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Ondernemers krijgen te maken met zoveel nieuwe ontwikkelingen en moge-
lijkheden, dat het vrijwel onmogelijk is om alles zelf te volgen. Daardoor 
laten veel mkb-maakbedrijven kansen liggen. Teqnow biedt die nieuwe ont-
wikkelingen laagdrempelig en toegesneden op de mkb-maakindustrie aan.

Teqnow maakt de vertaalslag naar iets waar ook een kleine ondernemer zijn voordeel mee kan doen. 

ONDERNEMERS HELPEN KANSEN TE BENUTTEN

teqnow Moderne technologie 
toegankelijk gemaakt

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Vrĳ -
wel dagelĳ ks kunnen we kennis nemen van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robo-
tisering, 3D-printen, digitalisering, virtuele 
technieken, sensoren en materialen. Naast de 



METAAL & TECHNIEK •  januari 2019  • 31

technische mogelĳ kheden bieden dergelĳ ke 
technieken ook mogelĳ kheden voor nieuwe 
businessmodellen. Vanuit Smart Industry wor-
den deze ontwikkelingen landelĳ k gevolgd en 
wordt er gericht gewerkt aan het creëren van 
bewustwording rondom dergelĳ ke thema’s. 

V E R T A A L S L A G
Vaak worden dergelĳ ke onderwerpen opgepakt 
vanuit het perspectief van grote(re) bedrĳ ven en 
kan een ondernemer van een klein bedrĳ f daar 
weinig mee. Koninklĳ ke Metaalunie heeft deze 
ontwikkelingen al in 2015 herkent en daar met het 
initiatief Teqnow proactief op ingespeeld. Teqnow 
maakt de vertaalslag vanuit de nieuwe technolo-
gieën naar iets waar ook een kleine ondernemer 
zĳ n voordeel mee kan doen. Pragmatisch, direct 

gericht op de toepassing op de werkvloer, in de 
dagelĳ kse praktĳ k van een mkb-bedrĳ f.

Voor bedrĳ ven die meer willen weten over 
bepaalde moderne technologieën heeft Teqnow 
diverse publicaties uitgebracht, die gratis zĳ n 
aan te vragen:

• Stappenplan praktisch en winstgevend 
robotiseren bĳ  het industriële MKB.

• De digitale mkb-fabriek.
• Sensoren.

Over het hele jaar verspreid worden voorlichtings-
bĳ eenkomsten georganiseerd, soms bĳ  Metaalunie 
in Nieuwegein maar in toenemende mate ook op 
locatie in de regio. 

Teqnow-deelnemer

Inmiddels hebben al meer dan 500 bedrijven 

zich als deelnemer van Teqnow gemeld. Laat 

deze laagdrempelige kans niet liggen! Deel-

name is gratis voor Metaalunieleden, aanmel-

den kan via www.teqnow.nl.

B E W U S T E  K E U Z E
Naast deze publicaties en bĳ eenkomsten richt 
Teqnow zich op het ondersteunen van onderne-
mers bĳ  het maken van een bewuste keuze 
welke technologieën voor hun bedrĳ f wel of 
niet zinvol zĳ n om op te pakken. Een belang-
rĳ ke valkuil bĳ  het invoeren van nieuwe tech-
nologieën is dat de organisatie daar (nog) niet 
op is voorbereid. Daarom ondersteunt Teqnow 
bedrĳ ven ook bĳ  bewustwording van fundamen-
tele randvoorwaarden die voor een eff ectieve inzet 
van moderne technologieën essentieel zĳ n (aan-
passen van de interne organisatie en cybersecu-
rity). Hiervoor worden o.a. de quickscan robotica 
en diverse masterclasses ingezet.

‘Ondernemers hebben 
regelmatig kennisvragen bĳ  de 

dagelĳ kse werkzaamheden’

Teqnow is zo opgezet, dat ondernemers die aan 
de slag willen met moderne technologieën vra-
gen direct kunnen stellen aan een Teqnow- 
adviseur. Is de vraag te complex voor de advi-
seur, dan brengt hĳ  de vraagsteller in contact 
met de juiste expert. Ook bĳ  de dagelĳ kse 
werkzaamheden hebben ondernemers regel-
matig kennisvragen over bĳ voorbeeld materia-
len die ze toepassen of gaan toepassen. Voor 
dergelĳ ke vragen kunnen ondernemers ook bĳ  
Teqnow terecht.

M A A T W E R K
De onderwerpen en activiteiten die Teqnow 
oppakt, sluiten zo dicht mogelĳ k aan op de 
behoefte van de leden. Daarom is het van belang 
dat die leden ook duidelĳ k uitspreken aan wat 
voor ondersteuning ze behoefte hebben (zowel 
wat onderwerpen betreft als op welke manier ze 
deze behoefte het liefst ingevuld zien). Hoe 
beter de kennisbehoefte bĳ  Teqnow bekend is, 
hoe meer Teqnow kan betekenen voor haar 
deelnemers. •

Teqnow geeft  verschillende publicaties uit, waaronder deze over sensoren. 


