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8ste Electronic Design & Manufacturing Workshop 

18 juni 2010 – TBP, Geel 

 

 

Het Electronic Design & Manufacturing programma heeft als missie: 
Het ondersteunen van de industrie bij de specificatie, ontwikkeling en 
fabricage van hoogwaardige, betrouwbare en kosteffectieve elektronische 
modules door kenniscreatie en –verspreiding, het gebruik van 
wetenschappelijk onderbouwde methodologieën en samenwerking 
doorheen de elektronische toeleveringsketen. 
 
Het EDM programma organiseert  workshops rond Printed Board Assembly 
themas. Het thema wordt toegelicht aan de hand van presentaties en 
discussie met bijdragen van de EDM partners. De EDM partner bedrijven 
vertegenwoordigen verschillende schakels van de elektronische toeleverings-
keten zodat de problematiek vanuit verschillende standpunten wordt belicht. 
 
Deze workshop richt zich tot alle betrokkenen in de PBA realisatieketen – 
ontwerp, aankoop, industrialisatie, productie – met interesse in 
basisinformatie over elektronische assemblage. De workshop zal doorgaan op 
vrijdag 18 juni 2010 bij TBP Electronics, Bell Telephonelaan 3, Geel. 

 

Introductie tot Printed Board Assemblage 

met bezoek aan productie 

 

 

Abstract 

De basis van de elektronische assemblage technologie wordt uit de doeken 

gedaan. Deze workshop geeft een introductie tot de verschillende 

assemblage processen die toegepast worden in fabricage van elektronische 

assemblages (PBA) op industriële schaal en de hieraan gekoppelde 

randvoorwaarden voor het ontwerp van de PBA. Deze randvoorwaarden zijn 

heel wat kritischer geworden door de introductie van het loodvrij solderen en 

de almaar toenemende diversiteit van componenten. 

Na een korte inleiding betreffende de activiteiten van TBP Electronics te Geel 

en de geïnstalleerde productieprocessen, volgt een gedetailleerde rondleiding 

in de productieomgeving en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
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Agenda 

13u30 Ontvangst TBP 

14u00 Verwelkoming 
 Het Electronic Design & Manufacturing programma 
 Geert Willems – IMEC 
 

14u10 PBA Technologie  
 Geert Willems – imec, EDM 

15u30 Inleiding tot het bedrijfsbezoek 
 Jos Corstjens, TBP Electronics Belgium  

15u45 Bedrijfsbezoek 
 

17u15 Netwerking met een drankje 

 
Praktische informatie 
 

• Deelname: €80  

• Deelname is gratis voor EDM leden en partners.  

• Inschrijving via e-mail: training@imec.be  

• Meer info: 
o Geert Willems, geert.willems@imec.be, 0498-919464 
o edm@imec.be 

• www.tbp.eu  - www.imec.be – www.edmp.be – www.rohsservice.be 
 
 
Het Electronic Design & Manufacturing programma 
 
Wenst u meer te weten te komen over de voordelen en voorwaarden voor 
partnerschap of lidmaatschap van het EDM programma, neem dan contact op 
met: Kris Van de Voorde – kris.vandevoorde@imec.be – 016-281535 
Meer EDM info ook op: www.edmp.be 
 

   EDM lidmaatschap is gratis voor Sirris-leden.  
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Route instructies TBP 
 
 

 
Per auto, vanuit de richting Antwerpen 
Houd de snelweg E313 aan in de richting 
van Luik/Hasselt. Neem afslag 23 bij de 
watertoren. Neem de afslag naar rechts 
om over de E313 te rijden. Sla rechts af bij 
de stoplichten voor de watertoren, u rijdt 
nu de Bell Telephonelaan op. U vindt ons 
na zo’n 500 meter aan uw linkerzijde. 
Per auto, vanuit de richting Hasselt 
Houd de snelweg E313 aan in de richting 
van Antwerpen. Neem afslag 23 bij de 
watertoren. Rij rechtdoor tot aan de 
stoplichten, de Bell Telephonelaan op. 
U vindt ons na zo’n 500 meter aan uw 
linkerzijde. 
. 

tbp electronics 
Bell Telephonelaan 3 
2440 Geel 
Belgium 
T +32 (0)14 57 20 00 
F +32 (0)14 57 22 99 
E info@tbp.eu 
I www.tbp.eu 


