
DE LESSEN EN KANSEN VAN DE CORONACRISIS

30.000 
mki-bedrijven in Nederland

250.000 
medewerkers in de mki 

9% 
van de omzet van  

mki-bedrijven naar R&D

EEN (DIGITAAL) KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ...

MEER WETEN?MEER WETEN?
FME .NL/

WEEKVANDEMKI
  

MKI IN FEITEN & CIJFERS

Van 21 tot en met 25 september organiseerde FME voor de vierde keer de Week van de middelgrote en kleine 
industrie (mki). FME-experts verzorgden praktische workshops over technologietrends, de fabriek van de toekomst, 

wendbaar HR en mensgerichte technologie. Festo, Variass, Van Schijndel Metaal, Benier en Automatic Signal 
deelden hun ervaringen tijdens de Lunch Breaks. Samen gingen we in gesprek over de lessen en kansen van de 

coronacrisis. Een week vol inspiratie waarin veel kennis, ervaringen en tips werden gedeeld. 

TROTS OP DE MKI

“�De�innovatiekracht�van�
de�middelgrote-�en�kleine�
industrie�(mki)�wordt�steeds�
belangrijker�voor�de�groei�van�
de�Nederlandse�tech�sector.�
Niet�alleen�als�toeleverancier�
voor�grote�bedrijven,�maar�
ook�als�partner�bij�innovatie-
trajecten.”

“�Tegenslag�of�niet,�innovatie�
zit�in�ons�dna.�Dat�is�maar�
goed�ook.�Want�er�is�maar�
één�manier�om�onze�welvaart�
en�welzijn�te�garanderen:�
we�moeten�ons�uit�de�crisis�
innovéren.’’

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, 
voorzitter FME

Dennis van Beers, Festo: 
“ Samen met klanten ontwikkelden we nieuwe producten 
naar aanleiding van Covid-19. De techniek is leidend maar de 
menselijke factor is net zo belangrijk.” 

Henk Smid, Variass:
“ We ontwikkelden in 3 weken tijd een 
nieuw product. Onder enorme druk leer 
je dat dingen anders kunnen.”

Jessica van Schijndel, Van Schijndel Metaal:
“ We voerden versneld een ERP-systeem 
in. Daarvoor was het extra belangrijk om 
mensen mee te nemen in de noodzaak van 
de veranderingen.”

Erik van Opstal, Benier:
“ Met behulp van slimme tech hebben we vanuit 
Nieuwkuijk een grote industrële lijn voor pizza’s in 
gebruik genomen in de VS.”

Paul de Hont, Automatic Signal:
“ Wij werken continu aan betrokken medewerkers. Dat 
betekent dus niet alleen werken in de organisatie maar 
ook werken aan de organisatie.”
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FME-vloggers gingen op bezoek bij onze co-hosts voor een kijkje achter de schermen. Nieuwsgierig?  
Bekijk de vlogs op fme.nl/weekvandemki

http://FME.nl/weekvandemki

