
   

 
Lean, Hygiëne & Modulair 

Algemene Ledenvergadering  
GMV 

26 november 2015 
(Locatie: 3M, Molengraaffsingel 29 

2629 JD  DELFT) 
 

 

 
Weet jij alles? 

 
Met de kennis van elkaar weten we nog veel meer. Samen weten we veel en kunnen we meer bereiken. Leer 
en denk mee op het GMV najaarsevent van 26 november. In insprirerende werk sessies leren we van elkaar 
en werken we mee aan een nog sterkere Machinebouwsector. Bij 3M in Delft gaan we aan de slag met 
Hygiëne, Modulaire machinebouw en Lean Manufacturing 
 
Kom jij ook? 

Deelname is gratis, je kan je aanmelden via deze link 
 
Programma 

De sectievergaderingen staan open voor alle GMV leden 
 
10.00 uur Ontvangst sectievergaderingen 

 Packaging 

 Bakery 
 

10.15 uur Start sectievergaderingen 
De agenda’s voor de sectievergaderingen volgen een week van tevoren 

 
12.00 uur Lunch voor alle GMV leden 

 
13.00 uur Statutaire vergadering 

Een paar onderwerpen die op de agenda staan zijn: 

 GMV – dé machinebouwers van de wereld 

 Nederland als internationale showroom 

 Jaarplan 2016 

 Financiën 
 

13.30 uur Ontvangst deelnemers middagsessie 
 

14.00 uur Introductie 3M – Eric Verhimst, Industrial Business Regional Manager 

 
14.15 uur Rondleiding 3M 

 
15.30 uur Inspiratiesessies 

 Lean Manufacturing, Rogier Venteville, FME  
Lean Manufacturing is een bewezen effectief middel voor bedrijven die flow-gestuurd en 
stuksgewijs produceren. Uit ervaring blijkt: hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer 
bronnen van verspilling in een proces geïdentificeerd en geëlimineerd kunnen worden. 
Zinvol voor jezelf en je klant…  
 

 Modulair bouwen, Robert van Domburg CSI Packaging 
Iedereen weet dat je kosten kunt verlagen door te standaardiseren. Het is moeilijk om de 
balans te zoeken tussen standaardisatie en maatwerk. Hoe gaat CSI hiermee om en wat  
zou jij hiermee doen? 
 

 Hygiënisch ontwerpen, Margreet Hovenkamp, NZO 
Vanuit de Europese wetgeving wordt gevraagd om de aanwezigheid van micro 
organismen en residuen verder te verlagen terwijl vanuit de markt steeds meer wordt 
gekeken naar het behoud van bioactieve componenten in levensmiddelen. Hoe kunnen we 
vanuit de machinebouw, voedselcontactmaterialen, reinigingsmaterialen en 
voedingstechnologen samen werken aan de realisatie hiervan? 

17.00 uur Netwerkborrel 

 

26 nov 

https://events.fme.nl/EventRegistration.aspx?id=1e9e72cb-6051-e511-a3f2-005056910de6

