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1Regionale
februari
2021
Online Expert Meeting (ROEM)

Praat mee over de toekomst van
de Zuid-Hollandse maakindustrie!
Wethouder Marcel Houtkamp, met onder andere (Kennis)Economie
in zijn portefeuille, nodigt u van harte uit deel te nemen aan de Regionale
Online Expert Meeting (ROEM) op 1 februari 2021.
Meldt u zich direct aan en zet de datum alvast in uw agenda:
ROEM
maandag 1 februari 2021
van 15.00-18.00 uur

Aanmelden
Wilt u ook uw kansen in de Zuid-Hollandse maakindustrie verzilveren? Hier
kunt u meer informatie vinden over de ActieAgenda voor de technologische
industrie en ROEM. Ook kunt u zich direct aanmelden.
events.innovationquarter.nl/technologischeindustriezh/programma

Waarom is het juist voor Schiedamse bedrijven
belangrijk om mee te doen?
“Wij zitten als Schiedamse metaal- en assemblagebedrijven midden in de
Zuid-Hollandse supplychain. Door gezamenlijk te digitaliseren, kunnen we met
elkaar efficiënt, betaalbaar en duurzaam produceren in Nederland.”
Ronald Koot, CEO Boers & Co Precision Solutions Group
“Als techneut ben je dagelijks bezig met en in je bedrijf. Dan ben je soms geneigd te
vergeten dat we in de regio een groot aantal unieke bedrijven hebben, maar dat we
elkaar niet vanzelfsprekend weten te vinden. Samen zijn we wel in staat een sterkere
positie op te bouwen.”
Henk Jansen, directeur FMI Instrumed
“Schiedam biedt ruimte om te werken, om samen te werken en te innoveren.
Er is een enorme potentie in Schiedam en in onze regio. De ActieAgenda is nodig
om die potentie te kunnen verzilveren. Veel Schiedamse ondernemers geloven hierin
en werken daarom actief mee aan de ActieAgenda. Ik wil u uitnodigen ook mee
te doen. Met de lancering van Maak Industrie Campus Schiedam (MICS) voegen
we de daad bij het woord.”
Marcel Houtkamp, wethouder
SchieDistrict program is a dynamic response
to planning challenges to improve the quality
of life by restructuring and innovating business
parks, building sustainable homes and creating
jobs. SchieDistrict is made possible by the
municipality of Schiedam.

