Persbericht Beckhoff Automation BV managementopvolging:

Na 32 jaar als Managing Director gewerkt te hebben, heeft directeur Jos Out
besloten om de dagelijkse leiding van Beckhoff Automation BV vanaf 2 januari 2019
over te dragen aan Jurjen Verhoeff, die de positie van Managing Director Operations
zal gaan vervullen en John Stut, die de positie van Managing Director Sales zal gaan
vervullen. Jurjen Verhoeff is al 22 jaar werkzaam bij Beckhoff en John Stut 16 jaar.
Jos Out zal terugtreden als Managing Director en zal een nieuwe positie als Advisor
New Business Innovation and Strategy gaan bekleden, om van daaruit het nieuwe
management optimaal te kunnen ondersteunen.

Jos Out is reeds in 1991 gestart met de vertegenwoordiging van Beckhoff in Nederland middels zijn
eigen onderneming Industrial Automation Link BV. In 1991 was de introductie van de Beckhoff PC
gebaseerde besturingstechnologie in Nederland nog als zeer revolutionair te bestempelen. Deze aanpak
bleek echter al wel direct zeer succesvol en heeft zich verder doorgezet en bewezen. Vanaf januari 2017
heeft Beckhoff Duitsland Industrial Automation Link BV overgenomen en daarmee een officiële Beckhoff
dochterfirma gerealiseerd in Nederland. Op dit moment heeft Beckhoff Automation BV in Nederland
een marktaandeel van meer dan 10% bereikt binnen de machinebouwbranche.

Beckhoff is toonaangevend op het gebied van: PC based control, Soft PLC, Artificial Intelligence, IoT,
Industry 4.0, Robotics en Vision.

Beckhoff is een zeer succesvolle onderneming, met de hoogste groeipercentages in de markt op het
gebied van industriële automatisering. Het gemiddelde groeipercentage van Beckhoff Automation BV
bedraagt reeds jarenlang meer dan 15% per jaar.

De strategie die Beckhoff Automation BV volgt is om de business verder uit te rollen, het succes te
continueren en daarmee verdere groei te realiseren. De oprichting van nieuwe vestigingen in Eindhoven,
Enschede en Rotterdam/Delft zullen vermoedelijk aan deze groei en een nog directere ondersteuning
van de lokale klanten kunnen bijdragen.
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