Welkom bij MinacNed
de vereniging die Nano naar Society brengt
Informatiepakket MinacNed lidmaatschap

partner in

nano4society

Meer over MinacNed


MinacNed is een branchevereniging met als doel de economische activiteit te
versterken op basis van microsystemen en nanotechnologie. De leden
bestaan uit onderzoeksinstituten, de maakindustrie, leveranciers, integrators
en eindgebruikers van producten en diensten die mogelijk gemaakt zijn door,
of gebruik maken van, micro- en of nanotechnologie.



De kernactiviteiten van MinacNed dragen bij aan het bieden van een platform
voor duurzame economische en maatschappelijke waarde creatie en het
bieden van een ecosysteem voor onderzoekers, ondernemers en
beleidsmakers. Daarnaast organiseert MinacNed evenementen voor leden en
de jaarlijkse International MicroNanoConference.

MinacNed




MinacNed als branchevereniging


belangenbehartiger van haar leden richting stakeholders, politiek en publieke
opinie



waarbinnen het ecosysteem optimaal kan netwerken; waar maatschappelijke
uitdagingen en enabling technologies elkaar vinden

MinacNed als kennisautoriteit




voor leden, MKB, politiek, talenten en stakeholders

MinacNed als bemiddelaar


met andere micro- en nano gerelateerde internationale en nationale
(branche)verenigingen & partners



subsidie en financieringsmogelijkheden: Publiek Private Samenwerkingen
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1. Stimuleert innovatie met en voor leden

MinacNed
Propositie
voor leden



Ecosysteem waar leden, bedrijven, kennisinstellingen en overheid
optimaal kunnen samenwerken om innovaties te realiseren



Kennissessies & cluster events voor haar leden



Platform voor overleg en samenwerking tussen leden



Mogelijkheid om samen met leden (kennisinstellingen & bedrijven)
innovaties te realiseren

2. Netwerk


Aansluiting bij (inter)nationale branche gerelateerde netwerken,
partners en overheid



Toegang tot een breed netwerk van experts



Internationale innovatieve en match making missies om internationale
zakelijke kansen, innovatiemissies te stimuleren



Verbinding met publiek-private partnerschappen

3. Toonaangevend ledenbestand


De sterke spelers in de markt zijn aangesloten



Participatie van alle enabling technologieën



Alle grote Kennisinstellingen zijn lid en stellen kennis beschikbaar aan
MinacNed netwerk





MinacNed
Activiteitengebieden




Marktontwikkeling


Inzichtelijk maken PPS-en, Calls, etc.



Website



Van start-up naar scale-up

Netwerken in het ecosysteem


Samenwerking in R & D



Uitwisseling van kennis & ervaring in bedrijfsontwikkeling



Ontwikkeling van innovatiemogelijkheden in de waardeketen



Thematische cross-over bijeenkomsten: ‘Nano & ….’

Publiek belang


Vertegenwoordiging van de branche, micro- & nanotechnologie



Beïnvloeding van het openbare beleid en de publieke opinie over
maatschappelijke thema’s, uitdagingen

Talent


Onderwijs



Werknemers

MinacNed iMNC


De jaarlijkse internationale MicroNanoConferentie wordt
georganiseerd door MinacNed.



iMNC is de conferentie waar wetenschap en industrie
elkaar ontmoeten, waar maatschappelijke problemen
een oplossing kunnen vinden en trends, uitdagingen en
nieuwe technologieën in microsystemen en
nanotechnologie worden benadrukt!



Uw voordelen:


Korting op de stand als exposant



Kortingen op de deelname aan workshops als exposant



Korting op bezoekerskaarten



Sponsoring



Het voordeel varieert tussen € 50,- voor toegang en tussen
€ 250,- en € 1500,- als deelnemer/exposant.

Meer informatie iMNC

nano4society
nano4society = MinacNed & NanoNextNL
MinacNed en NanoNextNL werken samen in het programma nano4society


Wetenschappelijke bestuur NanoNextNL



Bedrijven, start-ups, onderzoeksinstellingen MinacNed

nano4society


Subsidie aanvraag overheid, topsectoren



Subsidie aanvraag Europese overheid

Bedrijven en wetenschap versterken elkaar in het ecosysteem van nano4society

FHI-diensten bij MinacNed
lidmaatschap
MinacNed is gelieerd aan de FHI, federatie van technologiebranches. Deze samenwerking
biedt MinacNed leden extra diensten en voordelen.
Deze diensten betreffen:
▪
Juridische ondersteuning
▪
HRM-support, RAO arbeidsvoorwaarden
▪
Bedrijfsondersteunende diensten
▪
Modelovereenkomsten, algemene voorwaarden en condities,
leveranciersovereenkomsten
▪
Workshops
▪
Marktinformatie
▪
Stichting RTA
Voor meer informatie over de services van FHI bekijk de Roadmap FHI

Micro & Nanotechnologie stelt ons in staat om met nieuwe
oplossingen voor maatschappelijke en sociale uitdagingen te komen.
De keten van brede en internationale samenwerkingen resulteert in
meerwaarde voor mens en maatschappij. Daarom hebben we ons
verenigd in de brancheorganisatie MinacNed.

MinacNed
story

Wij geloven in het belang van technologie en samenwerking om
economische en maatschappelijke kwesties, zoals medische en
technische toepassingen, duurzame oplossingen voor energie,
voedsel en water, te kunnen realiseren en oplossen.
Deze keten van brede en internationale samenwerkingen resulteert
in een meerwaarde voor mens en maatschappij. Bovendien leidt dit
ook tot extra economische activiteit voor de betrokken partijen. We
brengen partijen samen met netwerkevenementen en delen kennis
met het MKB, politiek en talenten voor de toekomst om de
ontwikkelingen van technologie en internationale markten te
versnellen.
Daarnaast werken we samen om de mogelijkheden van onze
technologieën onder de aandacht te brengen van o.a. het MKB en
(inter)nationale branches, partners om de totale markt voor onze
producten te vergroten. Door samen te werken, kunnen we onze
capaciteiten wereldwijd verspreiden en economische activiteiten
realiseren.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van MinacNed wordt naar
rato berekend voor een organisatie die lid
wordt gedurende het lopende jaar, op
voorwaarde dat de organisatie ook in het
daaropvolgende jaar lid is.

Lidmaatschap

Bijdrage 2020

Aantal medewerkers (fte)

excl. BTW

1 tot 5 medewerker(s)

€ 686,-

€ 707,-

Wanneer het lidmaatschap voortijdig wordt
beëindigd, machtigt de organisatie MinacNed
om de resterende contributie te innen.

6 tot 9 medewerkers

€ 1.372,-

€ 1413,-

10 tot 25 medewerkers

€ 1.637,-

€ 1686,-

> 25 medewerkers

€ 1.918,-

€ 1976,-

Stuur het ingevulde formulier naar
Nynke Minnema, Branche manager MinacNed.



Klik hier voor aanmelding



Klik hier voor ledenlijst

* Start-up (exists < three years) first
two years 50% reduced fee on
membership.

Bijdrage 2021
excl. BTW

Contact
Neem voor meer informatie contact op
met Nynke Minnema, branche manager
of Aurélie Veltema, project manager

Bezoekadres:
Leusderend 12

3832 RC Leusden
Telefoon: 0031 (0) 33 465 75 07
Nynke Minnema 0031 (0) 6 122 428 85
Aurélie Veltema 0031 (0)6 82 52 79 12
info@minacned.nl

Partners

