
Uitnodiging voor kick-off bijeenkomst + symposium 

Plastic Makers Network 

Wat zijn de nieuwe mogelijkheden met 

plastics als constructiemateriaal? 

Keynote Sprekers + Workshops + Matchmaking markt: 

 

dr. Peter Troxler, Hogeschool Rotterdam 

Paul Hendriks / Bas Berendsen, Vink Kunststoffen 

Laurent Morel, Damen Shipyards 

Robin Beishuizen, Transmare Compounding 

 

donderdag 18 februari 2016 15:00 - 19:00 (incl. networking + 

fingerfood) 

SuGu Warehouse, Galileistraat 15, Havennr. 341, 3029 AL 

Rotterdam 

Aanmelden: per mail naar info@nielsflach.nl 



We nodigen u uit voor de kick off meeting op donderdag 18 februari 

om op zoek te gaan naar antwoorden op de volgende vragen : 

- Wat zijn de nieuwe kansen voor kunststof materialen in de maakindustrie? 

- Wat zijn uw behoeften om met specialisten op dit vlak in contact te komen en 

te sparren? 

- Wat zou de focus van zo’n network moeten zijn? 

- Welke innovatiethemas zijn “key” voor de komende 1 to 3 jaar? 

 

Breng uw propositie en/of uitdaging mee, en kijk of u tot nieuwe 

creatieve en zakelijke inzichten kunt komen! 

Programma: 

14:30  Welkom en koffie 

15:00  Opening:  dr.ir. Niels Flach, Plastic Makers Network / Innovatiecentrum 

Kunststoffen @ SuGu, polymeer innovator 

- Een paar spannende voorbeelden van innovatieve materialen 

15:05 ir. Henk-Jan Aarsen M.B.A., Directeur Transmare Compounding,  

- Innovatieperspectief van het SuGu initiatief  

15:10  dr. Peter Troxler, Hogeschool Rotterdam, lector 

- open innovatie en moderne productietechnologie 

15:30  Paul Hendriks en Bas Berendsen, Vink Kunststoffen, technische specialisten 

- Innovatie in Kunststof is de oplossing voor de maakindustrie! 

15:50  Laurent Morel, Damen Shipyards, technical specialist compounds 

- Gebruik van composieten in moderne scheepsbouw 

16:10  Pauze 

16:20  Robin Beishuizen, Transmare Compounding 

- Biologische kunststof compounds met versterkende natuurvezels 

16:40 Rene Ritmeijer, directeur Sales & Marketing, SuGu Advanced Manufacturing 

- Makers’ tour in SuGu Warehouse, inclusief de 3D Robot Printer 

17:30  Workshops en dialoog: Plastic Maker Network, ook voor u?  

18:00  Drinks + fingerfood, matchmaking markt 

 

 

We willen op deze middag onze expertise en network delen. De 

ambitie voor de nabije toekomst is om uw technische innovatie te 

versnellen door samen te creeren.  



Plastic Makers – het scheppen van een netwerk van gespecialiseerde 

bedrijven 

 

De introductie van kunststof veroorzaakte een enorme economische en creatieve boost 

voor de wereldwijde industrie. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door!  Nieuwe eisen 

wat betreft duurzaamheid vanuit de markt monden uit in beter recyclebare plastics, 

biologisch afbreekbare polymeren, zelfhelende materialen en sterkere materialen 

waarvan minder nodig is om aan de geldende constructieve eisen te voldoen. Daarbij 

creëren nieuwe productietechnieken zoals 3D-printing de mogelijkheid om nieuwe 

geometrieën te maken. Ook de wijze van produceren verandert; kleine series of 

enkelingen zijn nu sneller haalbaar dan voorheen. 

 

We hebben de volgende uitdagingen geïdentificeerd: 

- Gefragmenteerde kennis en netwerken in de regio Rotterdam 

- De regio heeft een behoefte om zich beter te positioneren en op de kaart te 

zetten als technologieregio 

- Startups hebben behoefte aan toegang tot de laatste kennis en technologie, 

en zijn vaak niet bekend met bestaande locale en international netwerken   

- Gevestigde bedrijven zoeken toegang tot nieuwe creativiteit en 

beweeglijkheid die startende bedrijven kunnen bieden 

- Behoefte aan kruisverbanden tussen de industrieën om innovatie te 

versnellen 
 

Initiatief 

Een groep ondernemers maakt door deze middag een start met het business netwerk 

Plastic Makers. De initiatiefnemers zijn: 

dr. ir. Niels Flach - Directeur Innovatie Centrum Kunststoffen 

ir. Henk Jan Aarsen M.B.A. - Directeur Transmare 

Rene Ritmeijer - Directeur SuGu Advanced Manufacturing 

W. van Schriek, Vink Techniek - Didam 

 

Missie 

Een sterk netwerk van internationaal niveau bouwen, dat innovatie versnelt en de 

kunststofverwerkende maakindustrie nieuwe groeikansen biedt! 

 

Programmavisie: 

- 4 jaarlijkse meetings, 1 jaarlijkse conferentie op internationaal niveau 

- Verbinden van Maritime &  Offshore, Bouw,  (Petro)Chemische industrie, 

machinebouw en creatieve industriy  

- Verbinden van Startups and Grownups 



 

(  

 

“Mijn punt aan de horizon is het printen van een 

zeewaardig schip in 2020!” 

Henk-Jan Aarsen, Transmare Group 

 

“Innovatie is belangrijk, en kijk eens wat je daarbij al 

kunt doen met commercieel leverbare materialen!” 

Bas Berendsen, Vink Kunststoffen BV 

 

 

“Nano-materialen geven mogelijkheden om sterkere plastics en 

composieten te maken. ICK gaat dit jaar in nieuwe testapparatuur 

investeren om dit spannende gebied verder te verkennen

Niels Flach, ICK 

 

“I’d love to test the wear resistance of all those new 

materials!” 

Slijtage testmachine @ SuGu 

 

SuGu Warehouse is een dynamisch bedrijfspand waar nieuwe en volwassen bedrijven 

actief zijn met 3D-printen, gieten, ontwikkelen en ontwerpen met kunststoffen, 

keramiek en elektronica. De naam is afgeleid van StartUp en GrownUp bedrijven. 

Deze kick-off en symposium zijn mogelijk gemaakt door ondersteuning van

Kunststoffen BV en Transmare Compounding BV, Innovatiecentrum Kunststoffen en 

SuGu Advanced Manufacturing. 
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