GoedeZaken
Haarlemmermeer

agenda
20 januari
Nieuwjaars borrel Young MKB
Haarlem en Netwerk 023
Gastspreker: Trendwatcher
Lieke Lamb
Locatie: Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9, 2011 HH Haarlem
Tijd: 19.00 – 22.30 uur

Geprinte protheses

15 januari 2014 - no. 15

OVHZ start het nieuwe jaar!

cessen in het afgelopen roerige jaar
en uiteraard de plannen voor 2014.
Dit jaar vieren we ook weer een jubileum omdat de OVHZ 40 jaar bestaat;
nog immer een zeer actieve en groeiende vereniging.

27 januari
Nieuwjaarsreceptie Ondernemend
Hoofddorp
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Locatie: Papa’s Beachhouse, IJweg
961, 2131 LV Hoofddorp
bijzonderheden volgen.
Inschrijven kan al wel via de website
www.ondernemendhoofddorp.nl

Ook sprak de voorzitter nog een
woord van dank voor de jarenlange
samenwerking met de vertrokken
wethouders Van Dijk en Bezuijen. Uiteraard een hartelijke welkom voor
de nieuwe wethouders Elzakalai en
Loggen.

1 februari
Wijnproeverij de Wijnzaak
Hoofddorp
Thema: winterwijnen
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Wijkermeerstraat 27
www.dewijnzaak.nl
4 februari
Ondernemerscafé
Tijd:17.00 tot 19.30 uur:
Locatie: Grand Café Sjapo,
Diamantlaan 2, Hoofddorp
www.ondernemendhoofddorp.nl
5 februari
Cursus meer Leden in Kortere Tijd
Sportservice Noord-Holland
Haarlemmermeer
In vijf stappen worden verenigingen
meegenomen om een ijzersterke
ledenwerfactie tot in details op te
zetten. Meer informatie? Kijk dan
op: www.meerinkorteretijd.nl
Aanmelden: U kunt zich via de site
tot wo. 29 jan. 2014 aanmelden
12 februari
LinkedMeer, hét zakennetwerk voor
vrouwen in de Haarlemmermeer eo
Themabijeenkomst: Ik ben veilig,
want ik heb een visusscanner!
Tijd:19.30-22.30 uur
Voor meer info: www.linkedmeer.nl

colofon
Goede Zaken is een commerciële
uitgave van Witte Weekblad
Haarlemmermeer In samenwerking
met:
MeerBusiness
Haarlemmermeer & Schiphol
Kamer van Koophandel
VB Facility Services
Atrium Business Centers
LoopBaanzeker

Haarlemmermeer & Schiphol

Andries Stokvis

De foto’s van deze bijzondere samenkomst zijn te zien op de website
www.ovhz.nl

Tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de OVHZ op zaterdag 11 januari werd druk genetwerkt
en heerlijk gedineerd.

De Rustende Jager verzorgde een
“walking diner”. Voorzitter Andries
Stokvis sprak over de behaalde suc-

Esther Geuzebroek
Eind vorig jaar werd in Haarlem de
3D Industry Expo gehouden, om geïnteresseerden te informeren over de
haast onbegrensde toepassingsmogelijkheden van 3D-printen. Esther
Geuzebroek was een van de aanwezigen. Ze wil 3D-printen toepassen
in het tandtechnisch laboratorium en
zoekt partners die haar restcapaciteit willen benutten.

Geuzebroek raakte een aantal jaar
geleden geïnteresseerd in 3D-printen en bezoekt regelmatig beurzen
en congressen. ‘De term 3D-printen
geeft een beeld van een printer zoals we die thuis hebben’, stelt Geuzebroek. ‘Alleen moet je niet denken
vanuit de printer, maar vanuit de beschikbare materialen, de te printen
vorm en de gewenste nauwkeurigheid. Er zijn verschillende technieken om een product vervolgens te
realiseren, zoals stereolithografie of
selective laser melting. Het woord
printen dekt de lading niet, het is
beter om het te hebben over additive manufacturing of additieve
productie.’
‘Deze ontwikkelingen bieden enorm
veel mogelijkheden, ook voor de
dentale industrie. Bijvoorbeeld om
kronen, bruggen, frames en andere protheses te printen, in zowel
metaal als kunststof. Nu heeft iets
als een telefoonhoesje een stan-

daardmaat en is dat eenvoudig te
printen. Maar elk gebit is anders, bij
protheses gaat het om micrometers.
Nauwkeurigheid is enorm belangrijk
en dat betekent dat de apparaten
die wij nodig hebben een grote investering vragen. Bovendien is er
software nodig voor elke stap in het
proces van ontwerp naar product.
3D-printen is de toekomst in industriële productie, maar zoiets kun je
niet in je eentje realiseren.’
‘Zelf verwachten we zo’n zestig procent van onze capaciteit te kunnen
benutten. We zijn dan ook op zoek
naar partijen die gebruik willen maken van de restcapaciteit. Dat hoeft
geen partij uit de dentale sector te
zijn. Het kan gaan om elk product
dat met de hand eigenlijk niet te
maken is, of dat zeer arbeidsintensief is om te maken. Daarbij is het
van belang dat men zich realiseert
dat de grondstof waarin een product
nu wordt gemaakt, ook een andere
kan zijn. Denk aan stalen reserveonderdelen van machines. Die kunnen ook in chroom-kobalt worden
uitgevoerd, het materiaal waarin wij
frameprotheses willen maken. Met
3D-printen kun je alles maken, er
zijn heel veel bedrijven die hier iets
mee kunnen.’
023-5319339 | www.geuzebroek.nl

Maandag 20 januari:
een goede start met de bel astingdienst
Wat kunt u verwachten?
• informatie over wat de Belastingdienst voor u kan betekenen;
•	praktische uitleg over omzetbelasting en inkomstenbelasting;
•	alles over de wettelijke eisen aan
uw administratie;
•	een overzicht van fiscale zaken die
voor u van belang zijn.
Waarom u dit niet mag missen!
•	U krijgt gratis alle belangrijke
informatie over belastingzaken en
de Belastingdienst.

•	U weet wat u kunt verwachten
van de Belastingdienst.
• U krijgt antwoord op uw vragen.
Locatie: B
 elastingkantoor
Mercuriusplein 37
2132 HA Hoofddorp
Datum: maandag 20 januari 2014
Tijden: 19:00 - 22:00
Kosten: Gratis
Organisator: Belastingdienst
Aanmelden via:
www.kvk.nl/bijeenkomsten

Uitnodiging voor HR-functionarissen op zoek naar de juiste mbo’er

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Jordy Rijnshoeven
Tel 088-824 1278
goedezaken@hdcmedia.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Snapt u het mbo nog?
-	ik heb een vacature, maar welke
mbo-opleiding past daarbij?
- Wat leert een mbo ’er eigenlijk?
-	Welke vaardigheden bieden ze
mijn bedrijf?
De afgelopen jaren is er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
veel veranderd.
Nieuwe opleidingen, nieuwe eisen,

verschillende niveaus, BOL/BBL-leerwegen, komt u er nog uit?
In onze gesprekken met HR-functionarissen horen we steeds vaker de
opmerking:
“Hoe zit dat tegenwoordig, ik begrijp
er niets meer van!”
Ons antwoord: het is minder ingewikkeld dan het lijkt en wij leggen
het u graag uit!

Kom naar de (gratis) nascholingsochtend voor HR-functionarissen
over het mbo anno 2014!
Datum: Donderdag 16 januari 2014
Tijd:
09.00 – 11.00 uur
Locatie: 	MBO College Airport (ROC
van Amsterdam)
		
Opaallaan 25,
		
Hoofddorp (gratis P)

Meer weten?
Neem contact op met programmamanager Logistiek, Alma Kerling,
am.kerling@rocva.nl,
M 06-15639767
Direct aanmelden?
Mail uw naam en bedrijfsgegevens
aan lindene@rocva.nl

