
Geachte ondernemer,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over 3D Metal Print technologie.

30 maart 16.00 uur – 18.30 uur in het Provinciehuis Drenthe

Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

Wat mag u verwachten:

Presentatie van een nog op te zetten kennisnetwerk/cluster in Noord Nederland voor 3D Metal Print technologie

Het doel is:

Onderzoek naar de mogelijkheden om samen met bedrijven en kennisinstellingen een projectcluster te starten voor 3D Metal Print

technologie, waarbij daadwerkelijk een kenniscentrum gestart gaat worden met daarin een 3D Metal Printer.

Hierin zal samen met bedrijven en kennisinstellingen kennis en technologie opgebouwd worden rondom 3D Metal Print technologie, van

ontwerp, engineering , productie technieken tot materiaal technologie.

In deze bijeenkomst willen wij toetsen of er voldoende draagvlak is bij bedrijven om hierin actief te participeren.

Er zijn al een aantal bedrijven welke positief zijn, we willen uw bedrijf de mogelijkheid bieden hierbij aan te sluiten.

Tijdens de bijeenkomst gaat Hans van Toor, Digital Manufacturing Consultant bij Berenschot, u informeren over de laatste

ontwikkelingen op het gebied van 3D Metal Printing.

De bijeenkomst is geslaagd als wij met een aantal bedrijven die actief willen participeren een vervolgcluster kunnen gaan starten.

Dit cluster zal mede mogelijk gemaakt kunnen worden met behulp van de provincie Drenthe en SNN en dit initiatief wordt ondersteund

door de kennisinstellingen, Metaalunie Noord en FME Noord. De Kamer van Koophandel zal dit initiatief actief ondersteunen en bij de

project opzet assisteren.

Dit idee is ontstaan n.a.v. de kennisreis die wij eind november 2015 met een groep ondernemers naar Eindhoven (Additive Industries)

georganiseerd hebben.

Deze uitnodiging is voor de bedrijven die deze kennisreis meegemaakt hebben maar ook alle andere bedrijven welke geïnteresseerd

zijn in de kansen nu en in de toekomst voor 3D Metal Print technologie.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden en is inclusief buffet. U kunt zich aanmelden via pieter.diphoorn@kvk.nl

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met mij op, ik geef graag een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Pieter Diphoorn

Adviseur Ondernemersondersteuning

Kamer van Koophandel

06-51521274 pieter.diphoorn@kvk.nl


