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Patrick Scholten

“Nieuwe functionaliteiten 
voor onze applicatie ontwikkelen 

om ouderen de zorg te bieden 
waar zij recht op hebben”

André Foeken

“We brengen zorgverleners en 
zorgontvangers dichter bij elkaar. 

Samen de zorg inrichten werkt prettiger.”



Simpel, overzichtelijk en altijd beschikbaar

Samenwerking tussen formele  
(zorginstellingen) en informele zorg 
(familie/kennissen)

Overzichtelijk wanneer de verzorgende/
verpleegkundige langskomt

Een netwerk met de cliënt centraal



*producten van Nedap Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals).

Caren* overzicht voor de mantelzorger
Wanneer komt de verpleegkundige op bezoek bij vader, moeder, opa of oma? Welke zorgtaken nemen 
mijn familieleden of vrienden op zich? En wanneer doen zij dit? Met het gratis zorgportaal Carenzorgt.nl 
van Nedap Healthcare organiseren familie en zorgmedewerkers samen de zorg voor de cliënt.  
Het resultaat: meer tijd voor zorg. 

Ruim 40.000 thuiszorgmedewerkers zijn al jaren vertrouwd met het dagelijkse gebruik van het plannings- 
en registratiesysteem van Nedap Healthcare. Carenzorgt.nl maakt de cirkel tussen cliënten, familie en 
zorgmedewerkers rond. Want hulp van familie bij de zorg voor ouders, grootouders of vrienden is  
onmisbaar. Niet alleen vanwege de stijgende zorgvraag en de drukke agenda van verpleegkundigen, 
maar ook omdat cliënten zich nog beter voelen met familie en vrienden om zich heen. 
Met Carenzorgt.nl is het eenvoudig om de totale zorgverlening in kaart te brengen 
en de taken te verdelen.  

Hoe werkt Carenzorgt.nl? Familie, vrienden en bekenden worden uitgenodigd om deel uit te maken 
van het persoonlijke zorgnetwerk rondom de cliënt. Onderling berichten sturen of informatie delen  
is eenvoudig. In de agenda is zichtbaar welke familieleden op welk moment een taak vervullen. En het 
tijdstip van het bezoek van de zorgmedewerkers staat vermeld. De gegevens in Carenzorgt.nl worden 
automatisch gesynchroniseerd met Ons* planning.

“Carenzorgt.nl maakt het eenvoudiger voor 
familie om de zorg voor vader, moeder, opa of 

oma in te passen in hun dagelijkse leven.”



Anne Verjans

“Met Caren krijgen zorgverleners de 
waardering die ze verdienen. Caren stimuleert

 ook anderen een steentje bij te dragen.”

Mike Wolterink

“De vergrijzing vraagt om 
slimme oplossingen om onze 

dierbaren goede zorg te garanderen.”

Matthijs Langenberg

“Het dagelijkse werk van meer 
dan veertigduizend zorgmedewerkers 

veraangenamen. Méér tijd voor zorg creëren.”
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Sharon Beening

“Kennis en cultuur zijn zó belangrijk.
 Bibliotheekmedewerkers krijgen weer 

tijd hun passie over te brengen.”

Wouter Klunder 

“Met onze systemen kunnen 
bibliotheken ook in economisch 

mindere tijden gewoon open blijven.”



Eenvoudige, onbemande bediening

Bereikbaar voor iedereen

Te plaatsen op elke locatie, zoals een
supermarkt, bejaardenhuis of tankstation



Het Kleinste Filiaal*
‘Alles van waarde is weerloos’, zei de Nederlandse dichter Lucebert ooit. In veel landen staan bibliotheken 
onder druk. Het aantal betalende leden loopt terug. Internet en e-readers verdrukken het klassieke boek. 
Bibliotheken moeten bezuinigen of zelfs hun deuren sluiten. 

Het Kleinste Filiaal van Nedap Library Solutions maakt belangrijk cultuurgoed weerbaar en springlevend. 
De geautomatiseerde boekenkast maakt het uitlenen en innemen van boeken ‘op iedere hoek van de 
straat’ mogelijk, zonder dat er personeel voor nodig is. Op een locatie waar een stopcontact en internet-
aansluiting aanwezig zijn, kan Het Kleinste Filiaal dienst doen: een buurtsuper, cultureel centrum, 
ziekenhuis, bejaardencentrum, tankstation of sportkantine. 

Het Kleinste Filiaal werkt nagenoeg hetzelfde als een traditionele bibliotheek. Iemand voert zijn ledenpas 
in, waarna de deur van het slot gaat en er keuze is uit circa 120 boeken. Na het kiezen van de boeken en 
het sluiten van de deur, spuwt de kast een ontvangstbonnetje uit. Intussen heeft de intelligente kast de 
lener via RFID-technologie aan de uitgeleende boeken gekoppeld en deze gegevens naar het centrale 
Bibliotheek Management Systeem (BMS) doorgeseind. Het inleveren van de boeken maakt ook het BMS 
weer up to date.

“Mini-bibliotheekfiliaal 
brengt de boeken dicht bij 

de mensen.”

*Product van Nedap Library Solutions (RFID-zelfbedieningssystemen voor bibliotheken).

De boekenkast trekt mensen aan en geeft het sociale leven een impuls. Zó houdt Het Kleinste Filiaal 
kleine dorpskernen leefbaar en maakt het bejaardencentrum zijn boekenuitleen 24/7 mogelijk. 
Als mensen niet in staat zijn de bibliotheek te bezoeken, brengt Het Kleinste Filiaal de boeken dicht  
bij die mensen. Voor iedereen die door lezen zijn wereld wil vergroten.



Stefan Henzen

“Het geautomatiseerd innemen en uitlenen 
van boeken creëert tijd om van een bibliotheek 

een ontmoetingsplaats te maken.”

Lieuwe Roosenschoon

“Als het mensen niet meer lukt 
bij de boeken te komen, breng je 

de boeken naar de mensen.”
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Lisette Leurink

“Je ziet dat onze diervriendelijke 
oplossingen overal in de wereld 

worden toegepast.”

Jan Stekelenburg

“Weldra zullen digitale technieken 
de dierherkenning op een hoger peil  

brengen, wat leidt tot meer dierwelzijn.” 

Gerard Weijers

“Techniek gebruiken om zuiniger om 
te gaan met grondstoffen helpt onze 

klanten de groeiende wereldbevolking van 
betaalbaar voedsel te blijven voorzien.”



Lactivator*
Een tochtige koe is beweeglijker dan een koe buiten de vruchtbare periode. De geavanceerde stappenteller 
Lactivator van Nedap Agri registreert deze bewegingen, waardoor de veehouder ze niet meer met het  
blote oog hoeft waar te nemen. Hij kan deze voor hem arbeidsintensieve observatietaak veel eenvoudiger 
uitvoeren vanaf zijn computerscherm. Dankzij een zuivere 90% tochtigheidsdetectie voorspelt de 
Lactivator het optimale inseminatiemoment.

De software verschaft relevante managementinformatie over de conditie en gezondheid van individuele 
koeien. De veehouder bereikt met minder arbeid een efficiëntere productie, een beter resultaat en een 
gezondere veestapel.

90% TochtigheidsdetectieHogere opbrengst per koe

Eenvoudig implementeren aan hals of poot

Gezondere veestapel

“Hoe groot zijn veestapel ook is, de veehouder 
ziet meteen welke koe extra aandacht verdient.”



Maximale bewegingsvrijheid

Besparing van voer en arbeidstijd

Individuele voerverstrekking 
op het juiste moment

Varkensvoerstation*
Het Varkensvoerstation van Nedap Agri maakt het mogelijk zeugen in hun drachtperiode in groepen  
te houden en ze individueel van de juiste hoeveelheid voer te voorzien. Vrij rondlopen in een ruime  
stal vergroot het dierenwelzijn, terwijl de varkenshouder de productie van biggen op peil houdt of  
zelfs verbetert. 

Zeugen kunnen zowel in grote als kleine groepen gebruik maken van het Varkensvoerstation. Een zeug 
meldt zich in het voerstation, wordt elektronisch herkend en kan in alle rust een voor haar optimale 
hoeveelheid voer opnemen. De software – geprogrammeerd volgens het principe van ‘management by 
exception’– meldt de aandachtspunten voor de boer, zodat hij direct en gericht actie kan ondernemen.

*Producten van Nedap Agri (automatisering, beheer- en informatiesystemen voor de melkvee- en varkenshouderij).

“Het Varkensvoerstation bevordert het dieren- 
welzijn én helpt de boer efficiënter te werken.”



Jan Bruggers

“Het resultaat van onze kennis 
van voerstations en stalinrichtingen 
die geriefelijk zijn voor het dier, zie 

ik terug in alle werelddelen.”

Chris Gerritsen

“Veehouders zien hun werk verlicht 
én hun resultaten verbeterd. Er kan dan 

méér aandacht voor de dieren zijn.”

Jacqueline Schuurmans

“Dankzij de interactie met 
veehouders ontwikkel ik de software  

die precies de juiste informatie geeft.”
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Wouter Kersteman

“Als ontwerper van AEOS 3.0 
vertaal ik innovatieve technologie in 

gebruikersvriendelijke software”

Anton Kuip

“Het creëren van een veilige omgeving  
begint met het correct identificeren van de personen 

die daar aanwezig zijn, onze systemen doen dat  
met inachtneming van de privacyregels.”

Susanne Adriaanse

“Onzichtbare veiligheid van 
mensen en bezittingen draagt bij 
aan een prettige werkomgeving.”



Geen filevorming

Bestuurder en voertuig identificatie

Aanpasbare leesafstand

Betrouwbare meting tot op 10 meter

AVI (Automatische Voertuig Identificatie)
Op het moment zijn er meer dan 750 miljoen gemotoriseerde voertuigen in de wereld. De verwachting 
is dat dit aantal de komende jaren verdubbelt. In een maatschappij waarin veiligheid steeds vaker ter 
discussie staat, is het de ultieme uitdaging om zowel mobiliteit als beveiliging te waarborgen.  
Automatische voertuigidentificatie vervult daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 

Nedap AVI levert RFID-lezers die tot op tien meter afstand het voertuig én de bestuurder kunnen 
herkennen. Op basis van deze herkenning wordt razendsnel besloten of het voertuig en de bestuurder 
toegang krijgen. Vervolgens opent zich de slagboom, het hek of de toegangspoort. Voertuigherkenning 
zonder vertraging met maximaal comfort!

“De één het gemakkelijk maken, de ander juist moeilijk. 
Dát vereist intelligente, geïntegreerde technologie.”



AEOS*
De maatschappelijke trend van het Nieuwe Werken zet resoluut door. Juist bij tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken stelt het faciliteren van medewerkers en het creëren van een veilige werkplek hoge eisen aan 
het beveiligingsconcept. Onder het Nieuwe Werken kan een werkplek in een willekeurig pand van een 
organisatie immers ieders werkplek zijn. ‘Anytime, anywhere, anyplace’, is het devies. Dé uitdaging voor 
elke securitymanager.

Nedap Security Management creëert een balans tussen openheid en veiligheid. AEOS-systemen voor 
security management gebruiken slimme technologie voor het gebruikersvriendelijk beveiligen van 
moderne werkomgevingen. De AEOS Security controller maakt het mogelijk om verschillende beveilings- 
functies, zoals toegangsverlening, inbraakdetectie en video-observatie, op één controller te combineren. 
Een veilige investering die de productiviteit ten goede komt! 

Effectieve camerabewaking

Duidelijk overzicht van alle meldingen Beheer van mensen stromen

Breed toegang met één pas 

*Product van Nedap Security Management (systemen voor toegangscontrole, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie en biometrie).



Koen Hobbelink

“Van binnensteden maakt 
Nedap Stadstoegang aantrekkelijke 

winkelgebieden, goede leefomgevingen 
en vitale economische zones.”

Ben van Zon

“De uitdaging om hoogwaardige 
technologie te vertalen in gebruiks- 
vriendelijke en veilige oplossingen.”

Jan Hofman

“Oplossingen spelen in op 
de maatschappelijke trend: 

veiligheid begint al aan de poort 
van het bedrijventerrein.”
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Bart Willemsen

“Ik combineer vrijheid met 
verantwoordelijkheid en zie dat mijn 
inspanningen tot resultaat leiden.”

Bram van Oort

“Dat huishoudens hun eigen energie 
opwekken en het energiebedrijf alleen de 

dipjes opvangt, is een enorme omwenteling.”



PowerRouter*
‘You’re in charge’, belooft de PowerRouter. Om die belofte gestand te doen, maakt de fraai ogende  
technologie de consument tot zelfstandige producent van energie. De PowerRouter haalt energie  
binnen, opgewekt door windturbines of zonnepanelen, en verdeelt deze voor direct gebruik, voor  
opslag of voor verkoop aan de energiemaatschappij of je buurman. 

Omdat energiebesparing alléén de uitputting van fossiele bronnen niet zal keren, is het opwekken  
van duurzame energie een welkom toekomstbeeld. De PowerRouter van Nedap Power Supplies is  
de wegbereider voor de integratie van deze energiestromen in ons energienet. De PowerRouter zorgt  

Efficiënter omgaan met zonne-energie

Eigen energie opslag mogelijk

Slim beheer van uw groene energie

Maakt energie waar geen stroom is

“Draai zelf aan de knoppen  
voor je eigen energievoorziening.”



 
tevens voor bijsturing van de almaar stijgende onbalans in de vraag naar en het aanbod van energie. 
Zo kunnen enorme investeringen in uitbreiding van energienetwerken worden voorkomen.

Met de PowerRouter kunnen gebruikers hun eigen energiebronnen aan elkaar knopen en zo een stabiele 
duurzame energievoorziening voor hun huizen, wijken of bedrijven realiseren. Dat levert niet alleen 
zekerheid en vrijheid op, ook hun CO2-voetafdruk verkleint hierdoor. Via een eigen webportal biedt de 
PowerRouter inzicht in de opgewekte en verbruikte energie, de energiebesparing en de bijdrage aan  
de CO2-reductie. Daar zijn ook de knoppen te vinden om je eigen energienetwerk te sturen. 

Bouwsteen voor slimme stroomnetten

Groene energie i.p.v. grijs

Baas over eigen energie

*Product van Nedap Power Supplies (elektronische besturingen gebaseerd op vermogenselektronica voor o.a. licht en autonome energiesystemen).



Gerard Zennipman

“De PowerRouter op een booreiland of bij 
een afgelegen zendmast maakt het bijvullen 

van het dieselaggregaat overbodig.”

Anne-Pieter Haytema

“Als eerste bezitter van een 
PowerRouter heb ik de nodige input 
voor verbeteringen kunnen geven.”

Paul Kamphuis

“De PowerRouter is revolutionair 
door het modulaire concept; hiermee ben 

je altijd voorbereid op de toekomst.”
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Stefan Bernards

“Door onze oplossingen kunnen bedrijven kosten 
besparen en hun ecological footprint verbeteren, 

dat zorgt voor een gezonde dosis plezier.”

Hannie de Graaf

“Dat onze producten bijdragen 
aan het verminderen van kindersterfte 

maakt me trots op mijn werk.”

Jeroen Harmsen

“Omdat de huidige energiebehoefte geen 
stand kan houden, geeft het vinden van 

oplossingen mijn werk een extra dimensie.”



Naïade*
Vernoemd naar een Griekse waternimf, voorziet Naïade in veilig drinkwater voor kleine gemeenschappen, 
op plaatsen waar deze eerste levensbehoefte niet voorhanden is. Compact van formaat en gemakkelijk 
te verschepen naar een rampgebied of een afgelegen plaats, laat Naïade zich binnen een half uur  
operationeel maken. Bij 250 maatschappelijke projecten lopen de gebruikers van Naïade minder risico 
op het krijgen van een levensbedreigende ziekte. 

Zeven tot tien jaar gaat het onderhoudsarme toestel mee. Oppervlaktewater of pompwater gaat er van 
boven af in, sijpelt door een grof en fijn filter, waarna een ingebouwde UV-lichtunit de ziekmakende 
bacteriën in het water inactiveert. De zonnecollector maakt dure, infrastructurele voorzieningen over-
bodig. Zelfs een kind kan het apparaat bedienen, waarna Naïade het kind en zijn familie behoedt voor 
cholera, dysenterie en buikloop. Zo legt Naïade het fundament voor een gezonde samenleving.

Groen, duurzaam en CO2 
emissie-vrije waterzuivering

Lage kosten 

Eenvoudig en snel te installeren

Werkt overal en altijd



Luxon*
In een gemiddeld pand gaat ongeveer 25-40% van de stroomkosten op aan verlichting. Grotere stroom-
verbruikers zijn vliegtuighangars, tuincentra, grote retailzaken, magazijnen en productiehallen, waar 
hogedruk gasontladingslampen (HID) worden ingezet vanwege hun enorme lichtopbrengst. Overschakelen  
van een conventionele magnetische ballast op de zuinige elektronische Luxon-HID-apparatuur van 
Nedap Power Supplies reduceert de energiekosten direct met 10%.

Als tweede stap zorgt de elektronische voorschakeling voor méér lichtopbrengst van de HID-lampen 
gedurende hun levensduur. Door een betere aansturing wordt de lampkern minder snel zwart, zodat 
een architect bij het opstellen van het Luxon-lichtplan slechts gematigd hoeft over te specificeren. 
Samen met de dimbaarheid en draadloze reguleerbaarheid via sensoren en software – de derde trap in 
energiebesparing – is een significante kostenreductie tot 65% mogelijk. En dat betekent: terugverdienen 
met lichtsnelheid!
 

Vermindering verlichtingskosten

Meer lichtopbrengst 
en langere levensduur

Mogelijkheid tot dimmen 
en te reageren op beweging

Reductie Carbon Footprint

*Producten van Nedap Power Supplies (elektronische besturingen gebaseerd op vermogenselektronica voor o.a. licht en autonome energiesystemen).



Paul de Reus

“Ieder bezoek aan landen waar onze 
Naïade staat, confronteert me met het 

belang van schoon drinkwater.”

  Martin Gotink

“Met onze oplossing lukt het de 
energiekosten voor verlichting met 65%

 te reduceren. Dat geeft mij energie.”

 René Ooijman

“Het geeft me voldoening 
dat onze producten aan de 

hoogste normen van 
veiligheid en kwaliteit voldoen.”

Richard Hogenkamp

“Dat klanten onze technische oplossingen 
als zinvol ervaren en in onze producten willen 

investeren, voedt mijn motivatie.”
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Danny Haak

“Met RFID-technologie 
hebben winkelmedewerkers 
plezier in hun werk en meer 

tijd voor de klant.”

Bram Pape

“Onze intelligente passpiegel Tweet 
Mirror is een funfactor die zorgt voor een 
tevreden klant, retailer én … ontwerper!”

Theo ter Ellen

“Een winkelbeleving tot stand 
brengen die zorgt voor tevreden 

klanten én meer omzet.”



Aanzienlijke besparingen door 
licht en temperatuurbeheersing

Minder winkeldiefstal

Effectieve kassabezetting

Vitrine en deuren beheren d.m.v. pasjes, 
geen onveilig sleutelsysteem



Cube*
Cube maakt winkelmanagement eenvoudig. Deze oplossing reikt alle bouwstenen aan voor het realtime 
managen van energieverbruik, beveiliging, voorraad en klantgedrag. Cube focust op het verbeteren van 
de operatie in de winkel.

Cube introduceert de ‘simple store’. Geen veelheid aan apparaten meer in de technische ruimte, maar 
slechts één compact, bedrijfszeker en prijsgunstig designerapparaat dat voldoende heeft aan een 
internetaansluiting. Cube maakt gebruik van één platform, één eenvoudige userinterface en is schaal-
baar van één tot duizenden winkels. Cube is op afstand te servicen, ontzorgt daardoor, en groeit met  
de retailer mee, blokje voor blokje.

Cube regelt de verlichting, dimt wanneer het kan, verlicht wanneer de winkelbeleving het vereist. 
De slimme afstemming van verlichting en klimaatbeheersing maakt 30% energiebesparing mogelijk. 
Lagere operationele kosten dragen hier direct bij aan ‘vergroening’ van de bedrijfsvoering. 

Het opnemen van de winkelvoorraad via de lichtgewicht Nedap RFID-handscanner vindt vliegensvlug 
plaats, waardoor het aanvullen snel en met minder personeel kan gebeuren. Het personeel wint tijd, 
die beschikbaar komt voor het helpen van klanten. Door geen ‘nee’ meer te verkopen, stijgt de omzet 
en zijn klanten tevreden.

Het is niet langer nodig met een zware sleutelbos op zak het werk te doen, of een pincode van een 
deurslot in te toetsen met de kans dat een klant meekijkt. Een gemakkelijk te programmeren pasje 
bevat alle persoonlijke gegevens van een medewerker, geeft autorisatie voor de ruimtes en het  
kassasysteem, en wordt gebruikt voor het in- en uitklokken. 

Daarnaast biedt Cube het maximum aan veiligheid door de integratie met de detectiesystemen voor 
de producten, het toegangsbeheer en het inbraakalarm. Cube telt de klanten, ziet welke producten  
hun interesse hebben en hoe lang klanten in de winkel zijn, waardoor waardevolle marketinginformatie 
direct zichtbaar is en de verantwoordelijke medewerkers er trefzeker naar kunnen handelen. 

“Hoe lager de operationele kosten, 
hoe groener de Retail kan zijn.”

*Product van Nedap Retail (beveiliging-, beheer- en informatiesystemen voor de detailhandel).



Hans Hammer

“Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier 
erin stopt, het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te 
betalen. Kijken naar processen en het zoeken naar oplossingen 

en dit vermarkten maakt ons werk zo interessant”

Charlene Chedi

“Vaak vinden we oplossingen door 
volledig out-of-the-box te denken. 

Die ruimte is er in onze bedrijfscultuur.”

Gerben Olthof

“Als je zelf winkelt, kom je problemen 
tegen die je wilt oplossen. Het terugdringen 

van valse alarmen bijvoorbeeld.”

Sjoerd Luttikholt

“Werken aan de veiligheid van 
zowel de mens als de winkelorganisatie. 

Toegangscontrole en slimme artikel-
beveiliging, de mens ontzien van
 gedoe en het milieu van afval.”
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Mensenrechten



Corporate Governance

Vrij ondernemerschap

Privacy

Communicatie

Integriteit en verantwoordelijkheid

Iedereen eerlijk behandelen

Kinderarbeid, gedwongen arbeid en dwangarbeid

Uitbuiting

Arbeidsvoorwaarden

Relaties
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Rianne Breitner

“Met zeven creatieve dames 
bedenken én maken we elke dag  

verrassende en verantwoorde  
gerechten voor ons restaurant.”

Lissa Kooijman

“Soms vergroot een product het 
maatschappelijk bewustzijn. Je 

draagt kennis over en verandert  
het dagelijks leven van mensen.”

Jacques Hulshof

“Ik zorg ervoor dat wij op de hoogte zijn van  
en voldoen aan de strengste normen en eisen die  
wereldwijd aan onze producten door klanten en  

overheden worden gesteld. Een dankbare job.”



Fons Bluemink

“Je bent pas beperkt, als je 
je mogelijkheden niet benut. 

Zó denken we bij Inventi.”
Miranda Hoitink

“Door processen goed in te richten, 
maken wij het werk beter passend. 

Bij Inventi zie je mensen opbloeien.”



Nedap*
Al te vaak richten bedrijven de blik op de toekomst als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Onder- 
nemen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Welke goede intenties kunnen we aan het papier 
toevertrouwen? Maar daar ligt niet het begin van MVO … Het begin ligt in de ziel van een organisatie;  
in de harten van de mensen die er werken. Duurzaam ondernemen start met een blik in de spiegel!

‘Wat het hart niet heeft, kan het hoofd niet brengen.’ De drang om het goede te bedenken en te doen, 
komt voort uit de intrinsieke motivatie om het goede te willen. Het kenmerkt de Nedap-medewerkers, 
op welke plek je ze ook aantreft, en in alle geledingen. Het kenmerkt de organisatie die zij samen vormen. 

Bij Inventi, het productiebedrijf van Nedap met een zelfstandige status, versterken ‘moeilijk plaatsbare 
medewerkers van het Sociale Werkvoorzieningschap’ het team. Zij zijn volwaardige productiemedewerkers 
en worden uitgedaagd juist hun mogelijkheden te benutten. Het doen van extra investeringen en een 
beetje extra moeite van de vaste kern Nedap-medewerkers maakt kansen voor hen bereikbaar.  
Hun kracht wordt daardoor de kracht van Inventi. 

In de keuken en het restaurant van Nedap heerst het besef dat ‘goed’ altijd beter kan. Daarom leggen 
de dames van de catering de culinaire creativiteit aan de dag om iedereen, collega’s en gasten een  
verantwoorde, maar ook verrassende maaltijd voor te schotelen. De complimenten aan hun adres  
zijn te proeven in de gerechten die later op tafel komen.

Kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid zijn geen holle woorden binnen Nedap. Elke Nedap-medewerker 
is ervan doordrongen dat een Nedap product deze kenmerken moet hebben. Enkele medewerkers zijn 
hiermee dagelijks in de weer, reizen de hele wereld rond, bezoeken instituten, nemen deel aan conferenties, 
en zitten in commissies om te zorgen dat een ieder binnen Nedap op de hoogte is en blijft van wat de 
maatschappij nu en in de nabije toekomst verlangt.

Waar een wil is, moet vaak de weg nog worden geplaveid … Nedap baant dat pad, door medewerkers  
de vrijheid te geven om out-of-the-box-oplossingen te bedenken, door ruimte te creëren om hun ideeën  
tot wasdom te brengen, zodat er uiteindelijk een innovatief product uit voort kan komen. Zo kan een 
gek idee uit 2010 in 2011 zomaar uitgroeien tot een te gekke oplossing. 

Een oplossing die er toe doet.
 

*Product van de Nedap-medewerkers.



Tonnie te Braake

“Met een beetje extra uitleg bedienen de  
inleenkrachten met  een arbeidsbeperking  

bij Inventi feilloos de testapparatuur.”

Johan Roovers

“Kwaliteit is méér dan het leveren van 
een perfect werkend product. Het houdt 

ook in dat je verspilling vermijdt.”



Colofon
Grafisch ontwerp Studio Kluif

Fotografie Arthur Dries
Lithografie en drukwerk Drukkerij Tesink

Niet alleen de gefotografeerden, maar ook andere  
Nedap-medewerkers hebben een creatieve bijdrage 

geleverd aan het tot stand komen van dit verslag.

Nedap N.V.
Postbus 6

NL-7140  AA Groenlo
T +31(0)544 47 1111

F +31(0)544 46 3475

www.nedap.com
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