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ANDRÉ WEIGAND

Hans Zijlstra: “Je moet de Development 
Club zien als een netwerkclub”. 
(foto’s: André Weigand)

Zijlstra doet zijn verhaal. Hoe het 
begon in 1994, toen klinkende 
namen zoals Betronic-directeur 

Bert Huiberts en elektronica-duizend-
poot Dick Rakhorst de club opzetten. 
“De Development Club was een aparte 
vereniging; je betaalde instapgeld en 
een jaarlijkse contributie”, herinnert 
Zijlstra zich. “Later werd het een cluster 
binnen de branche Industriële Elektro-
nica van het FHI. Elk FHI-lid van de 
branche IE kan daarom lid worden van 
de Development Club. Uiteraard vra-
gen we naar de beweegredenen en 
benadrukken we dat we leden zoeken 
die samenwerking nastreven. Maar er 
is geen sprake van ballotage. En nee, er 
is ook niet zoiets als een statuut op 
grond waarvan je verplicht zou zijn om 
je kennis te delen. Natuurlijk, je hebt 
altijd actieve en minder actieve leden. 
De laatste categorie valt er op den duur 
wel tussenuit. Je moet de Development 
Club zien als een netwerkclub, opge-
richt om samenwerking te bevorderen. 
Daar waren indertijd subsidies voor. 
Deelname is in zekere zin vrijblijvend, 
maar het is wel de kraamkamer van 
het serieuze broertje DevLab. Daar gaat 
de samenwerking veel verder. 
 
Devlab
In 2004 besloten twaalf mkb-bedrijven 
om nog intensiever kennis met elkaar 
te delen en een researchlaboratorium 
in het leven te roepen. Dat werd Dev-

lab, inmiddels een expertisecentrum 
voor draadloze netwerktechnologie 
met lijnen naar het het bedrijfsleven, 
de onderzoekswereld en het onderwijs. 
Draadloze sensornetwerken krijgen de 
meeste aandacht. Deelnemende be-
drijven leggen een volle procent van 
hun loonsom in. Er is een full time di-
recteur, en er wordt een pand voor ge-
huurd op de campus van de Eindhoven-
se Technische Universiteit. Daar wordt 
serieuze IP ontwikkeld. De leden van 
DevLab mogen er vervolgens gebruik 
van maken.

Techniek voorop
Vergaarde kennis mag je als DevLab-lid 
dus commercieel aanwenden. Daarbij 
gaat het nadrukkelijk om techniek en 
niet om producten, verduidelijkt Zijl-
stra, die zo’n vijf jaar geleden Herman 
Tuininga opvolgde als voorzitter van de 
stuurgroep. “Een techniek dus. Voor 
een product heb je wel wat meer no-
dig: een laag applicatiesoftware, of 
juist hardware. Wat je deelt, is basis-
technologie. Wat de verdeelsleutel is 
als je een techniek gebruikt en vervol-
gens uitstapt... daarvoor is een afkoop-
regeling, dat is wel dichtgetimmerd”, 
weet hij.  

Nog meer samenwerking
Op de vraag waar het naartoe moet 
met de Development Club – meer le-
den, bredere horizon? – houdt Zijlstra 

het bescheiden. Nóg meer samenwer-
king, dat is zijn doel. “Want samenwer-
king is hét bewijs dat de formule werkt. 
Als Development Club zijn wij de 
kraamkamer. Bedrijven die serieuze sa-
menwerking zoeken gaan een stap ver-
der met het Devlab. Natuurlijk zijn er 
nog best bedrijven die lid zouden kun-
nen worden, misschien wel vijftig. Of 
ze allemaal nog evenveel toegevoegde 
waarde zouden bieden...? Het harde 
criterium is natuurlijk of ze zich bezig-
houden met elektronica-ontwikkeling. 
Overigens, Elincom ontwikkelt niet en 
is wel lid. De veertig merken die wij ver-
tegenwoordigen, ontwikkelen wél. Zo 
bezien doen wij meer dan sommige 
andere leden. Nogmaals, waar het in de 
Development Club om draait, is samen-
werking, meer synergie. Dat vergroot 
de slagkracht van de branche: de Deve-
lopment Club als ‘portal naar techniek’. 
Je komt toch wat makkelijker binnen 
bij grote bedrijven als ASML.”

Halen en brengen
De gedachte achter de beoogde ken-
nisdeling is natuurlijk niet nieuw en zal 
door sommigen met argwaan worden 
bezien. Komt er niemand op het idee 
om vooral veel te halen en niets te 
brengen? Als Apple voor een simpele 
knijpbeweging waarmee het aanraak-
scherm van een smartphone wordt be-
roerd al miljoenen denkt te moeten 
cashen bij concurrent Samsung... Maar 

Zestig leden heeft de Development Club tegenwoordig. Allemaal 
specialisten. Samen vormen ze een krachtig netwerk van technische 
ontwikkelingsbedrijven, thuis in de hogeschoolonderwerpen van de 
elektronica: mechatronica, (draadloze) sensortechnologie, en embedded 
software. Onder het huidige voorzitterschap van Elincom-directeur Hans 
Zijlstra is de koers nog dezelfde als bij de oprichting in 1994: technische 
meerwaarde door samenwerking van de leden; het zoeken en aanvullen van 
elkaars competenties. 

De hogeschool van de elektronica

Development Club: 
portal naar techniek
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Elektronica-ontwikkeling

“We proberen juist de mensen van buiten de branche te bereiken”. 

Zijlstra is optimistisch. “Daar heb je het 
over 1-op-1 concurrenten die zich op de-
zelfde markt begeven en dezelfde doel-
groep bedienen. Binnen de Develop-
ment Club en DevLab zijn geen twee 
leden identiek, er is altijd een andere 
competentie, meerwaarde of een an-
dere markt die zij bedienen. Dat onder-
scheid wordt door de markt wel her-
kend. Hoe dan ook, hier werkt die ken-
nisdeling.” 

In de Development Club leer je elkaar 
kennen. In projecten snuffel je eens aan 
elkaar. Je krijgt zicht op andermans 
competenties en je bouwt een vertrou-
wensband op. Op bijeenkomsten geven 
nieuwe leden een elevator pitch over 
zichzelf. Anderen laten iets van hun ac-
tiviteiten zien in de vorm van een aan-
wijzing op de tafel ‘Be proud and show 
it’. De winnaar gaat met een beeldje 
naar huis, de Delphi, dat hij bij een vol-
gende bijeenkomst weer inlevert voor 
een nieuwe winnaar. Elk kwartaal wordt 
een uitje georganiseerd. Het Centraal 
Boekhuis en de windtunnel van NLR 
waren recente doelen. Dan zijn er ook 
nog de Lemmer-dagen, elk jaar in de zo-
mer. Daar worden klanten uitgenodigd 
met een technisch probleem, Vander-
lande bijvoorbeeld, of Rijkswaterstaat. 
In totaal passeren er in Lemmer zo’n 
vier cases. Leden kiezen waar ze bij aan-
haken. Zodoende faciliteert de Develop-
ment Club de eerste stappen naar een 
project. Ook als daar niet meteen iets 
concreets uitkomt, weet je in het ver-
volg wel meteen wie het hoofd R&D 
van Vanderlande is. Dat kan helpen bij 
een volgend contact. Business creëren 
dus. Dat gaat verder dan de initiële op-

zet, namelijk: ‘je hebt een project en je 
gaat niet alles zelf doen, wie kun je erbij 
betrekken?’

Future Technology
Tot slot presenteert de club zich in de 
maand februari aan potentiële klanten 
op Future Technology Today. “Op een 
beurs als Het Instrument of de E&A ver-
dwijnen onze ontwikkelmannen een 
beetje in het geweld van de distribu-
teurs en de grote merken”, vindt Zijl-
stra. “Tijdens Future Technology Today 
verzorgen zij heel korte pitches, parallel 
in twee zalen. Daar kun je als klant 
ideeën opdoen. Juist de mensen van 
buiten de branche proberen we zo te 
bereiken, een beddenfabrikant bijvoor-
beeld. Of andere fabrikanten uit de 
zorg, of een verzekeraar. De markt is zo 

divers, het blijft een beetje met hagel 
schieten.” Mensen van buiten, dus. 
Want in de branche zijn de kaarten wel 
geschud, daar kent iedereen iedereen. 
Zijlstra probeert het daarom bij andere 
clubs, zoals de EMC-ESD Vereniging, of 
Plot. Of hij vraagt Willem van Raalte 
van de branche Laboratorium Technolo-
gie om aan te geven wie van zijn leden 
zelf iets produceert. Die bedrijven no-
digt hij vervolgens uit. Daarbij merkt 
hij, dat hij nog verder zou willen door-
dringen, tot bijna de gebruikerslaag, 
een zorgverzekeraar of een instelling. 
Want als die eens konden aangeven 
wat ze precies willen... n

Future Technology Today 2013 vindt plaats 
op 31 januari, bij FHI in Leusden. Informatie 
is te vinden op de website www.fhi.nl/ftt

Tweetraps 
benadering werpt vruchten af

Het DevLab kent twee benaderingen. De eerste richt zich op het ultieme product 
of droomproject dat kan dienen als richtlijn bij het definiëren van onderzoek en 
ontwikkeling. Spinoffs vormen een belangrijk bijproduct en zijn interessanter dan 
het product zelf; denk aan de Atalanta robotvlinder. 
De andere benadering is gebaseerd op een technologieconcept, zoals bijvoorbeeld 
MyriaNed leidde tot de beschikbaarheid van technologie die DevLab-leden in hun 
eigen producten kunnen toepassen. Het definiëren van zo’n technologieconcept 
gebeurt doorgaans op basis van een project uit de eerste benadering. 
Dat deze strategie hout snijdt, blijkt weer eens uit de onlangs gepubliceerde 
ranglijst met 100 concrete innovaties, die als de grootste en belangrijkste innova-
tieprijs voor bedrijven in het MKB wordt beschouwd. Syntens innovatiecentrum, 
NL Octrooicentrum, Mercedes Benz en NRC Handelsblad presenteerden de ranglijst 
voor de zevende keer. De derde en de zevende plaats in de lijst worden ingeno-
men door DevLab-leden, respectievelijk ICY met een slimme thermostaat en BMA 
Ergonomics met de Smartchair, waarvoor SallandElectronics de elektronica en de 
embedded software ontwikkelde. 


