Maak kennis met Nedap N.V.
De Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap N.V.” is opgericht in 1929 te Amsterdam. Sinds 1947
is Nedap gevestigd in Groenlo. Nedap is genoteerd aan de NYSE Amsterdam sinds 1947.
Nedap is een fabrikant van intelligente technologische oplossingen voor relevante vraagstukken.
Voldoende voedsel voor een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme
netwerken voor duurzame energie zijn slechts een paar voorbeelden van onderwerpen waar
Nedap zich mee bezighoudt.
De dagelijkse leiding van Nedap is in handen van de Raad van Bestuur en de managers van de
verschillende marktgroepen. De Raad van Bestuur van Nedap wordt gevormd door Ruben
Wegman (CEO) en Gerard Ezendam (CFO). De Raad van Commissarissen bestaat uit: Aad van der
Velden (voorzitter), Tineke Bahlmann (vice-voorzitter), Desiree Theyse en Michiel Westermann.
Nedap heeft ruim 680 medewerkers in dienst. Het merendeel daarvan werkt in Groenlo, ongeveer
450 personen. De overige medewerkers zijn werkzaam in een van de vestigingen wereldwijd.
Het Nedap hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo. Naast het hoofdkantoor zijn er wereldwijd nog 8
Nedap vestigingen, te weten in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, China,
Hongkong en Dubai. Daarnaast hebben de verschillende marktgroepen wereldwijd agenten en
partners om de lokale markten optimaal te kunnen bedienen.
Nedap onderneemt in technologie die er toe doet, bijna al haar activiteiten zijn gecentreerd
rondom 5 relevante thema’s:
Energie: de wereldmarkt voor energie gaat de komende decennia sterk veranderen. Meer
dan 1,6 miljard mensen heeft nog geen stroom, en de vraag vanuit het westen en
opkomende economieën blijft toenemen. Elektriciteitsnetwerken zijn daar niet op
berekend en worden instabiel. Energie zal steeds meer duurzaam en lokaal opgewekt
moeten worden en we zullen efficiënter met elektriciteit om moeten gaan. Nedap draagt
daar aan bij met creatieve technische oplossingen.
Veiligheid: de beveiliging van vliegvelden, banken, kantoren, bedrijven en (overheids-)
instellingen wordt steeds belangrijker. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. Niet alleen willen we ongewenste bezoekers buiten de deur houden, we willen ook
kunnen nagaan wie zich wanneer waar bevindt. Nedap draagt daaraan bij door intelligente
oplossingen voor veilige leef- en werkomgevingen.
Water: schoon, helder drinkwater is voor ons in het westen de normaalste zaak van de
wereld. Het kost bijna niets en zonder er over na te denken draaien we de kraan open. Het
is bijna onvoorstelbaar, maar tegelijkertijd heeft meer dan een miljard mensen op de
wereld helemaal geen toegang tot schoon drinkwater. Vanuit die gedachten ontwikkelt
Nedap oplossingen voor schoon en veilig drinkwater.
Agri: Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart neemt de mondiale
vraag naar vlees en zuivel toe. Dat legt grote druk op schaarse bronnen als voeder, water en
energie. Alleen door over te stappen op duurzame, efficiëntere productietechnieken gaat
het lukken om ook in de toekomst aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Nedap levert
duurzame systemen die de veehouder daarmee op een diervriendelijke manier helpen.
Gezondheidszorg: Voor een verpleegkundige of verzorgende komt de cliënt altijd op de
eerste plaats. Goede zorg, daar gaat het om. In een tijd van toenemende vergrijzing en
personeelstekort maakt Nedap dat eenvoudiger. Nedap automatiseert de administratie
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volledig zodat het personeel er geen omkijken naar heeft en er meer tijd voor zorg
overblijft.
Nedap bestaat uit verschillende marktgroepen, elk gericht op een eigen marktsegment. Elke
marktgroep is zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling als het vermarkten en verkopen van
haar producten.
Agri ontwikkelt automatiseringssystemen voor het veehouderijbedrijf over de hele wereld.
Door processen als voeren, melken, selecteren en tochtdetectie te automatiseren is het
mogelijk om effectiever met productiemiddelen om te gaan.
AVI (Automatische Voertuig Identificatie) ontwikkelt systemen op het gebied van
herkenning, identificatie en management van voertuigen en bestuurders.
Energy Systems ontwikkelt en vermarkt de PowerRouter, een volledig geïntegreerd
energiemanagement systeem. Hiermee kan iedereen zijn eigen netwerk voor duurzame
energie bouwen.
Healthcare automatiseert de administratie in de thuiszorg volledig zodat het personeel er
geen omkijken naar heeft en er meer tijd voor zorg overblijft.
Library Solutions levert een pakket bouwstenen waarmee bibliotheken efficiënt en
doeltreffend hun werk kunnen doen.
Light Controls ontwikkelt intelligente drivers die onder andere UV, HID en QL lampen
aansturen. Door de slimme elektronica zijn de lampen perfect in te stellen op de behoefte
van de gebruiker.
Pep is een uniek registratie systeem voor de uitzendbranche. Pep brengt de normaliter
tijdrovende administratie werkzaamheden terug naar een uurt per week.
Retail draagt bij aan een optimale en unieke winkelomgeving. Dit doet Nedap door het
leveren van innovatieve en slimme producten die bijdragen aan de beleving die de retailer
voor zijn bezoekers wil creëren. Met deze producten kunnen retailers meer profijt halen uit
iedere winkel.
Security Management ontwikkelt en vermarkt AEOS, een beveiligingssysteem dat zekerheid
biedt en wordt vertrouwd door banken, vliegvelden, overheden en raffinaderijen over de
hele wereld

Nedap biedt haar medewerkers de kans om te ondernemen in technologie die er toe doet, om met
elkaar markten in beweging te brengen.
Door de platte organisatie is het niet de plaats in de hiërarchie die telt maar de kwaliteit van je
argumenten. Eigen initiatief, doorzettingsvermogen en persoonlijk ondernemerschap zijn daarbij
cruciaal. Persoonlijk ondernemerschap staat binnen Nedap voor het nemen van verantwoordelijkheid en het omzetten van ideeën in actie.
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Parallelweg 2 , NL-7141 DC, Groenlo
(T) 0544 471 111 (I) www.nedap.com (E) info@nedap.com
Voor adressen van nevenvestigingen, zie website.
Ilse Peters (T) 0544 471 743 (E) ilse.peters@nedap.com

