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Realistisch optimisme
In deze nieuwsbrief een beschouwend stukje van Bas Diemer, met als middelpunt de maakindustrie.
Er komt (gelukkig) steeds meer aandacht voor de maakindustrie in Nederland en met name in
de Brainport regio. Vanuit Den Haag wordt eindelijk het succes van de Brainport regio erkend
en ook internationaal is er veel aandacht voor. Met high tech, healthcare en automotive als
peilers heeft dit een enorme potentie. Nu is innoveren en bedenken van nieuwe dingen prachtig, nog mooier zou het zijn als we steeds meer van deze innovaties ook in Nederland zouden
kunnen gaan produceren. Ook hier zie je goede initiatieven (bijvoorbeeld NextOEM van Brainport Industries) om dit verder te ontwikkelen en bedrijven de kans te geven dit in de Brainportregio te realiseren.
We gaan nog een boeiende tijd tegemoet en het wordt tijd dat een realistisch optimisme het
gaat winnen van het crisis-sentiment.
De ingrediënten zijn aanwezig, het recept is er ook, dus aan de slag.

De veranderende rol van de toeleveranciers in de regio
Een nadere beschouwing van de levensvatbaarheid van de in onze regio gevestigde toeleveranciers geeft een zeer verschillend beeld te zien. Een beeld wat nog versterkt wordt door huidige
economische malaise. De zwakke broeders vallen door de mand en al spoedig blijkt dat ze niet
tijdig hebben geschakeld of nagelaten hebben te anticiperen op veranderingen en kansen die
of geen last van de crisis te hebben. Dit vraagt om een toelichting of uitleg.
Lees hier het hele artikel

Het recht op een baas
Is de titel van het managementboek van Ward Grootens, een van “onze” interim managers.
In het boek neemt Ward afscheid van de “zoek het maar uit” manager en houdt een pleidooi
voor echt leiderschap. Aanrader! Uitgeverij Haystack, o.a. te bestellen bij managementboek.nl

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Arend de Groot

Arend de Groot is op 26 april jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Deze verdienste komt hem toe vanwege zijn sociale betrokkenheid bij diverse ondernemingen
in Nederland. Arend maakt deel uit van de Raad van Advies van Diemer & Ramaekers en heeft
tevens aan de wieg gestaan en een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van onze activiteiten. Wij zijn bijzonder trots op Arend en feliciteren hem dan ook van harte met deze eervolle
onderscheiding.

In Memoriam

Prof. Piet Moerman
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Op 9 april j.l. is Professor Piet Moerman (1933) overleden. Diegenen die onze najaarsbijeenkomst hebben bezocht zullen hem ongetwijfeld niet snel vergeten. Een markante man met een
mening, onderbouwd door historisch inzicht.
Moerman was een bevlogen spreker als het ging over zijn stokpaardje, het Rijnlands model van
ondernemen. Namens Diemer & Ramaekers wensen wij de familie sterkte.
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