
TOMAS DE BOER NIEUWE TEAMLEADER SMART INDUSTRY KONING & HARTMAN 

Amsterdam, 2 november 2016 – Koning & Hartman heeft onlangs Tomas de Boer benoemd tot 

Senior Consultant Industry. Tomas zal in deze rol leiding gaan geven aan het Smart Industry 

Team van Koning & Hartman, met een focus op Robotica & Mechatronica.   

Met deze benoeming geeft Koning & Hartman invulling aan de ambitie om de positie op het gebied van de 

Smart Industry en Robotica verder te versterken. Tomas is dankzij zijn Master of Science Mechanical 

Engineering en PhD Robotics gespecialiseerd in Smart Industry. Hij deed eerder ruime internationale 

ervaring op op het gebied van robot-oplossingen in Spanje en de Verenigde Staten.  

“Wij zijn verheugd met de toevoeging van Tomas de Boer aan ons Smart Industry team. We beschikken 

over een compleet portfolio producten en oplossingen op het gebied van industriële automatisering en Smart 

Industry. Onze specifieke kennis en ervaring op dat vlak maken ons uniek. Dat uitgangspunt zorgt ervoor 

dat we voor klanten middels de mogelijkheden die Smart Industry biedt onderscheidend vermogen kunnen 

creëren.” aldus Rob van Os, directielid Koning & Hartman.  

 

Koning & Hartman heeft jarenlange ervaring op het gebied van slimme oplossingen voor industriële 

omgevingen. Recentelijk kondigde het technologiebedrijf een partnership aan met ORTEC, specialist op het 

gebied van big data analyse. Vanwege haar vooruitstrevende visie en hoge kennisniveau op het gebied van 

Smart Industry is Koning & Hartman begin 2016 door het Ministerie van Economische Zaken benoemd als 

Smart Industry Ambassadeur. 

 

----Einde Persbericht----- 

 

Koning & Hartman 

Met ruim 700 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We 

adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen 

met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, Alcatel-Lucent, 

Motorola, Nexcom, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de 

BENELUX. Sinds 2012 is Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het 

bedrijf voor haar MVO activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal, Geldermalsen en Vilvoorde (België). 
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