
INNOVATION DINNER
DATUM: WOENSDAG 30 JUNI 2021
TIJDSTIP:  17:00 - 19:00

LOCATIE: 3D MAKERS ZONE | OUDEWEG 91-95 IN 
HAARLEM. NAVIGEER NAAR: INGENIEUR LELYWEG EN 
NEEM EERSTE LINKS DOOR HET OPENSTAANDE HEK.

KOSTEN: GEHEEL GRATIS
RESERVEREN: BEVESTIG VOOR 24 JUNI EEN 
EMAIL NAAR: WVB@3DMAKERSZONE.COM. 

3DMZ INNOVATION DINNERS DIT INNOVATIEDINER IS EEN SAMENWERKING TUSSEN 3DMZ, MOBIUS 3D TECHNOLOGIES EN SMART INDUSTRY 

3D-PRINTING TOEGEPAST 3DMZ
M A K I N G  I N N O V A T I O N  H A P P E N



      DOE MEE MET HET EERSTE 
ECHTE LIVE INNOVATION 
DINNER VAN 3DMZ, MOBIUS 
3D TECHNOLOGIES EN SMART 
INDUSTRY
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REKENING HOUDEND MET DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.



ONDERWERP VAN HET DINNER

Hoe kan 3D printing jouw bedrijf een competitief 

voordeel opleveren? 3D printing, ook bekend als ad-

ditive manufacturing, biedt je organisatie de kans 

om optimale en unieke ontwerpen een voorsprong in je 

industrie te behalen. Mits juist ingezet, kan deze 

technologie verschillende competitieve voordelen 

bieden. Hierbij is de uiteindelijke kwaliteit uiter-

aard afhankelijk van de kennis en ervaring in zowel 

het ontwerp- en maakproces.

Wat kan 3D printing voor jullie business betekenen? 

Wat moet je daarvoor doen? En hoe kan je hiermee geld 

verdienen? 

3D-PRINTING 
TOEGEPAST
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OP HET
MENU

3DMZ INNOVATION DINNERS

3D Makers Zone organiseert en presenteert dit diner 

i.s.m. Mobius 3D Technologies en Smart Industry. 

 

Na de ontvangst, rondleiding, en korte introductie 

over 3D-printen en de toepassingsmogelijkheden en de 

showcases, zal Daniel Willems van Thales Cryogenics 

jullie meenemen in hoe het bedrijf door de inzet van 

metaal 3D-printen een conventioneel product heeft 

geoptimaliseerd op het gebied van gewicht en perfor-

mance.Tussendoor vindt het walking dinner plaats. 

Vervolgens gaan we in kleine breakout sessies uiteen 

waarin we specifiek in gaan op toepassingsmogelijk-

heden van de verschillende technieken en materialen 

(metalen, kunstoffen, steen). We sluiten daarna weer 

samen af. 

Specialisten van 3DMZ en Mobius zullen ter beschikking 

staan om vragen die tijdens dit innovation dinner aan 

bod komen te beantwoorden.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit diner. Wat wij 

van jullie vragen is een bestaand of nog te ontwik-

kelen product, onderdeel of een tool van je bedrijf 

mee te nemen wat/die geproduceerd kan worden middels 

3D printen. Dit kan ook in de vorm van een tekening 

of schaalmode. In de breakout sessies gaan we hiermee 

aan de slag. 

Indien het niet mogelijk is om op 30 juni een live  

event te houden dan zullen wij u uiterlijk 23 juni 

hiervan op de hoogte brengen. Het innovation dinner 

zal dan online plaatsvinden en het eten wordt naar uw 

locatie gebracht. 

OVERZICHT



UW HOSTS

3DMZ (3D Makers Zone) is een Smart Industrie Fieldlab 

gespecialiseerd in industrieel 3D-printen. Een unieke 

plek waar met organisaties, bedrijven en onderwijs- en 

kennisinstellingen versneld wordt geëxperimenteerd 

en geïnnoveerd. Ideeën en concepten komen hier direct 

tot leven en worden uitgewerkt tot prototypes, pilots 

en eindproducten. 

Mobius is gespecialiseerd in metaal 3D printing. Zij 

beschikken als onderdeel van Blok Group over produc-

tietechnieken binnen de gehele keten van metaalbe-

werking en verzorgen naast het printen ook post-pro-

cessing binnenshuis.

3D-PRINTING 
TOEGEPAST
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KANSEN 
BENUTTEN

Het afgelopen jaar hebben we onze 3DMZ Innovation Dinners 

in verband met COVID-19 online gehouden. Door de aan-

gekondigde verspoepelingen denken wij dat het mogelijk 

is op 30 juni ons eerste live 3DMZ Innovation Dinner te 

organiseren op onze locatie in Haarlem. Mocht het niet 

mogelijk zijn om op 30 juni een live event te houden dan 

zullen wij je uiterlijk 23 juni hiervan op de hoogte bren-

gen. Het innovation dinner zal dan online plaatsvinden 

en het eten wordt dan gratis bij je op locatie bezorgd. 

Om als onderneming smart industry kansen te benutten, 

moet je vaak een investering doen in bijvoorbeeld mensen 

of middelen. Hierbij gaan de kosten altijd voor de baten 

en is het niet zeker of de beloftes in de praktijk wel 

waargemaakt kunnen worden. Gelukkig zijn er financiële 

middelen ter beschikking waar jij gebruik van kunt maken 

om je ambities mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan 

is de Haalbaarheidsvoucher. 

Met deze voucher kan je als bedrijf een project indienen 

waarvan je de haalbaarheid van 3D printing in jullie 

bedrijf willen testen. 

De voucher kan aangevraagd worden door een mkb of mid-

delgroot beursgenoteerd bedrijf (Mid-cap). De voucher 

kan gedurende de looptijd van de regeling één keer aan-

gevraagd worden en de maximale hoogte bedraagt €10.000,- 

(ex BTW).

Nieuwsgierig wat 3D-printing voor je bedrijf kan be-

tekenen? Reserveer dan direct en verzeker je van een 

‘plek aan tafel’. We kijken uit naar je bevestiging.  

Bevestig voor 24 juni een email naar:  

wvb@3dmakerszone.com.  

Je krijgt een outlook verzoek voor uw agenda voor het 

diner. Heb je dieetwensen (wel geen vlees/vis/vegeta-

risch/glutenallergie ed.)? Vermeldt dit dan ook graag 

in deze email. 

INNOVATION DINNER

RESERVEREN


