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Nieuwsbrief maart 2015
Van de voorzitter
11 december j.l. was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Kreatief Pakhuis
Zaandijk.
Met 15 personen zijn we, vooraf gaande aan de
vergadering, onder de deskundige leiding van Paul
van Dam Spaanse wijn met tappas gaan proeven.
Paul is met zijn bedrijf Protek lid van onze
vereniging maar heeft hiernaast ook de exclusieve
vertegenwoordiging voor de wijnen die wij
geproefd hebben en deze zijn via internet
grapefine.nl te bestellen.
Na de wijnproeverij was de algemene
ledenvergadering, waarin afscheid genomen is van
Karin Keizer als penningmeester en bestuurslid.
Karin heeft vele jaren op de penningen gepast en
mag nu van haar pensioen genieten. Carla Kalfsvel
heeft de taken van Karin overgenomen.
Wij hebben ook van Ben Groot afscheid genomen
als bestuurslid, omdat Ben tot directeur van de
Douna group is bevordert, moet hij nog meer
reizen dan voorheen. Ook voor Ben hebben wij een opvolger gevonden die momenteel
meedraait in het bestuur.
Na het formele gedeelte was er een uitgebreid buffet door Kreatief pakhuis verzorgd.
Verder in deze Nieuwsbrief het verslag van de Algemene Leden vergadering.
Ik wens u veel drukte en spreek u graag op onze volgende Metalektro bijeenkomst.

René Blom
voorzitter
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TECHNIEKPRIJS 2014, een initiatief van het ondernemend netwerk
“De Maatschappij”
Op 2 juli 2014 heeft wethouder Dick Emmer (onderwijs) de nominaties bekend
gemaakt voor de MBO Techniekprijs 2014. In totaal waren er 9 talentvolle
leerlingen genomineerd. De leerlingen ontvingen de nominatie tijdens de diploma
uitreiking bij het Regio College in Zaandam. Deze studenten blinken uit door hun
opvallende bijdrage tijdens hun werk in de praktijk bij stagebedrijven uit de
Zaanstreek.
De genomineerden in de categorie Bouw
Alexander Hessels, Usama al-Dayri, Timo Gras,Martijn Kramer

In de categorie Infra Project Service
Mo Bensalem Bokhari, Patrick Bakker, Loi van Lai, Rob
Meeuwissen, Loorin Beumkes

Vakmensen
Wethouder Dick Emmer: "Ik ben ontzettend trots dat ik de genomineerden van de prijs
bekend mag maken. Techniek heeft de toekomst, met innovatie en kennisinstellingen komen
we goed de crisis uit. En dat vraagt om gedegen technisch geschoolde en gemotiveerde
vakmensen."
Met een diploma op zak...
De MBO Techniekprijs is een initiatief van De Maatschappij in samenwerking met het Regio
College en de gemeente Zaanstad. De Maatschappij bevordert het economische leven,
zowel nationaal als regionaal en werkt op een aantal terreinen samen met de
Ondernemerskring Zaanstreek en de Ondernemerssociëteit De Corner. Op deze manier
worden de krachten voor techniekleerlingen gebundeld zodat zij met een diploma op zak aan
het werk gaan.
Uitreiking
Op 3 september om 19.00 uur was in het stadhuis in Zaanstad de jaarlijkse uitreiking van de
Techniekprijs door wethouder Dennis Straat. Een onderscheidende prijs voor een bijzondere
prestatie.

Eenwording Tetrix een feit!
Vrijdag 23 januari 2015 hebben de voorzitters van de drie stichtingen (stichting Metaal- en
Elektro Opleidingen Alkmaar, Hembrug Beroepsopleidingen en Noorderlicht) hun
handtekening geplaatst om te komen tot één stichting; de stichting Noorderlicht. Noorderlicht
is hiermee enig aandeelhouder van Tetrix.
Met deze eenwording is er ook een nieuwe bestuur geïnstalleerd. Deze is samengesteld
vanuit het bedrijfsleven en de branche van de klein- en grootmetaal. Aan het bestuur is
tevens een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en overheid toegevoegd.
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Het bestuur zal de directie van Tetrix actief ondersteunen op het gebied van opleidingen
t.b.v. het bedrijfsleven.

E-installateur regisseur van duurzaamheid
Opkomst duurzame technologieën niet te stuiten

De opkomst van duurzame technologieën, zowel in de particuliere als in de
bedrijvensector, is niet te stuiten. Het aandeel van LED-verlichting groeit gestaag, we
zien steeds meer elektrische auto’s (en dus ook laadpalen) en de hoeveelheid
geïnstalleerde zonnepanelen op daken in Nederland is de afgelopen jaren
‘geëxplodeerd’. Tel daarbij op dat steeds meer bedrijven kiezen voor warmtekoudeopslag en dat ook slimme, energiebesparende domotica-oplossingen hun
intrede hebben gedaan in de zorg, het bedrijfsleven en bij mensen thuis. Hartstikke
mooi natuurlijk. Maar wie voert en houdt de regie over al deze nieuwe technieken?
Het antwoord op deze vraag is simpel. Want er is maar één partij die van al deze technieken
verstand heeft en weet hoe ze optimaal geïntegreerd kunnen worden. En dat is uw
elektrotechnisch installateur.
De complexiteit neemt toe
Door de komst van allerlei nieuwe (duurzame) technologieën wordt er veel meer gevraagd
van uw elektrotechnische installatie. De engineering, de realisatie en het onderhoud worden
complexer en vragen om gedegen vakkennis. En elektrotechniek ligt ten grondslag aan al
deze nieuwe technieken. Daardoor verandert ook onze rol. Goed advies geven aan en
kennis delen met klanten en met andere bouwspecialisten, wordt steeds belangrijker.
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Evenals continu leren en opleiden. Opdat we u altijd de nieuwste en slimste
duurzaamheidoplossing kunnen bieden.

Waar gaan we naartoe?
Zogenaamde Smart Grids (technologieën die informatie geven over energiestromen en het
netwerk) gaan er in de toekomst voor zorgen dat energiestromen echt stuurbaar worden. In
Nederland wordt er al op kleine schaal geëxperimenteerd met deze systemen.
Daarnaast speelt het energiezuiniger maken van (bestaande) woningen en gebouwen in de
nabije toekomst een belangrijke rol. De Nederlandse overheid streeft er bijvoorbeeld naar in
2020 alleen nog energieneutraal bouwen toe te staan.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Datum
Locatie
Aanwezig

Notulen

: Donderdag 11 december 2014, aanvang 18.55 uur
: Kreatief Pakhuis te Zaandijk
: Voorzitter René Blom (RB), Ben Groot (BG), Arjan Dietz (AD), Frans Hogeterp
(FH), Karin Keizer (KK), Marja van Assema (MA), Carla Kalfsvel (CK) alsmede
diverse leden.
: Marijke Hoetmer, ALLROUND Office Management BV

1.

Inloop en ontvangst met wijnproeverij en tapas
Tijdens de inloop zijn de diverse leden welkom geheten.

2.

Opening van de Algemene Leden Vergadering
Na de geslaagde wijnproeverij opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt
onveranderd vastgesteld.

3.

Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 12 december 2013
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter bedankt Marijke Hoetmer
voor het sinds april 2006 notuleren van de bestuursvergaderingen van Metalektro en
de diverse thema-avonden en Algemene Leden Vergaderingen. Zij heeft aangegeven
nu, na 8,5 jaar, met dit werk te gaan stoppen. Vanaf januari 2015 zal iemand anders
van Allround de vergaderingen notuleren.
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4.

Afdrachten werkgroep Opleidingen
AD vertelt dat deze maand het laatste bedrag van de subsidie van de
scholingsfondsen A&O en OOM wordt overgemaakt naar Tetrix. In totaal is € 190.000
subsidie ontvangen van de scholingsfondsen. In samenwerking met Hilda Kluessien
en Jan Leeghwater is dit hele project nu afgerond. In 2014 is de werkgroep minder bij
elkaar geweest dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met een wijziging in het
voorzitterschap. AD en MA gaan in 2015 van start om nieuwe activiteiten vanuit de
werkgroep op te gaan zetten. MA vertelt dat de werkgroep erg schoolgericht was.
Komend jaar wordt meer gekeken naar de behoefte vanuit de bedrijven. Bij Tetrix is
het Techniekplein gerealiseerd. Dit is een lokaal binnen de praktijkafdeling waar
hogere schoolniveaus kunnen gaan instromen. Hier zal het lesaanbod, dat veel
theoretischer wordt, op worden aangepast. Er is een 3D-printer gekomen. Samen met
de Hogeschool van Amsterdam worden hiervoor onderwijsprogramma’s ontwikkeld
voor verschillende niveaus, waaronder MBO. Verder zijn er nieuwe laptops en
CabCams gekomen, zodat de leerlingen op een moderne manier kunnen worden
aangestuurd. MA roept de leden op om eens een kijkje te komen nemen bij het
Techniekplein. Op de bovenverdieping bij Tetrix is nu Food en Processtechniek
gevestigd; er is een prakticumruimte gemaakt. In september is hier een opleiding
gestart. Verder huurt het ROC een deel van de verdieping om theorielessen te geven.
AD vertelt verder dat er nog gezocht wordt naar een bedrijf dat wil deelnemen aan de
werkgroep Opleidingen. RB vult aan dat vanuit de klankbordgroep geprobeerd wordt
om de opleidingen meer aan te laten sluiten bij de bedrijven; om zo de stageplaatsen
te kunnen verspreiden over het jaar waardoor het makkelijker wordt om leerlingen te
plaatsen. Doordat de KvK zich teruggetrokken heeft uit het overleg was een tijd niet
duidelijk waar de coördinatie lag. Onlangs is er een nieuw overleg geweest met het
onderwijs. Hieruit is voortgekomen dat de klankbordgroep door blijft gaan met haar
werkzaamheden. Metalektro wordt door de diverse partijen duidelijk gezien als een
aanspreekpunt.
Afdracht werkgroep Samenwerken en Communicatie
BG vertelt dat de Metalektro Cafés, die een goede opvolger leken voor de themaavonden, uiteindelijk toch geen succes bleken te zijn. In april is de bijeenkomst
gecancelled vanwege te weinig aanmeldingen. Er is een onderzoekje gedaan onder
de leden. De respons was over het algemeen dat men zeer zeker het nut ziet van de
vereniging en men zich graag daardoor laat vertegenwoordigen, maar dat men weinig
tijd heeft om zelf iets te doen. De bijeenkomst bij Meyn in september was succesvol.
Een bedrijfsbezoek blijkt toch beter aan te slaan. Het blijft voor het bestuur een lastige
opgave om de betrokkenheid van de leden te verbeteren. Het bestuur staat open voor
ideeën hierover. In 2013 is gestart met het gezamenlijk inkopen bij Veiligheid 4-All. BG
weet niet hoeveel animo er op dit moment voor is. Hilda Kluessien meldt dat Duyvis
hier gebruik van maakt. Een nadeel is dat er nog geen trainingen hebben
plaatsgevonden in Zaandam. De mensen moeten nu nog naar Hoorn. MA bevestigt dit
en vult aan dat er te weinig aanmeldingen zijn om een training in Zaandam te starten.
Bedrijven blijven vaak liever bij hun eigen aanbieder. In 2014 zijn twee goed gevulde
nieuwsbrieven uitgegeven, alleen nog in een digitale versie. RB roept de leden op om
kopij aan te leveren voor de nieuwsbrief. FH is druk bezig met de ontwikkeling van de
nieuwe website. De proefversie is klaar. FH verzoekt de leden om bedrijfsfoto’s aan te
leveren voor de website. HK zal wat foto’s aanleveren. In het eerste kwartaal 2015 zal
de site live gaan. Actieplannen voor 2015: een paar bedrijfsbezoeken, 2 à 3
nieuwsbrieven en het vervolmaken van de nieuwe website.
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5.

Financiële afdracht 2013 en opvolging penningmeester
RB vertelt dat KK inmiddels het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Carla
Kalfsvel. KK deelt het financiële verslag 2013 uit. Zij vertelt dat de
kascontrolecommissie bestond uit Jan Willem Kaaijk en Kees Horstman. Beiden willen
in 2015 ook weer de kascontrole voor 2014 uitvoeren. Er zijn geen vragen over het
financiële verslag. De vergadering verleent décharge aan de penningmeester.

6.

Afscheid van bestuursleden Karin Keizer en Ben Groot
Naast Karin gaat ook Ben Groot stoppen als bestuurslid. Zijn drukke werkzaamheden
noodzaken hem hiertoe. RB bedankt Karin en Ben met een boeket bloemen voor hun
jarenlange inzet voor Metalektro. RB heet Marja van Assema en Carla Kalfsvel
welkom in het bestuur. Beide hebben al een aantal vergaderingen bijgewoond en
Carla heeft het penningmeesterschap inmiddels geheel van Karin overgenomen. RB
deelt mee dat Gerrit Aafjes zich wellicht als bestuurslid wil gaan inzetten voor
Metalektro. Hij vraagt of hier op voorhand bezwaar tegen is. De vergadering ziet hier
geen bezwaar in.

7.

Rondvraag
Jan Willem Kaaijk merkt op dat hij signalen heeft ontvangen dat Metalektro niet meer
zo zichtbaar is voor de leden; de vereniging komt wat ingedut over. Hij vraagt zich af
of communicatie via social media (Twitter, Linked-in, e.d.) misschien de aangewezen
weg is om dit te verbeteren. Wat vaker korte berichtjes versturen kan de zichtbaarheid
verbeteren. RB denkt dat dit met de nieuwe website makkelijker zal kunnen. Dit punt
wordt meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. Jan Willem Kaaijk
zal voor de nieuwsbrief een stukje schrijven over een virtueel leerprogramma voor
leerbedrijven, ontwikkeld door het Regiocollege. Dit virtuele leerprogramma heeft veel
voordelen voor de leerlingen en het neemt de leraren werk uit handen. Het programma
zou starten in september, maar daar is niets van terecht gekomen. Er blijkt geen geld
meer voor te zijn. De heer Dorjee vertelt hierover dat er vanuit het Regiocollege geen
belangstelling voor was. Het programma is volgens hem sterk achterhaald. Veel
klachten vanuit het bedrijfsleven betreffen de beperkte produktkennis van de
leerlingen. Hij vindt dat er wordt/is uitgegaan van een te laag niveau. Afgesproken
wordt dat Jan Willem Kaaijk over dit onderwerp contact opneemt met het bestuur.

8.

Sluiting met aansluitend een buffet
RB sluit de vergadering om 19.50 uur, dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en nodigt
de leden uit voor het buffet. Hij deelt mee dat Metalektro de kosten voor het buffet voor
haar rekening neemt.
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In de spotlight “Kalfsvel Metaalcoating b.v.”
Kalfsvel Metaalcoating b.v. heeft al jaren een buitendienst onder Kalfsvel Specialcoating b.v.
die op locatie straal en coating werkzaamheden uitvoert.
Denk daarbij aan gemaalstations, jachten op locatie die wij stofvrij stralen en coaten tussen
alle andere kapitale jachten. Tanks in- en uitwendig op locatie behandelen wij met specifieke
coatings die bestand zijn tegen de chemische producten en temperaturen waaraan zij
worden blootgesteld. De aanvragen zijn zo divers dat elke opdracht weer een specifieke
benadering nodig heeft om tot een goed eind product te komen waar de klant behoefte aan
heeft.
Door de decennia lange ervaring van Kalfsvel op coatings gebied is geen opdracht te gek of
te groot.
Tja, toch werden de opdrachten te groot voor Kalfsvel alleen en bij een opdracht op de
Botlekbrug in het Rotterdamse havengebied is Kalfsvel een samenwerking aangegaan met
KSC International uit Monnikendam. Deze samenwerking is zo goed verlopen dat beide
bedrijven besloten hun krachten te bundelen om de grotere projecten uit te kunnen voeren.
De samenwerking heeft een hoog synergie gehalte, zo hebben wij samen meer dan 100 jaar
ervaring met het appliceren van coatings. KSC is weer gespecialiseerd in metalliseren en
keramisch parelen en Kalfsvel heeft poedercoating en specialcoatings als speerpunt. Dat
beide bedrijven ook dezelfde werkzaamheden uitvoeren is geen bezwaar omdat de synergie
een hogere meerwaarde heeft. Zo worden de gemetalliseerde onderdelen bij Kalfsvel van
poedercoating voorzien en verzorgd KSC het metalliseer werk voor Kalfsvel. Ook hebben
beide ondernemingen NACE gecertificeerde coating inspecteurs die bevoegd zijn om o.a.
voor de grotere oliemaatschappijen werkzaamheden uit te voeren.

Foto Botlekbrug
Het is een logische gevolg dat Coating League hieruit werd geboren om de samenwerking
een duidelijk gezicht te geven voor de grotere werkzaamheden op locatie. Coating League is
een onderneming die door samenwerken de bezetting op locatie van gecertificeerde
werknemers kan garanderen. Wanneer de werkzaamheden het vragen zetten we meerdere
werknemers in zonder dat de productie op de eigen locatie van Kalfsvel Metaalcoating en
KSC International hieronder lijden. De vraag werd b.v. op de Botlekbrug zo groot dat we
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contact hebben gezocht met Schilders- en Onderhoudsbedrijf Aal met de vraag of wij ook
van hun gecertificeerde werknemers gebruik konden maken. Dit heeft tot een zeer prettige
samenwerking geleid met weer enorm veel ervaring op coatings gebied. Zelf ben ik erg
gecharmeerd van Netwerken en samenwerken om de opdracht tot een goed einde te
brengen. Zo houden we het werk binnen en verdwijnt het niet altijd naar de grotere partijen
elders in het land. Dit is ook altijd mijn intentie geweest als medeoprichter van MetalektroZaanstreek. Wanneer meer bedrijven samenwerken is dat een enorme kracht aan kennis,
flexibiliteit en vermogen om het werk uit te voeren. Uiteraard komt zoiets niet aanwaaien en
moet je daar enorm veel energie insteken, het vertrouwen wat nodig is komt namelijk te voet.

Oproep
In de volgende nieuwsbrief willen wij weer onze vaste rubriek “In de Spotlight”
voortzetten. Wilt u uw bedrijf eens in de spotlight hebben? Meldt u zich dan aan bij
Frans Hogeterp!

Geplande Metalektro activiteiten voor de leden in 2015
mei
juni

2015
2015

september
december

2015
2015

Bezoek aan Tetrix en food/process.
Rondvaart met bezoek aan Royal Duyvis Wiener met rondleiding
en gastspreker.
Veiligheid4All en contractonderwijs.
Algemene leden vergadering.

Prikbord
Langer zelfstandig wonen ouderen, een kans voor de installateur
Installateurs aan de slag met de Huistest
We kennen elkaar al een tijdje, stichting KIEN en GeneratieThuis, en ontdekken steeds meer
gemeenschappelijke doelen. Dat is een goede bodem voor samenwerking. Op de site van
KIEN kwam deze week een mooie toelichting hierop:
“2015 wordt het jaar van de Huistest”, aldus Josephine Dries van Generatiethuis. De Huistest
van Generatiethuis is een website met informatie en een test die senioren helpt hun woning
aan te passen om prettiger, veiliger en langer zelfstandig thuis te wonen. Stichting KIEN
werkt samen met Generatiethuis om ook installateurs een rol te geven bij de Huistest.
Installateurs kunnen voor bewoners het aanspreekpunt zijn om alle gewenste en nodige
aanpassingen te regelen. In 2015 wordt een gezamenlijke pilot gestart.
De Huistest is een online checklist voor huiseigenaren en huurders om hun woning na te
lopen op levensloopbestendigheid. Aan de hand van de uitkomsten kunnen ze zelf
maatregelen nemen om comfort, veiligheid en de eigen zelfstandigheid te vergroten. De
checklist werd vorig jaar gecombineerd met het Startpakket van UNETO-VNI, OTIB en KIEN:
een pakket met de minimale set maatregelen om een woning voor te bereiden op
toekomstige zorgvragen. In 2014 is vervolgens een start gemaakt met de verdere
samenwerking tussen UNETO-VNI, OTIB, KIEN en Huistest om de Huistest landelijk verder
uit te rollen via onder meer de comfortinstallateurs.
Praktisch instrument voor WMO
“De Huistest is momenteel al in gebruik in zo’n 50 gemeenten. Het is een test die bewoners
individueel kunnen doen, maar gemeenten zetten de test in als instrument om hun burgers te
helpen hun woning geschikt te maken om langer zelfstandig thuis te wonen”, zegt Josephine
Dries, die samen met Mieke Koot de Huistest heeft ontwikkeld. “Nu sinds 2015 de
verantwoordelijkheid voor onder meer WMO bij de gemeenten is komen te liggen,
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verwachten wij dat we meer gemeenten kunnen aansluiten.” Gemeenten die de Huistest
inzetten, krijgen ondersteuning bij het trainen van medewerkers of vrijwillige woonadviseurs
die bewoners begeleiden. Installateurs kunnen die rol van woonadviseur ook op zich nemen.
Centrale rol van de installateur
In samenwerking met KIEN kunnen nu ook installateurs de Huistest gebruiken om een goede
inventarisatie te maken van mogelijke en gewenste aanpassingen in een woning. “De scope
van de Huistest is wel breder dan installatiewerk, maar het idee is dat er een lokaal
samenwerkingsverband ontstaat van installateurs, aannemers en bijvoorbeeld tuinbedrijven
om de resultaten uit de Huistest uit te voeren.
Omdat het werk van een installateur heel breed is en raakvlakken heeft met vrijwel alle
aspecten rondom langer zelfstandig thuis wonen, is de centrale rol van de installateur
logisch.”
Totaalpakket voor woningaanpassing
De bedoeling is dat dit jaar een pilotproject start van UNETO-VNI, OTIB, KIEN en Huistest.
Vervolgens zal een inventarisatie plaatsvinden van installateurs die de toegevoegde waarde
van de Huistest zien en ermee aan de slag willen gaan. Installateurs kunnen de Huistest
meenemen in hun klantgesprekken en in samenwerking met lokale ondernemers een
totaalpakket bieden om de woning aan te passen. Het is de bedoeling dat het ook andersom
werkt: bewoners die een Huistest hebben laten uitvoeren kunnen op termijn op de website
ook de comfortinstallateurs vinden die de maatregelen goed kunnen uitvoeren.
Stichting KIEN zet de huistest ook in bij andere projecten, waaronder Vitaal Thuis. Binnen dit
programma worden samenwerkingsverbanden ingericht van zorgaanbieders, gemeente en
installatiebedrijven. In januari wordt de pilot uitgerold in Noord Holland.
Meer informatie over de Huistest vindt u hier: www.huistest.nl

Oproep leerwerkplekken Tetrix Techniekopleidingen
Onze eigen open dagen tezamen met de open huizen bij vmbo-scholen heeft er toe geleid
dat wij ten opzichte van vorig schooljaar op dit moment al 60% (!) meer aanmeldingen
hebben dan op hetzelfde moment een jaar geleden. Wij zijn inmiddels al met de intake
gestart en zullen ook binnenkort starten met de sollicitatietrainingen. Voor de plaatsing zijn
wij echter afhankelijk van u.
Daarom willen wij vragen aan ons door te geven of u wel of geen leerwerkplek
beschikbaar DENKT te hebben voor komend schooljaar. Wij zijn ons ervan bewust dat
niet alle bedrijven op dit moment met 100% zekerheid hier een antwoord op kunt geven,
maar desondanks vragen wij u ons een schatting door te geven. Dan kunnen wij vraag en
aanbod afstemmen.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Tertrix Zaandam
Voor het downloaden van het aanmeld, inschrijfformulier klikt u hier.
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REDACTIE:
Bijdragen en nieuws kunt u aan ons doorgeven via info@metalektro-zaanstreek.nl of bellen
met een van de bestuursleden:
Het bestuur:
Rene Blom
Carla Kalfsvel
Arjan Dietz
Marja van Assema
Frans Hogeterp

Kramer & Duyvis
Metaalcoating b.v.
Meyn Food Processing
Tetrix
Hogeterp en Beets

06-22928007
06-24906858
06-51028309
075-6165579
06-54964740

voorzitter
penningmeester
lid werkgroep Opleidingen
lid werkgroep Opleidingen
lid werkgroep Samenwerken Com.

Als bestuur worden we administratief ondersteund door Ans Bruinsma van Allround Office
Management BV.

LID WORDEN VAN DE VERENIGING METALEKTRO ZAANSTREEK?
Met 45 lidbedrijven een factor van belang in de Zaanstreek. Dit doen wij door een actieve
vertegenwoordiging van onze leden, bij de KVK en opleidingsinstituten.Wij worden door deze
stakeholders vaak gezien als de vertegenwoordiging van de gehele sector, dus ook van u!
Wij zijn actief op het gebied van:
 Bevordering van de instroom in het technische (beroeps) onderwijs en de kwaliteit
daarvan;
 Kennisvergroting op het gebied van innovatie en duurzaamheid;
 Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidbedrijven van de Vereniging
Metalektro Zaanstreek als ook met andere organisaties en clusters;
 Daarnaast organiseren wij regelmatig thema avonden als het Metalektro cafe,
excursies en informatie bijeenkomsten;
Door al deze activiteiten is de Vereniging Metalektro Zaanstreek een factor van belang.
En daarom is er voldoende reden om lid te worden van de Vereniging Metalektro Zaanstreek.
De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging Metalektro Zaanstreek bedraagt per
jaar € 250,00. Klik hier als u geïnteresseerd bent.
E-mailadres: info@metalektro-zaanstreek.nl

DE LEDEN VAN METALEKTRO
.1. Ameco BV
.2. Ardagh Metal Packaging Pielkenrood BV
.3. Bruin Constructie en Apparatenbouw BV
.4. Buyten Staalbouw
.5. Denlin Metaalbewerking BV
.6. Dorjee fabriek voor speciaal gereedschappen
.7. Douna Precision
.8. Royal Duyvis Wiener BV
.9. ERDI B.V.
.10. Gouweleeuw Metaal BV
.11. Hogeterp & Beets Electro Engineering BV
.12. Holleman Machinefabriek BV
Nieuwsbrief maart 2015

Johan Meester
Jan Leegwater
Anita Bruin
P. Buyten
C.C.P. van Roemburg
J.H.E. Dorjee
Ben Groot
Hilda Kluessien
R.M.M. van der Struijk
Menno Gouweleeuw
F. Hogeterp
Siem Holleman
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Wormer
Wormer
Zaandam
Zaandam
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.13.
.14.
.15.
.16.
.17.
.18.
.19.
.20.
.21.
.22.
.23.
.24.
.25.
.26.
.27.
.28.
.29.
.30.
.31.
.32.
.33.
.34.
.35.
.36.
.37.
.38.
.39.
.40.
.41.
.42.
.43.
.44.

Horstman Metaalbewerking BV
Instacom Elektrotelematica BV
Installatiewerk Noordholland
Intermetaal Zaanstad B.V.
J. Geenen BV Metaalbewerking
Jansens & Dieperink
Kabel Zaandam BV
Kalfsvel Metaalcoating BV
Komet Metaalwaren
Kramer & Duyvis BV
KVK Amsterdam
Laco Gereedschappen BV
Machinefabriek Jef Holterman BV
Magifa Zaanstad BV
Mechanische Industrie Coronam B.V.
Metalo BV
Meyn Food Processing Technology BV
M&O techniek
Nico Kaaijk Metaalbewerking
Perk Technische Handelsonderneming
Plooijer Zaandam B.V.
Protek Zaandam BV
Regio College Zaanstreek
S. de Witte BV
SEP/Komar Engineering
Shipping Tools BV
Sollas Holland BV
Singeling
Technikeur Inspectie BV
Tetrix Bedrijfsopleidingen
Wison Metaal Zaandam BV
Zaanlandia Bekkers Blik BV

Kees Horstman
Gerrit Aafjes
Gert Nieborg
Martin Wit
Johan Geenen
G.J. Beeldman
B. Lankhorst
Cees Kalfsvel
Ruben van den Kommer
René Blom
Lydia De Vries
Henk Lafeber
Martin Wirsching
Rinke Koehoorn
Marc Kroon
Robert Fruijtier
Arjan Dietz
Ruud Meijns
Jan Willem Kaaijk
Edwin van Lieshout
Frank Kalf
Karin Klepper
Jo Frijns
W. Hagendoorn
Fred Kitzen
Piet Scholtens
P.F. Oly
Johan Singeling
Jan Koomen
Marja van Assema
G.B. Wolke
Liesveld

Oostzaan
Zaandam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Krommenie

Als lid van Metalektro Zaanstreek:




Ontvangt u periodiek de nieuwsbrief.
Wordt u meerdere keren per jaar uitgenodigd voor een ledenmiddag met excursie, voor
informatieve bijeenkomsten en voor de netwerkbijeenkomsten.
Tegen gereduceerde tarieven een breed pakket aan veiligheidsopleidingen

Metalektro Zaanstreek is een actieve vereniging. Dat betekent dat u zo nu en dan tijd vrij
maakt voor de bijeenkomsten etc.
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