerp aan te passen, de belasting te verminderen 
of te kiezen voor een combinatie van beide. Het 
effect van de aanpassingen is met het model te 
berekenen als de benodigde kwantitatieve falings-
modellen en parameters bekend zijn, zodat de 
vereiste levensduur en robuustheid al in de 
ontwerpfase voorspeld en verzekerd kunnen 
worden. Als nog niet alle parameters bekend zijn, 

helpt de FMEA-methodiek om vroeg in het 
ontwerpstadium risico’s in te schatten en 
maatregelen te treffen.”

onafhankelijke kennispartner

“De kracht is dat we wetenschappelijke modellen 
aanbieden om concrete voorspellingen te doen, 
terwijl we dankzij onze partnerships en dienst-
verlening aansluiting houden met de praktijk”, legt 
Willems uit. “We zijn onafhankelijk en gebruiken 
formats die wereldwijd de standaard zijn. In de hele 
keten, nationaal en internationaal, zijn ze daardoor 
toepasbaar. Naast onderzoek bieden we advies aan 

bedrijven om de richtlijnen te implementeren  
en knelpunten bij ontwerp en productie van 
elektronica op te lossen. Deze ervaringen nemen  
we mee in de ontwikkeling van onze richtlijnen. 
Verder organiseren we seminars en trainingen  
om onze kennis te delen.”

 

early supplier involvement

tbp is partner van imec en heeft alle DfX 
Guidelines van imec geadopteerd in de early 
supplier involvement services, ook de nieuwe 
Reliability Quantification- en Design for 
Robustness-richtlijnen. Vanaf het vroegste 
ontwerpstadium kan tbp daardoor meedenken 
met opdrachtgevers om het ontwerp van pcba’s 
te optimaliseren voor de hoogst haalbare value 
of ownership. Zeer belangrijk voor pcba’s voor 
bedrijfskritische systemen in uiteenlopende 
sectoren.

over imec

imec is het grootste onafhankelijke Europese 
onderzoekscentrum op het gebied van micro-
elektronica, nanotechnologie, artificiële 
intelligentie, ontwerpmethodes en technolo-
gieën voor ICT-systemen. Hoofdlocatie is het 
Belgische Leuven. Lidbedrijven van imecs EDM 
Forum kunnen alle DfX Guidelines en heel wat 
tools kosteloos via de website downloaden,  
niet-leden doen dit tegen betaling. Voor 
startende ondernemingen geldt een 
gereduceerd ledentarief.

“de vereiste levensduur en robuustheid 
kunnen al in de ontwerpfase worden 
voorspeld en verzekerd”

https://www.cedm.be
https://www.imec.be/nl
https://www.tbp.nl/media/edm-imec-early-involvement-tbp-advises-imec-s-dfx-guidelines/documents/imec_early_involvement__ned_4_2.pdf
https://www.tbp.nl/media/edm-imec-early-involvement-tbp-advises-imec-s-dfx-guidelines/documents/imec_early_involvement__ned_4_2.pdf
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De jaarlijkse vakbeurs voor precisie-
technologie is een belangrijke 
ontmoetingsplek. Exposanten blijven 
massaal aangehaakt – ook tbp – en 
organisator Mikrocentrum neemt vele 
maatregelen om een veilige omgeving 
en een sterk programma te bieden. Dit 
keer voor de twintigste Precisiebeurs!

“Precisietechnologie waait niet meer 
over”, benadrukt Bart Kooijmans, 
manager Precisiebeurs bij Mikro-
centrum. “Het thema is daarom: 
‘Precision technology - the next 
20 years’. Met presentaties op de 
beursvloer, de lezingen en Meet & 
Match bieden we een platform om 
contacten te leggen en kennis te 
delen. Uiteraard doen we alles wat 
noodzakelijk en wenselijk is om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen.”

veilig programma
Ruim 500 zakelijke evenementen-
organisatoren in Nederland, waar-
onder Mikrocentrum, hebben hun 
krachten gebundeld in ‘Veilig naar 

Precisiebeurs dit jaar in de Brabanthallen
18 & 19 november 2020

de Vakbeurs’. Bart: “De gezamenlijke 
maatregelen nemen wij over, aan-
gevuld met specifieke aanpassingen. 
Alle bezoekers registreren zich 
voorafgaand aan de beurs waardoor 
wij de bezoekersstromen in goede 
banen kunnen leiden. Momenteel 
bekijken we welke opties passend zijn 
voor de Precisiebeurs. Denk hierbij 
aan tijdslots om binnen te komen,  
het verstrekken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en extra 
schoonmaakmomenten. Ook onder-
zoeken we de mogelijkheden voor 
crowd management en lunch op de 
stands, en een eventuele aanpassing 
van het congresprogramma. Lezingen 
kunnen doorgaan – mogelijk deels 
digitaal – en de Meet & Match is ook 
online te organiseren.”

vertrouwen
“Mikrocentrum heeft kort geleden 
een enquête gehouden onder 
bezoekers van onze evenementen  
en we zijn in gesprek met onze 
exposanten”, vertelt Susanne van 
Doornik, marketeer bij Mikrocentrum. 

“Welke maatregelen vinden zij 
belangrijk en hoe kijken zij naar een 
evenementbezoek de komende 
periode? Dat willen we weten om  
een zo veilig mogelijke situatie te 
bieden. Exposanten kunnen zelf via 
ons exposantenhandboek extra 
coronavoorzieningen bestellen voor 
op de stands en daarnaast houden 
we onze bezoekers en exposanten  
via de website en social media op de 
hoogte van de ontwikkelingen en 
genomen maatregelen.” Bart: “Zoals 
het er nu naar uitziet gaat de 
Precisiebeurs door, maar we houden 
de situatie en de overheidsrichtlijnen 
natuurlijk nauwlettend in de gaten. 
Als er veranderingen optreden dan 
handelen we hiernaar, maar we 
hebben er alle vertrouwen in. 
We gaan ervoor!” 

Precisiebeurs 18 en 19 november 2020, 
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch

standnummer tbp 357
openingstijden  van 9.30 tot 17.00 uur
 
toegang is gratis bij voorinschrijving via de website

https://precisiebeurs.nl/
https://www.veilignaardevakbeurs.nl/
https://www.brabanthallen.nl/ 
https://www.veilignaardevakbeurs.nl/
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In het komend kwartaal van dit jaar en volgend jaar staan er gelukkig weer diverse  
beurzen en congressen op het programma om elkaar te ontmoeten en kennis uit te  
wisselen. Een kleine greep uit de mogelijkheden.

ontmoeten en kennis delen

 20 oktober 2020
Mikrocentrum, Veldhoven
VISION, ROBOTICS & MOTION 
NETWERKEVENT
netwerkevent over flexibel, 
betrouwbaar, veilig en snel produceren 
dankzij automatisering, robotica, 
machine vision en motion control
mikrocentrum.nl/evenementen

 29 oktober 2020
1931 congrescentrum, Den Bosch
ENGINEERING EVENT SAFETY
evenement waar u praktische 
antwoorden krijgt op al uw vragen 
over machineveiligheid
safetyevent.nl

 november 2020
virtuele beurs
ELECTRONICA
beurs en congres over elektronische 
componenten, systemen en 
toepassingen
electronica.de/en

 10 november 2020
Mikrocentrum, Veldhoven
SMART MAINTENANCE FOR 
MANUFACTURING
round table-expertbijeenkomsten  
over de ins & outs van predictive 
maintenance met als doel maximale 
uptime en lagere kosten
mikrocentrum.nl/evenementen/

 10 – 13 november 2020
virtuele beurs
FORMNEXT
beurs en congres over additive 
manufacturing en industrieel 3D-printen 
voor intelligente industriële productie
formnext.mesago.com/

 16 – 18 november 2020
Shanghai, China
PCIM ASIA
beurs en congres over power electronics 
en toepassingen in drive technologies 
en power quality
pcimasia-expo.cn.messefrankfurt.
com/shanghai

 18 – 19 november 2020
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch
PRECISIEBEURS

beurs en congres over 
precisietechnologie
tbp standnummer 357

gratis toegang via de site
precisiebeurs.nl

 24 – 25 november 2020
RAI, Amsterdam
AI & BIG DATA
beurs en congres over kunstmatige 
intelligentie en digitale informatie
ai-expo.net/europe

 24 – 26 november 2020
virtuele beurs
SPS (SMART PRODUCTION 
SOLUTIONS)
internationale vakbeurs voor slimme 
industriële automatisering
sps.mesago.com/nuernberg

 7 – 8 december 2020
München, Duitsland
INDUSTRIAL IOT CONFERENCE
developer conference om 
automatisering en softwareontwikkeling 
met elkaar te verbinden
iiot-conference.de/index_en.php

 12 – 16 april 2021
Hannover, Duitsland
HANNOVER MESSE
grootste industriële vakbeurs ter 
wereld met Nederlandse hightech-
toeleveranciers (Dutch Industrial 
Supply) 
hannovermesse.de/en
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https://mikrocentrum.nl/evenementen/themabijeenkomsten/vision-robotics-and-motion-netwerkevent/
https://www.safetyevent.nl/
https://mikrocentrum.nl/evenementen/themabijeenkomsten/smart-maintenance/
https://formnext.mesago.com/events/en.html
https://www.electronica.de/en/
https://pcimasia-expo.cn.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://pcimasia-expo.cn.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://precisiebeurs.nl/
https://www.ai-expo.net/europe/
https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html
https://www.iiot-conference.de/index_en.php
https://www.hannovermesse.de/en/
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 4 – 6 mei 2021
Neurenberg, Duitsland
PCIM EUROPE
beurs en congres over power electronics
pcim.mesago.com/events/en.html

 4 – 6 mei 2021
Neurenberg, Duitsland
SMT CONNECT
beurs en congres over oplossingen voor 
elektronische assemblages en systemen
smt.mesago.com/events/en.html

 4 – 6 mei 2021
Neurenberg, Duitsland
SENSOR+TEST
beurs en congres over meet-, test- en 
monitoringstechnologie 
sensor-test.de

 2 – 3 juni 2021 
NH Conference Centre Koningshof, 
Veldhoven
VISION, ROBOTICS & MOTION
beurs en congres over de toekomst van 
mens-robotsamenwerking in de 
maakindustrie 
vision-robotics.nl

https://pcim.mesago.com/events/en.html
https://smt.mesago.com/events/en.html
http://www.sensor-test.de/
https://www.vision-robotics.nl/
https://www.vision-robotics.nl/


In de foyer bij het auditorium van tbp in 
Dirksland is kunst een vast onderdeel. 
De mooie abstracte werken van William 
Malucu zijn inmiddels vervangen door 
een nieuwe serie indrukwekkende 
doeken. Dit keer van Rodrigo Izolag en 
Ananda Nahu: twee Braziliaanse street 
artists.
  
Galerie en kunstuitleen AbrahamArt 
zag in de combinatie van deze twee 
kunstenaars een mooie eenheid. Na 
hun opleiding aan de kunstacademie 
bleven ze samen en ontwikkelden hun 
stijl: street art op vervallen stads-
muren met een hoofdrol voor Afro-
Amerikaanse iconen en ‘gewone’ 
mensen van de straat. “Ruim 15 jaar 
geleden kwamen we in contact met 
deze creatieve Brazilianen met veel 
artistieke potentie”, vertelt Stijn 
Verstralen, adviseur van AbrahamArt. 
“Vanaf hun beginjaren bewerken ze 
portretfoto’s met stenciltechniek tot 
zeer kleurrijke en expressieve kunst-
werken, zoals de doeken aan de expo-
sitiewand bij tbp. 

kunst in Dirksland

Ze gebruiken hiervoor uitsnedes van 
röntgenvellen van foto’s die ze laag 
over laag inkleuren. Het werk van 
Rodrigro valt op door toegevoegde 
straatelementen zoals graffiti, terwijl 
Ananda kiest voor voornamelijk vrou-
welijke hoofdpersonen en zachtere 
vormen van bloemen, stof of touw 
daaromheen.”

werken van Rodrigo Izolag en Ananda Nahu aan 
de expositiewand bij tbp - de kreet ‘firme e forte’ 
geeft extra kracht aan diverse portretten
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Slideshow

op straat en voor de straat 
Inmiddels hebben beiden een eigen 
pad gekozen. Stijn: “Street art is  
nog altijd hun kernactiviteit. Ananda 
doet dit nu heel uitgesproken in de 
Verenigde Staten op enorme vervallen 
muren of constructies. In Ohio 
behaalde ze hiermee zelfs een record 
met ’s werelds langste muur schildering. 
Rodrigo is naar eigen land terugge-
keerd. In kleine Braziliaanse dorpen 
werkt hij met lokale gemeenschappen 
aan straatkunst met zijn organisatie 
Art for Humanity. Het geld dat  
hij hiermee ophaalt, is bestemd  
voor materialen waarmee inwoners 
hun creatieve talenten kunnen 
ontwikkelen. Het zijn twee kunste-
naars met een rol van betekenis in 
Brazilië, ieder op hun eigen manier. 
Ananda gebruikt nog altijd de 
stenciltechniek, terwijl Rodrigo de 
röntgenvellen heeft vervangen door 
lijnen om contrasten aan te brengen.”

In hun galerie toont AbrahamArt 
een grote collectie van opkomende 
en gevestigde kunstenaars in 
binnen- en buitenland. Zakelijke en 
particuliere klanten kunnen deze in 
één keer of in fases aankopen en 
tijdelijk of wat langer in bruikleen 
nemen. Een proefplaatsing is ook 
mogelijk.

abrahamart.com

kom kijken!
Dit jaar zorgen de prachtige portretten 
van Stevie Wonder, Aretha Franklin en 
andere bekende en onbekende 
boeiende mensen voor een kleurrijke 
toevoeging aan de productielocatie 
van tbp in Dirksland. Nu bezoekers 
weer welkom zijn, kunnen steeds 
meer mensen van deze galerie-in-huis 
genieten.

http://abrahamart.com
https://www.abrahamart.com/
https://www.abrahamart.com
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groeien in een dynamische hightech 
omgeving 

tbp werkt in het topsegment van elektronica. De printed circuit board 
assemblies (pcba’s) die wij assembleren en leveren zijn namelijk bestemd 
voor de bedrijfskritische systemen van onze opdrachtgevers. De hoogste 
kwaliteit en betrouwbaarheid, dat is belangrijk. Steeds beter, sneller en 
slimmer produceren, dat is de uitdaging. Jij kunt met jouw talenten helpen 
om onze processen beter en intelligenter te maken. En jij krijgt de 
trainingen en verantwoordelijkheden om te groeien. Kom ons versterken 
in onze hypermoderne productielocatie op Goeree-Overflakkee of op onze 
interessante afdeling test engineering op de Brainport Industries Campus 
in Eindhoven. Samen hebben we veel oog voor kwaliteit, service én elkaar.

bekijk onze vacatures 

kort en krachtig

abonneer u op ons 
YouTube-kanaal en 
bekijk onze DfX- en 
toekomstige video’s

het gezicht van de 
hightech maakindustrie 

anticiperen op een 
veranderende markt

online kennis delen

In onze video over Design for 
eXcellence (DfX) vertelt Steven Van 
Hout, manager test engineering & 
electronics test development bij 
tbp, hoe belangrijk DfX is voor het 
ontwerpproces van hightech 
industriële elektronica. Met onze 
early supplier involvement willen 
we zo vroeg mogelijk bij het 
ontwerpproces betrokken zijn:  
al vanaf het blokschema en bij  
alle fases erna. Onze DfX- 
aanbeve lingen, die de maakbaar-
heid, testbaarheid en testtoeganke-
lijkheid optimaliseren, zijn dan nog 
goed in het ontwerp te verwerken. 

Onze opdrachtgevers bieden wij 
hiermee het maximale resultaat: 
value of ownership (hoogst 
haalbare kwaliteit en 
betrouwbaarheid tegen minimale 
kosten). Right first time, dat is het 
doel.

https://www.tbp.nl/nl/vacatures
https://www.youtube.com/user/tbpelectronicsEMS/featured?view_as=subscriber
https://www.brainportindustriescampus.com/en/
https://www.linkedin.com/company/brainport-industries-campus/
https://www.instagram.com/biceindhoven/
https://www.brainportindustriescampus.com/en/
https://twitter.com/bicehv
https://www.youtube.com/watch?v=YsS-anJWhow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YsS-anJWhow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YsS-anJWhow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YsS-anJWhow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/tbpelectronicsEMS/featured?view_as=subscriber
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kort en krachtig
uitgebreide 
sourcing van
componenten
De lijst met tbp-voorkeurs-
leveranciers wordt uitgebreid. Dit 
naar aanleiding van de uitzonderlijke 
coronaweken waarin de logistieke 
risico’s van componenten uit Azië 
toenamen. Naast het aanhouden van 
buffervoorraden investeren we 
daarom in nieuwe Europese partners 
die we op basis van onze eigen 
proces- en kwaliteitsaudits 
selecteren. Bepalend zijn de kwaliteit 
van de componenten in combinatie 
met een zo scherp mogelijke prijs. 
Een Europese leverancier kan  
– ondanks een eventuele 
kostenstijging – belangrijke 
leveringszekerheid bieden. 
Wij adviseren onze opdrachtgevers 
over de beste leverancier en de beste 
componenten voor elke opdracht, 
om op het juiste moment pcba’s met 
de vereiste kwaliteit en 
betrouwbaarheid te leveren.

een hightech 
rondleiding?

Meer weten over onze early supplier 
involvement en Design for eXcellence?  
U bent weer van harte welkom voor een 
factory tour met uitleg. Uiteraard mét lunch 
– door onze eigen Adriënne met zorg 
klaargemaakt – want die valt goed in 
de smaak blijkt uit de complimenten die 
we ontvangen! Natuurlijk nemen we alle 
geldende RIVM-richtlijnen in acht. 
Bel of mail naar Frans Geerts voor een 
afspraak. Neem alvast een kijkje op onze 
website.

Frans Geerts 
business development executive  

+31 6 5025 2708

https://www.tbp.nl/nl/
https://www.linkedin.com/in/fransgeertselectronics/
mailto:fgeerts%40tbp.nl%20?subject=Way%20of%20Life
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Mark van der Boom is onze nieuwe manager finance en in 
die functie lid van het management team. Mark is voor ons 
een vertrouwd gezicht, want hij werkte al eerder jarenlang 
voor tbp. Sinds 1 juli 2020 is hij verantwoordelijk voor het 
financiële reilen en zeilen en het HR-beleid van onze 
organisatie. “Het werk is inhoudelijk een interessante 
uitdaging voor mij”, aldus Mark. “Financiële eindverant-
woorde lijk heid in een productiebedrijf is anders dan ik in 
mijn vorige functie gewend ben en ook de toevoeging  
van human resources geeft ruimte voor groei. Daarnaast  
is de leuke sfeer met de collega’s voor mij persoonlijk heel 
belangrijk.”

Mark volgt Wiljo van Okkenburg op die tbp na 30 jaar  
heeft verlaten. Wij zijn heel dankbaar voor zijn jarenlange 
professionele inzet en wensen Wiljo alle goeds voor de 
toekomst toe. En natuurlijk veel succes voor Mark!

wisseling op finance

+31 187 602744

https://www.linkedin.com/in/mark-van-der-boom-27057723/
mailto:mvdboom%40tbp.nl?subject=Way%20of%20Life
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Voor opdrachten in de lucht- en ruimtevaart en defensie 

voldoet tbp voor de productie en levering van printed 

circuit board assemblies (pcba’s) aan alle hoge eisen die 

vanuit de norm AS 9100 worden gesteld. Dit bevestigt 

het D-certificaat dat midden vorig jaar aan tbp is 

toegekend. Ons kwaliteitsmanagementsysteem borgt de 

zorgvuldige procesbeheersing op basis van deze norm 

en de specifieke eisen van opdrachtgevers. 

tbp behaalt 
AS 9100-certificaat 

inclusief ISO 9001

Met DfX helpen we opdrachtgevers het ontwerp 
van elektronica te perfectioneren en ons MES-
systeem bewaakt alle processtappen, waarbij alle 
pcba’s én onderdelen volledig traceerbaar zijn. We 
geven onze opdrachtgevers zelfs realtime inzicht  
in alle testresultaten en de status van orders en 
voorraden. Verder werken we met voorkeurs-
leveranciers van authentieke componenten die  
we met onze proces- en kwaliteitsaudits selecteren. 
We sluiten met hen non-disclosure agreements af 
die de geheimhouding waarborgen. En dankzij 

firewalls en dataversleuteling is al het dataverkeer 
maximaal beveiligd. 

Opdrachtgevers in deze specifieke sectoren kunnen 
daardoor vertrouwen op maximale kwaliteit, 
betrouwbaarheid én veiligheid voor al hun 
opdrachten.

Zie al onze certificaten.

https://www.lr.org/nl-nl/as9100/
https://www.tbp.nl/nl/services/design-for-excellence
https://www.tbp.nl/nl/certificering
https://www.lr.org/nl-nl/as9100/
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colofon

Way of Life is een uitgave van tbp electronics en verschijnt onregelmatig.  
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder relaties van tbp. Het overnemen, 
vermenigvuldigen of kopiëren van artikelen is alleen toegestaan na verkregen 
toestemming van de redactie.

postadres
tbp electronics bv
postbus 8
3247 ZG  Dirksland

bezoekadres
Vlakbodem 10
3247 CP  Dirksland

         +31 187 602744

redactie 
    Dana Wolters (tbp)

tekst  
    Rona Kousoureta (Scribo’nea)

beeldmateriaal  
     Fotograaff, AbrahamArt, Brainport Industries Campus,  

Demcon, Mikrocentrum en Stichting Eilandmarketing  

Goeree-Overflakkee

vormgeving
     Boulogne Jonkers Vormgeving - AppStudio

https://www.facebook.com/tbpelectronics
https://twitter.com/tbpelectronics
http://linkedin.com/company/tbp-electronics
https://www.youtube.com/user/tbpelectronicsEMS
https://fotograaff.nl/
https://www.abrahamart.com/galerie?device=c&position=&utm_source=adwords_g&utm_medium=cpc&utm_campaign=9730727662&utm_content=99642198236&utm_term=%2Babraham%20%2Bart&hsa_grp=99642198236&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_kw=%2Babraham%20%2Bart&hsa_ad=427944933513&hsa_cam=9730727662&hsa_net=adwords&hsa_mt=b&hsa_acc=2218099515&hsa_tgt=kwd-310181103533&gclid=EAIaIQobChMItqOgttCV6wIVUOR3Ch27dQLxEAAYASAAEgK-IvD_BwE
https://www.brainportindustriescampus.com/en/
https://www.demcon.nl/demcon-nymus-3d/
https://mikrocentrum.nl/
https://www.eilandmarketing.nl/
https://www.eilandmarketing.nl/
mailto:info%40tbp.nl?subject=Way%20of%20Life
https://www.tbp.nl/
https://appstudio.nl
https://boulognejonkers.nl
mailto:info%40tbp.nl?subject=Way%20of%20Life
https://scribonea.nl/
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