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Principia Senior Expert Support
Principia Senior Expert Support is 
een groep ervaren ingenieurs met 
minimaal 25 jaar ervaring. Wij adviseren 
bedrijven en instellingen op technisch en 
bedrijfskundig gebied. Doordat Principia 
geen winstoogmerk heeft, werken wij 
tegen een geringe vergoeding.

Principia is de alumnivereniging van de opleiding werktuigbouwkunde aan de 
Universiteit Twente.

De dienstverlening
• assistentie en advies bij technische en bedrijfsmatige ontwikkelingen
• klankbord voor directeuren, managers en specialisten
• algemeen management en beheer
• techniek, productie en organisatie
• logistiek, marketing, etc.

Daarnaast hebben wij kennis van diverse specialistische terreinen, zoals 
productontwikkeling, patenten, sterkteleer, warmte- en koeltechniek en 
probleemanalyse. Wij zijn ook inzetbaar als interim-manager, coach of lid van een 
business panel.

De klanten
Senior Expert Support is actief bij bedrijven en instellingen. Vooral startende 
ondernemingen en MKB bedrijven, die zelf niet alle kennis in huis hebben, zijn onze 
klanten. Uiteraard delen we onze kennis ook graag met grotere bedrijven.

De organisatie
Senior Expert Support is een onderdeel van de alumnivereniging Principia van 
de Universiteit Twente en wordt gerund door een team enthousiaste leden. Wij 
beschikken over onafhankelijke experts in diverse vakgebieden, daardoor hebben 
wij de mogelijkheid om bij een aanvraag voor support een passende expert uit de 
database te selecteren.

De kosten
Het eerste oriënterende gesprek is vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten 
verbonden. De experts helpen u graag en vragen slechts een geringe vergoeding voor 
hun diensten. Afhankelijk van de inzet worden hierover verdere afspraken gemaakt.

Enkele uitgevoerde projecten
• strategiebepaling bij een machinefabriek in verband met een nieuw 
 product
• integratie van een nieuwe activiteit in de organisatie van een groot 
 productiebedrijf
• voorbereiding voor een innovatiecentrum voor hergebruik van 
 duurzame textiele materialen
• crisismanagement bij een bedrijf in productieautomatisering
• herstructurering en advies aan een zorgboerderij
• ontwerp van een stofafzuiging voor een kunststof freesmachine
• coaching van een startend bedrijf
• kwaliteitsbeheer in een kunststoffabriek
• advies over subsidiemogelijkheden

Meer informatie
Voor algemene informatie over dit 
Principia project kunt u kijken op 
www.principia.utwente.nl

Voor een supportaanvraag kunt u 
zich wenden tot de projectgroep 
Principia Senior Expert Support. 
Ons e-mail adres is: 
principia@ctw.utwente.nl


