
Ik ben opgegroeid in de jaren ‘50 in Amsterdam. In een niet al te drukke 

wijk in Zuid, waar je nog hele dagen op straat kon slenteren, voetballen 

of kattenkwaad uithalen. Of je zat met vriendjes zomaar helemaal niks  

te doen; te kijken naar wat er om je heen gebeurde en naar wat er 

voorbij kwam. Dan gebeurde het wel eens dat je om de een of andere 

reden wat langer naar iemand keek dan ‘normaal’ was. In het begin 

had je er geen idee van dat dit wel eens kon worden opgevat als een 

inbreuk op iemands privacy, maar dat leerde je snel. “Hé schele, heb  

ik wat van je an? Kijk naar je eige!”, werd er dan steevast geroepen.  

Soms zelfs met wat non-verbale agressie. Vooral als het kinderen  

waren die een stuk groter waren dan ikzelf.

‘  Wij verstoren de werkelijkheid 
behoorlijk’

Naar jezelf kijken heet tegenwoordig zelfreflectie. In het algemeen wordt 

dat gezien als uitermate nuttig. Je bouwt er immers zelfkennis mee op 

en daarmee ben je in staat om van je fouten te leren en steeds beter te 

worden. Je kunt betere keuzes voor de toekomst maken en je zult beter 

inschatten met wie je wel of niet goed kunt samenwerken. 

Toch is het niet zo dat als je jezelf regelmatig in ogenschouw neemt, 

dat je jezelf ook echt beter leert kennen. Uit allerlei onderzoeken blijkt 

dat er geen enkel verband bestaat tussen de beelden die mensen van 

zichzelf hebben en meer objectieve maten (Vonk, 2004). De meeste 

mensen hebben een onrealistisch positief zelfbeeld. Zo vindt 90% van 

de autobestuurders dat ze beter zijn dan gemiddeld, vindt 94% van de 

universitair docenten zich beter dan de gemiddelde collega en vindt  

25% van de Amerikaanse High School leerlingen dat ze bij de top  

1% behoren op het gebied van sociale vaardigheden. 

Blijkbaar verstoren wij de werkelijkheid behoorlijk als we naar onszelf 

kijken. Wilt u een realistisch zelfbeeld? Vraag dan regelmatig de eerlijke 

mening van anderen om u heen. Die inschattingen blijken namelijk 

veelal wél te kloppen.
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Bijzondere testinstallatie 
bij TE connectivity

industriële elektronica

Niet alleen omdat het technologisch interessant 

is, maar ook vanwege de bijzondere samen-

werking tussen drie verschillende FHI-bedrijven, 

hier nu aandacht voor dit fenomeen. Het zijn 

FHI-bedrijven die alledrie deelnemen in het FHI 

Platform Omgevingstechnologie, PLOT. 

Binnen TE kreeg omgevingstechnoloog dop 
Jooren opdracht om “een zodanige test-

installatie te kopen dat we niet voor het blok 

zouden kunnen komen te staan, dat we iets 

wat een klant vraagt niet zouden kunnen testen. 

Onze producten gingen voorheen vooral naar 

de telecom wereld. Dan heb je te maken met 

normale atmosferische omstandigheden. 

Maar tegenwoordig ontwerpen we veel meer 

producten voor industriële toepassing, schakel-

blokken voor treinen, connector systemen voor 

de offshore-industrie en voor lucht en ruimte-

vaart. Dan heb je de combinatie nodig van 

het testen op verschillende faalmechanismen 

tegelijk. Bij ons is dat vooral temperatuur en vocht 

enerzijds en trillingen anderzijds. Het liefst wil je 

alle variabelen tegelijk testen, dus ook chemische 

omstandigheden en alles in 3D. Zover zijn we 

nog niet.”

Jooren geeft eerlijk toe “we hebben niet alles 

zelf bedacht.” Twee andere PLOTleden, klimaat-

systeem leverancier Weiss Technik en de firma 

J.J. Bos, trilsysteem specialist, hadden al wel 

eens eerder de combinatie gebouwd. Ton geise 
van J.J. Bos: “Het systeem is niet uniek, maar wel 

bijzonder. In Nederland staan er nu in totaal zes. 

Het is zeker geen standaard.” Bij de keuze voor 

leverancier kwam TE uit bij J.J. Bos als systeem-

verantwoordelijke. “Vanwege de goede en 

langjarige contacten, maar alle aanbieders zijn 

FHI-PLOT leden, die we allemaal goed kennen,” 

lacht Jooren. 

Hoe vaak falen de producten eigenlijk in de 
testomgeving?
“Eerlijk gezegd eigenlijk nooit. We kijken of de 

connectie het houdt, of er micro-onderbrekingen 

optreden, ook bij langdurig blootstellen aan 

extreme omstandigheden. Als die onderbre-

kingen binnen de 1 milliseconde blijven, dan is het 

goed. Nou ja, wij designen zodanig mechanisch 

stabiel, dat er nooit falen wordt geconstateerd.”

Maar waarom test je dan nog steeds?
“We doen dat vooral ter bescherming van onze 

klanten tegen aansprakelijkheidsclaims. Als via 

onze test is vastgesteld en gedocumenteerd dat 

de connectie niet heeft gefaald, dan kan dat niet 

de oorzaak zijn dat er ergens iets is misgegaan.”

De opmerking dat TE Connectivity ook drie van 

dergelijke systemen in testlabs in China heeft 

staan, brengt het gesprek op de vraag of er 

een industrieel technologische toekomst is voor 

Nederland.Jooren: “Binnen PLOT zien we dat 

iedereen trouw naar de bijeenkomsten komt en 

voortdurend kennis deelt, zonder dat natuurlijk 

alle keukengeheimen over tafel gaan. Bij ons zit 

er veel toekomst in het testen van connectoren 

op hogere frequenties, en van antennes. Dat stelt 

nieuwe eisen, vraagt nieuwe test en meetappa-

ratuur. Daar hebben we een complete roadmap 

voor.” Geise ziet ook perspectief, vanuit de 

voorsprong in ervaring en de traditie in kennis-

overdracht die we hebben in Nederland. “We 

timmeren al vijftig jaar aan de weg met vibratie 

testsystemen. Wereldwijd, dus ook binnen PLOT, 

ontwikkelt die markt zich de laatste tien jaar sterk  

via HALT, Highly Accellerated Life Cycle Tests, en 

HAST, Highly Accellerated Stress Tests. Daarbij 

wordt tot voorbij de design limits getest. Met de 

bijbehorende aansturing en analysemethodieken 

krijgen we steeds meer inzicht in het ‘vermoei-

ingsspectrum’ van producten. Dan kun je falen 

gaan voorspellen. Daarin ontwikkelen we met 

elkaar steeds verder. Er worden bijvoorbeeld al 

systemen gebouwd waar een trillingssyteem in 

de klimaatkamer is ingebouwd, voorzien van 

pneumatische hamers met een testfunctie. We 

leveren al systemen waarmee 3D trilling testen  

in real life simulatie uitgevoerd kunnen worden. 

Dat is nu overigens nog erg kostbaar om te  

realiseren, dus we blijven doorontwikkelen.”

De mannen zien het gevaar van ‘drain’ naar 

China. Het Verre Oosten trekt al ruim een halve 

eeuw aan onze industrie. Maar Jooren is  

optimistisch. “Ik zie ook zaken terugkomen.  

Als er meer wordt geautomatiseerd verdwijnt  

het voordeel van lage lonen. Wij blazen wat  

dat betreft ons partijtje goed mee. En als er  

iets verdwijnt, dan bedenken wij gewoon  

weer nieuwe dingen…”

Het testen en beproeven van producten blijft een magisch vak. Het gebeurt, soms letterlijk, achter de schermen. 

Het is een echt ‘vak’, omgevingstechnologie. Logisch dat je in de technologiebranches praat over hoog 

technologische apparaten en systemen waarmee je test. Opvallend is ook hoe omgevingstechnologen van 

allerlei verschillende FHI-bedrijven supercollegiaal met elkaar samenwerken in dit vakgebied. Op bezoek bij 

connectorenfabrikant TE Connectivity, in Den Bosch, bleek daar een bijzondere testinstallatie te staan, een fors 

vibratietestsysteem, voor tril- en schokproeven, gecombineerd en geïntegreerd met een klimaattester. De 

connectoren en subassemblies van TE kunnen dus tegelijk op trillingen worden getest en worden uitgeprobeerd 

onder allerlei extreme klimaatomstandigheden.
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