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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Het NIVRE branchebestuur Motorvoertuigen nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst

3D printen; hype, mythes en kansen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: Motorvoertuigen
: 27 september en 5 oktober 2017
: 19.00 uur - 22.00 uur
: Apeldoorn en Helmond
:2

Inhoud
Een interactieve presentatie over 3D printen, toegespitst op de Automotive branche.
Spreker
De presentatie wordt verzorgd door ir. René Groothedde, onafhankelijk adviseur 3D Printen.
René Groothedde is in Delft afgestudeerd als vliegtuigbouwkundig ingenieur. Tien jaar in instrumentatie bedrijven en
een “turnaround” van een MKB bedrijf als directeur waren de opmaat tot het acht jaar leiden van een Europese
industrie branchevereniging in Brussel. Terug in Nederland werd René benoemd als directeur Markt bij TNO.
Ruim zeven jaar geleden is René Groothedde zijn eigen advies bedrijf ZiN begonnen. Zo heeft hij verschillende
opdrachten uitgevoerd waaronder het opzetten van het Rapid Manufacturing Center (RMCenter). Ook ondersteunt
hij de Europese Commissie als onafhankelijk expert.
René is op het gebied van 3D printen spreker op verschillende bijeenkomsten en geeft een 3-daagse modulair
opgebouwde cursus die hij zelf heeft opgezet. Momenteel is René ook projectleider van enkele 3D printprojecten bij
Saxion en ondersteunt hij het opnemen van 3D printen in het curriculum van Saxion en ROC Twente.
Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 20.45 uur
20.45 uur - 21.45 uur
21.45 uur - 22.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie deel 1; Wat is 3D printen, is het een hype? Worden mythes ontzenuwt?
Klein pauzemoment
Presentatie deel 2; Spare parts, 3D printen Automotive, toekomst trends
Toetsmoment / einde bijeenomst

Locaties
27 september 2017
05 oktober 2017

: Hotel Van der Valk Apeldoorn, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT - Apeldoorn
: Automotive Campus, Automotive Campus 30, 5708 JZ - Helmond

Toetsing
NIVRE is voornemens om vanaf 2018 de NIVRE evenementen af te sluiten met een multiple choice toets.
Dit jaar worden bij alle branches pilots gedraaid. In het kader hiervan zal ook deze bijeenkomst afgesloten worden
met een (pilot) toets in de vorm van 10 multiple choice vragen.
Aan en afmelden
Deze bijeenkomst wordt expliciet georganiseerd voor NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode
ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich niet van te voren of geheel niet
afmeldt zijn wij genoodzaakt € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

