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Agenda:

14.00 uur: rondleiding door de productiehal van Linssen Yachts

14.30 uur: Welkom/Ontvangst namens MakeTech

14:45 uur: Presentatie SparkTech concept door Jack Peeters

15:00 uur: De verschillende bedrijven presenteren hun 
project, waaronder:

• Linssen Yachts uit Maasbracht.

• Geelen Counterflow uit Haelen.

• Clement uit Weert.

• Kermis project met Weert, met de wethouder in de jury.

16:00 uur: Afsluiting met een drankje

http://www.maketechplatform.nl/
https://www.linssenyachts.com/nl/
https://www.geelencounterflow.com/en
https://www.clement-weert.nl/


Veel parels uit de regio



Het SparkTech
Concept







BEDRIJVEN 
PROJECTEN 

S PA R K  T E C H  L A B  



OPZET PROJECT 

• Les 1 Presentatie bedrijf op school ca. 60 min

• Les 2 Rondleiding school bij bedrijf ca. 120 min (180 min)

• Les 3 Ontwerples op school ca. 90 -120 min

• Les 4 Maakles bij Spark Tech Lab ca. 150 – 180 min 

• Les 5 Maakles bij Spark Tech Lab ca. 150 – 180 min 

• Les 6 Finale (bij bedrijf) ca. 90- 120 min 

Per bedrijf mogen maximaal drie schoolklassen deelnemen 



JAARPLANNING SCHOOLJAAR 22/23
• 5 sept – 21 sept (2w) Project Weird Kermis 

Ontwikkel een attractie voor de Weerter Kermis die innovatief  zal zijn over 15 jaar. 

• 5 sept – 21 okt (7w) Project Medicua - Zorg

• 5 sept – 21 okt (7w) Project Linssen, Vissser & van Dijk, Tinnemans - Scheepsbouw

Bouw een drijvende activiteit voor een festival. Uiteindelijk moeten alle activiteiten aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden en niet wegdrijven. 

• 31 okt – 23 dec (8w) Project Lammers, Clement, Derckx - Bouw

Maak 4 betonnen muren met een mal, maak hier vervolgens een verdieping op en kleed dit mooi aan.

• 9 jan – 17 feb (6w) Project Rijvers

Ontwikkel een prullenbak voor op jouw school waardoor het leuk wordt om afval te scheiden.

• 27 feb – 21 apr (8w) Project ETF Ride Systems

Ontwikkel een attractie; een rijdend karretje dat een route volgt en een reis maakt door een 

specifieke sprookjesachtige omgeving waarbij de omgeving reageert op het passeren van een 

karretje.

• 8 mei – 14 jul (10w) Project Geelen Counterflow - Machinebouw

Ontwikkel een droogmachine voor nat voedsel met een föhn, hout en slangen. Droog het voedsel en 

maak er vervolgens een snoepje van voor een (huis)dier. Een echte kennismaking met machinebouw…

• 8 mei – 14 juli (10w) Project Linssen, Vissser & van Dijk, Tinnemans  - Scheepsbouw

Bouw een drijvende activiteit voor een festival. Uiteindelijk moeten alle activiteiten aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden en niet wegdrijven. 



De bedrijven en 
projecten voor 
komend schooljaar…
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Europees
Marktleider

70Aantal nieuwe 
jachten per jaar:

Linssen Yachts 
is en blijft:

19Internationale 
agenten in16

landen

1949...
Since

120
FTE 3e generatie

familiebedrijf

serieproductie

35+gebruikte jachten per jaar



Programma

• Stalen motorjachten
• 9 – 16,5 meter (30– 50 ft)
•Waterverplaatsers
•€ 325.000,= / € 1.800.000,=



Programma

Linssen SL-serie
• 30,35, 40 en 45 AC/Sedan
(9,70 – 14,98 m)
Grand Sturdy-serie
• 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 AC/Sedan

(9,70 – 14,98 m)
Variotop®-serie
• 450, 480, 500 AC Variotop®

(13,75, 14,95, 16,45 m)
Variodeck-serie
• 500 Sedan Variodeck



PRODUCTONTWIKKELING

RESEARCH & 
DEVELOPMENT
CASCOBOUW

CONSERVERING

INTERIEURBOUW

LOGICAM I, II, III



Productontwikkeling



Cascobouw



Stralen



Conservering



Logicam



Locatie ECHT

Interieurbouw



Logicam



Logicam



Machinekamer



LINSSEN BOATING 
HOLIDAYS®

• Huur een Linssen in Europa:
• 15 zelfstandige partners
• 22 charterlocaties
• 10 landen
• ± 105 jachten

Ontdek Europa aan boord van 
‘uw eigen’ Linssen.

NEDERLAND • BELGIË • DUITSLAND • 
FRANKRIJK • KROATIË • GROOT-

BRITTANNIË • SCHOTLAND • 
ZWITSERLAND • NOORWEGEN • FINLAND 

• IERLAND



Finance & Control | Key figures

25

• Omzet: € 30 miljoen
• Productie nieuw: ca. 70 units /jaar
• Gebruikt: ca. 35 units/jaar
• Personeel:   110 FTE
• Gebouwen: 20.065 m2
• Oppervlakte grond: 47.400 m2



Dank voor uw aandacht

DANK VOOR UW AANDACHT.



Dank voor uw aandacht

DANK VOOR UW AANDACHT.
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Over Clement Group

u In 1991 opgericht door huidig directeur/ eigenaar Mart Clement.

u In 31 jaar uitgegroeid naar een bedrijf met 65 medewerkers allen werkzaam 
in een modern bedrijfspand (6000m2) aan de Vliesvenweg op industrieterrein 
De Kempen in Weert.

u Werkzaam voor diversen grotere gerenommeerde bedrijven in de regio en 
daarbuiten.

u Diensten bestaan uit het produceren van halffabricaten tot complete 
installaties gerealiseerd op klantvraag tot en met complete plaatsing.

u Organisatie met korte lijnen en hands-on mentaliteit.



Bedrijfsfilm



Diensten

u Verspaning: Frezen, draaien.

u Lassen: RVS, staal, aluminium. Hoofdzakelijk machinebouw en 
licht constructiewerk.

u Plaatwerk: Lasersnijden, kanten, finishing.

u Reparatie/ revisie: Op klantwens bestaande onderdelen of machines 
reviseren.

u Montage: Plaatsing en eventueel onderhoud van nieuwe 
machines en aanpassingen in bestaande machines.

u Engineering: Op klantaanvraag ontwerpen van machines en/ of 
aanpassingen daarop.



Verspaning

Freesdeel Freesdeel Draaideel



Plaatwerk & lasdelen

Machineframe Plaatwerk Machine 
afscherming

Leidingwerk



Engineering & montage

Opvoerbanden Krooshekreiniger Betonstortmachine

Manipulator Matrassenpers



Vinden en binden van vakkrachten

u Flexibele werkuren zodat werk en privé in balans is.

u Verantwoordelijkheden dicht bij de vakmensen leggen en hun kort betrekken 
bij de diversen beslissingen die genomen worden (opstart projecten, aanschaf 
machines, etc.).

u Aanbieden van opleidingen en cursussen en medewerkers motiveren zich nog 
verder te ontwikkelen en/of specialiseren.

u Organiseren van activiteiten “los” van het werk (zomer en kerst borrels, 
dagtochten inclusief gezin, etc.)

u Werken bij website. werkenbijclementgroup.nl

https://werkenbijclementgroup.nl/


Werken bij



Vakkrachten van de toekomst

u Jongeren op diversen manieren enthousiast maken voor de techniek.

u Aanwezig bij open dagen op school.

u Snuffelstages.

u Bedrijf openstellen voor schoolbezoeken.

u Deelname aan diversen projecten vanuit scholen, opleiders en stichtingen.



Kermis Weert project



Interesse?

Meld je bij Renske, Jack of een van de techniek 
coördinatoren. 

Hopelijk tot komend schooljaar!


