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Stelling 

De toeleverancier in de high-tech machinebouw moet zijn 
eigen verantwoording nemen en zijn toekomst niet door 

afnemers laten bepalen. 
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Innovatieklimaat in Nederland 

Sterkten 

-  High tech software design 
-  Machine design op sub-microschaal 
-  Research instituten met langjarige ervaring 
-  Hoogopgeleid personeel 
-  Innovatief 
-  Ben niet bang voor mislukking 
-  Volg instinct  
-  Maak goede financiële calculatie van je product 

Zwakten 
-  Denken in doem scenario’s 
-  Verantwoordelijkheidsgevoel  
-  Sociale zekerheid 

Kansen 
-  Aanvallen in plaats van overleven 
-  Mogelijkheden in de markt 
-  Goede infrastructuur 
-  Lage loonlanden gaan hoofdzakelijk voor het 

“snelle” geld  

Bedreigingen 
-  Exploitatie goedkope arbeidskrachten lage 

loonlanden 
-  Negatief imago Nederland 
-  Snellere innovatie door specifieke focus in lage 

loonlanden 
-  Investering in kennis is t.o.v. andere landen veel 

lager (bijlage 1) 
-  Ondernemerschap in Nederland neemt af  

(bijlage 2) 
-  Economische recessie (bijlage 3) 
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Bedreiging innovatieklimaat (1) 
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Bedreiging innovatieklimaat (2) 
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Uiting van een zwakte in Nederland (3) 
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Bouwstenen voor een optimale supply chain 

•  Respect 
•  Wederzijds vertrouwen 
•  Eigen verantwoordelijkheid 
•  Een eigen produkt op de markt brengen 
•  Leven en laten leven 
•  Zelfkritisch en oplossend 
•  Aanvallend en niet afwachtend 
•  Realistisch naar het produkt kijken en naar de life time cycle 
•  Afscheid nemen als het nog niet te laat is. 
•  Investeren in de toekomst en geen geld gooien naar afkoop 

van het verleden. 

 Schoenmaker blijf bij je leest ! 
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Aanpak OTB Group 

OTB komt uit de optische media industrie. 
In 4 jaar tijd is OTB Group omgepoold naar de 
volgende 3 industriegroepen: 

•    Duurzame energie 

•    Displays 

•    Kunststof autoruiten  
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Duurzame energie 

Productiemachine voor het aanbrengen 
van een anti reflectie coating of 
zonnecellen ter verbetering van het 
rendement van de cell (+2%). 

Inline productiesysteem voor het 
produceren van zonnecellen. 
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Display 

Vergelijking tussen LCD en OLED 

Inline productiesysteem voor het 
produceren van OLED displays. 

LCD 

OLED 
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Autoruiten 

Productielijn voor het aanbrengen 
van een krasbestendige coating op 
kunststof autoruiten. 
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Bedankt voor uw
 aandacht 

OTB Group B.V. 

Luchthavenweg 10, 5657 EB Eindhoven 

P.O. Box 7005, 5605 JA Eindhoven, The Netherlands 

phone +31 (0) 40 2581 581  fax +31 (0) 40 2548 921  


