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Leusden, 16-11-2021 
 
 
Betreft: Informatie lidmaatschap vereniging PI Nederland 
 
 
Hierbij ontvangt u de lidmaatschapsinformatie van de vereniging PI Nederland. 
 
De vereniging is opgericht in 1994 en heeft tot doel de PROFIBUS & PROFINET, IO-Link en Omlox standaard in 
Nederland uit te dragen. De internationale PI missie luidt: 
 

We zijn en willen de wereldwijde marktleider blijven op het gebied van veldbussen voor zowel de 
discrete - alsmede de procesindustrie. Wij willen onze klanten, onze leden en de pers voorzien met de 
beste oplossingen, voordelen en informatie. 
 
We verbinden ons met en beschermen de standaard voor open communicatie en besturing in de 
discrete- en procesindustrie. 
 
Door middel van verschillende gezamenlijke acties van de leden wil de vereniging bijdragen aan deze 
missie. 

  

 ‘Voor ons configureerbare veiligheidssysteem hebben wij een aantal 
Gateways om het systeem op een controller met PROFIBUS of PROFINET 
aan te sluiten. Zo maken we systemen onderdeel van de aanwezige 
infrastructuur. Met het lidmaatschap van PI Nederland laten we zien dat we 
ook kunnen meedenken en meepraten over de verschillende 
technologische ontwikkelingen. Christian van Os - elobau Benelux 

Als technologieleverancier is ABB belanghebbend bij een sterk technologie 
platform rond PROFIBUS, PROFINET en IO-link. Hiermee kan ABB haar klanten 
een stabiel, open en breed gedragen communicatie platform bieden, die ook 
naar de toekomst toe gegarandeerd te onderhouden is. Daarnaast kunnen we 
met een breed gedragen industrie standaard de (ontwikkel)kosten zo laag 
mogelijk houden, wat niet onbelangrijk is in een concurrerende markt.  
Peter Hollebrandse – ABB  

Siemens als een van de toonaangevende leveranciers op het gebied van 
industriële automatisering, vindt het erg belangrijk om kennis te delen. PI 
Nederland is een prima platform wat de mogelijkheid biedt om kennis te delen 
en ervaringen met andere partijen uit te wisselen. 
De mogelijkheden zoals nieuwsbrieven, PROFIdagen en verschillende beurzen 
zijn uitstekende middelen om onze producten te promoten en klanten kennis te 
laten maken met technologieën zoals PROFIBUS, PROFINET en IO-Link.  
Zeljko Simic - Siemens 
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Wat kan het voor u betekenen om lid van PI Nederland te worden: 
 

 

Gebruik van PROFIBUS, PROFINET, IO-Link en OMLOX logo’s en lidmaatschaps button 
Als lid van de PROFIBUS vereniging heeft u het recht om het PROFIBUS, PROFINET, IO-Link en OMLOX logo’s 
en een button waaruit blijkt dat u lid bent op uw uitingen te plaatsen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
plaatsing op uw briefpapier, in mailings, op uw internetsite, enzovoorts. 
 
 

        
 
 
Toegang tot de PROFIBUS & PROFINET- standaarden, profielen, richtlijnen en tools. 
De internationale vereniging beschikt over een database aan technische kennis. Door middel van een eigen 
password krijgen leden toegang tot alle informatie over de standaarden, de verschillende profielen van de veldbus 
en de richtlijnen voor opbouw, uitvoering en realisatie. Deze informatie is 24 uur per dag beschikbaar op de 
internationale site. 

 

Nationale promotie met internationale techniek! 

 

Het hele jaar door zetten wij gezamenlijk met de leden activiteiten op welke bijdrage aan de doelstelling 

van de vereniging. Daarnaast krijgen alle leden die lid zijn van de vereniging aan het einde van het jaar de 

contacten die wij gezamenlijk hebben opgedaan.  

 

 

Deelname aan de PROFIdag (PROFIBUS, 
PROFINET & IO-Link), workshops en 
collectieve platformen 

 
PI Nederland organiseert eens per jaar de 
PROFIdag. Deze dag is specifiek bedoeld voor 
leden, de relaties en prospects van de leden. 
Tijdens de bijeenkomsten komen diverse 
technische aspecten en de praktische 
toepassing van PROFIBUS, PROFINET en IO-
Link aan de orde. Tijdens deze dagen is er voor 
de leden de mogelijkheid hun bedrijf, producten 

en/of diensten te presenteren door middel van een table-top. Voor leden is deelname aan deze dag tegen een 
zeer geringe bijdrage mogelijk. Ook organiseert de vereniging vaak selectieve workshops over selectieve 
onderwerpen als diagnose, veiligheid enz. 
 
Internationale deelname aan beurzen 
Voor leden van PI Nederland mogelijk op internationale collectieven deel te nemen, zoals op de SPS en 
Hannover Messe, hiervoor gelden additionele prijzen.  
 
Online marketing 
De vereniging beschikt over een eigen media portaal www.profibus.nl, www.profinet.nl en www.io-link.nl. 
Gekoppeld aan de internationale website www.profibus.com. Deze site houdt de Nederlandse markt op de hoogte 
van de activiteiten en de nieuwe producten van de leden van PI Nederland. Jaarlijks een groeiend platform, 
waarbij de bezoekers veelal op zoek zijn naar bepaalde producten die werken met PROFIBUS, PROFINET en 
IO-Link. Als lid krijgt u een uitgebreide bedrijfsvermelding en kunt u onbeperkt gratis producten posten.  
 
E-nieuws - E-news  
De vereniging zorgt ervoor dat de leden en eindgebruikers steeds voorzien worden van de nieuwste informatie 
rondom PROFIBUS & PROFINET. Vier maal per jaar schrijven wij een e-nieuwsbrief uit naar een bestand van 
4.200 contacten. Leden leveren hierbij de input, deze input kan eventueel doorgeplaatst worden voor 
internationale publicatie in het PROFInews. 
 
Medewerker 
De vereniging heeft een medewerker in dienst in de functie van manager van de Nederlandse organisatie. In zijn 
taak is hij continue bezig om de benefits voor de leden te vergroten. Hierbij kunt u denken aan de organisatie van 
eerder genoemde seminars, het bijhouden van de website, een effectieve bijdrage om uw referentieartikelen in 
vakbladen geplaatst te krijgen, enzovoorts. De vereniging heeft zich hiermee bewezen als een slagvaardige 
organisatie. De toezeggingen die worden gedaan blijken in de praktijk in heel succesvolle acties te worden 
omgezet. In deze activiteiten komen alle voordelen van het lidmaatschap tot uiting. 

http://www.profibus.nl/
http://www.profinet.nl/
http://www.io-link.nl/
http://www.profibus.com/
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De benefits van een lidmaatschap in het kort: 
 
1.     Wees een PROFInetworker: Maak deel uit van het wereldwijde netwerk PI’s en gebruik het! 

• Door de leden kunnen wij een technisch platform bieden, vertegenwoordigd op elk continent, PI is ‘s 
werelds meest invloedrijke belangengroep op het gebied van industriële communicatie. Al meer dan 20 
jaar is PI het neutrale platform waar u alle relevante automatisering fabrikanten kunt ontmoeten 

• PI behartigt uw belangen wereldwijd 
 
2.     Global technologieën in goede handen 

• PI beheert de technische ontwikkeling voor u: PROFIBUS – ‘s werelds toonaangevende veldbus / 
PROFINET – de toonaangevende Industrial Ethernet standaard 

• Door middel van het lidmaatschap kan de community nieuwe protocollen en application profiles 
ontwikkelen; zoals PROFIsafe, PROFIenergy & PROFIdrive 

• Kosteloze toegang tot alle PROFIBUS & PROFINET-standaarden, profielen en richtlijnen op 
PROFIBUS.COM 

• Deelname aan werkgroepen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen en aanvullende functionaliteit 
 
3.     Promotie / marketing / verkoop 

• Er is een internationale site (www.profibus.com) die jaarlijks meer dan vijf (5) miljoen keer wordt 
geraadpleegd, deze wordt gelinked naar de nationale site profibus.nl. 

• Veel oriënterende potentiële gebruikers van industrieel ethernet komen via het portaal profibus.nl terecht 
op de sites van de leden, ieder lid kan gratis een link plaatsen naar de homepage. PROFIBUS.nl, 
PROFINET.nl en IO-Link met meer dan 5000 gebruikers en 17.500 weergaven, dus mis dit online 
kanaal niet. 

• Mogelijkheid tot deelname aan collectieve stand op verschillende vakbeurzen 

• Mogelijkheid tot deelname aan beursgedeelte bij congressen en bij de PROFIdag 

• Internationale promotie via “PROFInews” 

• Nationale promotie via “PROFInieuws” 

• Kosteloze opname van nieuwe producten en/of diensten in PROFInieuws 

• Kosteloze opname van nieuws van leden (product- en diensteninfo) 

• Kostenloze plaatsing productnieuws & applicatieverhalen in PROFI e-nieuwsbrief 

• Bestand van standbezoekers na activiteiten zoals beursdeelname, webinairs en seminairs 

• Potentiële klanten ontmoeten tijdens activiteiten van PI Nederland 

• Gebruik de netwerk momenten en kom direct in contact met de collega lidbedrijven 

• Uw logo zichtbaar bij de activiteiten van PI Nederland 
 
4.     Gebruik logos en marketingmateriaal 

• Kosteloos gebruik van PROFIBUS & PROFINET, IO-Link, OMLOX logo’s en PI International 
Lidmaatschap Button (LET OP: voor het tonen van een PROFIBUS / PROFINET logo moet men lid zijn 
van de vereniging) 

• Gebruik het “PI logo” voor het promoten van de nadrukkelijke samenwerking / ondersteuning van 
PROFINET – PROFIBUS 

 
5.     Waarborgen / inzetten van technische kennis 

• Korting bij deelname aan trainingen bij de PROFIBUS & PROFINET Competence Centers  

• Opname in mailinglist voor actueel / laatste nieuws 

• Eenvoudige toegang tot technische documentatie 

• Direct in contact met de collega lidbedrijven 

• Toegang tot PI Forum 

• Toegang tot webinars 

• Global PICC-netwerk biedt expertise en ondersteuning in technische zaken 

• Kosteloze toegang tot alle PROFIBUS & PROFINET-standaarden, profielen en richtlijnen op 
PROFIBUS.COM 

 
6.     Productontwikkeling 

• Het gebruik van octrooien in overeenstemming met de IPR-beleid: Geniet van de voordelen van de 
overeenkomsten ondertekend door PI. 

• Toegang tot de nieuwste PROFIBUS & PROFINET standaarden 
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• Ident-numbers tegen ledenprijs 

• Korting op registratie en certificatie van producten 

• Certificering ondersteuning 

• Certificaten worden gratis verstrekt voor PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe of PROFIdrive producten 
van PI volwaardige leden, nadat het product is geslaagd voor de certificering test op een PI-Test 
Laboratory. Contact opnemen met PI Test Laboratorium voor meer informatie over de certificering te 
testen en de kosten voor de test. 

 
7.     Gericht op de eindgebruiker 

• Kosteloze online publicatie van GSD-files in de GSD-bibliotheek 

• Kosteloze vermelding van producten in de Online Product Guide op www.profibus.com / www.profibus.nl 
 
8.     En meer 

• Kortingen bij verschillende partner bedrijven 

• Samenwerking mogelijk binnen PROFIstudents project, laat de nieuwe generatie met uw producten 
werken 

 
Wat omvat uw bijdrage om ook deze benefits te verkrijgen: 

 

Lidmaatschapstarief (2022) 
 
tot 10 medewerkers  (contributie € 1.230,-) 
10 tot 100 medewerkers  (contributie € 2.210,-) 
101 tot 1000 medewerkers (contributie € 4.057,-) 
 
 
In de bijlage ontvangt u het inschrijfformulier. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen. U kunt ons benaderen via het telefoonnummer 033 465 05 07.  
 
Wij danken u voor uw interesse in onze vereniging en zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
PI Nederland – PROFIBUS, PROFINET, IO-Link en OMLOX 
 
 
 
Susanne van Boxtel 

http://www.profibus.com/
http://www.profibus.nl/

