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INTERVIEW

M
aar eerst zoomen beide voorzitters in op 
het belang en het nut van de tweejaarlijk-
se Benelux-beurs Technishow en ESEF 
Maakindustrie. De beurzen zijn vanwege 
het coronavirus uitgesteld tot 1 t/m 4 sep-
tember. Vrijwel alle exposanten hebben 

een lidmaatschap bij een van beide organisaties, FME de 
ondernemersorganisatie voor de technologische industrie 
en Koninklijke Metaalunie, de ondernemersvereniging 
voor het mkb-metaal.

Met smart doorspekt
Kaanen: ‘Het is zeker zinvol om de tweejaarlijkse Techni-
show en ESEF Maakindustrie te gaan bezoeken. Onderne-

mers uit de maakindustrie kunnen hier de laatste novitei-
ten en innovaties zien die er in de industrie aanwezig zijn.’
‘De exposanten zullen veel laten zien op het gebied van 
moderne communicatietechnieken, digitalisering, smart 
industry, de beurs is ermee doorspekt. Daarnaast is het 
uiteraard ook een handelsplatform, waar simpelweg zaken 
worden gedaan en de exposanten business kunnen halen’, 
aldus Dezentjé. ‘Verder is het een uitgelezen mogelijkheid 
om te netwerken, mensen te ontmoeten, kennis te delen, 

maar zeker om kennis op te halen. Ik verwacht een goede 
beursvierdaagse’, stelt Kaanen. Het is een onderdeel van 
een totaalconcept. ‘Zeker de periode in aanloop naar de 
beurs is belangrijk, maar ook achteraf moet alles goed zijn 
geregeld en met elkaar zijn afgestemd.’

Etalage
‘Het tweejaarlijkse event is een prachtige etalage waar 
bedrijven laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Een 
must voor de ondernemers die een enorme informatiebe-
hoefte moeten hebben, zeker in deze tijd’, vindt Kaanen. 
‘Digitalisering, smart industry, bedrijven moeten echt 
nu de slag gaan maken, doen ze dat niet, is het over en 
uit’, stelt Dezentjé. ‘Je ziet overigens ook dat de busi-
ness-to-businessbeurs zich richting de business-to-con-
sumers begeeft en zelfs business-to-students, B to S dus. 
Want laten we niet vergeten dat we nog steeds technisch 
personeel nodig hebben. Dit is voor een deel te compen-
seren door te automatiseren, maar slimme koppen hebben 
we ook in de toekomst nodig.’

Helder nemen de ondernemersorganisaties standpunten 
in als het gaat om digitalisering, de concurrentiekracht, het 
level playing field, de energietransitie en het behoud van de 
maakindustrie in Nederland. De organisaties hebben op-
geteld ruim 16.500 leden met een jaaromzet van ruim 140 
miljard euro. Bij de leden zijn 400 duizend medewerkers 
in dienst. Dan kun je wel een vuist maken, zeker ook naar 
politiek Den Haag.

Zorgwekkend
Dezentjé en Kaanen stellen vast dat het speelveld voor het 
mkb wel moet  veranderen. ‘Er komt veel op de maakon-
dernemers in ons land af. Zo moeten ze fors investeren in 
cybersecurity, automatisering, digitalisering en duurzaam-
heid. Hierbij hebben ze ook nog te maken met een krappe 
arbeidsmarkt met hoge arbeidskosten. Door al deze 
factoren komt de concurrentiekracht al snel in het gevaar. 
We denken en vinden dat de overheid moet meedenken 
om bijvoorbeeld de werkgeverslasten te verlagen’, menen 
beide voorzitters. ‘Daarmee laat je ook zien dat je de 
maakindustrie niet alleen een warm hart toedraagt, maar 
ook serieus neemt.’

Regels 
Het level playing field staat hoog op de prioriteitenlijst bij 
FME. Dezentjé:  ‘Zeker, het verdient en krijgt de nodi-
ge aandacht. Zo moeten de regels in Europa eenduidig 
worden en importheffingen worden afgeschaft. Maar dit 
speelt ook mondiaal. Een voorbeeld is CETA waarbij er 
een handelsverdrag is tussen de Europese Unie en Canada. 
Hierbij worden de importheffingen afgeschaft en komt er 
dus een level playing field.’ CETA is recent aangenomen 
door de Tweede Kamer en wordt later behandeld in de 
Eerste Kamer. 

Innovatief
‘We maken in Nederland prachtige producten en zijn 
ook op innovatief gebied een van de koplopers We staan 

Digitalisering volop in de picture op beursvierdaagse

Maakindustrie Nederland moet vol aan de bak
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In een interview met de voorzitter van FME Ineke Dezentjé en de voorzitter 

van de Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen stippen beiden diverse items 

aan waar we binnen de Nederlandse maakindustrie beducht op moeten zijn. 

Er moet echt een aantal aspecten binnen het gehele pallet gaan veranderen, 

anders krijgen we het best lastig. Bovendien moeten we niet vergeten dat de 

Nederlandse maakindustrie de grootste bijdrage levert aan ons economisch 

welvaren. Het is de belangrijkste motor.

' Het tweejaarlijkse event is  
een prachtige etalage'

Van de redactie
Dit interview zou worden geplaatst in onze, nu uitge-
stelde, beursuitgave Technishow en ESEF Maakindus-
trie. Naast het algemene belang van de beurzen stippen 
beide voorzitters ook actuele items aan die nu in de 
maakindustrie spelen. Vandaar dat we dit onze lezers 
niet willen onthouden.
 
Samen groot

Koninklijke Metaalunie en FME hebben gezamenlijk 
16.500 leden. De omzet ligt op circa 140 miljard en bij 
de leden zijn 400 duizend medewerkers in dienst. 
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‘ Er is een enorme zuigkracht 
op de inhoud van de 
disciplines, je moet mee,'

Digitalisering volop in de picture op beursvierdaagse

Maakindustrie Nederland moet vol aan de bak

' We maken in Nederland prachtige 
producten en zijn ook op innovatief 
gebied een van de koplopers'
 

in de ranking op de Global Competitiveness Index op 
plaats vier. Er wordt dus naar ons gekeken. We zullen met 
oplossingen moeten komen voor de energietransitie, maar 
dan moeten, zoals eerder geschetst, ondernemers wel de 
ruimte hebben en krijgen’, zegt Dezentjé. 

Slimmer 
Kaanen vult aan: ‘Ook willen we het mkb op een volgend 
niveau gaan plaatsen. Binnen het project Smart Industry 
hebben we nu zo’n 600 bedrijven die op het juiste slimme 
niveau zitten. Dit willen we binnen enkele jaren vertien-
voudigen, naar zesduizend dus. Een enorme uitdaging, 
maar dit moet slagen. We staan nu mondiaal er goed voor 
en deze dominantie moeten we verder zien te versterken. 
Vooral met trekkers als ASML, VDL, Thales om even drie 
te noemen, staan we er in de wereld goed op. En dat geldt 
ook voor de vele honderden toeleveranciers. Maar samen 
met de overheid moeten we er voor zorgen dat deze 
bedrijven in Nederland blijven. Evenals de vele duizenden 
andere maakbedrijven. Het economisch klimaat moet 
gunstiger worden, mede gezien de impact van de maakin-
dustrie op onze welvaart.’
Kaanen stelt ook dat mkb’ers samen met de medewerkers 
er geestelijk klaar voor moeten zijn om de veranderin-
gen op ICT-vlak en alles wat hierbij komt kijken, aan te 
kunnen. ‘Er is een enorme zuigkracht op de inhoud van 
de disciplines. Je moet mee, maar niet als ondernemer 
alleen, nee alle medewerkers en dat geldt dus ook voor de 
ouderen, de 55-plussers. Zij moeten ook nog zo’n twaalf 
jaar mee en ook deze groep moeten we ondersteunen en 
zorgen dat ze aanhaken.’

Samengaan
Op velerlei gebieden wordt er nauw samengewerkt tussen 
de Metaalunie en FME. Binnen het Smart Industry-pro-
ject, overleg met de sociale partners, op circulair vlak en 
op het gebied van de pensioenen om maar een paar voor-
beelden te noemen. ‘Maar ook zeker richting de politiek 
vormen we één blok.’
Over een samenvoeging van de twee organisaties is geen 
sprake. ‘Het DNA van de leden is te verschillend. Kijkend 
naar onze leden hebben we circa vierduizend één tot 
twee-mans bedrijven. Bij de FME is dit nul’, aldus Kaanen. 
‘Bij FME heeft dertig procent van de leden buitenlandse 
aandeelhouders of is onderdeel van een buitenlandse hol-
ding. Dit geeft ook ander activiteiten die we aan de leden 
bieden’, stelt Dezentjé-Hamming. Maar de gezamenlijke 
belangen van onze organisaties zijn in basis hetzelfde. 
Zorgen voor een optimaal landschap voor maakonderne-
mend Nederland. 

Over vijf jaar
‘Foutloos produceren, flexibel en artificiële intelligentie 
of te wel kunstmatige intelligentie, digitaal verbonden en 
nog steeds een florerende maakindustrie in Nederland. 
Dit is volgens mij het beeld van de Nederlandse maakin-
dustrie over een jaar of vijf ’, besluit Dezentjé.

www.metaalunie, www.fme.nl
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