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Perspectief vanuit een kennisinstelling

Met welke bedrijven werkt SRON makkelijk
samen?



Kenmerken van bedrijven waarmee SRON 
prettige samen werkt
• Jarenlang dezelfde contactpersoon bij bedrijf.
• Het zijn ook liefhebbers van het vak.
• Het zijn bedrijven die door de samenwerking, de methode van 

ontwerpen en bouwen voor space willen leren.
• Bedrijf kan goed omgaan met wijzigingen in planning en

inhoud. De werkinhoud, omvang of de start, kan soms op een
laat moment ingrijpend veranderen.

• Kunnen omgaan met de soms jarenlange inzet.
• Kunnen omgaan met de soms jarenlange verschuivingen van 

beslismomenten.
• Het bedrijf begrijpt de functie van dat wat ontworpen of 

gemaakt moet worden
• Ook het bedrijf neemt af en toe de trekkersrol in 

projecten/werkpakketten. 
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Kenmerken van bedrijven waarmee SRON 
prettige samen werkt (2)
• Gericht op kleine klantspecifieke series

• Het moet vaak per direct en snel en dan weer een tijd niets.
• Het zijn kleine series (maar soms ook nog veel vragen, 

discussies, veranderingen). Er is daardoor vaak sprake van 
(extra) overhead.

• Bedrijfscultuur sluit aan.
• Bedrijfs- of afdelings-afmetingen sluiten aan.
• Bedrijf denkt mee in de SRON project context.
• Bedrijf belt (ook als er geen opdracht is) af en toe om te

informeren.
• De samenwerking is niet annoniem, de medewerkers van 

het bedrijf, worden voor een deel, een deel van SRON.
• SRON wil afwijkende dingen, maar dan wel goed

gedocumenteerd
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uitbestedings verloop SRON
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Drukke periode

Rustige periode



Wetenschappelijke missies

• Earth
• Immersed Gratings Mechanisch optisch
• SPEX PI-rol

• ASTRO
• XARM Kopie van ASTRO-H
• Athena Focal Plane Unit
• SPICA / Safari PI-rol : AIV

• EXO planeten
• PLATO Test van instrument
• Ariel Mix Signal ASIC en FEE

• Small projects: AMKID, Gusto, …..
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Technologie en instrument
• Gevoeligge detectoren Xray, optisch, IR (TES / KID)

• Cryogene technologie
• Lage ruis metingen
• Hoog frequent uitlezingen (GHz)

• High Contrast Imaging
• Adaptieve optica
• regeltechniek

• AIV testen
• Vacuum testen
• EGSE (software toolkit voor test)

• Instrumenten bouw
• 3D printen
• Vlucht waardige elektronica produktie
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