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RONNY VAN ’T OEVER,
MICRONIT MICROFLUIDICS

HOE JE WERELDMARKTSPELER
WORDT IN
MICROFLUIDICA
THEMA:
WORLD TECH IN SPACE
TIEN JAAR DEVLAP
HIGH END SMEEROLIELAP

Mens en
Technologie
Robots die de mens de baas worden, artificial Intelligence, big data,
stamcellen op een chip, de beïnvloeding van hersenfuncties, het zijn hypes
van nu. De aura van Stephen Hawking neemt goddelijke vormen aan. Als hij
zegt dat de mens de controle over technologie gaat verliezen, dan zal het
wel waar zijn.

publicaties
Eerdere uitgaven van Signalement

Dit jaar honderd jaar geleden lanceerde Einstein zijn relativiteitstheorie. Dat

zijn terug te vinden op www.fhi.nl

was nog eens een tijd. Als er één periode geweest is in onze moderne
geschiedenis waarin de technologieontwikkeling bedreigend hard ging, dan
was het wel de periode rond 1900. Maar het was al eerder aan de hand.
Neem nou de tijd van Descartes of van Da Vinci. De eerste leefde rond 1600.
Da Vinci honderd jaar eerder. Het lijkt wel iets van elke nieuwe eeuw.

Redactie

Moeten we echt bang zijn dat technologie de mens gaat overheersen? Ja en

Bureau FHI

nee natuurlijk. Inderdaad blijken dingen fout te lopen als de technologische

Emmar Sinnige

ontwikkelingen heel hard gaan. De uitvinding van de lopende band maakte

Kees Groeneveld

massaproductie mogelijk, maar leidde ook tot gruwelijke misstanden in

Paul van Nieuwenburg, MUNTZ

fabrieken. De eerste treinreizigers schijnen regelmatig een whiplash te
hebben opgelopen, alleen al van het optrekken en stoppen. Er was een

Redactieadres

tijd dat mensen die regelmatig met een computer werkten een ‘muisarm’

Postbus 366, 3830 AK LEUSDEN

kregen. De huidige generatie jonge mensen weet niet meer wat dat is, of

Telefoon: (033) 465 75 07

liever gezegd, wás.

Fax: (033) 461 66 38
Internet: www.fhi.nl

Zeker, er zijn ethische grenzen. Met name de wereldoorlogen hebben

E-mail: info@fhi.nl

ons dat geleerd. Die catastrofes namen hun proporties aan vanwege de
technologie die beschikbaar kwam. Met name de Eerste Wereldoorlog,

Advertentieverkoop

inderdaad ook honderd jaar geleden, werd de meest gruwelijke oorlog ooit.

www.jetvertising.nl

Niemand besefte wat alle technologie die toen net nieuw was zou uitrichten.

Telefoon: (070) 39 90 000
Vormgeving

‘Het loopt heus niet uit de hand’

MUNTZ
Het goede nieuws is dat dergelijke periodes waarin de mens moet leren
Cartoon

omgaan met nieuwe technologie nooit heel lang duren. Iedere keer hebben

Studio Artjan

we moeite om alles wat kán in te zetten ten gunste van de mensheid in
plaats van tot ondergang van de soort. Maar het is zeker niet structureel uit

Druk

de hand aan het lopen. De zegeningen van technologie blijven groeien. Het

Drukkerij Van de Ridder

is als met medicijnen. Lees de bijsluiter en let op de bijwerkingen.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Ons FHI Federatiecongres op 16 april adresseert een actueel thema: ‘mens

nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten

en technologie, bedreiging of zegen en kans?’

en onvolledigheden niet worden ingestaan
en aanvaarden de auteurs, redactie en het
bureau van FHI geen aansprakelijkheid.

colofon

kees groeneveld
groeneveld@fhi.nl
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4 interview

Ronny van ’t Oever, Micronit Microfluidics

‘Enschede, Rusland,
Silicon Valley, Enschede’
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Uitvinder of onderzoeker? Of ondernemer? Dat laatste in ieder geval.
Een behoorlijk ondernemende ondernemer zelfs. Die direct na zijn studie
natuurkunde aan de UT een bedrijf oprichtte om daarmee een plek in
de wereldtop te veroveren. Dat eerste, uitvinder, dat is ie ook, misschien
nog wel meer dan ondernemer. Dames en heren, mag ik u voorstellen:
Willie Wortel! Eh sorry… Ronny van ’t Oever, ondernemer, uitvinder en op
een haar na onderzoeker.
tekst paul van nieuwenburg fotografie leo de jong

Je zult maar een uitvinding doen. Een

het om. Weddenschap gewonnen. Op naar

baanbrekende. En dan niet na een half leven

Californië. Op naar Abbott!”

lang als een excentrieke kluizenaar in een
laboratorium vol borrelende reageerbuisjes,

Waar je met het onderzoek bent begonnen

sinistere machines waar angstaanjagende

dat uiteindelijk resulteerde in je uitvinding,

flarden elektriciteit uit ontsnappen, een plank

omdat je traditionele analysesystemen te

vol met glazen potten met proefdieren op sap

groot en omslachtig vond.

en een schoolbord vol krankzinnige formules

“Ik kwam er achter dat de onderzoeksresultaten

– inderdaad, de gekke professor – gezwoegd

niet de informatie opleverden waar men

te hebben om dat ene moment waarin alles

naar op zoek was. Denk aan gegevens over

bij elkaar komt te bereiken. Nee, gewoon

celvolume en hemoglobinegehalte. Dus ben

tijdens je stage. Omdat je vond dat er eigenlijk

ik in eerste instantie gaan proberen om een

wel erg veel vloeistof nodig was om bloed te

manier te ontwikkelen die wel die resultaten

analyseren. Maar vooral omdat je vaststelde

zou opleveren. Ik zal het niet te technisch voor

dat de analysemethodiek veel te wensen over

je maken, maar het komt er op neer dat ik aan

Ronny van ’t Oever

liet. Waardoor je vervolgens, al onderzoekend,

het analysemodel een derde dimensie heb

Meteen na het afronden van

en passant als een soort bijvangst een nieuw,

toegevoegd. Daardoor werd het mogelijk om

zijn studie aan de Universiteit

revolutionair systeem uitvond waarmee meteen

meteen tijdens de bloedanalyse ronde cellen

Twente startte Ronny van ’t Oever

tijdens de bloedanalyse ronde bloedcellen

van sikkelvormige cellen te onderscheiden. Iets

zijn bedrijf Micronit. Na vijftien

van sikkelvormige bloedcellen konden worden

wat daarvoor uitsluitend kon door bloedcellen

jaar is de ondernemende

onderscheiden. Je zult dat stagebedrijf maar

onder de microscoop te bestuderen, zodat je

technoloog managing director

zijn geweest.

aan de hand van de vorm kon herleiden wat
rond en wat sikkelvormig was. Het was wel een

en aandeelhouder van een
“Abbott Diagnostics was dat. Zit in Silicon Valley.”

doorbraak, ja.”

medewerkers. Micronit beschikt

Niet het minste bedrijf. Ook niet de minste

Vind je het niet jammer dat je die uitvinding

via de faciliteiten op het terrein

plek trouwens.

niet in eigen beheer hebt gedaan?

van de Universiteit Twente over

“Absoluut niet. Ik wilde daar ook per se stage

“Ach, zo werkt het nu eenmaal. En ik heb de

eigen ontwikkeling- en productie

lopen. Maar ja, kom er maar eens tussen. Die

credits. Abbott heeft me overigens wel een

capaciteit voor microfluïdica chips.

kans deed zich voor toen ik tijdens een studiereis

betrekking aangeboden hoor. Een hele goede

in Rusland in contact kwam met een professor

zelfs. Het heeft nog jaren geduurd voordat

Van ’t Oever werd in 2007 door

die daar connecties had en een weddenschap

ik hetzelfde verdiende als wat zij me toen

de ingenieursverenigingen KIvI

met me aan wilde gaan. Als het me zou lukken

aanboden. Nee, ik heb een prima band met

en Niria uitgroepen tot Ingenieur

om in twee weken tijd een werkende flow-

Abbott. Is me tijdens de opstart van Micronit nog

van het Jaar. Sinds 2006 is

cytometer te maken, een apparaat dat gebruikt

goed van pas gekomen.”

hij voorzitter van MinacNed,

wordt bij bloedcelonderzoek, zou hij me aan een

de brancheorganisatie

stageplek helpen.”

wereldwijd opererend bedrijf
met circa 55 hoogopgeleide

nanotechnologie.

Vertel.
“Nou ja, het eerste jaar was natuurlijk best

voor microsysteem- en
Dat is je gelukt?

pittig. Ik heb toen om de boel een beetje te

“Met veel creativiteit en nog meer improvisatie.

kunnen financieren bij Abbott Diagnostics als

Ik heb zelf onderdelen in elkaar zitten knutselen.

consultant gewerkt. Later, toen het succes wat

Hij zat nog net niet met plakband en elastiekjes

gestalte kreeg en de investeerders kwamen

aan elkaar vast – en was dus alles behalve

binnendruppelen, kon ik daar mee stoppen en

origineel – maar hij deed het. En daar ging

me volledig toeleggen op Micronit.”
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En die fabriceren jullie ook?
“Jazeker, in de High Tech Factory van de
Universiteit Twente. Ideale plek. We huren de
daar de faciliteiten, maar sturen de processen
zelf aan. Moet ook wel. Het geheim van het
succes van Micronit zit hem voor een belangrijk
deel in de continue hoge kwaliteit die wij
kunnen bieden. In de betrouwbaarheid van
onze producten. Onderlinge afwijkingen zijn
ondenkbaar. De kleinste deviatie kan al enorme
meetverschillen opleveren. Alle vloeistofstromen
dienen altijd precies zo lopen als ze moeten
lopen en alles moet altijd precies zo werken
zoals het moet werken. Altijd. Eigenlijk zijn we
een soort loodgieters. Maar dan in het klein.”

‘We zitten in een
internationale
nichemarkt. Met
andere woorden,
Nederland is te klein’

Jullie doen het ondertussen helemaal niet
zo slecht, hè?
“We mogen niet klagen, we draaien bovenin
mee in de wereldtop. Even wat betreft
dat mondiale karakter, we zitten in een
internationale nichemarkt. Met andere woorden,
Nederland is te klein. Dat realiseerden we
ons vanaf dag één. Dat is geen probleem,
sterker nog, dat is leuk en uitdagend, maar
ik vond en vind het nog steeds jammer om te
moeten vaststellen dat de overheid nauwelijks
inspeelt op het internationaal opererend

Begrijp ik het goed dat je na je stage bent

Praktische innovaties op het gebied

teruggekeerd naar Twente om af te studeren

van microfluidics?

en meteen Micronit op te richten?

“Inderdaad. We houden ons bezig met de

“Zo ging het ongeveer. Terug in Twente heb ik

ontwikkeling en fabricage van technologische

me eerst verder verdiept in microtechnologie en

toepassingen waarmee op micro- of nano-

vloeistofanalyse. Met name de vraag: hoe kan

niveau vloeistoffen geanalyseerd kunnen

ik vloeistofsystemen kleiner maken, had mijn

worden. Om maar even in de medische hoek

aandacht. Ik vond dat een dermate interessant

te blijven, een van onze concepten in die

onderwerp dat ik besloot om daar mijn

sector is ‘lab on a chip’. Micro-technologie in

promotieonderzoek aan te wijden. Dat zag ik wel

de vorm van chips waarin al naar gelang de

zitten. Mijn professor zag iets heel anders: geen

toepassing bepaalde laboratoriumfuncties zijn

wetenschapper in spe, maar een ondernemer.

ingebouwd, die het mogelijk maakt om direct, op

Mijn promotieaanvraag zei hij, dat was was geen

wat we noemen het ‘point of care’, zeer secure

onderzoeksvoorstel, maar een businessplan.

bloedanalyses te verrichten. Oftewel, chips

Ja, lachen. Maar ik was wel om. Oftewel,

waarmee we het laboratorium naar het monster

doen, gaan met die banaan, een eigen bedrijf

brengen. En niet omgekeerd, het monster naar

opstarten, promoveren kan altijd nog. Als ik dat al

het laboratorium, zoals traditioneel gebeurt.

ooit zou willen, want onderzoek en ontwikkeling,
dat ben ik altijd blijven doen, binnen Micronit

Die chips moet je overigens niet verwarren

welteverstaan. Daar investeren we trouwens flink

met de chips die in je computer zitten. Het

in, in onderzoek en ontwikkeling, met name op

zijn weliswaar ook kleine precisiewerkjes die

het terrein waar we de link kunnen leggen tussen

informatie geleiden, maar anders dan die in

techniek en praktisch toepasbaarheid. Wat dat

je appeltje zijn het feitelijk kleine kunststoffen

betreft ben ik absoluut geen wetenschapper, veel

reservoirs, voorzien van electronica of sensoren,

meer een uitvinder. Zeiden ze vroeger thuis al, dat

waarmee je uit een kleine hoeveelheid vloeistof

wordt een Willie Wortel. Nee, praktische innovaties

zeer nauwkeurige gegevens kunt destilleren.”

die een maatschappelijk belang hebben.
Dat is ons ding.”

signalement 01/2015

‘Niet alleen de
vraag verandert,
alles verandert’
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mkb-bedrijf. Ze zien het mkb als één pot nat,

opbouwen van een relatie is erg belangrijk. We

iedereen onder invloed van de crisis opeens op

terwijl juist internationaal opererende mkb-

moeten maar even kijken hoe we daar vorm aan

de rem, dan kan het zo maar stilvallen. Maar

bedrijven – veelal technologische bedrijven

gaan geven.”

ook onder invloed van een veranderende vraag
opeens weer boosten. Ach ja, grilligheid, het

– erg gebaat zouden zijn met een aangepast
ondersteuningsprogramma. Maar goed, zonder

Hoe ziet Micronit er nu uit?

dat hebben we het gered. Op eigen kracht en

“Je bedoelt hoe we georganiseerd is? We zitten

met de hulp van onze investeerders.”

hier momenteel met zo’n vijftig medewerkers.

Ondernemen en in jouw geval ook

Daarvan werkt ongeveer een derde in onderzoek

onderzoeken en uitvinden. Toch wel bijzonder:

Na een jaartje bijploeteren als consultant.

en ontwikkeling, een derde in de productie

onderzoekende ondernemers die uitvinden.

“Heerlijk.”

en een derde in sales, marketing en andere

Die moet je met een lampje zoeken.

activiteiten. Goeie club hoor, hebben we mee

“Ik heb er wel één voor je hoor.”

Veel aan marketing moeten doen zeker?

bereikt waar we nu staan.”
Oh ja, natuurlijk… Willie wortel.

“Eh, nee. We hebben gewoon een website
geopend. En toen is het gaan lopen.”

hoort erbij. Dat is ondernemen, hè.”

Maar ondertussen neemt de concurrentie
wel toe neem ik aan.

En nu zitten jullie overal?

“Zeker. Dat heeft voor een belangrijk deel te

“Vooral veel in Amerika. Maar we willen absoluut

maken met de veranderende markt en de

verder met ons bedrijf. Niet alleen territoriaal,

impact van technologie in het algemeen. De

ook op het gebied van bedrijfsvoering. We

vraag verandert. We zien bijvoorbeeld dat

zitten nu midden in een transitie van technische

onze klanten steeds meer uit de industriële

aanbieder naar oplossingsaanbieder. Dat

hoek komen, terwijl ze voorheen vooral in de

voelt goed. We werken steeds meer samen

academische hoek zaten. Trouwens, niet alleen

met opdrachtgevers aan maatwerk innovaties.

de vraag verandert, alles verandert, voortdurend.

Dat gaan we dus uitbouwen. Expansie in

Ik hoef maar terug te kijken naar het pad dat we

het buitenland, het aanboren van nieuwe

sinds 1999 hebben bewandeld, dat was grillig.

marktgebieden is zeker een overweging, maar

Is ook niet zo gek. We hebben het zeker in het

in deze branche zal dat via agentschappen niet

begin vooral moeten hebben van early adopters.

gemakkelijk gaan. Persoonlijk contact en het

Is dat deel van de markt verzadigt of trapt

Eerste coverstory MinacNed
De coverstory van Signalement is altijd
gewijd aan een lidbedrijf/ondernemer
uit één van de bij FHI aangesloten
branches. Zo leveren de vier branches
om beurten een prachtig verhaal vol
ondernemerschap en technologie.
Sinds enige tijd zijn bij FHI twee nieuwe
branches in ontwikkeling: voor Gebouw
Automatisering en voor microsysteem- &
nanotechnologie, MinacNed.
De planning is dat deze twee branche
in de komende jaren formeel tot de
federatie zullen toetreden. Anticiperend
hierop, worden deze branches nu
ook meegenomen in de cyclus van
coverstories.
In nummer 4 van 2014 beet Meiny Prins
van Priva het spits af als ondernemer
uit de branche Gebouw Automatisering.
Nu is Ronny van ’t Oever het eerste
MinacNed-lid dat wordt geportretteerd.
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Bron: RvO

30

december

Nieuwe lijsten voor
energie- en milieu
investeringsaftrek 2015

Op 30 december 2014 zijn de Milieulijst en

De Energielijst bevat meer dan 160

de Energielijst 2015 gepubliceerd. Met beide

energiebesparende technieken die in

regelingen stimuleert het ministerie van

aanmerking komen voor de Energie-

Economische Zaken duurzaam

investeringsaftrek (EIA). In 2015 is het

ondernemen.

EIA-budget € 106 miljoen. Vanaf 1 januari
2015 komen verschillende vormen van

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen

energiezuinige koeling van serverruimten

die in aanmerking komen voor de Milieu-

in aanmerking voor fiscaal voordeel.

investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige
Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Ondernemers kunnen ook de EIA aanvragen

Bedrijven die investeren in technieken die op

voor technieken die niet specifiek op de

de Milieulijst staan, kunnen tot 36% van de

lijst staan, maar die wel voldoende

investeringskosten aftrekken van hun fiscale

energie besparen.

winst. Hieronder vallen duurzame gebouwen,
vervangen van schadelijke koelmiddelen

Voor beide lijsten:

door natuurlijke koudemiddelen in bestaande

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/

koelinstallaties en de investering in elektrische

milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2015

en hybride auto’s.

Bron: HR Rendement

14

januari

Kort
nieuws
signalement 01/2015

Transitievergoeding
per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 moeten werkgevers als

per half jaar (dit is gelijk aan 1/3 deel van het

onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid

maandsalaris per jaar). Is een werknemer meer

een transitievergoeding betalen aan

dan tien jaar in dienst geweest, dan ontvangt hij

werknemers die uit dienst treden en een

voor de jaren na zijn tiende dienstjaar 1/4 deel

dienstverband van twee jaar of langer

van het maandsalaris per half jaar (dit is gelijk

hebben gehad.

aan een half maandsalaris per jaar).
De transitievergoeding is maximaal € 75.000.

De hoogte van de transitievergoeding is over

Heeft een werknemer een jaarsalaris dat hoger

de eerste tien jaar die een werknemer in

is dan € 75.000, dan ontvangt hij maximaal

dienst was 1/6 deel van het maandsalaris

dat jaarsalaris.

9

26

januari

Bron: HR Rendement

Meer verlofdagen
voor kersverse
vaders
Sinds 1 januari 2015 kan een werknemer van
wie de partner is bevallen, drie dagen extra
ouderschapsverlof vastplakken aan de twee
dagen kraamverlof waar hij recht op had. De
werknemer kan zo in totaal vijf dagen verlof

19

januari

Bron: PwC

opnemen na de bevalling.

Amsterdam in top-4 van
meest concurrerende steden

Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering
regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking
getreden. Eén van de maatregelen uit deze wet
is dat een werknemer zijn ouderschapsverlof
nu flexibel kan opnemen. Het is hierdoor voor
werknemers makkelijker om bijvoorbeeld een

Vooral dankzij goede gezondheidszorg,

‘Amsterdam – A City of Opportunity’, een

deel van het ouderschapsverlof al direct na de

een prettige leefomgeving, lage

internationale vergelijking van PwC tussen

bevalling op te nemen en een ander deel van het

criminaliteit, hoogwaardige technologische

31 wereldsteden. Het rapport geeft op basis

ouderschapsverlof in een later stadium.

infrastructuur, veel hogeropgeleiden en de

van 59 indicatoren een concreet beeld van

nabijheid van Schiphol behoort

de concurrentiepositie van Amsterdam op het

Amsterdam tot de top-4 van meest

gebied van aanpassingsvermogen, kwaliteit

concurrerende steden van de wereld.

van leven en economie. Er valt nog wel wat te
verbeteren. Zo komt Amsterdam niet sterk uit de

Alleen Londen, New York en Singapore

bus op het gebied van mobiliteit en het starten

gaan Amsterdam voor. Dat blijkt uit

van een bedrijf.

Bron: Boonstoppel subsidie advies

30

januari

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

In 2015 kunnen Nederlandse MKB-

Opkomende markten bieden door hun snelle

Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Chili,

ondernemingen met internationale ambitie en

ontwikkeling in toenemende mate kansen voor

China, Irak, Kazachstan, Koeweit, Maleisië,

interesse in opkomende markten weer gebruik

Nederlandse export en investeringen. Om het

Mexico, Oekraïne, Panama, Oman, Qatar, Saudi-

maken van de DHK export subsidieregeling.

Nederlandse bedrijfsleven te helpen om deze

Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde

kansen te verzilveren, biedt het ministerie van

Arabische Emiraten en Zuid-Korea.

Buitenlandse Zaken ondersteuning via de

Daarnaast staat in 2015 deze regeling ook

subsidieregeling voor demonstratieprojecten,

open voor de landen uit het “Dutch Good

haalbaarheidsstudies en kennisverwerving.

Growth Fund” (DGGF) en het programma
“Transitiefaciliteit”. Aanvragen kunnen vanaf

De regeling staat open voor 88 landen,

begin januari 2015 worden ingediend en worden

waaronder de volgende opkomende landen:

behandeld in volgorde van binnenkomst.

Breng vanaf 10 februari
uw stem uit voor de

INGENIEUR VAN hEt JAAR

DAG VAN DE
INGENIEUR
18 maart

georganiseerd door:

is de jaarlijkse

Tijdens de Dag van de Ingenieur

Dag van de Ingenieur. Op deze dag

kunnen in zowel de regio Twente

worden op de Universiteit Twente de
Ingenieur van het Jaar 2015 en de winnaar
van De Vernufteling bekendgemaakt.
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
is verheugd en trots dit jaar voor het eerst
de Prins Friso Ingenieursprijs te mogen
uitreiken aan de Ingenieur van het Jaar.
Deze prijs is voor de ingenieur die zich het
meest onderscheidt in zijn ondernemerschap,
innoverend vermogen, persoonlijkheid en
maatschappelijke impact.

als de rest van Nederland tal van
activiteiten worden georganiseerd!
U kunt hierbij denken aan:
• Een interessante gastles geven op
een universiteit
• Open Huis bij uw bedrijf of
instelling
• Een ingenieurslunch organiseren
• Techniekles geven op
basisscholen
• Een technische ontdekkingsreis
voor kinderen organiseren

De jaarlijkse prijs De Vernufteling wordt
door NLIngenieurs uitgereikt aan het
advies- of ingenieursbureau dat het meest
vindingrijke project inzendt.

Lijkt het u ook leuk om een bijdrage
te leveren aan de Dag van de
Ingenieur? Dan kunt u terecht op

www.dagvandeingenieur.nl
Informatie over het programma,
de genomineerden en de activiteiten die op
de dag zelf georganiseerd zullen worden,
kunt u vinden op www.dagvandeingenieur.nl.

Laten we er samen een
inspirerende dag van maken!

@dagvdingenieur
#dvdi

met medewerking van:

Breng vanaf 25 februari
uw stem uit voor

DE VERNUftElING
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Mondelinge afspraken
geschonden, wat nu?
Tot mijn grote spijt vindt een groot deel van de problemen uit de verschillende
technologie branches die aan mij voorgelegd zijn haar oorsprong in
mondelinge afspraken. Partijen hadden een goede band en hoefden echt niet
alles op te schrijven. Ze kenden elkaar al heel lang, hadden al veel projecten
samen gedaan. En toen ging er iets fout, of Pietje stapt op, of de klant werd
overgenomen, of wat dan ook; er volgde schade, openstaande facturen,

mr. ing. F.H.G. Meijers MBA

dreigementen ... Wat nu?

gerechtelijk deskundige
advocaat / partner bij
Flexadvocaten,
partner van FHI

voorbeelden

inhoud van de overeenkomst was.

Opdrachtnemer krijgt de opdracht voor een

E-mails, besprekingsverslagen, gedragingen

mooi project. Als het lukt volgen er veel

van partijen en dergelijke kunnen dan van

vervolgprojecten. Er wordt geïnvesteerd door
opdrachtnemer en alles werkt prachtig. En dan

www.flexadvocaten.nl

groot belang zijn.
• Het gaat er niet alleen om wat men zelf

stapt klant voor het uitrollen van het project naar

denkt wat is afgesproken, maar ook waarop

een leverancier die onder de prijs duikt. Weg

de ander mocht vertrouwen betreffende de

mooie ideeën en weg investering!

inhoud van de overeenkomst. Daar kan een
flink verschil in zitten. Die interpretatieruimte is

Klant wil graag een mooie prijs voor een

al aanzienlijk op papier maar bij mondelinge

product, want daarvan gaat hij er heel veel

afspraken evident groter.

bestellen in komende jaren. Klant krijgt een
mooie prijs, opdrachtnemer loopt het vuur

wat nu?

uit zijn sloffen maar de vervolgopdrachten

Het antwoord is heel simpel. Wie er niet

blijven uit. Weg marge!

in slaagt om op grond van bijvoorbeeld
besprekingsverslagen, getuigenverklaringen

Opdrachtnemer mag voor een leverancier in

en correspondentie de precieze afspraken te

de Benelux zijn producten op de markt brengen,

duiden, vist achter het net.

exclusief! Leverancier wordt overgenomen door
een groot concern met een eigen distributie-

What TO DO om dit te voorkomen?

netwerk. Weg omzet!

Bevestig iedere afspraak met een eenvoudig
e-mailtje, bijvoorbeeld: “voor de goede orde

verhaal halen

bevestig ik even dat wij zojuist afspraken

Er zijn vijf situaties te noemen die elk voor zich

dat...”. Komt er geen bevestigingsreply,

basis kunnen zijn om verhaal te halen:

ga daar dan even achteraan.

• Een mondelinge afspraak is net als een
schriftelijke afspraak bindend voor de

Een veelgehoorde tegenwerping is dat al dat

betrokken partijen. Het is een overeenkomst!

bureaucratische gedoe de relatie zou schaden.

• Wanneer een partij de andere partij aan zijn

Maar niets is minder waar. U laat enkel zien dat

afspraken wil houden, nakoming vordert,

u professioneel werkt (wat is een afspraak in uw

Vragen?

moet die eisende partij kunnen bewijzen wat

hoofd waard voor de onderneming?).

Andreas Meijer van FHI,

is afgesproken.
• Wanneer de overeenkomst op papier stond

a.meijers@fhi.nl
Indien professionele partijen een afspraak

033 4657507

zal dat papier waarschijnlijk als belangrijkste

hebben gemaakt waar ze helemaal achter

bewijs van de afspraak dienen, maar de hele

staan, durven ze die ook op te schrijven of te

Frank Meijers,

voorgeschiedenis telt ook mee.

bevestigen aan elkaar. Indien een partij daar

meijers@flexadvocaten.nl

moeite mee heeft moet er meteen een

020 8202623

• Wanneer de afspraak mondeling is gemaakt
zal doorgaans de hele voorgeschiedenis erbij

alarmbel gaan rinkelen bij u.

getrokken worden om te bepalen wat de

Alles bevestigen dus!
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Tegenmacht moet
je organiseren
PvdA-er Lea Bouwmeester wil goede zorgleveranciers belonen

Haagse
Babbel
signalement 01/2015
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We spreken elkaar op de dag dat minister Edith Schippers haar nieuwe
zorgplan presenteert. Even een uurtje vertraging dus, want de woordvoerder
zorg van coalitiepartner PvdA moet natuurlijk wel eerst alles goed op een rijtje
hebben. Misschien niet voor een interviewtje met FHI, zo publiek kritisch zijn we
niet met een verschijningsfrequentie van vijf keer per jaar. Maar elk moment
kan er toch wel iemand jou aanspreken en moet je een politiek steekhoudende
reactie kunnen geven. Het is het leven van een beroepspoliticus en dat is
Lea Bouwmeester op en top, en niet eens in de slechte zin van het woord.

tekst Kees GROENEVELD

Motivatie

Wat vindt een PvdA woordvoerder zorg van de rol van

Je merkt het, Bouwmeester weet waar ze over praat. “Ik kan

bedrijven, leveranciers van medische technologie?

niet tegen onrecht,” zegt ze op de vraag naar haar motivatie

“Ze zijn nodig. Je moet apparaten zien te krijgen. Maar de

om politicus te worden. “Als je alle rijkdom en welvaart deelt,

kosten moeten we zien te beheersen. Goede contracten

wordt iedereen daar beter van.” Het bezoek van Piketty

moeten worden beloond. Ook dat zit in het zorgplan van

heeft tekstversterkend gewerkt. Lea Bouwmeester is wel

Schippers.” Maar hoe zit het met die oligarchische macht van

iemand van carrièrestappen. MBO, HBO sociaal juridische

de zorgverzekeraars waar artsen en kleinere leveranciers

dienstverlening, sociaal raadsvrouw, gemeenteraadslid

zich niet tegen mogen verenigen? “Tegenmacht moet je

Almere, gemeentelijk beleidsmedewerker discriminatie in

organiseren,” vindt Lea. “Onderdeel van het nieuwe plan is

Amersfoort, woningbouwvereniging in Amsterdam en nu

dat er een geschillencommissie komt. De zorgverzekeraars

al weer heel wat jaren Kamerlid met een ‘zware’ sociale

moeten zich verantwoorden voor hun inkoopbeleid bij de

portefeuille, de zorg.

NZA.” Is dat niet een wat bureaucratische oplossing, gaat
dat echt de verhoudingen veranderen? “Ik ben het met je
eens. De trend dat partijen steeds groter worden ten koste

‘Zorgverzekeraars
moeten zich
netjes gedragen’

van de kleinere spelers moet worden omgebogen. Nu al zijn
er ziekenhuizen die zo groot en machtig zijn dat ze de hele
keten kunnen domineren. Maar ook voor zorgverzekeraars
geldt dat ze zich netjes moeten gedragen.” Je vraagt je af
hoe dat kan lukken langs een lange lijn naar een individuele
zieke of een kleine leverancier...
Wat kan de politiek doen om investeringen in onderzoek

“Mijn persoonlijke link naar die portefeuille liep vooral via de

en ontwikkeling te bevorderen die op langere termijn

sociale psychiatrie. Hoe ik tegen de zorgwereld aankijk?

kosten besparend en kwaliteitsverhogend werkt?

Er gaat erg veel goed. Maar het is ingewikkeld. Iedereen

“We voetballen nog te veel op het veld van ziekte en zorg

overkomt hetzelfde. We verlammen op het moment dat

en te weinig op dat van gedrag en leefwijze. Iedereen

we te horen krijgen dat we een ernstige ziekte hebben.

is het er mee eens dat we moeten zorgen dat mensen

Dat moet veel persoonlijker benaderd worden dan tot nu

gezonder leven, totdat je met voorstellen komt voor

toe gebeurt en dat staat of valt met de informatie die we

gedragsbeïnvloedende maatregelen over roken en drinken

krijgen op het moment dat we ziek blijken te zijn.” Hoe werkt

en dergelijke.”

zo’n insteek politiek uit? “De zorgsector moet zich realiseren
dat zij geld verdient bij de gratie van de patiënt. Als er

Maar investeringen in R&D, richting personalised

werkelijk kennis en macht bij de patiënt terechtkomt, dan

medicine en preventie technologie?

komt er ook geld vrij, want dan kiest die patiënt voor zorg

“Dat is de mooie toekomstgerichte kant die in ons land sterk

die zo op zijn situatie is toegespitst dat er veel minder

is. Prachtig dat we zo voorop lopen in de wereld. We moeten

geld wordt verspilt. Het zorgplan van Edith Schippers,”

zorgen dat het kan, dat middelen worden aangewend

Bouwmeester is er duidelijk vol van, “zegt dat artsen meer

om voorop te blijven lopen. Kwaliteit blijft voor mij een

moeten leren luisteren en rustig bespreken wat het beste

sleutelbegrip.”

is voor de patiënt.”
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Conjunctuur

Forse groei zet door!
Nederland is economisch het jaar goed begon-

was groter dan in januari. Deze groei

en inkoopvolumes zich in hogere inkoopprijzen.

nen. Met een stijging van 53.5 in januari naar

werd aangewakkerd door de toename van

Maar dat is nu als gevolg van een aantal macro

54.1 deze maand, laat de NEVI Purchasing

het aantal nieuwe orders, voor de negentiende

economische ontwikkelingen zoals dalende

Managers’ Index zien dat de forse groei in

maand op rij. De exportorders namen voor

olie- en grondstofprijzen en stijgende dollar niet

januari doorzet. De score van januari is het

de eenentwintigste opeenvolgende maand toe.

het geval. Bedrijven profiteren van lagere grond-

één na hoogste cijfer sinds februari 2014.

De concurrentiepositie van de NL industrie is

stofprijzen en olieprijzen, die zij doorberekenen

De productie groeide opnieuw aanzienlijk en

uitstekend. Normaliter vertaalt hogere produktie-

in scherpere verkoopprijzen.

Exportorders index

Stijging
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klok van het CBS is in januari 2015 hetzelfde als
in december. Het economisch herstel blijft broos.
Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van
2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, maar
sindsdien is het tempo eruit.
De verbeteringen en de verslechteringen houden
elkaar in evenwicht in de Conjunctuurklok van

Aantal faillissementen
neemt weer af

januari. Het zwaartepunt van de indicatoren in
de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel.

Conjunctuurklok januari 2015
Boven trend

In het derde kwartaal van 2014 gingen 123 industriële bedrijven failliet, het laagste aantal van
de afgelopen vier jaar. Het aantal faillissementen is zelfs meer dan gehalveerd vergeleken
met het eerste kwartaal van 2013. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de
metaalproductenindustrie, de grafische industrie en de meubelindustrie. In deze deelbranches

Afgenomen

waren de aantallen wel aanzienlijk lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

Toegenomen

Aantallen faillissementen, totale industrie
300
Onder trend
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Bezoek beleidsmakers
aan VSL, Euroloop en
VAF maakt diepe indruk
Bedrijven die vijftig miljoen euro investeren in een high tech
zwaar industriële kalibratie-installatie in Europoort die de
wereldmarkt positie van Nederland direct ondersteunt. Je
komt er niet binnen zonder uitgebreide veiligheidsinstructies,
waar het Rotterdamse havengebied op en top in is getraind.
VSL, het nationale instituut voor kalibratiestandaarden,
exploiteert via een leaseconstructie de installatie en
factureert gebruikers. Durft een overheid dan als beleid te
formuleren dat de overheidstaken van VSL voortaan maar
door het bedrijfsleven betaald moeten gaan worden? Welke
politicus overleeft straks de parlementaire enquête als blijkt
dat zo’n beleid heeft geleid tot kartelvorming?

Beleidsbepalende ambtenaren Guido Land-

branches van FHI. De bal ligt voorlopig even bij

heer en Jeroen Heijs vielen de schellen van de

VSL. Men heeft de kans gekregen om in een

ogen. Op uitnodiging van FHI brachten beide

rapport te onderbouwen wat er noodzakelijk is in

heren een werkbezoek aan drie locaties: het lab

Nederland. Als dat rapport er is binnenkort, zal

van VSL in Delft, de site van Euroloop tussen de

met man en macht ook aan de politiek duidelijk

tankparks en raffinaderijen in het Botlekgebied

moeten worden gemaakt dat het inderdaad

en de ontwerp- en productievestiging van VAF

pennywise pound foolish is om de faciliteiten

Instruments in Dordrecht. FHI-bestuurder Wybren

die er zijn te ontmantelen en de bedrijven te

Jouwsma en directeur Kees Groeneveld bege-

verwijzen naar buitenlandse standaardenlabs,

leidden beide topambtenaren. En uiteraard was

om daar achter aan te sluiten in rij. In Duitsland

het een bezoek in het kader van de in Signale-

en elders is het steeds ‘eigen bedrijven eerst’.

ment 5 van 2014 beschreven problematiek van
dreigende korting op het budget van VSL.

De deelnemers aan het werkbezoek waren
in elk geval diep onder de indruk, op alle drie

werk
bezoek
signalement 01/2015

Nu deze problematiek speelt, blijkt steeds

de locaties. Echt een dagje ‘trots op Holland’.

duidelijker hoe groot het aantal bedrijven in de

De internationale impact droop er van af.

technologiebranches is dat direct of indirect te

Nu vasthouden…

maken heeft met kalibratiestandaarden in alle

tekst Kees Groeneveld fotografie henk tukker
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‘Echt een
dagje trots
op Holland’
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Twintig
Nano
Dummies
minder

“Ik was echt een dummie toen ik hier vanochtend binnen kwam.
En nu vind ik mezelf opeens heel slim.” Een volle dag lang bezig
zijn met nanotechnologie, terwijl je nog helemaal niet weet wat
het is, dan gebeurt er wat met je.
De twintig ‘dummies’ uit FHI-bedrijven

doel beantwoordt. Inderdaad waren

die deelnamen aan de eerste workshop

het allerlei verschillende mensen die

NanoTech 4 Dummies van MinacNed en

deelnamen. DGA’s van bedrijven, HRM-

de Hogeschool Utrecht waren na afloop

medewerkers, commercianten, business

unaniem enthousiast. Een gemiddelde

developers, overal in de bedrijven moet

waardering van een acht is hoog.

een keer duidelijk worden waar het over
gaat als je te maken krijgt met nano-

Veel zelf doen, grafeen maken,

technologie.

monsters prepareren, met microscopen

signalement 01/2015

werken, iedereen kreeg zelfs een

Opvallend genoeg bleek na afloop dat

3D-geprint modelletje van grafeen

de meeste deelnemers wel meer wilden

atomen mee naar huis. Mooi succes

weten in de toekomst. Hoge waardering

als de eerste editie van een nieuw

ook voor het ‘hands-on’ karakter van de

workshop concept al meteen aan haar

workshop. Dit smaakt naar meer…
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‘Ik was echt een dummie
toen ik hier vanochtend
binnen kwam. En nu vind
ik mezelf opeens heel slim’
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Tienjarig DevLab zoekt
nieuwe moeder naast
vader FHI
Praktijk spot met beleid:
MKB-ers stimuleren wetenschap meer dan andersom

‘FHI moet een
partner gaan
zoeken, een
spin off van
DevLab’

signalement 01/2015
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Op gepaste wijze vierde de coöperatieve vereniging Development Laboratories op vrijdag
30 januari 2015 zijn tiende verjaardagsfeestje met vooral vriendjes, vriendinnetjes zijn er nog
niet zo veel. Speels, maar wel met een serieuze ondertoon. Want zo is DevLab.
Twee opvallende items: DevLab is ontsproten aan FHI, ziet de federatie als trotse vader,
maar heeft nu behoefte aan een moeder. FHI moet een partner gaan zoeken die kan helpen
de kleuter op eigen benen te gaan staan. Het tweede item is wel heel spectaculair. Uit de
testimonials van de twee hoogleraren die van meet af betrokken zijn bij DevLab, Fred van
Keulen en Maarten van Steen, bleek dat de praktijk 180 graden anders is dan beleidsmakers
denken. Zij rapporteerden onafhankelijk van elkaar een enorme spin off van DevLab naar de
wetenschappelijke community in plaats van andersom!
tekst kees groeneveld fotografie Martijn Reinhold

Van Keulen telde bij zijn vakgroep aan de TU Delft al twee

op het oog: de gebouwautomatisering. Die nieuwe branche

promovendi plus een Chinees met een beurs uit zijn thuis-

is inmiddels zelfs al verloofd met FHI en wil volgend jaar

land, elf afstudeerders en vijftig bachelors. Bij Van Steen

aansluiten bij de federatie. De tweede richting is naar weer

aan de VU in Amsterdam ook weer in één vakgroep vier

nieuwe technologie. WiGig komt er aan, cloud management,

proefschriften en veertien papers. En is er nog niets verteld

de AI-revolutie, artificial intelligence.

over Eindhoven, Twente en Leiden, waar ook samenwerk
ingen liggen. DevLab directeur Lex van Gijzel rekende voor

En organisatorisch wil DevLab graag een broertje en een

dat in de projecten waar DevLab bij betrokken is in totaal

zusje. Gek genoeg werd er vooral gesproken over ‘klonen’.

76 miljoen euro omgaat, waarvan elf miljoen direct bij

Is er dan zo weinig vertrouwen dat er een moeder gevonden

DevLab. Voorwaar een operatie van betekenis, die geza-

wordt…?

menlijke R&D club van twaalf FHI-bedrijven.
De afsluitende act voor twee oudere jongeren, de twee
voorzitters die DevLab tot dusverre successievelijk hebben

‘WiGig technologie,
cloud management en
artificial intelligence’
Grootste succes is natuurlijk de ontwikkeling van het
MyriaNed protocol voor draadloze sensornetwerken. Dat is
ook de technologie waar de deelnemers in DevLab inmiddels de meeste commerciële successen mee boeken.
DevLab zou DevLab niet zijn als niet op het verjaardagsfeestje nog even het spelletje gedaan zou worden ‘ik zie
ik zie wat jij niet ziet’. Dat ging uiteraard op een bijna
wetenschappelijke wijze. Een gestructureerde ronde met
alle aanwezigen die konden ‘roepen’ waar het heen moet
in de toekomst met DevLab. Twee lijnen natuurlijk.
De eerste is er steeds, richting toepassing. Dat zou een moeder moeten opleveren. FHI heeft wel een kandidaat

getrokken, Siebren de Vries en Herman Tuininga, deed tien
jaar herleven. De manier waarop? Forever Young!

22
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Micronit
ziet zwarte
gaten in
Space
Micronit, inmiddels redelijk bekend als micronano
bedrijf, werkt al meer dan tien jaar aan technologie
om de groei van melkwegstelsels en zwarte gaten te
gaan meten in de ruimte.
Spiegels uit gestapelde platen silicium worden stap voor stap nauwkeuriger. Ze worden ingezet voor Athena, Advanced Telescope for
High Energy and Astrophisics. In de röntgentelescoop gaat het om
twee instrumenten, detectieprincipes, een calorimeter en een wide
field imager. Micronit werkt in dit project voor ESA samen met cosine
en SRON.
Het is een miljardenproject. Lancering staat gepland voor 2028.
Uiteindelijk moet Micronit honderdduizenden platen gaan maken,
maar eerst doorontwikkelen en opschalen…

Fotografie: cosine Research /
MicroNit microfluidics
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Smog
monitoring
in Space
Fokker Space werd ruim tien jaar geleden Dutch
Space. Airbus Defence and Space Netherlands is nu
de naam. Nog steeds Hollands’ glorie in de stijl van
Michiel de Ruyter.
Er wordt gebouwd aan Tropomi, het Tropospheric Monitoring Instrument.
In 2016 moet ’ie ‘vliegen’. Het is alweer de derde generatie aard
observatiesatelliet die ‘onze jongens’ bouwen. Hij gaat vanuit de
ruimte klimaatonderzoek doen, de luchtkwaliteit bewaken en fijnstof
meten via een golflengte bereik dat begint bij 270 nanometer. Vanuit
de ruimte bekijkt Tropomi gebieden van 7 bij 7 kilometer, wat betekent
dat smog op stadsniveau in kaart wordt gebracht.

Fotografie: Airbus Defence and Space Netherlands
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Van Nano
Satellite tot
International
Space
Station ISS
Bert Monna is binnen FHI bekend geworden als
DGA van chip design firma SystematIC Design.
Als rechtgeaard serial entrepreneur startte hij na zijn afscheid
daar onder andere Hyperion Technologies “to offer best-in-class
cubesat components to enable satellite builders to construct next
generation cubesats”.
Het bedrijf ontwikkelt en bouwt kleine robuuste low power componenten voor de internationale markt voor nanosatellieten. Maar wat
blijkt, de componenten worden ook toegepast in ISS, het internationale
ruimtelab waar Andre Kuipers in november zoveel vertelde aan de
leden van FHI. Standregelsystemen, star trackers, magnetorquers en
reactiewielen zijn producten van Hyperion Technologies. Nederland
doet het overigens met meer bedrijven heel goed in de snel groeiende
internationale markt voor nanosatellieten.

Fotografie: Henk Tukker / Hyperion Technologies

GA
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Branche Gebouw
Automatisering viert
elfde business case
GEBOUW automatisering

Automatisering van gebouwgebonden functies is niet triviaal. Bijna iedereen ervaart wel
eens dat de klimaatregeling in een gebouw niet optimaal functioneert. En hoe zit het met
het energieverbruik? Bezettingsgraad is ook zo’n issue. Hoe zorgen we dat de verschillende
ruimtes worden benut, geschikt zijn voor verschillende en wisselende vraag?
tekst Kees Groeneveld fotografie APR

De constatering dat er veel te verbeteren is rondom de

een professioneel deskundige vertegenwoordiger van de

toepassing van State of the Art automatiseringstechnologie in

eindgebruiker. In elke business case wordt getraceerd in

gebouwen, was een belangrijke aanleiding tot de oprichting

hoeverre deze structuur gehanteerd is.

van Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw
Automatisering, drie jaar geleden.

Inderdaad blijkt dat, zeker als een project wat complexer is,
meer functionaliteit omvat, het cruciaal is om de driehoek

Sinds begin 2013 publiceert de branche Gebouw

goed te sluiten. Steeds meer wordt ook duidelijk dat een

Automatisering in dat kader ‘Business Cases’. Vijf keer per

gekwalificeerde systeemarchitect de ‘lead’ moet hebben in

jaar verschijnt er een voorbeeldbeschrijving van een opval-

de uitvoering van het project.

lende toepassing van automatiseringstechnologie in een
gebouw in Nederland, waar een of meer bedrijfsleden uit

De elf beschreven cases zijn heel divers: een zorgwoon

de branche bij zijn betrokken. Nu na twee jaar de elfde

complex, een hotel, een provinciehuis, een middelbare

business case is gepubliceerd, is dat een mooi moment

school, een biotechnologiebedrijf, een science park, een

om eens te kijken wat dat oplevert.

gemeentehuis, een ziekenhuis, een hogeschool, een
kantoor van een woningcoöperatie, een museum.

In de beschrijving per case komt aan de orde wat er geautomatiseerd kon worden en wat er goed en fout ging in een

De casebeschrijvingen zijn te vinden op de website van

traject. De werkgroep die het initiatief in 2012 voorbereidde

Bouw + Uitvoering, het vakblad waarin de teksten zijn

identificeerde een belangrijke sleutelfactor: de mate waarin

gepubliceerd, www.bouwenuitvoering.nl, alsmede op

drie spelers het traject bepalen en gestructureerd samen-

de website van de branche Gebouw Automatisering,

werken, de business developer, de systeem architect en

www.gebouwautomatisering.org.
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‘Systeemarchitect
moet de lead hebben’

30

Bordje ‘Uitverkocht’ uit de kast
Het moment dat de indeling van de stands op de plattegrond van een beurs bekend wordt is altijd spannend.
Tijdens de deelnemersbijeenkomst van E&A 2015, onlangs begin februari, stond iedereen te popelen om te zien
welke plek hem was toegewezen.
De belangstelling om deel te nemen blijkt
groeiende te zijn. Eerder dan twee jaar geleden
komt het bordje uitverkocht uit de kast. Bij
het ter perse gaan van deze uitgave was er
welgeteld nog één plekje vrij, terwijl een aantal
gegadigden zich had gemeld om deel te nemen.
Is dus behoorlijk passen en meten voor het
beursmanagement bij FHI.
Medio februari was netto 3056 m2 standruimte
ingetekend, verdeeld over 127 stands. In 2013
waren die cijfers respectievelijk 2660 m2 en
114 stands.

Big Data en
spookfiles, ook
dat is E&A 2015
Sioux en Technolution, het zijn twee toonaangevende bedrijven in
Nederland waar het gaat om hardware gerelateerde embedded
software. Ze zijn er bij op Electronics & Automation 2015.

Beiden zijn ook partner in het spraakmakende project om ‘spookfiles’ te vermijden, de files
die ontstaan door rijgedrag dat te maken heeft met menselijke tekortkomingen en dat
vermeden kan worden door die tekortkomingen te corrigeren. Zoiets als het voorkomen
van hoesten door mensen te leren niet meer binnen, maar alleen buiten te roken.
Tijdens het Big Data seminar tijdens E&A, op woensdagochtend 3 juni, zal Pierre van der
Stokke van Sioux een en ander uit de doeken doen. Hij vertelt over de technologie die
wordt toegepast in het spookfile-, ‘shockware traffic’, project dat door een grote groep
partners wordt gerealiseerd op de A58. Voor wie nieuwsgierig is naar de toekomst van
het filerijden http://bit.ly/spookfiles.
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E-brace
verandert
de wereld
Is het een omhelzing van twee Europese

Diensten
Het afgelopen jaar heeft de branche Industriële Automatisering (per
saldo) veertien nieuwe leden mogen verwelkomen. In de komende
maanden worden bezoeken aan die bedrijven afgelegd, om de diensten
van FHI toe te lichten. In januari zijn wij bijvoorbeeld bij FELTEN Wire &
Cable Solutions en Automation Systems Raemaekers langs geweest.
Tijdens dit soort gesprekken wordt sterke aandacht gegeven aan de
activiteiten van het lidbedrijf en de mogelijkheden met beurzen, events
en ledenbijeenkomsten. Voor sommige zijn die al bekend, maar de extra

regeringsleiders? Is het de knuffel van

dienstverlening nog niet. De sterke voordelen van de branchediensten

Poetin en Blatter waarbij je geneigd bent

bijvoorbeeld de workshops bezoekt, geeft al aan dat FHI-diensten in

hard ‘eeeeeeeeee’ te roepen?
Non, nein, njet, het is iets veel revolutionairders: de
gadget voor bezoekers van de beurs Electronics &
Automation! De e-brace is een slimme armband die
registreert hoeveel handen er zijn geschud. Met een app

komen dan zeker aan de orde. Het grote aantal personen dat jaarlijks
een behoefte voldoen.

‘Er zijn zoveel diensten, dat het per
lidbedrijf sterk verschilt, waar het
voordeel gevonden kan worden’

die bijhoudt wie je allemaal een hand hebt gegeven.
Een project dat veertig bedrijven samen realiseren, meer

Bij de branche Industriële Elektronica heb ik bezoeken aan nieuwe leden

dan het aantal landen van de EU of de staten van de

meegemaakt, waar men erg te spreken was over de exportsubsidie

vroegere Sovjet Unie. Telt de FIFA meer leden? Ja maar,

of collectieve verzekeringen. Andere leden hadden alleen al door

noem je dat samenwerken?

het gebruik van de algemene leverings- en inkoopvoorwaarden de
contributie er uit. Er zijn zoveel diensten, dat het per lidbedrijf sterk

Op de beurs kunnen straks in juni 1.800 bezoekers

verschilt waar het voordeel gevonden wordt.

verspreid over zeven verschillende stands de
componenten verzamelen om aan het eind een

In februari is het salarisonderzoek bijvoorbeeld weer gestart. Normaal

werkende e-brace te kunnen hanteren.

gesproken doen daar circa 125 leden aan mee. Het rapport geeft
een praktisch inzicht in de salarissen in ongeveer twintig functies. Een
deelnemer kan voor een zeer laag bedrag meedoen en de grafieken
zijn concreet en inzichtelijk. Een andere dienst is het trendonderzoek,
dat ieder halfjaar gehouden wordt.
Het thema van dit Signalement is Dutch Tech in Space. De verleiding
was groot om iets over ruimtevaart en de prachtige technologie in
de wereld te schrijven. Door de recente bezoeken vond ik het wel een
goed moment om met beide voeten op de aarde te blijven staan.
De voordelen van de diensten voor deelnemende leden blijken
groot en legio te zijn. Die boodschap wil ik graag aan andere
leden doorgeven.

Paul Petersen
www.eabeurs.nl

p.petersen@fhi.nl
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Elektronica in de
wasmachine

Smart Textiles komen er aan, maar voorlopig nog niet bij Zeeman
Industriële Elektronica

Wearable technology, hip, hot en happening.
De eerste smartwatches verschijnen op de markt
en de e-brace, een wearable communicatiearmband, wordt dé gadget van de beurs
Electronics & Automation. The sky is the limit.
Vele ogen zijn gericht op de upcoming trend
in de wearable industrie: wearable textiles,
smart fashion, slimme kleding. Multidisciplinaire samenwerking is het sleutelwoord bij de
researchers. Tegen welke uitdagingen lopen
ontwikkelaars aan? Elektronica in de wasmachine en daarna moet het nog steeds
werken. We praten erover met Wouter Teeuw,
Saxion Hogeschool, die begin april op het
sensorevent Sense of Contact het laatste
prototypedemonstreert en Pepijn Herman van
Metatronics, initiatiefnemer van de gadget op
de beurs Electronics & Automation.
tekst Emmar Sinnige
fotografie CRISP Smart Textile Services /
saxion

Wouter Teeuw is met het SaxShirt aanwezig
bij de conferentie the Sense of Contact, 2 april in
Soesterberg. Metatronics exposeert op de E&A
beurs, 2 t/m 4 juni in Jaarbeurs Utrecht, waar de
wearable gadget ‘live’ wordt geproduceerd.
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Compacte, draadloze sensoren zijn voor elektronicaontwikkelaar en Devlab bedrijf Metatronics
inmiddels ‘proven technology’. De gaming
industrie en de ontwikkeling van medische
apparatuur op het lichaam waren eerdere
werkterreinen. Sinds 2010 is Metatronics partner
in een door de overheid gefund project voor
onderzoek naar wearable textiles, samen met
onder andere de TU Eindhoven. ‘’We proberen
elektronica echt te integreren in kleding, dus
niet een losse pols- of enkelband,’’ vertelt
Metatronics-ondernemer Pepijn Herman. ‘’We
proberen kleding intelligent te maken zonder dat
de gebruiker verder iets bijzonders ervaart bij
het dragen. Dat je hartslag gemeten wordt door
je shirt bij het hardlopen. Dat de arts automatisch een belletje krijgt als het niet goed gaat met
een chique oude dame. Daar komt heel wat bij
kijken, je kunt niet zomaar elektronica op kleding
plakken, het moet wel comfortabel blijven.”
“We ontwikkelen een platform van diverse
modules die allemaal moeten connecten. De
uitdaging is deze elektronica compact en flexibel
te ontwikkelen, te weven in kleding en door
geleidend garen met elkaar te laten praten, dus
door textielvezels als bedrading te gebruiken. Via
Bluetooth moeten de sensoren gegevens sturen

Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence,

Saxion werkt samen met de Universiteit Twente,

naar het mastersysteem, een smart-phone app.

Saxion Hogeschool, herkent direct de moeilijk-

textielbedrijf TenCate, de R&D afdeling van reva-

Naast het formaat en draagcomfort, moet je

heid, maar ook de waarde van de multidiscipli-

lidatiecentrum Roessingh en enkele sportclubs.

nadenken over energiegebruik. Voortdurend

naire aanpak. Teeuw is als projectleider van het

De technologie kan namelijk ook goed gebruikt

batterijen vervangen is geen optie. Maar energy

RAAK-PRO project ‘Veiligheid op de werkvloer’ en

worden door revalidatie- en sportfysiothera-

harvesting staat nog in de kinderschoenen. En

het STW demonstrator project ‘SaxShirt’ bezig met

peuten. Commercieel gezien is het nog te vroeg

het wassen van de kleding, vergeet dat niet.

de ontwikkeling van het ‘SaxShirt’. Praktijkgericht

om te kunnen spreken van marktsuccessen.

Hadden we iets moois ontwikkeld, zegt ineens

onderzoek waaraan zowel studenten, docent-

‘’Het is voor ons een goed vehikel om relaties en

iemand ‘als ik het nou op 90 graden in de

onderzoekers en bedrijven werken. ‘’Saxion vindt

samenwerking tussen universiteiten en bedrijven

wasmachine gooi, wat gebeurt er dan?’ Daar

de multidisciplinaire aanpak heel belangrijk.

te versterken. En natuurlijk ook voor het opleiden

hadden we zo snel geen oplossing voor...

In dit geval is het elektronica, IT, ontwerp en

van studenten.” Het maakt Teeuw niet minder

fashion. Daaraan hebben we te danken dat we

enthousiast.

dit project mogen doen. Het idee is het bouwen
van een modulair netwerk rond je lichaam, in

Ook Metatronics zit nog echt in de research

een smart shirt. Daarbij kijken we niet alleen

& development fase. ‘’Niets is moeilijker voor

naar fysiologische factoren zoals ademhaling en

een klein bedrijf dan hele nieuwe technologie

temperatuur, maar ook naar omgevingsfactoren.

naar de markt te brengen. Natuurlijk hopen we

We werken aan een mooie toepassing bij de

ontwikkelingen te doen waarmee we kennis

brandweer. Van een brandweerman wil je niet

opdoen die we commercieel kunnen gebruiken.

alleen zijn hartslag weten, maar ook wanneer

We zijn inmiddels experts in dit domein, maar

je hem terug moet roepen, als de omgeving

ook wij vragen ons nog steeds af waar het heen

te gevaarlijk wordt. Door het shirt kan een

gaat. Ik verwacht dat de eerste adoptie in de

Maar de allergrootste uitdaging is wel de multi-

commandant zijn eigen mensen monitoren. De

sportwereld zal zijn. Een partij als Nike werkt

disciplinaire aanpak terwijl je niet eens een

achterliggende softwaremodellen moeten zich

vast ook wel aan intelligente shirts. Ik weet zeker

helder gedefinieerd einddoel hebt. Het enige wat

richten op brand, inspanning en belasting. De

dat het er gaat komen, maar hoe en wanneer,

was geformuleerd was ‘smart textiles’ en dat is

hardware is redelijk standaard, ook bij ons zit de

dat is nog even de vraag. Pionieren dus!’’

zo’n breed begrip. Daar zit je dan als elektro-

crux ‘m in het vinden van balans tussen functio-

nicapartij, aan tafel met ouderenzorg, software

naliteit, comfort en wasbaarheid, herbruikbaar-

Is wel lef hebben natuurlijk als je dat als niet al

app developers, textiel ontwerpers, noem maar

heid. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van

te groot bedrijf aandurft.

op. Ieder vertelt over zijn eigen vak en wordt

breien en uitproberen, van wasproeven doen en

door de anderen niet begrepen.’’

de juiste materialen selecteren.’’

‘Kwestie van
breien en
uitproberen’

IA
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Van Groningen tot
Qatar, Holland’s gastechnologie is overal
Industriële automatisering

In de laatste maand van 2014 bezocht een Nederlandse gastechnologie delegatie Qatar. Mooie
gelegenheid voor minister Kamp om in plaats van nukkige Groningers eens positieve Hollanders en
blije sheiks aan zijn zijde te hebben waar het gaat om de winning van gas. FHI-lidbedrijf kalibratiespecialist Tradinco is één van de bedrijven die kunnen gaan profiteren van het Nederlandse overheidsstreven om toeleveranciers van gastechnologie een zetje in de rug te geven. Richard Derksen,
managing director Tradinco, maakte deel uit van de delegatie die aan tafel zat bij de feestelijke
ondertekening van een convenant in aanwezigheid van de Qatarese minister van Energie
en Industrie.

tekst Kees groeneveld fotografie tradinco
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‘’Qatar is de derde grootste gasleverancier ter wereld,” weet
Derksen te vertellen. “Men zit daar te springen om kennis
en technologie waarmee de gaswinning efficiënter en
duurzamer wordt. Wij hebben die kennis in huis, maar om
als relatief klein technologiebedrijf zaken te kunnen doen
in het Midden Oosten helpt het enorm als daar een stevig

Zo gezegd,
zo geschreven

kader omheen wordt gelegd.’’
Tradinco is aangehaakt als marktleider in kalibratieapparatuur en sensoren. ‘’We ontwikkelen en produceren nauw-

“De vereniging van mensen met pleinvrees gaat niet
demonstreren op het Malieveld.”

keurige meetapparatuur en software waarmee we de

Bram Bakker, psychiater, publicist en aankomend cabaretier in het radio-

eventuele afwijkingen in druk- en temperatuurmeters kunnen

programma ‘Dit Is De Dag’, NPO Radio 1, woensdag 3 december 2014.

vaststellen. Het voordeel van zo’n handelsmissie is dat je
gemakkelijk en op hoog niveau binnenkomt bij bedrijven als
Qatargas, Kuwait National Petroleum Company en
Abu Dhabi National Oil Company. Hoe meer aanzien de

“Koopjesjagers zijn nog verreweg in de meerderheid.
Zij gaan shoppen als ze zich ongelukkig voelen.
Maar daarmee krijgen ze nooit een antwoord op de
vraag waarom ze eigenlijk zo ongelukkig zijn.”

missieleider heeft, hoe hoger je in de top komt. Het koninklijk

Nicolaï Carels, creative entrepreneur, industrial designer van diverse bekroonde

bezoek van Beatrix, Willem-Alexander en Maxima in 2012

consumentenproducten, in FD Outlook, zaterdag 13 december 2014.

heeft ook enorm geholpen. Bovendien leer je tijdens zo’n
handelsmissie de problemen en mogelijkheden kennen
buiten de officiële gelegenheden om. Dat voorkomt missers!’’

‘Zonder meetstandaarden wordt
het grote uitverkoop’

“Dankzij de nieuwe technologie ontstaan horizontale
netwerkjes waarin mensen kleine stukjes economische
waarde bijeenvoegen tot iets groters, waarin het
belangrijker is om dingen samen te doen, met elkaar
te delen. Het is de vraag hoe traditionele organisaties als Shell daar
een antwoord op vinden. Een oliecrisis heeft het bedrijf al eens
overleefd. Maar wat gebeurt er als iedereen zijn eigen energie gaat
opwekken en olie volstrekt onbelangrijk wordt?”
Margot Scheltema, professioneel commissaris, voormalig CFO Shell en nummer 1 top
corporate vrouwen van 2014, in Het Financieele Dagblad, maandag 15 december 2014.

“Door het slopen van het fundament worden
gebouwen zelden steviger.”
Professor Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse

Opvallend genoeg is het de overheid die aan de ene kant de
VSL-problematiek creëert van ondoordachte bezuinigingen
op kalibratiestandaarden en aan de andere kant geld
uitgeeft om export van kalibratiekennis te stimuleren. Het
riekt naar uitverkoop. Derksen herkent het belang van een
standaardenlab. ‘’De waarde van onze kalibratiemeetappa-

Academie van Wetenschappen, naar aanleiding van de ‘Wetenschapsvisie 2025’ van het kabinet, in NRC Handelsblad, dinsdag 16 december 2014.

“Mijn onderzoekscarrière in de diagnostiek begon
met urinetesten. Daarom zeg ik weleens dat ik me
heb ontwikkeld van zeikwijf tot kakmadam.”
Lisette van Lieshout, universitair hoofddocent parasitologie aan

ratuur staat of valt met nauwkeurigheid. Als we in Nederland

het LUMC, die studenten op stage stuurt naar ontwikkelingslanden om ter plaatse

geen onafhankelijke absolute standaarden meer hebben

ontlasting te verzamelen die in Leiden wordt getest op DNA van parasieten, in Het

waartegen onze kalibratieapparatuur kan worden geijkt, dan

Financieele Dagblad, zaterdag 3 januari 2015.

zullen we daarvoor moeten uitwijken naar het buitenland.”
Ervaring bij andere FHI-bedrijven leert dat die route ten koste
gaat van de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.
Bij buitenlandse standaardenlabs gaan de eigen nationale
bedrijven in de regel vóór.

“Een mens die in alle rust en vrede leeft, is nuttiger
dan een groot geleerde. Een mens die zijn slechte
verlangens niet onder controle heeft, maakt van
iets goeds nog iets slechts en weet iets slechts nog
goed te praten. Een goed, in rust en vrede levend mens weet
alles ten goede te gebruiken.”
Thomas a Kempis, middeleeuws augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus
in zijn boek De imitatione Christi, 1424, hertaald in jonge taal door Mink de Vries,
tiende druk 2014.

“De meeste oorlogen van vroeger, die wij nu vaak
zien als religieus gemotiveerd, waren het niet.
Ze werden gevoerd om economische redenen.”
Karen Armstrong, Brits auteur in Nederlands Dagblad, vrijdag
23 januari 2015, naar aanleiding van de verschijning van de Nederlandse uitgave
van haar boek ‘Fields of Blood. Religion and the History of Violence’.
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PON Caterpillar’s
high end smeerolielab
Automatisering loont zelfs al verlies je wat flexibiliteit
LABORATORIUM TECHNOLOGIE

De naam Caterpillar is bekend van vorkheftrucks, graafmachines en shovels. Pon kennen we in Nederland vooral als
importeur van Volkswagen en aanverwante automerken. Dat de combinatie Pon Power / Caterpillar opdoemt bij een
activiteit van de FHI branche Laboratorium Technologie is verrassend en intrigerend, bij het LabAutomation event nog
wel! Dit verhaal gaat over een volledig geautomatiseerd smeerolie laboratorium. Edwin Heijnen is manager van dat
lab. Pon Power investeert er in, ten dienste van gebruikers van de Caterpillar motoren. Dat Heijnen spreker is tijdens
het ‘LabAutomation’ event op 31 maart is aanleiding om hem te vragen hoe dat nou zit met een analytisch lab voor
motorolie.
tekst Emmar Sinnige fotografie PON POWER

Enthousiaste vent, karakteristieke kop, precies zoals

en waarvoor; of de mens dingen niet sneller kan

ondergaat een sample gewoon alle analyses

je verwacht van iemand die bij Pon Power werkt.

doen dan de robot. Bij ons loopt een badge van

zoals FTIR, gaschromotografie, viscositeitsmeting en

‘’Natuurlijk verkopen we graafmachines, maar

200 samples per dag als een trein. Maar als ik

metalenbepaling. Dat lijkt misschien iets duurder,

onze marinetak staat volledig in de wereld van de

een enkel spoedmonster tussendoor moet doen,

maar een fout kost veel meer en we verkorten

schepen, vooral binnenvaart,” vertelt Heijnen. “Al

houdt dat de hele boel op. Die flexibiliteit haal je

zo de totale doorlooptijd. Contractueel kunnen

in 1975 werd er een laboratorium voor ingericht.

niet via automatisering.’’ Heijnen is vooral trots.

klanten per aantal draaiuren een smeeroliemon-

Toen letterlijk in een gangkast, maar van meet aan

‘’We hebben op een simpele manier een enorme

ster insturen. En klanten krijgen alleen de voor hen

voor onderzoek naar smeerolie voor voorname-

efficiencyslag kunnen maken, door met een

relevante informatie, maar wij gebruiken de data

lijk Caterpillar motoren. Nu staat er een lab dat zo

stopwatch de tijdsduur van handelingen te meten

van alle klanten om breder inzicht te krijgen.’’

sophisticated is, dat het een mooi voorbeeld is voor

en het leanproces erop los te laten. Hierdoor

anderen.’’ Waarom een eigen lab en niet gebruik

konden we de throughput al verhogen zonder

En wat nou als een klant andere analyses wil?

maken van een extern contractlab? Heijnen

te automatiseren. Vervolgens zijn we met Perkin

“Als veel klanten bepaalde extra analyses willen,

noemt twee redenen. ‘’Door de analyses uit ons

Elmer gaan kijken hoe we FTIR, Fourier Transform

bekijken we natuurlijk wat de mogelijkheden

SOS-programma, het Systematisch Smeerolie

Infrared spectrometer analyses konden auto-

zijn. Maar voordat je een investering doet moet

Onderzoek, weten we precies wat er met de

matiseren. We hebben nu een autosampler met

je je goed realiseren hoe je proces in elkaar zit en

machine gebeurt, kunnen we trends zien en advies

dubbele FTIR staan waarmee we 100 oliesamples

waar je over een aantal jaren staat, wat de situatie

geven over vervanging van olie of onderhoud aan

per uur kunnen meten. Als klein industrieel lab zijn

dan is. Als een robot eenmaal voor 200 samples

de motor. Daarmee kun je de betrouwbaarheid

we trots dat we zo’n apparaat hebben draaien.’’

per dag is gebouwd, kan de hele lijn niet zomaar
naar 500.’’

van de machine verbeteren. Je krijgt als bedrijf zo
een prachtig, onderbouwd, kwaliteitsimago en

Standaardisatie is cruciaal om sampleverwer-

als je met de analyses letterlijk aan boord bent bij

king te optimaliseren. ‘’In het learnproces wil je

de klant, dan levert dat enorme klantenbinding

alle onnodige stappen uit het proces wegnemen.

op. Door onze analyses kun je precies zien wat

Bijvoorbeeld door te voorkomen dat er onderweg

er gebeurt met een motor. Dat kan veel schade

keuzes gemaakt moeten worden; keuzes zorgen

LabAutomation event van de

voorkomen.’’

voor vertraging en vergroten de kans op fouten.

FHI laboratorium branche

Als je voorheen een machine of een blauwe of
Voor de automatisering van het lab werkt Pon

een groene fles moest pakken, hebben we de

31 maart in 1913 Congrescentrum

Power samen met FHI-bedrijven als Perkin Elmer,

stap met de groene fles eruit gehaald. Dan heeft

Brabanthallen in Den Bosch,

Metrohm Applikon en Rohasys. Heijnen is enthou-

de machine geen keuze meer en kan het niet fout

www.fhi-labautomation.nl.

siast over automatisering, maar ook kritisch. ‘’Je

gaan. We maken ook geen keuzes meer tussen

moet je goed afvragen wat je wilt automatiseren

verschillende analyses. In ons SOS programma
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Hoe proactief is
uw bedrijf?
Ik ken genoeg leidinggevenden die af en toe verzuchten dat ze graag
meer proactieve medewerkers zouden willen hebben. Proactieven
denken immers vaker vooruit, nemen meer initiatieven, denken in
oplossingen in plaats van in problemen, zijn creatiever met kansen
en wijzen minder naar wat er om hen heen allemaal mis is. Ze nemen
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties. Kortom,
ze zijn een zegen voor leidinggevenden.
Proactieven zijn vooral de regisseurs van hun eigen leven, maar
beseffen ook dat de wereld groter is dan zijzelf. Hun blik kan naar buiten
gericht zijn, omdat ze zich intern sterk voelen. Bewust of onbewust
hanteren zij waarden en principes die hen zekerheden verschaffen.
Die ook leidraden zijn voor de keuzes die ze elke dag maken. Dát is
de werkelijke kracht achter proactief gedrag.
Laten we nu eens vanuit dit perspectief kijken naar organisaties. In grote
lijnen komt het gedrag van proactieve mensen overeen met het ‘ideale’
gedrag van deze lichamen. Helaas weten we dat de praktijk verre van
ideaal is. Nog te veel zijn bedrijven gefocust op de eigen gelederen;
op marktgroei, op winst, op het tevreden stellen van aandeelhouders.
Nog te weinig denken zij er aan of hun handelen elders een positieve
uitwerking kan hebben. Voor hun medewerkers of voor een duurzamere
samenleving. Ze houden er egoïstische principes op na en hebben
niet in de gaten dat een lange termijn visie en een onderliggend
waardensysteem juist voor enorme interne, positieve krachten
kunnen zorgen.

‘Proactieve bedrijven zijn een
zegen voor de mensheid’
Dat het proactief kan, bewijzen bedrijven als de Triodos Bank,
Mud Jeans, online boekhandel YouBeDo en tapijtfabrikant Interface.
Zij hanteren wel een waardensysteem. Ze groeien ook veel sterker
dan hun branchegemiddelden en de spirit bij de medewerkers is hoog.
Proactiviteit is daarom voor mij de meest basale en zelfs de belangrijkste
eigenschap die mensen en bedrijven kunnen hebben om echte
vooruitgang te boeken. Als iedere organisatie proactief zou zijn,
dan zou dat een zegen voor de mensheid zijn.

Freek Rooze
ISYS verkoopondersteuning
info@salessupport.nl
info@freekrooze.nl
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Em-bed-ded system
voor een betere
nachtrust
Elektronica leest en beïnvloedt slaapgedrag
medische technologie

‘Geen gezeur, snel de markt op’ versus ‘eerst maar eens rustig een
gestructureerde projectvoorbereiding voordat we iemand aan het werk
laten gaan om een prototype te bouwen’. Het is het spanningsveld van
een jonge marktgedreven start-up versus een middelgroot
technologiebedrijf dat is gespecialiseerd in productontwikkeling. Toch is
de tandem Night Balance / TOPIC Embedded Systems succesvol. Qua
woorden is het een grappige combinatie, ‘nachtbalans in bed’. Dat is
het product ook geworden. Een stukje elektronica zorgt er voor dat je zo
in bed blijft liggen dat je niet gaat snurken en geen last hebt van apneu.
De Sleep Position Trainer heet het product waarvan Night Balance
samen met TOPIC een tweede generatie ontwikkelde.

tekst Emmar Sinnige fotografie Night balance

Thijs van Oorschot en Eline Vrijland-van Beest

de rug geplaatst, een tennisbal of een haaienvin.

zodat je niet gaat snurken. Het apparaat moet

startten in 2009 vanuit de TU Delft hun bedrijf

Maar ja, iemand kan aan zo’n ding wennen

natuurlijk zo comfortabel zijn dat het je niet in

Night Balance. “Slaapapneu en snurken, ontstaat

of juist nog slechter gaan slapen door het

de weg zit en ook werkelijk blijft gebruiken. Het

meestal bij rugligging. Al eeuwen wordt gepro-

ongemak. Zo’n stimulus werkt ook bij iedereen

is een kleine platte sensor die aan de voorkant

beerd daar iets aan te doen. In 1872 werd al

verschillend. Niet ideaal dus.’’

met een band om je borstkast zit. Het bijzondere is dat de elektronica de gedragsgegevens

patent aangevraagd op een positieband voor
het bestrijden van slaapapneu. Maar pas sinds

Thijs is van oorsprong industrieel ontwerper en

van de drager zelf gebruikt als basis om voor de

1980 wordt er serieus onderzoek gedaan naar

heeft samen met Eline inmiddels een bedrijf met

drager een persoonlijk programma van stimuli

positietherapie om snurken te voorkomen.

twaalf medewerkers. “We ontwikkelen de Sleep

te ontwikkelen. Het apparaatje leert als het ware

Positietherapie moet mensen laten wennen aan

Position Trainer, een intelligent apparaatje dat de

van het slaapgedrag van de gebruiker hoe het

het slapen in een andere houding dan op de

slaaphouding meet en een signaal afgeeft om je

vervolgens het gedrag van de gebruiker kan

rug. In de vorige eeuw werd een groot object op

te stimuleren een andere houding aan te nemen

beïnvloeden.’’
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Night Balance is een typisch ‘kop/staart bedrijf’,

gestructureerd is en behoefte heeft aan

een constant balanceren tussen functie, prijs,

bedenker en verkoper van het product. Om

duidelijke beslissingen. Dat was wennen. Nu

productie en kwaliteit.’’

met een ‘next generation’ het product naar een

zien we wel de waarde van hoe TOPIC dingen

hoger niveau te tillen werd TOPIC Embedded

aanpakt.’’ Bureaucratie versus een zootje

De Sleep Position Trainer is vooral bedoeld voor

Systems ingeschakeld.

ongeregeld? Van der Laak: “Nee hoor.

mensen met slaapapneu. Het product Pose is er

Nightbalance is een zeer gedreven, jonge

voor consumenten die snurken bij rugligging.

onderneming met veel eigenaarschap en goed

‘Samenwerking
ging niet vanzelf’

verdeelde beslissingsbevoegdheid. Er is gezaaid
voor toekomstige groei. Voor ons is het belangrijk dat een project goed gedefinieerd is, dan
kunnen we gas geven. Dan helpt het als de

Thijs van Oorschot en Eric van der Laak

opdrachtgever besluitvaardig is. Daarbij hebben

verzorgen samen een lezing over de

we elkaar best wel eens achter de vodden

ontwikkeling van de Sleep Position

gezeten.’’ Voor Night Balance was het “soms

Trainer tijdens de beurs Electronics &

Hoe de twee bedrijven aan elkaar kwamen?

juist goed om even niet zo flexibel te zijn en

Automation, in het seminar Electronics

“Langs verschillende routes,” vertelt Van Oorschot.

gewoon beslissingen te maken.’’

& Productontwikkeling, woensdag-

“Wij zitten zelf in het YES!Delft incubatorgebouw

ochtend 3 juni 2015, Jaarbeurs Utrecht.

op de TU Delft campus. Andere ondernemingen

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de techno-

in dat gebouw werkten al met TOPIC. Zij tipten

logische uitdagingen bij de ontwikkeling van de

ons over hen.’’ TOPIC projectverantwoordelijke

Sleep Position Trainer. “Het is een klein device,

Eric van der Laak: “En onze directeur kende

dat draagbaar en usable moet zijn, met veel

Thijs’ collega Eline weer via een vereniging en

functies en een lange levensduur. De combi van

van een beurs. Uiteindelijke klikte hun vraag met

functies en vormgeving was een leuke puzzel,’’

onze competenties.’’ TOPIC is met 150 medewer-

vertelt van der Laak. “Rekenkracht, proces-

kers een stuk groter dan Night Balance.

sing power, geheugencapaciteit, voeding, in de

“Onze workflow, imaging en usability kennis is

architectuur van de embedded software moest

zo georganiseerd dat we leverancier kunnen zijn

het allemaal een plek krijgen. We zijn nu samen

ook voor kleine bedrijven.’’

bezig met alweer een volgende versie van het
product. Die moet nog kleiner zijn, met nog meer

De samenwerking ging niet steeds vanzelf. Beide

functionaliteit.’’ Van Oorschot weet de eisen te

heren zijn daar eerlijk in. Van Oorschot: “Wij

formuleren. Van der Laak reageert daar op.

willen als jong bedrijf alles snel, zonder alles

“We ontwikkelen eigenlijk een platform met

Embedded systems ontwikkelaar achter zijn

vooraf te specificeren. Dan werk je samen met

voorzieningen om toekomstige gebruikers-

beeldscherm met elektronica-architectuur

een bedrijf dat kwaliteit wil waarborgen,

functies te kunnen realiseren. Daarbij is het
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Boeken

Vergaderfaciliteiten

Phillips Research, 100 jaar
uitvindingen die ertoe doen

Landgoed Leusderend per
bus te bereiken!

In 1914 startte Philips in Eindhoven zijn eigen

Per 15 december 2014 heeft

onderzoekslaboratorium: het befaamde NatLab,

Landgoed Leusderend nieuwe

een begrip over de gehele wereld. De bedoeling

buslijnen en -halte voor de deur

was, en is, op eigen kracht technologie te

gekregen. Met lijn 82 en 83 is de

ontwikkelen, patenten te verkrijgen en deze toe

bushalte ‘Schutterhoef’ binnen

te passen in producten. Deze vorm van toch

tien minuten te bereiken vanaf

redelijk vrije wetenschapsbeoefening bestond in

station Amersfoort.

2014 honderd jaar. ‘Philips Research – 100 jaar
uitvindingen die ertoe doen’ door Dirk van Delft

Voor haar leden biedt FHI de

en Ad Maas brengt in de eerste plaats Philips

mogelijkheid tegen geringe

Research in beeld. Tegelijk is er aandacht voor de Philips-producten waartoe de

kosten gebruik te maken van

uitvindingen hebben geleid, voor het architectonische erfgoed van Philips, voor

vergaderfaciliteiten. Indien u hier

de opmerkelijke pioniersrol van het NatLab op het gebied van elektronische

gebruik van wenst te maken,

muziek, voor design en natuurlijk ook voor de mensen die Philips Research groot

kunt u contact opnemen met

hebben gemaakt. Het is een goed geïllustreerd boek geworden dat duidelijk laat

het FHI-bureau: Shirley van

zien dat men al die jaren innovatief was en nog steeds is.

Schaarenburg of Lola van Ruler,
via (033) 465 75 07.

ISBN 978 90 663 05717
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Recensie

Tentoonstelling

Kees Groeneveld

Klagelijk pleidooi
voor een
paradijselijk Europa

Hersen
kronkels

in zeshonderd bladzijden

houden optische illusies en goocheltrucs je

Op ontdekking in je eigen hersenpan tijdens
‘Hersenkronkels’. Het brein kan zich snel
aanpassen en is kampioen in het leren van
nieuwe dingen. Maar hoe werkt het? Hoe
voor de gek? En werken de hersenen van
dieren op dezelfde manier?

Jammer dat als je zo’n tamelijk heldere

Test de werking van neuronen in het

boodschap hebt, die boodschap dan verpakt

Cognitilab, exploreer het brein in een

wordt in een boek waar in het eerste deel bijna

3D-animatie dankzij de “Hersencel”, en laat

geen doorkomen aan is. Het leest als een

je (niet) beetnemen door de optische illusies.

middelbare school opstel, met allerlei

Video’s, spelletjes en andere interactieve

algemeenheden zonder kop en staart. Het

toepassingen vervolledigen deze reis door

tweede, heel uitgebreide deel is best aardig om

je brein. Hersenkronkels is toegankelijk voor

te lezen, hoewel het het karakter heeft van een

iedereen vanaf 10 jaar, zowel voor jonge

reeks verzamelde Meester GBJ Hiltermann

breinen als voor oude grijze cellen!

praatjes op de radio over ‘De Toestand in de
Wereld’. Onderhoudend elk op zich, maar of het
je verder brengt...?
Uiteindelijk komt Holslag dan toch uit bij Europa
en wat er moet gebeuren om ons continent weer
toch een paradijs te maken. Er staan veel
behartenswaardige opmerkingen in het boek,
maar vaak kreeg ik bij het lezen de indruk dat
Holslag de werkelijkheid net niet helemaal pakt.
Bleek vooral waar hij schrijft over een domein
waar ik dan zelf iets meer van weet, hoe in
Het boek van Jonathan Holslag is leerzaam,

Europa en in de wereld technische standaarden

maar het is een opgave om het helemaal door te

tot stand komen. Dan merk je meteen dat Holsag

lezen. Eigenlijk heeft de Europese federatie

niet precies weet hoe het zit en de plank een

believer best een heldere boodschap, maar die

beetje misslaat. Is ook geen wonder dat dat

komt pas na vijfhonderd bladzijden echt aan de

gebeurt als je in aanmerking neemt waar hij

orde. Holslag vindt dat Europa véél krachtiger

allemaal over schrijft alsof hij er alles van weet.

moet en kan worden, vooral veerkrachtiger zegt

Dat kàn gewoon niet.

hij. Het is volgens hem de enige manier om in de
toekomst een rol te kunnen, blijven, spelen op het

Het blijft leerzaam en of je het er mee eens bent

wereldtoneel tussen de machten VS en China.

of niet, de boodschap is helder, maar je moet er

Europa moet gericht investeren. Europa moet zich

wel iets voor over hebben om het tot je te nemen.

militair sterk maken vooral in de eigen regio, aan

En als je het boek uit hebt, is het een genoegen

haar buitengrenzen. Europa moet zich

om dan achteraf de zeggingskracht van de

onderscheiden als hoog niveau samenleving op

coverfoto te herkennen.
Tot en met 30 augustus te bezichtigen in

basis van eigen normen. Holslag gelooft daarbij

het Museum voor Natuurwetenschappen

heilig in ‘coördinatie’, zo’n beetje overal en altijd
binnen Europa en Holslag vaart blind op een

De kracht van het Paradijs, hoe Europa kan

renaissance van het humanisme, als basis voor

overleven in de Aziatische eeuw, Jonathan

de identiteit van Europa.

Holslag. ISBN13: 9789085426592

in Brussel.
www.naturalsciences.be/nl
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AGENDA

personalia

Industriële

laboratorium

De in Twente geves-

Hein Verspaget is per 1 december 2014

ELEKtronica

technologie

tigde Amerikaanse

benoemd tot hoogleraar biobanking in

Telecom Infra event

LabAutomation 2015

25 maart 2015

31 maart 2015

durfkapitalist Cotton-

het LUMC. Hij is de eerste hoogleraar

wood Europe Techno-

in Nederland die benoemd is om zich

User Interface

LabSafety event

logy Fund (CETF) heeft

specifiek te richten op het faciliteren van

Maurits van Oranje

de opslag van patiëntmateriaal.

Design seminar

2 juni 2015

aangetrokken als partner. Prins Maurits, de oudste zoon van

1 april 2015
Vermogenselektronica

LabAnalyse

prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, stapt in bij het

Frank Biemans is per begin 2015 aange-

14 oktober 2015

fonds vanuit zijn onderneming The Source. Naast Van Oranje

steld als CTO van Norma Groep. Biemans

treedt ook Job Elders toe als partner. Serieondernemer

heeft ruime ervaring bij Thales als leider

Elders is onder meer oprichter van nanotechbedrijf C2V en

van de radarbusiness en bij ASML als

event
23 juni 2015

Industriële
Automatisering

MinacNed

Industrial Ethernet

voorzitter van de Raad van Commissarissen van chip-

manager van de inkoopgroep die zich

Life Science On A Chip

26 maart 2015

machinemaker Solmates.

richt op strategisch toeleveranciers.

10 maart 2015
Flow, Analyse & Control

Maarten van Steen is per 1 januari 2015

President Obama heeft een nieuwe

de nieuwe Wetenschappelijk Directeur

adviseur op high-tech gebied. Die nieuwe

van het onderzoekinstituut CTIT van de

Chief Technology Officer van het Witte

Energy & Automation

Universiteit Twente, een van de grootste

Huis is Megan Smith, die voorheen

18 juni 2015

academische ICT-instituten in Europa. Hij

directeur was van het onderzoeksproject

Sensor Conference

Show

Sense of Contact

10 & 11 juni 2015

2 april 2015
Micro Nano Conference
8 & 9 december 2015

Google-X. Smith krijgt de supervisie over

volgt prof.dr. Jaco van de Pol op die deze
Federatief

Gebouw

Workshop Aanbesteden

automatisering

24 maart 2015

Conferentie Gebouw

functie als interim sinds januari 2014 uitstekend vervult. Van

de digitale agenda van het Witte Huis. Haar assistent wordt

Steen was voorheen hoogleraar en voorzitter van de afdeling

Alexander MacGillivray, die afkomstig is van Twitter.

Informatica bij de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Cisco heeft Frans Wittenberg benoemd

Automatisering
4 & 5 november 2015

Voor meer informatie kijk op www.fhi.nl

Lilian van den Aarsen is per 1 januari

tot Chief Technology Officer van het com-

directeur Kennis, Innovatie en Strategie

merciële segment (kleine en middelgrote

geworden bij het ministerie van Infrastruc-

bedrijven) in Europa, Midden Oosten,

tuur en Milieu. Zij volgt Hans Leeflang op,

Afrika en Rusland (EMEAR).

die als adviseur voor Peter Heij (directeurgeneraal Ruimte en Water) gaat werken.

Joop Klinkenberg 1936 - 2014, een lab-icoon
Als op iemand de typering van icoon van de laboratoriumKijk voor meer info op www.eabeurs.nl

branche van toepassing is, dan wel op Joop Klinkenberg.
Niet alleen zijn postuur, maar zeker ook zijn standvastigheid, daadkracht en veelzijdige netwerkgerichtheid waren
indrukwekkend. Toen ik zelf voor het eerst te maken kreeg

Internationale
beurzen en
congressen

met de branche laboratorium technologie zag ik Joop als
een soort godfather die terecht voorzitter van de branche
was, omdat hij alles overzag en het leek zelfs alsof hij
overal de touwtjes strak in handen had.

Pittcon Conference & Expo

Hannover Messe

Dat was natuurlijk niet zo. Enkele dissidenten in de branche for-

Nederland en België. Ziedaar de iconische betekenis van

http://pittcon.org/

www.hannovermesse.de

ceerden opeens dat de beurs HET Instrument zomaar bezocht

Mister Laboratorium.

New Orleans, LA (USA)

Hannover (D)

kon worden zonder dat de bezoekers entree betaalden. De

8 t/m 12 maart 2015

13 t/m 17 april 2015

reactie van Joop op deze rebellie was legendarisch en correct.

Vakbeurs Zorgtotaal

Semicon West

www.zorgtotaal.nl

www.semiconwest2015.org

Utrecht (NL)

San Franciso (USA)

18 t/m 20 maart 2015

14 t/m 16 juli 2015

getuige een linkedin berichtje dat ik in 2013 ontving:

ledenvergadering en sprak: “Dit is géén bestuursbeleid.”

“Still going strong kees? Ben weliswaar nog actief in de
branche met 2 commissariaten maar word inmiddels

Met het overlijden van Joop Klinkenberg is één van de

wel 3 x per week gedialyseerd. Zou graag nog eens een

visionaire mensen ons ontvallen die de transitie van

“instrument” meemaken maar dan moet je wel zo een
elektrisch karretje voor mij verzorgen. vr.gr. Joop Klinkenberg”

Laborama Expo

World Congress on

coöperatieve vereniging Het Instrument naar de federatie

expo.laborama.be

Industrial Biotechnology

Brussel (BE)

www.bio.org/events/

van technologiebranches FHI realiseerden in 1991. De ruim

19 & 20 maart 2015

conferences/world-congressindustrial-biotechnology

De laatste jaren waren qua gezondheid niet makkelijk,

Hij stond op van de voorste rij, draaide zich rustig om naar de

vijfenvijftig jaar dat Joop betrokken was bij zijn bedrijf

Op mijn reactie beloofde hij tegen die tijd contact op te

Beun de Ronde getuigden ook van visie. Onder zijn leiding

nemen. Dat hebben we samen niet meer mogen beleven.

Forum labo & biotech

Montreal (CA)

werden veel nieuwe technologieën geïntroduceerd, niet

De familie, de Beun de Ronde bedrijven en de hele branche

www.forumlabo.com

19 t/m 22 juli 2015

alleen nieuw voor Nederland, maar vaak nieuw voor Europa.

koestert de herinnering aan een markant mens.

Parijs (FR)

Vanuit Beun de Ronde was Klinkenberg ook de motor achter

31 maart t/m 2 april 2015

allerlei deelnemingen in andere laboratoriumbedrijven in
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Ledennieuws

Nieuw
lab JSB in
Eindhoven

TE Connectivity in Top
100 Global Innovator
Voor het vierde jaar op rij is TE Connectivity benoemd tot Thomson Reuters 2014 Top 100 Global Innovator.
Het programma is een initiatief van Thomson Reuters’ Intellectual Property & Science business en eert
de 100 bedrijven en instellingen die zich inzetten voor innovatie en het beschermen van octrooirechten
wereldwijd en wiens uitvindingen wereldwijde invloed hebben. De Thomson Reuters 2014 Top 100 Global
Innovator methodiek is gebaseerd op vier criteria: totaal volume octrooi, patent subsidie slagingsJSB vestigt een nieuw laboratorium in

percentage, het wereldwijde bereik van de portefeuille en patent invloed zoals blijkt uit de citaten. TE heeft

Eindhoven waar onderzoek aan en

meer dan 18.000 patenten verleend of aangevraagd, meer dan 7.500 ingenieurs in dienst en investeert

productie van analysesystemen worden

bijna vijf procent van de omzet in onderzoek, ontwikkeling en engineering. Vierentwintig procent van de

gedaan. Er is voor Eindhoven gekozen

omzet van het bedrijf komt van nieuwe producten geïntroduceerd in de afgelopen drie boekjaren.

omdat het bedrijf in de technische hoek

Het afgelopen jaar heeft TE haar assortiment sensoroplossingen aanzienlijk uitgebreid.

van Nederland wil zitten, zodat ze met die
kennis de automaten verder kunnen
ontwikkelen. Het hoofdkantoor van JSB
staat eveneens in Eindhoven.

Nieuwe leden

JSB (Joint Analytical Systems Benelux)
werkt met zogeheten chromatografische

Industriële elektronica
HyTEPS
Binderseind 55A
5421 CH GEMERT

systemen waarmee minieme
hoeveelheden stoffen zeer nauwkeurig
kunnen worden gedetecteerd en
geanalyseerd. De apparatuur kan worden

Major Electronics
Industrieweg 98
7903 AK HOOGEVEEN

toegepast op diverse terreinen zoals
milieu, (petro)chemie, voedselproductie,
medische wetenschappen en industrie.

Romal
Verl. Hoogravenseweg 223
3523 KJ UTRECHT

Het bedrijf heeft onder andere in Lelystad
een laboratorium waar deze systemen
worden ontworpen en de samenstelling
van deze hightech-apparatuur plaatsvindt.
Dit lab in Lelystad blijft bestaan.

Nieuwe financiering
voor XiO Photonics

JSB heeft onder andere automaten
geleverd aan de Haagse VN-organisatie

XiO Photonics heeft nieuwe financiering

OPCW, die in 2013 de Nobelprijs voor

binnengehaald, waarmee de ontwikkeling wordt

Vrede won vanwege de ontmanteling van

ondersteund van de Photonic Integrated

chemische wapens van het Syrische

Circuits-technologie en producten die laserlicht

regime. Zij gebruikten de automaten om

kunnen manipuleren voor zichtbare en nabij-

monsters te analyseren en te bepalen

infrarood toepassingen. De nieuwe financiering

welke chemische stoffen erin zitten.

zal worden gebruikt om het product portfolio uit te
breiden met nieuwe functies, zoals een snelle
modulatie en laser stabilisatie.

Industriële automatisering
Huba Control
Hamseweg 20a
3828 AD HOOGLAND
Demcon
Institutenweg 25
7521 PH ENSCHEDE
Medische Technologie
Pluripharm-Direct
Phoenixstraat 21
1810 KA ALKMAAR
3M Nederland
Molengraaffsingel 29
2629 JD DELFT

innovaties
beginnen op E&A
Registreer nu voor een gratis
beursbezoek

WWW.EABEURS.NL

dESkUNdighEid
om dE hoEk

CompLEtE
ELEktRoNiCA
kEtEN
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