
Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat makkelijk 

via ikt.nl dankzij de profielen van leden. Toch gaat er niets boven het 

echte kennismaken. Bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten 

van IKT. Én in Twentevisie maakt u nu ook elke editie kennis met een 

nieuwe deelnemer van IKT. 
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Wat is Freedom Innovations Europe? 

Freedom Innovations ontwikkelt onder-

beenprotheses in nauwe samenwerking 

met instrumentenmakers en geampu-

teerden. Het bedrijf startte in 2002 in de 

Verenigde Staten en heeft nu 25 patenten 

en 20 productmerken. Claudia Gerhmann 

is sinds 2013 de general manager van de 

vestiging in Enschede.

Aan wie levert u?

In bijna alle Europese landen leveren we 

direct aan de orthopedisten. In andere 

landen - in totaal 40 - aan distributeurs. 

Duitsland is daarbij voor ons een belang-

rijke markt. Onze protheses zie je overal 

waar mensen een deel van een (onder)

been moeten missen. Bijvoorbeeld door 

een ongeval, oorlog of ziekte.

Wat is de kracht van het bedrijf?

Concurrenten maken protheses voor het 

hele lichaam. Wij zitten in een nichemarkt 

en we hebben door onze specialisatie juist 

veel kennis op het gebied van protheses 

voor het (onder)been.

Wat is úw kracht in het bedrijf?

De afgelopen jaren heb ik in meerdere 

internationale bedrijven in onder meer 

Twente de nodige ervaring opgedaan. De 

leukste ervaring was tot nu toe het laten 

uitgroeien van een bedrijf. Mijn taken rich-

ten zich nu onder meer op het financiële, 

IT- en HR-gedeelte. 

Wat verwacht u van IKT?

Allereerst dat ik met andere collega’s erva-

ringen kan uitwisselen en netwerken. Het 

staat namelijk al jaren in mijn agenda om 

IKT te bezoeken. Daarnaast ben ik voor-

zitter van de Stichting Financieel Netwerk 

Twente, waarbinnen financieel managers 

vier tot zes keer per jaar bij elkaar komen. 

Het lijkt ons interessant om eens samen 

met IKT een bijeenkomst te organiseren.

Wat is uw boodschap aan IKT’ers?

Via het IKT-netwerk verbreedt u uw 

horizon en kunt u opgedane kennis delen, 

maar ook gebruikmaken van de kennis en 

ervaring van de leden.
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missen door 

oorlog”


