NETWERKREIS NAAR FERRARI EN DUCATI

mjm

Jong Management
bezoekt Bologna

Op 25 november jl. vertrokken het bestuur en 26 leden van Metaalunie Jong
Management (MJM) vanaf Schiphol voor een studie/ netwerkreis van drie
dagen naar de Italiaanse stad Bologna. In het kader van het veertigjarig
bestaan van MJM werd er een bijzondere reis georganiseerd met op het programma onder andere een bezoek aan Ferrari, Ducati en System Group. Een
mooie gelegenheid voor jonge metaalondernemers om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen, te netwerken en te genieten
van uiteenlopende activiteiten en mooie bedrijfsbezoeken.
Na een vlucht van ongeveer anderhalf uur
landde het gezelschap op het vliegveld van
Bologna. Voor een eerste kennismaking met de
stad stond er een stadswandeling langs enkele
bezienswaardigheden op het programma. De
tweede dag van de reis stond in het teken van
bedrĳfsbezoeken aan Ferrari en Ducati. Het
bezoek aan Ferrari bestond uit de mogelĳkheid
om het museum en het fabrieksterrein te bezoeken in Maranello. De rondleiding in het Museo
Galleria Ferrari gaf een mooie inkĳk in de ontwikkeling van de formule 1-auto’s door de jaren
heen. Daarnaast stonden er diverse privécollecties tentoongesteld die uitgebreid bezichtigd
konden worden. Het bezoek aan de fabriekshallen bracht het gezelschap in een touringcar over
het terrein van Ferrari met uitzicht op de naastgelegen testtrack.

DUCATI
Het bezoek aan Ducati begon met een bezichtiging aan het museum waar een tentoonstelling
was over de geschiedenis en de ontwikkeling van
de Ducati-motoren. Hierna volgde fabrieksrondleiding waarbĳ het productieproces van diverse
Ducati-modellen werd bekeken, waaronder de
assembleerlĳn en het testproces van de motoren.
MACHINEBOUWER
Op dag drie van de reis stonden er een bezoek
aan het Balsamico-museum en een bedrĳfsbezoek aan System Group op het programma. Bĳ
dit laatste bedrĳfsbezoek werd de groep ontvangen door de oprichter en eigenaar van machinebouwer System Group. Hĳ vertelde over de ontwikkeling van zĳn bedrĳf en zĳn visie over
ondernemerschap. Na zĳn presentatie kon er
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gekeken worden in verschillende productiehallen. Met name het ver doorgevoerde automatiseringsproces binnen het bedrĳf was zeer indrukwekkend om te zien. De netwerkreis werd
afgesloten met een netwerklunch georganiseerd
met een delegatie van Confindustria, de jong
managementafdeling vanuit de omgeving van
Bologna. Een ideale gelegenheid om te praten
over de verschillende zaken die jonge ondernemers bezighouden.•

Netwerken in
Italië.
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