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ZEVEN ON DERN EMIN GEN IN OOST -N EDERLAN D VORMEN PART N ERSCH APPEN
VOOR VERSN ELLIN G T ECH N OLOGISCH E IN N OVAT IE EN BUSIN ESS DEVELOPMEN T
Zeven grote ondernemingen in O ost-N ederland hebben industriële partnerschappen gevormd met
als doel technologische innovaties op het gebied van nieuwe hightech materialen, producten en
systemen versneld te realiseren en in internationale markten uit te rollen. Aanjager van deze
samenwerking is de onlangs opgerichte stichting AMMO N (Advanced Materials Manufacturing O ostN ederland). De provincies O verijssel en Gelderland omarmen deze gefocuste wijze van industriële
samenwerking en scheppen goede condities door ondersteuning van de bouw van demonstrators en
door launching customer te worden.
Na een succesvolle scan van het industriële DNA van Oost-Nederland en de eerste projecten in 2010 (AMMON-1)
en een geslaagd vervolg in 2011 en 2012 (AMMON-2), waarbij Bronkhorst High-Tech, Pentair X-Flow, TenCate en
Wavin tot concrete industriële samenwerking zijn gekomen, is nu besloten de partnerschappen te formaliseren. Met
de recente oprichting van de stichting AMMON hebben de bestuurders van Bronkhorst High-Tech, Pentair X-Flow,
Reef, Sensata Technologies, TenCate, TKH Group en W avin de vruchtbare aanpak van de laatste jaren bekrachtigd.
Het stichtingsbestuur en de Industrial Board worden voorgezeten door Geert Braaksma, Vice-President Sensors
Europe bij Sensata Technologies. De Industrial Board van AMMON bestaat uit zes bestuurders van grote
ondernemingen uit Oost-Nederland, die in gezamenlijkheid beslissingen nemen omtrent het prioriteren van door
AMMON ondersteunde innovatieprojecten.
T echnologische innovatie
Vanuit een rijke industriële geschiedenis heeft Oost-Nederland zich ontwikkeld tot een technologische topregio. De
maakindustrie is een belangrijke motor van de Nederlandse (kennis)economie. Het gebied kent een van de hoogste
concentraties hightechbedrijven in Nederland. Veel van deze bedrijven staan nu voor de uitdaging om van productnaar systeeminnovatie te gaan teneinde hun toekomstige verdienvermogen zeker te stellen. Dit vraagt gerichte
samenwerking tussen bedrijven op het gebied van systeemontwikkeling, realisatie en gezamenlijke marktbewerking.
Hiervoor is AMMON in het leven geroepen. Alhoewel tal van ondernemingen in Oost-Nederland profiteren van de
stimulerende innovatiegelden van de provincies Overijssel en Gelderland moet de output in termen van
gerealiseerde systemen, marktresultaten en nieuwe werkgelegenheid nog aanzienlijk omhoog.
Economische motor
Bestuursvoorzitter Geert Braaksma van de stichting AMMON licht de ontwikkelingen toe: ‘Samenwerken is het
nieuwe concurreren. Met AMMON creëren we een win-winsituatie voor de economische motor van ons land.
Diverse trends die op onze maatschappij en economie afkomen, maken het noodzakelijk dat op knooppunten van
technologieën met meer snelheid nieuwe product-marktcombinaties worden ontwikkeld. Hechte samenwerking met

universiteiten en hogescholen is daarin een voorwaarde, want hier wordt het fundament gelegd voor innovaties
binnen het bedrijfsleven. Naast goed wetenschappelijk of toegepast onderzoek is implementatiegerichte
samenwerking tussen bedrijven essentieel om tot tastbare resultaten te komen. Ook de rol van provinciale
overheden is van groot belang. AMMON vervult hierbij een spilfunctie. Dat levert direct concrete producten en
productie op, wat weer de werkgelegenheid in het oosten van Nederland stimuleert en ook meer bijdraagt aan de
economische motor in ons land en het bruto nationaal product’.
Solide aanpak
Aan de hand van gedegen analyses van de markt, van concurrenten, technologieverkenningen en bestaande
productiefaciliteiten (waaronder OICAM, het Open Innovation Center Advanced Materials in Nijverdal) worden door
de partners binnen AMMON nieuwe product-marktcombinaties geïnitieerd. Daarbij worden hechte consortia tot stand
gebracht die deze concepten uitwerken tot professionele businesscases. Elk AMMON-traject eindigt in een tastbaar,
werkend systeem, de zogeheten demonstrator. Die is de basis voor het uiteindelijke productontwerp, dat is gericht op
hoge volumeproductie. Als laatste stap begeleidt AMMON het businessplan naar de betrokken markt.
Momenteel voert AMMON gesprekken met diverse bedrijven die willen aanhaken bij dit industriële
samenwerkingsverband. Gesprekken over verdere uitbreiding van AMMON activiteiten binnen de provincie
Gelderland zijn in volle gang. De provincie Overijssel is reeds op structurele wijze betrokken bij de activiteiten van
de stichting, en is zowel gesprekspartner als mogelijke eerste afnemer – een zogeheten launching customer – van de
nieuwe materialen, producten of systemen, zoals voor smart roads en andere geavanceerde wegen, bruggen, het
‘duurzame stadion van de toekomst’, innovatieve mobiliteitconcepten, een geavanceerde energie-inhoudsmeter voor
(bio)gassen, innovatie op het grensvlak van agro en hightech, en slimme waterzuiveringssystemen.

Stichting AMMO N
Zutphen, vrijdag 7 juni 2013
Voor meer informatie:
Stichting AMMO N
Ing Geert Braaksma, voorzitter
Telefoon: +31 (0)546 879 317
Email
: g.braaksma@ammon-innovation.com
Internet
: www.ammon-innovation.com
Ir Tjerk Gorter
Mobiel
Email
Internet

MSc, secretaris en programme director
: +31 (0)6 5152 4282
: t.gorter@ammon-innovation.com
: www.ammon-innovation.com

Ir Martin Olde Weghuis, penningmeester en business development manager
Mobiel
: +31 (0)6 5390 2011
Email
: m.oldeweghuis@ammon-innovation.com
Internet
: www.ammon-innovation.com

H et dagelijks bestuur van de stichting AMMO N bestaat sinds mei 2013 en is als volgt samengesteld:
- Ing Geert Braaksma, voorzitter
- Ir Tjerk Gorter MSc, secretaris en program director
- Ir Martin Olde Weghuis, penningmeester en business development manager
De Industrial Board van AMMO N bestaat sinds februari 2009, en is als volgt samengesteld:
- Ing Geert Braaksma, vice-president Sensors Europe van Sensata Technologies.
- Jürgen von Hollen MBA, algemeen directeur Pentair X-Flow
- Dr Ir Wybren Jouwsma, technisch directeur en mede-eigenaar van Bronkhorst High-Tech
- Drs Alexander van der Lof, CEO van TKH Group
- Drs Maarten Roef, CEO van Wavin
- Ir Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van Koninklijke Ten Cate NV (TenCate)

Advanced Materials Manufacturing O ost-N ederland
AMMO N is een onafhankelijke stichting met een door de industrie geleid innovatieprogramma. De doelstelling voor
de lange termijn is het realiseren van een krachtiger industrieel-technologische infrastructuur voor Oost-Nederland.
Samenwerking tussen ondernemingen is essentieel voor werkelijke vernieuwing van de business. AMMON stelt
industriële ondernemingen in Oost-Nederland in staat om door partnerschappen meer onderscheidende materialen,
producten of systemen effectiever en sneller naar de markt te brengen. Afgeleide doelstelling is het creëren van een
industriële gemeenschap in Oost-Nederland waarin bedrijven elkaars businesskansen en technologische mogelijkheden
kennen. Hechte samenwerking en co-creatie zijn de basis voor een snelle totstandkoming van toekomstige consortia.
AMMON is gericht op Oost-Nederland en is tegelijkertijd een open systeem: consortia worden gebouwd op kracht,
met de best mogelijke spelers. Door het aanbrengen van focus werkt AMMON toe naar een beperkt aantal
businessdomeinen waarvoor een concrete businesscase kan worden gerealiseerd. Het innovatieprogramma van
AMMON ligt in handen van de Industrial Board, waarin bestuursleden van grote ondernemingen zitting hebben.

