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Werkbezoek Tweede Kamerlid Arne Weverling

Begin november 2018 heeft Arne Weverling, lid Tweede Kamer, het kantoor van
SAMSON in Zoetermeer bezocht. Dit bezoek werd geïnitieerd door het FHI, de federatie
van technologiebranches. Doel van het bezoek was tweeledig: kamerleden kennis
laten maken met wat er speelt binnen de technologiebranches én een brug slaan
tussen politiek en technologiebedrijven. Voor SAMSON dé gelegenheid om
raakvlakken met de portefeuille van de heer Weverling te belichten.
Milieu
Hans Zwart, Managing Director van SAMSON REGELTECHNIEK, gebruikte de portefeuille van de heer
Weverling als basis voor zijn presentatie. Zo benoemde de heer Zwart onder andere milieugerelateerde zaken.
Een voorbeeld hiervan is het nut voor de industrie om gebruik te maken van regelventielen met een
hoogwaardige en duurzame kwaliteit asafdichting. Hierdoor worden emissies met milieuschade als gevolg tot
een minimum beperkt. Milieuwetgeving biedt kansen aan de industrie, zoals CO2 Capture projecten en de
waterstoftransitie, maar ook uitdagingen, zoals forse toename van BPM op bedrijfsauto’s.
NOS journaal
Tijdens het bezoek toonde SAMSON een fragment van het NOS Journaal van 20.00 uur. Hierin wordt SAMSON
positief op de kaart gezet, dankzij de proactieve benadering van het hoofdkantoor in Frankfurt am Main om
vluchtelingen intern op te leiden met uitzicht op een vaste baan.
Input
Naast een presentatie, gesprek en rondleiding door ons magazijn, werd de ochtend afgesloten met een lunch.
We kijken terug op een geslaagd bezoek, waarbij de heer Weverling aangaf dat hij tijdens zijn bezoek aan
SAMSON meer inzicht heeft gekregen in de uitdagingen, waar technische bedrijven tegenaan lopen.
Hij beloofde deze input mee te nemen naar de Tweede Kamer in Den Haag.
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Aanwezig
Naast de heer Weverling waren ook de heer Meijer (adjunct-directeur FHI), de heer Reijerman (webredacteur
FHI) en de heer Spits (belangenbehartiger FHI) aanwezig. Namens SAMSON namen de heer Zwart (Managing
Director), de heer Geers (Sales Manager) en mevrouw Kloosterman (Finance Manager) deel aan het gesprek.
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