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INFORMATIE 
MEMORANDUM
Mikrocentrum
Veldhoven
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Als onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie ondersteunt Mikrocentrum 
al ruim 50 jaar hightech- en maakbedrijven met Opleiden - Ontmoeten – Ondernemen

SAMEN 
MAKEN WE DE 
TECHNOLOGIE 
VAN DE 
TOEKOMST
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De wereldwijde dynamiek van de hightech- en maakindustrie stelt steeds 
hogere eisen aan kennis en kunde van bedrijven en medewerkers. De 
Nederlandse en Belgische industrie zal zich in de toekomst steeds meer 
onderscheiden in het ontwikkelen van hoogwaardige nieuwe producten 
en door effectieve en efficiënte productieprocessen. 

Productontwikkeling vindt daarom meer multifunctioneel en -disciplinair 
plaats. De vraag naar een hoger niveau medewerkers neemt hierbij toe en 
dat geldt ook voor de sociale innovatie om in teamverband topprestaties 
te leveren. Mikrocentrum ondersteunt deze bedrijven in hun weg naar 
de technologie van de toekomst. Dit willen we bereiken door de ontmoe-
tingsplek te zijn voor de hightech- en maakindustrie, de juiste mensen 
elkaar te laten ontmoeten en mee en vooruit te denken over hoe kennis te 
ontwikkelen en te delen.

DE WERELD 
WAARIN 
MIKROCENTRUM 
ZICH BEGEEFT
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Dit doen we met:

• Cursussen, workshops en trainingen op MBO, HBO 
en WO niveau

• Vakbeurzen, congressen, business events en thema-
bijeenkomsten

• Lidmaatschap High Tech Platform
• Ruimteverhuur binnen de locatie van Mikrocentrum
• Nauwe samenwerking met een groot netwerk van 

industriële organisaties, (semi) overheden, kennis- 
en onderwijsinstellingen

MISSIE

Hoe helpt Mikrocentrum de hightech-  
en maakindustrie op weg naar de  
technologie van de toekomst?

• Door kennis te delen en te vergroten
• Door het uitbreiden van netwerken te faciliteren 
• Door de juiste mensen met elkaar in contact te 

brengen
• Door ondersteuning te bieden in het verbeteren 

van bedrijfsprocessen 
• Door ondersteuning te bieden in het versterken van 

de concurrentiepositie
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VAKGEBIEDEN 
Additive Manufacturing en 

prototyping
Agri en food technologie Automotive technologie Elektronica en elektrotechniek

Extended Reality Kunststof- en 
matrijstechnologie

Kwaliteitsmanagement en 
veiligheid

Lean Six Sigma en 
procesverbetering

Leiderschap, communicatie en 
persoonlijke effectiviteit 

Materiaalkunde en 
verbindingen

Mechatronica, robotica en 
industriële automatisering

Onderhoudsmanagement en 
service

Optica, fotonica en lasers Precisietechnologie en 
werktuigbouwkunde

Productiemanagement  
en logistiek

Productontwikkeling en R&D

Projectmanagement Smart Industry Technology for health

In de volgende 
vakgebieden organiseren 
we onze activiteiten:
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• 170 cursustitels op LBO, MBO, HBO en Academisch niveau
• 600 cursustrajecten per jaar
• 6.000 cursisten per jaar 
• 150 freelance docenten
• Gericht op (nieuwe) technologie, procesoptimalisatie, kwaliteitsmanagement, 

technisch projectmanagement en persoonlijke vaardigheden
• Lesvormen: klassikaal, practicum, blended learning, in-company,  

hybride of online
• Locaties: Veldhoven en Utrecht

OPLEIDEN
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ONTMOETEN

CLEA N

2021

An experts  v iew on c leanl iness

2021MIR

• 6 vakbeurzen 
• 5 business events
• Diverse themabijeenkomsten 
• 1.000 exposanten
• 18.000 bezoekers per jaar 
• 1.000 deelnemers  

themabijeenkomsten per jaar
• Verhuur van ruimtes in het pand 

van Mikrocentrum met  
full-service ondersteuning
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• Eigen netwerkcollectief: het High Tech Platform
• 600 leden uit de industrie
• 11 exclusieve netwerkbijeenkomsten per jaar
• 6.000 exemplaren gedrukte High Tech Bedrijvengids
• Online bedrijvencatalogus
• Inspireren, verbinden en kennisdelen
• Opgericht in 1982

ONDERNEMEN
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Onafhankelijke stichting (Stichting Mikrocentrum 
Nederland) met daaronder Mikrocentrum Holding 
BV en 3 werkmaatschappijen

Het Management Team:

Geert Hellings 
Algemeen Directeur

Els van de Ven 
Manager Afdeling 
Evenementen

50 vaste collega’s

Professionele organisatie met platte organisatie-
structuur

Ondernemingsraad

DE 
ORGANISATIE

Frank Bruls
Manager Afdeling 
Opleidingen

Ingrid van Kronenburg 
Manager Finance,  
Control en Facilitair
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ONZE
KERNWAARDEN
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CERTIFICERINGEN
EN LIDMAATSCHAPPEN
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CONTACTGEGEVENS

Berg & Partners begeleidt de selectieprocedure

Contactpersoon:
Marcel van Bergen
+31(0)6-22790081
mvanbergen@bergenpartners.nl


