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Een kijkje in de volautomatische assemblagelijn bij Neways Micro Electronics in Echt.
© Neways Electronics International

Neways profiteert van flinke elektronicagolf
Elektrische auto’s, apparaten die met internet zijn verbonden. Het zijn de trends
waarop Neways als producent en ontwikkelaar van elektronische onderdelen volop
meelift.
DOOR PETER SCHOLTES
ECHT/AMSTERDAM

Neways zit in de goede golf. „De hoeveelheid elektronica neemt niet af”, onderstreept
topman Huub van der Vrande tijdens de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam.
Neways, met ook een productielijn in Echt, zit vooraan in de ontwikkeling van
elektronica voor elektrisch vervoer, een sector waarvan veel wordt verwacht. Het bedrijf
maakt bijvoorbeeld elektronica voor het management van het laden van batterijen. Ook
voor het aansturen van de elektromotor van de elektrische auto’s van Volvo.
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Momenteel levert het tussen de 4500 en 6000 van dit soort onderdelen per week. „We
gaan naar aantallen van 25.000 per week”, verwacht Van der Vrande. Neways heeft ook
de grote Duitse automobielfabrikanten als klant.

Schaarste aan componenten is de grootste belemmering voor groei.
PAUL DE KONING, CFO NEWAYS

Sinds de overname in 2014 van de Duitse branchegenoot BuS is het Brabantse concern
sterk gepositioneerd in de auto-industrie. De sector is een van de motoren achter de groei
die Neways doormaakt. De omzet in automotive nam in 2017 met ruim 6 procent toe tot
103 miljoen euro, bijna een kwart van het totaal.
Nog veel harder ging het vorig jaar in de chipsector. Als klant van ASML maar ook
bijvoorbeeld het Amerikaanse KLA Tencor, heeft de toeleverancier ook daar de wind
mee. Neways ziet nog geen verzwakking in de vraag naar chips. In auto’s maar ook in
apparaten in om het huis worden ze steeds meer gebruikt. En met genoegen kon Van der
Vrande constateren dat het aandeel van de elektronica in de nieuwe generatie van EUVchipmachines van ASML ook is toegenomen.
Per saldo noteerde Neways over 2017 een omzetstijging van 11,6 procent tot 438,7
miljoen euro. Het vergelijkbare bedrijfsresultaat van 15,3 miljoen euro was 20,5 procent
hoger dan een jaar eerder.
Voor het lopende jaar worden opnieuw een hogere omzet en een beter bedrijfsresultaat
verwacht. Keerzijde van de groei van het gebruik van elektronica is schaarste aan
componenten. Van der Vrande gaf het voorbeeld van een Japanse toeleverancier van
condensatoren die maar aan de helft van de vraag kan voldoen. Dag en nacht bellen
inkopers van Neways naar leveranciers. Levertijden van een jaar zijn geen uitzondering.
Daardoor moet Neways zelf ook wel eens met vertraging leveren.
,,Schaarste aan componenten is de grootste belemmering voor groei”, geeft financieel
topman Paul de Koning aan. Hoewel momenteel 100 vacatures openstaan, is de werving
van extra personeel volgens De Koning geen groot problemen.
Het aantal vaste medewerkers groeide vorig jaar van 2565 naar 2750 personen.
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