Cybersecurity essentieel
VNO-NCW schaart zich achter de oproep van
grote bedrijven aan het toekomstige kabinet
om veel meer geld en aandacht te besteden
aan cybersecurity. Herna Verhagen,
bestuursvoorzitter van PostNL, heeft
informateur Edith Schippers en de
onderhandelende partijleiders een brief
gestuurd met concrete voorstellen om deze
digitale dreiging te lijf te gaan.
Goede cybersecurity is essentieel om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te kunnen benutten, stelt ook VNO-NCW. Een
standpunt waar Koninklijke Metaalunie zich van
harte bij aansluit. Verhagen pleit terecht voor een

actieprogramma en investeringen. Verder zou politieke sturing via een onderraad voor digitalisering
een pre zijn, de overheid moet het goede voorbeeld geven. Tot slot moeten digitale vaardigheden ook in het onderwijs meer aandacht krijgen.
Verhagen brengt in haar brief onder de aandacht
dat cybercrime jaarlijks 10 miljard euro kost. VNONCW en MKB-Nederland pleitten onlangs voor
een Digital Trust Centre, waar bedrijven terecht
kunnen met meldingen van dreigingen, vragen en
voor advies. De brief van Herna Verhagen is ook
ondertekend door onder meer de bestuursvoorzitters van KPN, Eneco, Schiphol, Rabobank en
Bol.com.

10XL wint aanmoedigingsprijs Smart
Manufacturing
Naast de Awards voor de acht districtswinnaars en de landelijke winnaar werd
tijdens het Metaaluniecongres Smart
Manufacturing ook een aanmoedigingsprijs
uitgereikt aan het bedrijf 10XL. 10XL is in mei
2016 ontstaan als een spin-off van een visual
design studio voor de maritieme industrie.
Het jonge bedrijf is producent van kunststof
schaalmodellen voor sleeptesten door

maritieme onderzoeksinstituten. De schaalmodellen (tot een lengte van 14 meter)
worden door middel van 3D-printen en frezen
gemaakt met behulp van recyclebare
thermoplastische grondstoffen.
Voor de productie van de schaalmodellen is in de
afgelopen maanden een 14 meter lange hybride
machine voor 3D-printen en frezen ontwikkeld en

MJM in gesprek
met Kamerleden
Metaalunie Jong Management (MJM)
bracht vlak voor de verkiezingen een
bezoek aan het politieke centrum van
Nederland, het Binnenhof. Hoogtepunt
van de dag was de afspraak met de twee
VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en
Anne Mulder.
Zoals verwacht was een hot item de Wet werk
en zekerheid waar iedere (jong)ondernemer
mee te maken krijgt, de lastige situaties die dit
met zich mee brengt en de schrijnende gevallen die hieruit voort kunnen komen. Eén van de
MJM-leden verduidelijkte de problematiek met
het praktijkvoorbeeld van drie langdurige zieken in het bedrijf en de impact daarvan op een
klein bedrijf. Ziengs en Mulder (h)erkenden de
knelpunten die de jonge mkb-metaalondernemers aankaartten. Zoals ook de administratieve lasten en ingewikkelde regelgeving die
nog steeds hardnekkig blijken te zijn. De twee
VVD’ers gaven aan dat het nieuwe kabinet met
oplossingen zal komen om alle aangegeven
bottlenecks zo goed mogelijk weg te nemen.
Ben jij een jonge ondernemer tot 40 jaar en
eigenaar van een metaalbedrijf of word je dat
binnenkort? Of hebben je ouders een metaalbedrijf dat is aangesloten bij Metaalunie? Word
dan lid van Metaalunie Jong Management!

geproduceerd, gebruikmakend van robotarmen.
Het ontwerp van de schaalmodellen wordt door
de klanten via een webportal aangeleverd. Deze
vorm van schaalmodellen produceren, maakt het
mogelijk dit manarm te doen met een aanzienlijke verkorting van de reactietijd met een kostenreductie in vergelijking met het maken van mallen
van hout. Het gekozen materiaal maakt het recyclen van de producten mogelijk. Het bedrijf maakt
gebruik van statiegeld op de modellen en neemt
ze na gebruik weer terug waarna het materiaal
hergebruikt kan worden. “Al met al een mooie
combinatie van duurzame smart manufacturing
en daarom beloont de jury dit zeer jonge bedrijf
voor haar inventieve oplossing met een aanmoedigingsprijs”, motiveerde juryvoorzitter Jan Post
de prijs.
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