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Charles Groenhuijsen op 
Machevo Connect

Verenigingsnieuws

De Machevo & Bulk Vereniging heeft onder dagvoorzitterschap van Charles Groenhuij-

sen een samenbindende Machevo Connect beleefd. Deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst 

werd opnieuw gecombineerd met de ledenvergadering van de vereniging.

hoge vlucht die de digitalisering van be-
drijfsprocessen heeft genomen: “Er zijn 
bedrijven die gehackt zijn en bedrijven 
die niet weten dat ze gehackt zijn”. Inter-
net-criminelen vinden hun weg naar ge-
voelige bedrijfsinformatie nog steeds 
vaak via e-mail. “Maar ze kunnen ook fy-
siek een bedrijf indringen door met een 
mobiel device ongemerkt de badge van 
een medewerker te scannen en met die 
kopie de beveiligingspoorten te passe-
ren.”
 
Netwerkborrel
Het evenement werd besloten met een 
dinerbuffet en netwerkborrel waar de 
kleine tachtig deelnemers hun ideeën 
over de diverse thema’s met elkaar deel-
den. Ook werden veel ouderwetse visite-
kaartjes uitgewisseld om samen sterker 
de toekomst in te kunnen gaan.   BULK

Jos Verleg

De deelnemers van het evenement op 
donderdag 23 november 2017 in Jaar-
beurs Utrecht hebben een krachtige sti-
mulans ontvangen om opnieuw positie te 
kiezen in een snel veranderende markt. 
Dagvoorzitter en Amerika-kenner Charles 
Groenhuijsen schetste aan de hand van 
een historisch overzicht in welke stroom-
versnelling de economie is terecht geko-
men en welke rol daarin wordt gespeeld 
door internet en moderne media. “Alles 
wordt groter, sneller en complexer, maar 
het kan gelukkig niet veel gekker meer”, 
aldus Groenhuijsen. Waarbij hij in die laat-
ste observatie verwees naar het Ameri-
kaanse presidentschap.

Duurzaamheid
Ook wees Groenhuijsen op het belang 
productieprocessen ‘groener’ te maken:  
“Er staan radicale veranderingen in de 
procesindustrie op stapel waarbij duur-
zaamheid een van de drijvende factoren 
is. Andere game changers zijn internet of 
things, big data,  bitcoin, blockchain en 
kwantumcomputers; het ‘later’ is al lang 
begonnen.”
Steven de Boer, sustainability leader bij 
Sabic, zette eerst het misverstand recht 
dat Sabic een oliebedrijf is. “Onze grond-
stoffen zijn gassen die eerst in de oliein-
dustrie werden afgefakkeld, maar die wij 
nu op zeer duurzame wijze omzetten in 
waardevolle producten. Samen met part-
ners hebben we innovatieve producten 
ontwikkeld zoals zeer efficiënte zonnepa-
nelen.”

Gehackt
Gerard Klomp, security consultant van 
Capgemini, liet de keerzijde zien van de 
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