
 
 

 
          

 
 
PERSBERICHT – Nijmegen, 15 december 2020 
Start van Photonics Assembly Consortium: PODIUM 
Een uniek ecosysteem dat het assembleren van integrated photonics versnelt en standaardiseert 
Vandaag hebben Chip Integration Technology Center (CITC), Tegema, PI (Physik Instrumente) en PHIX 
hun nieuwe Photonics Assembly Consortium met de naam PODIUM gelanceerd. Het initiatief wordt 
gefinancierd door PhotonDelta en CITC. PODIUM verwijst naar PIC Open Development Infrastructure 
for Universal Markets. Het consortium leidt een programma waarin optische uitlijningstechnologie, 
assemblage en verpakking wordt ontwikkeld voor een breed scala aan geïntegreerde fotonische 
toepassingen. Als sleuteltechnologie is fotonica de motor van veel relevante innovaties, bijvoorbeeld 
datacommunicatie - waar veel energie mee bespaard kan worden - en medische technologie - om 
betere en goedkopere gezondheidszorg mogelijk te maken.  
 

CITC maakt gebruik van het modulaire machineplatform van Tegema. Hiermee kan een breed scala 
aan beweging-, proces- en handlingmodules worden geïntegreerd. Het platform maakt gebruik van 
de allernieuwste bewegingshardware en firmware van PI, die ultrahoge bewegingsprecisie en actieve 
optische uitlijningsroutines mogelijk maakt. Barry Peet, General Manager van CITC, over de 
toegevoegde waarde van het consortium: “PODIUM zal klanten helpen om hun integratie- en 
verpakkingsoplossing te optimaliseren voordat ze tot volumeproductie over gaan, ofwel door het 
resultaat over te dragen naar PHIX om optische assemblagediensten aan te bieden, of terug naar de 
klant voor eigen productie met behulp van het Tegema-platform. De rol van innovatiecentrum CITC is 
ideaal voor het combineren van de expertise en capaciteiten van de 3 betrokken partners zodat 
maximale meerwaarde voor de eindklant kan worden gecreëerd." 
 
Als groeiversneller voor de Nederlandse geïntegreerde fotonica-industrie, ondersteunt en financiert 
PhotonDelta dit consortium. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie 
Gelderland en Brainport Development, als stakeholders van PhotonDelta. Ewit Roos, CEO van 
PhotonDelta vult aan: “De ontwikkeling van productieapparatuur die is afgestemd op de behoeften 
van producenten van geïntegreerde fotonica is essentieel voor het versterken van de groei van de 
Nederlandse fotonica-industrie. Het stelt spelers in staat om de apparaten en systemen waar de 
markt om vraagt op efficiënte en betrouwbare wijze te produceren. Op dit moment zijn de 
verpakkingskosten van fotonisch geïntegreerde chips relatief hoog vergeleken met de totale kosten 
van de module. Bij PhotonDelta streven we naar massale acceptatie van deze technologie, om deze 
kosten omlaag te en de technologie toegankelijker te maken. We geloven dat het initiatief van CITC, 
Tegema, PI en PHIX ons dichter bij dat doel zal brengen." 
 
Fotonica is de motor van veel relevante innovaties. Een doorbraak wordt belemmerd door hoge 
assemblagekosten: tot 80% van de totale kosten van een product zit in de elektrische en optische 
verpakking. Vooral de optische verpakking vereist een monotone en tijdrovende actieve uitlijning van 
alle optische componenten. "Actief" betekent in deze context dat het apparaat moet worden 
ingeschakeld terwijl de prestaties tijdens het uitlijnen worden geoptimaliseerd. 
CITC combineert kennis van elektrisch en optisch assembleren om een overtuigende innovatie op het 
gebied van fotonica packaging te creëren ter ondersteuning, ontwikkeling en evaluatie van 
apparatuur, processen, standaardisatie en nieuwe technologieën. 



 
 

 
          
 
About CITC 
Chip Integration Technology Center (CITC) is a non-profit joint innovation center that specializes in heterogeneous 
integration and advanced packaging technology. It is a place where companies, research and educational institutes work 
together on bridging the gap from academics to industry and create new and better solutions. We offer access to 
innovation, infrastructure and education. 
www.citc.org 
 
About PHIX 
PHIX provides assembly and packaging services for photonic integrated circuits (PICs), supporting all major technology 
platforms, like InP, Si and SiN. We are specialized in hybrid integration of chip-to-chip and fiber-to-chip modules. We 
provide both prototype and high-volume assembly and offer contract manufacturing for individual process steps. We offer 
a state-of-the-art infrastructure in The Netherlands, supporting the European and worldwide industrial development of 
PICs. 
www.phix.com 
 
About PhotonDelta 
PhotonDelta is a growth accelerator for the Dutch integrated photonics industry. Its objective is to promote the adoption of 
integrated photonics and support companies to get prioritized access to the Dutch Integrated Photonics supply chain. 
Furthermore, PhotonDelta runs a new business creation program that provides companies, ranging from startups to SMEs 
and big organizations, with access to strategy, market, and funds.  
www.photondelta.com 
 
About PI 
PI (Physik Instrumente), headquartered in Karlsruhe, is the market and technology leader for high-precision positioning 
technology and piezo applications in the semiconductor industry, life sciences, photonics, and in industrial automation. In 
close cooperation with customers from all over the world and for 50 years now, PI's specialists (approx. 1,300) have been 
pushing, again and again, the boundaries of what is technically possible and developing customized solutions from scratch. 
More than 350 granted and pending patents underline the company's claim to its leadership. PI has six production sites and 
15 sales and service offices in Europe, North America, and Asia. 
www.physikinstrumente.com/en 
 
About Tegema 
TEGEMA is a multidisciplinary system integrator with over 100 passionate engineers and business consultants. Founded in 
1976, we have over 40 years of experience in the field of customized precision mechanics and mechatronics and combine 
this experience with the latest robotics, software and big data technologies to optimize production performance in the high 
tech industry. 
www.tegema.nl  
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