Initiatiefnemers
Het ApplicatieCentrum Productietechnologie is een samenwerkingsverband
tussen partijen uit de maakindustrie dat wordt ondersteund door het ministerie van
Economische Zaken. Het is een uniek gezamenlijk initiatief van ondernemingen
(CMF-Group, Mecon Group, Philips Applied Technologies), brancheverenigingen
(Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, NEVAT), het Mikrocentrum en TNO.
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Schakelrol
Het ApplicatieCentrum Productietechnologie (ACP) is opgericht om het industriële
midden- en kleinbedrijf een betere toegang te geven tot kennis over productietechnologie en de organisatie daarvan. Het gaat om kennis die bij bedrijven
en kennisinstellingen beschikbaar is. Het ACP heeft een spilfunctie bij een betere
benutting van kennis in het industriële MKB en vervult een schakelrol tussen de
praktijk van de ondernemer en beschikbare kennis.
In het verlengde daarvan draagt het centrum bij aan het versterken van de wisselwerking
tussen bedrijven en kennisinstellingen. Uiteindelijk doel is de concurrentiekracht van het
industriële MKB te vergroten. Dat kan onder meer door de ontwikkeling van innovatieve
productiemethoden en productietechnologie te bevorderen.

Taken
• Het ACP helpt ondernemers hun technologische vragen op het gebied van
productie helder te formuleren.
• Het ACP zoekt voor de ondernemer kennis om zijn vraag te beantwoorden.
• Het ACP biedt ondersteuning bij de introductie van geavanceerde
productietechnieken en -methoden.
• Het ACP geeft ondernemers advies bij het opsporen en aanpakken van
knelpunten op het scheidingsvlak van technologie en organisatie.
• Het ACP verzorgt opleidingen en workshops waarbij de uitwisseling van
onderlinge kennis centraal staat.

Karakter
Het ACP is een onafhankelijk adviescentrum dat geen winstoogmerk heeft.
De ondernemer en zijn vraag zijn het uitgangspunt. Het centrum slaat een brug tussen
praktijkvraagstukken en beschikbare kennis. Deskundigen van het landelijk opererend
ACP gaan voor ondernemers op zoek bij bedrijven en kennisinstellingen naar een
antwoord op hun vraag. Door deze werkwijze heeft de ondernemer tijdens de speurtocht
zijn handen vrij om door te gaan met ondernemen.

Organisatie
Het ACP is een stichting. Een projectbureau, met aan het hoofd een directeur, is belast
met het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.
In de diverse regio’s zijn deskundigen beschikbaar om bij ondernemers hun vraag te
helpen formuleren en speciﬁceren.

Doelgroep
Bent u een ondernemer in de industrie en heeft u niet meer dan 250 medewerkers in
dienst, dan behoort u tot de doelgroep van het ACP. Dit nationale en onafhankelijke
adviescentrum is gespecialiseerd in het oplossen van praktische problemen waar u
tegenaan loopt in het productieproces en kan u helpen bij uw zoektocht naar nieuwe
productiemethoden.

Werkwijze
1 U legt uw probleem of vraag voor aan het ACP.
2 Een deskundige van het ACP schrijft samen met u op uw bedrijf uw vraag
helder op.
3 U gaat verder met ondernemen terwijl het ACP een bedrijf of een kennisinstelling
opspoort die de kennis in huis heeft om uw vraag te beantwoorden.
4 Wanneer deze zogeheten kennisdrager is gevonden, wordt gezamenlijk een plan
van aanpak opgesteld.
5 U kunt de aangereikte oplossing toepassen.

Tijd
Het hele proces tot en met het opstellen van een plan van aanpak neemt in principe niet
langer dan twee weken in beslag.

Kosten
Aan het eerste gesprek met de deskundige van het ACP om het probleem duidelijk te
formuleren en te speciﬁceren zijn voor u geen kosten verbonden.
U krijgt voor de tweede fase van de advisering een rekening die de helft is van de
totale kosten. Het ACP vergoedt de andere helft van het bedrag, tot een maximum
van 4000 euro (excl. BTW) per project.
Het ACP zorgt voor de ﬁnanciële afwikkeling van het project. Daardoor blijft de
administratieve rompslomp voor u tot een minimum beperkt.

Interesse gewekt?
Hebt u een vraag voor het ACP maar wilt u eerst meer informatie, kijk dan op
www.acp4mkb.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van ondernemers die gebruik hebben
gemaakt van het ACP.
Als u denkt dat het ACP u kan helpen bij de oplossing van een praktisch probleem
in het productieproces of bij het opsporen van nieuwe productietechnologieën,
neemt u dan contact op met directeur Frank Kramer, telefoon (040) 265 05 80,
e-mail: info@acp4mkb.nl.

