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Vroeger 
  was de wereld een stuk 

overzichtelijker… 
 

• T1s m3ss4g3 sh0ws th3 c4p4b1l1ty 0f 0ur 
br41n 1n l34rn1ng n3w th1ngs.  

• 4t th3 b3g1nn1ng 1t 1s qu1t h4rd t0 r34d 
th1s t3xt, but n0w y0u c4n r34d th1s 
pr0b4bly 4 l1ttl3 f4st3r 3n w1th0ut gr34t 
d1ff1culty. Th4t 1s b3c4us3 th3 3n0rm0us 
l34rn1ng c4p4b1l1ty 0f 0ur br41n t0 l34rn 
n3w th1ngs. Y0u m4y c0py th1s m3ss4g3 3n 
us3 1t f0r y0urs3lv3s. 

Learning new things??!! 
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We leven niet in een 

tijdperk van 
veranderingen… 



maar in een 

verandering van 
tijdperk! 



maar…  
hoe kun je in vredesnaam 
al die veranderingen nu 

bijhouden? 
 

>>> just go teqnow  
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Teqnow thema’s 

1. 3D Printen / additieve manufacturing 
2. Robotics 
3. Lasers 
4. Digitale productie 
5. Composiet 
 
2016: 
• Internet-of-things (business) 
• Big Data 
• Nanotech 

 



what do i get? 

getting smart r’dam 
3D printmagazine 

addlab, eindhoven 

alurvs.nl 

koninklijke metaalunie 

laser applicatie centrum 

objexlab fontys hogescholen 

berenschot 

tno 

made-in-europe 

cnc consult  

Delft robotic institute 

E-learning campus metaaltech 

Tue innovation lab 

roboned smart robotics 

compoworld robotlab fontys hogescholen 



teqnow 



Events & activiteiten 

• 8 okt ’15, Nieuwegein > 3D Print Event 
(additieve manufacturing) 

• 12 nov ’15, Nieuwegein > Robotics 

• Robots-on-tour 

• Robot Uitzendbureau 

• Kennisavonden OOM 

• Districten, Noord, Midden, ZH 

• Branches 

 



Programma Robot event   12 november 2015 
10.00 – 10.15 uur  welkom / introductie Teqnow      grote zaal 
10.15 – 11.00 uur  industriële robots / Eddie Mennen RoboNed/Yaskawa grote zaal 
11.00 – 12.00 uur  robots over vijf jaar Maarten Steinbuch / TuE   grote zaal 
 
Lunch 
13.00 – 14.30 uur  workshops (2 x 45 min)  

1a. Baxter / Fontys             zaal 5 
1b. UR5 / DelftRobotics           zaal 6 
2.   Robots: kosten of baten?  Helmut de Roovere, Jobojob    grote zaal 
3.   Robottoepassingen i.d. praktijk: Fred Wolters, Wolters Metaaltech. zaal 7 

 
14.30 – 15.00 uur  pauze 
 
15.00 – 16.00 uur  masterclass 
• Robots en Industrie 4.0, Piet Mosterd, AWL       grote zaal 
• co-bots als game-changers, Henk Kiela, Lector Fontys HS’n    grote zaal 

 
16.00 uur    Netwerkborrel  

 



Surplus in side-programma 

 

• TU Delft Robotic Institute 

• Robotlab Fontys Hogescholen 

• Gibas Automation met UR en MIR 

• RoboJob 

• ? 

 

 

Programma Robot event   12 november 2015 
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Zelfrijdende Tesla stap verder 
DEN HAAG (ANP) 25 okt’15 - De ontwikkeling van een zelfrijdende Tesla is een 
stap verder. De Dienst Wegverkeer (RDW) heeft voor heel Europa nieuwe 
autopilot-software voor het voertuig goedgekeurd. 
Dat meldt het ministerie van Infrastructuur zondag. De software helpt en 
ondersteunt de bestuurder, bijvoorbeeld bij parkeren en rijden binnen de lijnen 
van de weg. Bij hogere snelheden moet de bestuurder de handen nog wel aan 
het stuur houden. De bestuurder blijft daarbij de baas over de auto, zoals de 
Europese regels bepalen. 
Minister Melanie Schultz spreekt over een mooie nieuwe ontwikkeling op weg 
naar de zelfrijdende auto. ,,We staan aan de rand van een nieuw tijdperk, de 
auto verandert de komende 20 jaar meer dan de afgelopen 100 jaar.'' Het hart 
van de auto is straks niet meer de motor, maar de software, aldus de minister. 

Robots 



Stelling 

Vroeger 
  was de wereld een stuk 

overzichtelijker… 
 

 

Binnen nu en 5 jaar start, als gevolg van 
digitalisering en robotisering, de discussie over 
afschaffing van het openbaar vervoer zoals we 
dat nu kennen 

 



Succesvolle dag gewenst! 


