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Inhoud presentatie 



Principia is de alumnivereniging van de opleiding werktuigbouwkunde 
aan de Universiteit Twente 
 
De Senior Expert Support (SES) is een werkgroep van Principia die 
bestaat uit grotendeels gepensioneerde ingenieurs  met minimaal 
25 jaar brede ervaring in vele sectoren van het bedrijfsleven. 
Hieronder enkele van onze actieve leden: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij 



 
Advies bij technische-, bedrijfsmatige- en strategische zaken 
 
Klankbord op nivo voor directeuren, managers en specialisten  
 
Ondersteuning bij productietechnische- en organisatorische  
vraagstukken  
 
Advies bij verkoopstrategie- en marketing in binnen- en 
buitenland 
 
Inzetbaar als commissaris, interim-manager, coach of lid van een 
business panel 
 
 

Wat doen wij 



 
Onze zeer ervaren SES Ingenieurs zijn actief bij bedrijven en 
instellingen.  Vooral startende ondernemingen, MKB 
bedrijven en kleine instellingen, die zelf niet alle kennis in 
huis hebben, zijn onze klanten.   
 
Uiteraard delen we onze kennis ook graag met grotere 
bedrijven. 

Onze klanten 



 
Het eerste oriënterende gesprek is vrijblijvend, hieraan 
zijn dus 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 

De kosten 



 
SES wordt gerund door een team enthousiaste leden  
 
Wij beschikken over onafhankelijke experts in een zeer 
breed scala aan vakgebieden  
 
Een passende expert voor een specifiek probleem is dus 
altijd te vinden       
 

De organisatie 



 

    Strategiebepaling      Internationalisatie         Projectmanagement       Productiemanagement      

R&D        Algemeen Management               IT management             Productontwikkeling      

Marketing&Verkoop           Metaalkunde             Mechanisatie               Machinebouw               

Engineering Export         M.V.O.             Logistiek Spuitgieten     Bouwprojecten  

Duurzaamheid            Kunststoffen 

 
en nog vele andere specialismen 

 

Onze specifieke toegevoegde waarde is de combinatie van lange 
praktijkervaring met de grote variatie aan specialismen  

  



Machinefabriek Resytech, Harderwijk 
Bedrijfskundig, commercieel en marketing 
advies 

Stichting Texperium Haaksbergen 
Recycling van textiele materialen.  
Kwartier maken, vorm geven aan de stichting en 
Management support 

Enkele uitgevoerde projecten 



Devobo Houtverwering 
Ontwikkeling Businessplan en strategisch 
en bedrijfskundig advies 

Zorgboerderij Erve Meijerinkhoek in Haaksbergen 
Begeleiding van de verbouwing, bouwkundig 
tekenwerk, sterkte-berekeningen en 
bouwaanvraag 



Meintema in Vriezenveen 
Voorstel voor verbetering van de 
aangebrachte decoratie op keramische 
potten 

EVI Cars in Haaksbergen 
Ondersteuning bij het opzetten van een 
ombouwservice van gebruikte brandstofauto’s 
op electrische aandrijving  



Elmekanic in Hengelo 
Ontwikkeling en bouw van een mobiele manipulator for pipe support inspection. 
Advies en een kleine berekening geleverd  



Kunnen we iets voor elkaar betekenen? 
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Senior Expert Support 


