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Exit strategie

‘De beurs is geen optie’ was ooit een stelling waar het hele FHI 

federatiecongres als één man achter ging staan. Dat is nog steeds de 

sfeer bij technologiebedrijven. Maar er is wel iets aan het veranderen. 

Afhankelijkheid van de grillen van afstandelijke beleggers blijft taboe voor 

ondernemers in onze branches. Maar de letters ‘VC’, inderdaad zonder 

‘O’ daar tussenin, die jagen niet meer zoveel schrik aan. Venture Capital, 

durfkapitaal, begint bij onze bedrijven meer geaccepteerd, zelfs meer 

welkom te worden.

Wat zit daar achter? Waarom associëren we dat verschijnsel niet meer met 

‘zakkenvullers’ en ‘megalomanie’? Twee redenen. Er is een economische 

noodzaak gegroeid om technologieontwikkeling te financieren met extern 

kapitaal dat vraagt om een exit strategie. De tweede reden om niet meer zo 

bunzig te zijn, is dat we inmiddels voldoende positieve voorbeelden hebben 

gezien die bewijzen dat het ook anders kan dan op de Amerikaanse cowboy 

manier.

Eigenlijk zijn bedrijven als DSM en vooral Philips in Nederland aanjagers van 

de cultuuromslag, paradigmashift misschien zelfs. Philips is in de aflopen 

decennia uitgegroeid tot een ware ‘bedrijvenfabriek’. Hoeveel succesvolle 

spin off / spin outs de vroegere gloeilampenfabriek heeft voortgebracht is 

bijna niet meer te tellen. ASML, NXP, FEI, Panalytical, het zijn de bekendste en 

de al wat oudere van een continue stroom. 

‘Serial entrepreneurs 
met passie voor technologie’
Wat we nu zien, ook in onze technologiebranches, is het verschijnsel ‘serial 

entrepreneur’. Technologieondernemers die een succesvolle business 

hebben opgebouwd met behulp van externe financiële partners die een exit 

willen, cashen zelf ook bij die exit en worden vervolgens investeerder in een 

nieuwe business case. Dat ze dat doen, heeft nog steeds te maken met hun 

passie voor technologie, gecombineerd met die voor ondernemerschap.

Meer en meer dringt door dat we in Nederland, waar we het niet moeten 

hebben van groei naar een groot bedrijf met een mega thuismarkt, 

aangewezen zijn op het steeds weer met iets nieuws beginnen. Dan moet 

je dus een exit strategie hebben, juist om continuïteit zeker te stellen. Hoera, 

we hebben weer een mooie paradox. Exit strategie om binnenboord te 

kunnen blijven, bedrijvenfabrieken met lopende band productie van nieuwe 

bedrijven. Da’s pas Smart Industry... 

kees groeneveld

groeneveld@fhi.nl

de staalwereld 
draait op steenkool
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‘ Verdieping 
leidt tot groei’

Peter Wagelaar, technical director omnitek

In 1979, het jaar waarin Peter’s vader startte 

met zijn bedrijf Wagelaar Glasinstrumenten, 

voorloper van het huidige Omnitek, werden 

viscositeitsmetingen nog volop handmatig 

verricht. In glas. Met behulp van een stopwatch. 

Peter Wagelaar: “Volledig uit glas opgetrokken 

laboratoriumopstellingen waren in die tijd geen 

uitzondering. In vergelijking met nu een totaal 

andere wereld.” 

Totaal?
“Nou ja, dat wil zeggen, het principe van 

viscositeitsmeting is nog steeds hetzelfde.  

Je meet simpelweg de tijd die een vloeistof 

nodig heeft om een bepaald volume te 

doorlopen. Alleen deden ze dat vroeger door 

vloeistof door een glazen buis te laten lopen. 

Van A naar B. Werd gewoon op het oog geklokt. 

Hedentendage is dat een volkomen ander 

verhaal. Waarin zoals gezegd het principe 

nog steeds hetzelfde is, maar de stopwatch 

en de glazen buis zijn vervangen door een 

geautomatiseerd, uitermate nauwkeurig 

meetsysteem.”

die overgang van glas naar geautomatiseerd 
was noodzakelijk neem ik aan?
“Normale technologische evolutie zou je kunnen 

zeggen. De oude techniek voldeed steeds 

minder aan de steeds hogere eisen die de 

industrie stelde aan gebruiksgemak, snelheid 

en nauwkeurigheid. Met als gevolg dat er een 

enorme kaalslag in de branche ontstond. Waren 

er in de jaren ‘80 nog zo’n 15 à 20 aanbieders 

van glasinstrumenten in Nederland, eind jaren 

’90 was nagenoeg alles verdwenen.”

die veranderende markt dwong jullie dus  
om de bakens te verzetten?
“Absoluut. Toen ik bij het bedrijf kwam in 1997 

stonden we aan het begin van deze omslag. 

Wagelaar Glasinstrumenten – wij zal ik maar 

zeggen – ontwikkelde specials. Unieke kleine 

series glasinstrumenten die we leverden aan 

laboratoria van bedrijven, veelal in de olie- en 

petrochemische industrie. De neergaande markt 

dwong ons te krimpen. We slonken in die tijd  

van twaalf naar drie man. Behoorlijk catastrofaal. 

En bovendien buitengewoon alarmerend, het 

was namelijk illustratief voor de stand van zaken: 

de bedrijfstak was zwaar water aan het maken. 

We moesten dus wel wat doen.”

Meegaan met de tijd, automatiseren!
“Uiteindelijk kwam het daar wel op neer.  

Mijn vader, de man van de inhoudelijke kant –  

is hij nog steeds – was in die tijd vanuit zichzelf 

al erg geïnteresseerd in automatisering.  

Dat was een medebepalende factor. De grote 

aanjager achter de omslag naar auomatisering, 

was evenwel een opdracht van AKZO: of 

we samen met hen een geautomatiseerde 

watergehaltemeter wilden ontwikkelen.  

Het succes daarvan, eigenlijk belangrijker 

nog, de impuls die dat gaf om vanaf dat 

moment al onze kaarten op geautomatiseerde 

viscositeitsmeters te zetten, heeft alles te maken 

met datgene waar je altijd op hoopt, maar in 

der regel vergeefs op zit te wachten: geluk. 

En toeval. Het instrument dat we met AKZO 

aan het ontwikkelen waren, diende namelijk 

te voldoen aan een norm. Logisch. Geen 

probleem ook, kregen we voor elkaar. Maar 

toen gebeurde er iets onverwachts. Iets leuks. 

Die norm werd internationaal overgenomen. 

En dat was niet alles, het werd nog leuker, die 

internationale norm was gebaseerd op onze 

watergehaltemeter. Oftewel, ons instrument was 

het enige instrument ter wereld dat voldeed aan 

die norm. Dan zit het mee, hè…?”

Kassa!
“Laat ik het wat realistischer formuleren, het 

heeft ons op juiste koers gezet. Waardoor 

we weer op volle sterkte zijn: twaalf mensen, 

een nieuw bedrijfspand, een merk dat door 

de markt herkend wordt en een gevulde 

opdrachtenportefeuille.”

Taai, slijmerig, pasteus, traag, stroperig. Nee, dit stuk gaat niet over het 

liefdesleven van uw correspondent, maar over de constante factor in het 

werk van Peter Wagelaar en zijn bedrijf Omnitek. Inderdaad, vloeistoffen 

en viscositeit. Geavanceerde apparatuur die de kinematische viscositeit van 

vloeistoffen meet om precies te zijn. Nauwkeurig meet. En snel, en schoon.  

Wat dat betreft is er veel veranderd in 35 jaar.

tekst Paul van nieuWenburg FotograFie leo de jong

Peter Wagelaar
Na zijn studie bedrijfskunde aan 

de Erasmus Universiteit begon 

Peter in 1997 als International 

Sales Director bij Omnitek. Sinds 

2008 is hij Technical Director. In 

deze internationaal georiënteerde 

functie is hij samen met zijn 

vader verantwoordelijk voor de 

technologische, commerciële en 

beleidsmatige trajecten binnen 

het bedrijf. Zijn hoofdtaak betreft 

evenwel productontwikkeling en –

optimalisatie. Daarnaast houdt hij 

zich nog steeds bezig met sales 

gerelateerde activiteiten.

54 intervieW
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het gaat dus goed. Was dat meteen vanaf  
het begin al het geval?
“Nou, waar we snel achter waren was dat we  

in een nichemarkt zaten. En onze thuismarkt  

te klein is. Onze ogen waren dus eigenlijk al  

vrij snel gericht op markten buiten de Benelux.  

Dat was wel even nieuw voor ons. Gewoon 

bellen met je prospects, denk aan bedrijven als 

Total en Shell, zoals we voorheen deden, bleek 

op internationaal niveau niet echt te werken. 

Logisch natuurlijk. Lokale partners zijn een must. 

Kan iedereen je vertellen. Maakt niet uit. Het 

was duidelijk dat we internationale distribiteurs 

moesten vinden. En dat is gelukt. Mede dankzij 

internet. Dat maakte het leggen van contacten 

een stuk makkelijker.”

dus jullie zitten nu waar zo al?
“In de Benelux dus, onze thuismarkt, in  

Europa, Duitsland is een belangrijk afzetgebied 

voor ons, in het Midden-Oosten en in Azië. 

In al die landen zien we groeimogelijkheden. 

Door marktuitbreiding maar vooral ook door 

verdieping. Een betrekkelijk nieuwe regio waar 

we veel van verwachten is Amerika.”

interessant, maar we houden onze lezers  
nog even in spanning. ik wil graag terug  
naar die watergehaltemeter. of eigenlijk,  
naar wat er daarna gebeurde.
“Nou ja, zoals ik al vertelde, die opdracht voor 

AKZO en het succes dat daaruit voortvloeide 

heeft ons de duw gegeven om ons bedrijf om 

te katten en over te stappen op de ontwikkeling 

van geautomatiseerde viscositeitsmeters. 

Onze eerste meter hebben wij begin 2000 

geïntroduceerd. Eerst in onze thuismarkt,  

niet lang daarna internationaal.”

Jullie eerste. Er zijn er dus meer gevolgd.  
Meer modellen of meer variaties op  
hetzelde model? 
“Er zijn twee fundamenteel verschillende 

systemen. Met ons eerste systeem, zoals 

gezegd ontwikkeld in 2000, hebben we ingezet 

op een minimaal monster- en oplosmiddelen-

verbruik. Het tweede, dat we in 2012 hebben 

geintroduceerd, is een volledig geautomatiseerd 

systeem dat volledig conform de relevante 

normering werkt. In beide gevallen gaan we 

uit van een basismodel. Al naar gelang de 

vraag van de opdrachtgever voorzien we 

elk instrument van de door hem gewenste 

specificaties en functionaliteiten. In die zin zijn er 

door de jaren heen vele varianten ontwikkeld. 

Allemaal met hun eigen kenmerken. Wat ze 

allemaal gemeen hebben en onderscheidend 

maakt, is dat ze snel zijn en weinig 

monstervloeistof gebruiken. Dat heeft niet alleen 

een gunstige effect op die snelheid, maar ook 

op de hoeveelheid oplosmiddel die nodig is 

om het instrument te reinigen. En daarmee 

op de belasting van het milieu. Een schonere, 

verantwoorde manier van meten, zeker in deze 

tijd een aansprekende pro.”

En die opdrachtgevers zitten dus vooral in  
de olie- en petrochemische industrie?
“Vooral ja, niet alleen. Viscositeitsmeting brengt 

de samenstelling en conditie van vloeistoffen in 

kaart, maar kan ook veel informatie verschaffen 

over de staat van de machine of motor waarin 

een vloeistof zich bevindt. Vergelijk het maar 

met een bloedproef. Die analyseert je bloed, 

maar vertelt ook veel over jou als patiënt. Dit 

wetende kun je je voorstellen dat er ook andere 

industrieën zijn die we kunnen bedienen. 

Mede in dat kader hebben we een instrument 

ontwikkeld, dat niet alleen in de petrochemie 

maar ook in de kunststoffenindustrie inzetbaar 

is. Net zoals onze moisture analysers. Het zijn 

producten waarmee we meerdere nieuwe 

markten kunnen aanboren en bedienen.”

daarmee zijn we bij jouw rol binnen  
omnitek aanbeland, nietwaar?
“In ieder geval bij mijn aanvankelijke rol.  

Toen ik hier begon heb ik me in eerste 

instantie op de internationale verkoop gestort. 

Door de jaren heen ben ik weliswaar steeds 

meer opgeschoven richting management en 

productontwikkeling. Maar marketing, sales en 

de toekomst van de organisatie zijn aspecten 

waar ik me nog steeds intensief mee bezighoud. 

Daar over gesproken, ik zie grote kansen. In het 

ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten 

en het ontginnen van nieuwe marktgebieden, 

maar met name in verdieping. Oftewel, in het 

nog beter servicen van je klanten. Binnen dat 

integrale groeiscenario hebben we besloten 

om ons vooral als merk te positioneren. We 

hebben de afgelopen jaren welbewust omzet 

gerealiseerd door instrumenten onder private 

label in de markt te zetten, maar die activiteiten 

gaan we wat terugschroeven. Dichter op onze 

klanten zitten en ze vanuit onze merkpropositie 

voorzien van instrumenten die nauw aansluiten 

bij hun diepere behoefte is onze strategie voor 

de komende jaren.”

Van eigen instrumenten neem ik aan.
“Van eigen instrumenten, maar aanvullend, 

gedacht vanuit verdieping, ook van 

complementaire producten van andere 

leveranciers. Denk daarbij aan analyse-

apparatuur en andere typen meetinstrumenten. 

Het is een strategie die we een aantal jaren 

geleden hebben ingezet. De focus ligt daarbij op 

apparatuur ten behoeve van de analyse 

van olie.” 

oke, dan nu Amerika. Vertel.
“Mooi land. We zien daar kansen. Maar weet 

je, het is maar één van de regio’s wereldwijd 

waar wij onze groeimogelijkheden proberen 

te realiseren, onze ambities reiken verder dan 

alleen Amerika. Maar goed, omdat je er naar 

vraagt, ook in Amerika is het zaak om de juiste 

distributeurs te vinden. En ook daar is dat niet 

iets wat over één nacht ijs gaat. Maar we maken 

vorderingen. En ja, de concurrentie is daar groot, 

aan de andere kant, de dollar is gunstig en de 

naam en faam die we internationaal hebben 

opgebouwd is in ons voordeel. Doe je zaken 

met een multinational vanuit laten we zeggen 

India of Duitsland, dan is dat zonder meer een 

aanbeveling, in ieder geval bij de Amerikaanse 

vestiging van die multinational.”

Je markt is zo groot als je netwerk?
“Netwerken is sowieso belangrijk. Om maar wat 

dichter bij huis te blijven, ook ons lidmaatschap 

en mijn persoonlijke activiteiten binnen het 

bestuur van FHI vonden hun oorsprong in een 

behoefte om ons netwerk te vergroten. Let 

wel, niet om business te genereren, daar is 

zo’n club niet voor, wel om te klankborden en 

kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s. 

Uitermate waardevol vind ik dat. En natuurlijk 

om een vuist te maken richting politiek. Want 

laten we wel wezen, van de overheid hoef je 

het als individueel technologisch bedrijf niet te 

verwachten. Mooie praatjes over technofocus 

enzo. Jaja, voor de bühne. Slap geleuter is het. 

Met gebundelde kracht kunnen we misschien 

nog wat bewerkstelligen. Beter onderwijs 

bijvoorbeeld. Dat raakt achterop. Met alle 

gevolgen van dien straks op de arbeidsmarkt. 

Vind ik wel wat zorgelijk. Maar goed, daar laten 

we ons goede humeur en onze positieve kijk op 

de toekomst natuurlijk niet door verpesten.”

ik heb een optimist tegenover me zitten?
“Zonder meer. Zowel bij FHI als bij Omnitek  

gaan we ervoor. Met Omnitek zitten we in de lift, 

ik verwacht erg veel van de komende jaren.  

Van onze merk- en verdiepingsstrategie.  

En natuurlijk van onze invasie van Amerika.  

Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar volgens 

mij gaat het allemaal erg gezellig worden.”

Zou je aan je vader kunnen vragen,  
zo’n glazen bol.
“Goed idee, hij heeft er vast nog wel ergens 

eentje liggen tussen erlenmeyers  

en rondbodemkolven...”

‘ lokale partners 
zijn een must’
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Bron: ArboNed

22% minder verzuim door 
bevordering reïntegratie

Recordbedrag 
buitenlandse 
investeringen

uit de periodieke fhi-brancherapportage 
over 2014 van Arboned blijkt dat alleen al 
het bevorderen van deelherstel het 
ziekteverzuim verlaagt met 22%. 

Deelherstel betekent dat een zieke 

werknemer alvast gedeeltelijk het werk 

30
maart

6
aPril

In 2015 mogelijk extra 
fiscaal rendement op 
investeringen14

maart

ook dit jaar biedt de nederlandse  
overheid weer fiscale faciliteiten aan het 
bedrijfsleven om ondernemerschap en 
innovatie te stimuleren. 

Mogelijk kunnen ondernemers of werkgevers 

bij investeringen extra (fiscaal) rendement 

behalen. Zo kan bij bepaalde investeringen 

de belastingdruk op fiscale winst bijvoorbeeld 

worden verlaagd door toepassing van de 

investeringsaftrek. Door gebruik te maken 

van de willekeurige afschrijving kunnen 

bepaalde kosten naar eigen inzicht gespreid 

hervat, als opstap naar volledige werkhervatting. 

Uit diezelfde rapportage blijkt dat het recente 

verzuimpercentage uitkomt op 2,9%. 

Alleen al het bevorderen van deelherstel verlaagt 

het verzuim met 22%, en dat levert in de directe 

loonsfeer een jaarlijkse besparing op van 

worden. Speur- en ontwikkelingswerk wordt 

gestimuleerd door diverse regelingen, 

variërend van een additionele fiscale 

aftrekpost tot een speciaal regime voor 

het belasten van voordelen uit innovatie. 

Ook kan voor bepaalde werknemers een 

tegemoetkoming in de loonkosten verkregen 

worden. Daarnaast is een belangrijke rol 

weggelegd voor de SDE+-regeling, een 

exploitatiesubsidie. Onder voorwaarden 

ontvangen producenten subsidie voor 

opgewekte duurzame energie. 

Bron: PwC Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

KorT 
niEuWs

gemiddeld € 280 per werknemer. 

Voor de totale populatie FHI-leden, 

aangesloten bij ArboNed, betekende 

dit in 2014 een besparing van maar 

liefst € 1,6 miljoen.

De volledige brancherapportage 

met onder andere de belangrijkste 

verzuimoorzaken vindt u op het 

ledengedeelte van de

FHI-website.

Meer info is te vinden  

op www.arboned.nl 

Met ondersteuning van de rijksoverheid investeerden 
buitenlandse ondernemers in 2014 een recordbedrag van 
€ 3,2 miljard in de nederlandse economie. 

In 2013 bedroegen de buitenlandse investeringen nog  

€ 1,7 miljard. In 2014 zijn 187 nieuwe projecten gerealiseerd 

waaronder hoofdkantoren, productiefaciliteiten en datacentra. 

Deze investeringen leverden 6.304 extra banen op. De Netherlands 

Foreign Investment Agency wist door gerichte acquisitie in 2014  

aansprekende bedrijven naar Nederland te trekken zoals Expedia, 

Netflix, Google, het Canadese bedrijf Northland Power en 

modegigant American Eagle. De VS blijft het land waar de meeste 

investeringen vandaan komen met 65 projecten en ruim 2.300 

banen, gevolgd door China en Zuid-Korea, maar ook India heeft  

een behoorlijk aandeel met 10 projecten die leidden tot 225 banen.

Aanbesteding:  
inschrijven met reële, 
marktconforme prijzen?
steeds vaker staat in een bestek dat alleen met reëel, 
marktconforme prijzen ingeschreven mag worden. Wat houdt  
dat in?

Wanneer daarover in het bestek verder niets is vermeld, gaat het om 

de in het normale taalgebruik gangbare betekenis. Het begrip ‘reëel’ 

betekent in de gangbare betekenis “op de werkelijkheid gegrond”. 

Dat brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter mee dat 

er een verband moet bestaan tussen de opgegeven deelprijzen 

en de kosten van de achterliggende dienstverlening, met andere 

woorden: de opgegeven prijzen moeten vanuit kostenperspectief te 

verantwoorden zijn.

Staat niet vermeld dat met reëel prijzen ingeschreven moet 

worden, dan kan wellicht meer strategisch ingeschreven worden. 

Kan bijvoorbeeld met service meer gescoord worden dan met de 

levering van een product, dan kunt u de accenten verschuiven door 

bijvoorbeeld de service duurder te maken of juist veel goedkoper en 

dit te verdisconteren in de productprijs.

Wat als er geen algemene 
voorwaarden van 
toepassing zijn?
Als er geen algemene voorwaarden van toepassing  zijn, moeten 
de plichten van partijen beoordeeld worden aan de hand van het 
toepasselijke recht. indien beide partijen in nederland gevestigd 
zijn en in nederland geleverd wordt is dat het nederlands recht. 
indien er een internationale dimensie is, zal het toepasselijke 
recht per geval beoordeeld moeten worden.

Op zich is het Nederlandse contractenrecht uitstekend. De belangen 

van beide partijen worden redelijk evenwichtig behartigd. Wanneer 

een partij aansprakelijk is jegens de andere, kan het wel flink 

in de papieren lopen. De aansprakelijke partij dient alle schade 

te vergoeden. Er is geen onderscheid tussen directe schade 

en vervolgschade. Het is daarom raadzaam om, ongeacht de 

toepasselijkheid van algemene voorwaarden, de aansprakelijkheid 

te beperken tot het bedrag dat de verzekeraar per geval vergoedt.

mr. ing. F.h.g. meijers mba 

gerechtelijk deskundige

advocaat / Partner bij 

Flexadvocaten, 

Partner van Fhi

WWW.Flexadvocaten.nl
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Na een uurtje praten met SP-Kamerlid Jasper van dijk, komen we op 

het woord ‘serendipiteit’. “Ha, dat is één van mijn favoriete woorden. 

Het vinden van iets onverwachts, terwijl je op zoek bent naar iets totaal 

anders.” Als politicus moet je laten merken dat je weet waarover je het hebt. 

Geloofwaardigheid, daar gaat het om. We spreken beroeppoliticus Van Dijk 

met name om zijn woordvoerderschap wetenschap en onderwijs. Zoon 

van een hoogleraar Nederlands en een theologe, die politicus ziet als ‘het 

mooiste beroep dat er is.’ Maar die ook vindt dat ‘’politici veel te weinig het lef 

hebben om de waan van de dag te ontstijgen.” Aanleiding voor ons gesprek 

is de Nationale Wetenschapsagenda, waarvoor dit jaar een soort van ‘brede 

maatschappelijke discussie’ wordt georganiseerd.  

tekst kees groeneveld

hAAgsE
BABBEl

“Op zich leuk bedacht hoor, de hele samenleving vragen wat 

er in die agenda moet komen, maar het wordt natuurlijk een 

enorme brij.” Eigenlijk vindt Van Dijk het helemaal niks. “Er is 

zoiets als een ‘kenniscoalitie’ samengesteld met Alexander 

Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf als voorzitters en iedereen 

kan ideeën indienen via een website. Dat gaat niet werken. 

Het wordt een brij van plan op plan op plan. Er zullen keuzes 

gemaakt worden. Onder het mom van ‘iedereen mag 

meepraten’ staat het proces bol van de sturing. Mijn punt is 

dat je echt meer vertrouwen moet geven aan de wetenschap 

zelf. Als het gaat om het verdelen van het budget vind ik dat 

een flink deel van de tweede geldstroom verschoven moet 

worden naar de eerste geldstroom, van gestuurd onderzoek 

naar vrij onderzoek.”

Hoe kijkt deze SP-er aan tegen de rol van het 
bedrijfsleven bij onderwijs en wetenschap?
Waar het gaat om het onderwijs blijft het antwoord een 

beetje mager. “In het beroepsonderwijs moet er toegang 

zijn tot de bedrijven en stages. Daar is samenwerking met 

bedrijven logisch.” Maar “ons respect voor het MKB kan niet 

groot genoeg zijn.” Van Dijk noemt het SP-plan ‘Hart voor 

de zaak’ als voorbeeld. “Hebben we veel waardering voor 

gekregen.” 

Als het gaat over de financiering van wetenschap, dan heeft 

Van Dijk meer tekst. “De overheid moet veel meer investeren 

in vrij onderzoek en in goed onderwijs. Als de regering haar 

eigen doelen serieus zou nemen, dan zou er 700 miljoen 

extra uitgetrokken moeten worden. Als de SP gaat regeren, 

dan komt er meer geld voor onderwijs en wetenschap. 

Langer opleiden is meer verdienen.”

En de rol van bedrijven daarbij? 
“De bedrijven in Nederland moeten ook meer gaan 

investeren. Ondernemers kunnen niet verwachten dat 

de onafhankelijke wetenschap in dienst staat van het 

bedrijfsleven. Zij moeten vooral zelf hun eigen Research 

& Development doen. De regering wil vooral commercieel 

toepasbaar onderzoek. Kijk naar het topsectorenbeleid 

en de Wetenschapsagenda, waar VNO-NCW een 

prominente plaats inneemt. Dat gaat ten koste van 

de onderzoeksvrijheid. We moeten oppassen met het 

vermarkten van ons onderzoek. De grootste ontdekkingen 

komen voort uit vrij onderzoek.”

Robotisering en ethische dilemma’s in technologie  
en wetenschap 
“De opkomende robotisering gaat de samenleving 

beïnvloeden. De politiek heeft daar een rol te spelen.  

Maar technologie is er. Je kunt er goede en slechte 

dingen mee doen. Maar het is naïef om te zeggen ‘we 

stoppen er mee’. Als er ethische dilemma’s zijn, zoals bij 

stamcelonderzoek versus het ontlasten van de zorg, dan 

mag de politiek dat niet loslaten. Je moet keuzes durven 

maken.” Investeren is zo’n keuze en we rollen al pratend 

over een zaak die Van Dijk hoog zit: de rol van het CPB,  

het Centraal Plan Bureau. 

“Geld steken in onderwijs is een diepte-investering. Voor 

politici is dat lastig, omdat hun horizon niet verder reikt dan 

de eerstvolgende verkiezingen. Lange termijn past ook niet 

in de modellen van het CPB die bij verkiezingen steeds een 

rol spelen. We moeten de wetenschap vragen daarover na 

te denken, want het CPB is een ideologisch instituut. Coen 

Teulings, de vroegere directeur van het CPB, schrijft in zijn 

column in NRC nu dat er meer moet worden geïnvesteerd in 

onderwijs. Dat kwam nooit uit de modellen die hij indertijd 

produceerde. Dat is tekenend.”

Wat is dat toch, die hunkering van politici naar een 
andere werkelijkheid? 
Wat is dat toch, die hunkering van politici naar een 

andere werkelijkheid? “Wie niet droomt van een andere 

werkelijkheid, is geen realist.” Maar ja, “als ik nu een debat 

aanvraag in de Kamer, dan kom ik over tien maanden aan 

de beurt”. En tenslotte, “de kiezers waarderen het uiteindelijk 

als je niet meegaat met de waan van de dag.” Nu nog 

zorgen dat het land er ook beter van wordt. 

‘ de overheid moet 
veel meer investeren 
in vrij onderzoek en 
om studenten op  
te leiden’

serendipiteit?
dat is één van mijn favoriete woorden
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Advertentie 
VDR

De zzp’er is juridisch geen werknemer. 

Daardoor wordt de rechtsverhouding met de 

zzp’er – voor het overgrote deel – beheerst 

door het ‘normale’ contractenrecht. In theorie 

is alles af te spreken, zolang de afspraken niet 

indruisen tegen de openbare orde of de goede 

zeden. Toch kunnen er aan de rechtsverhouding 

met de zzp’er vervelende haken en ogen zitten, 

die op voorhand niet altijd zichtbaar zijn.

Het grootste risico dat zich bij het inhuren  

van een zzp’er kan verwezenlijken is dat  

de rechtsverhouding met de zzp’er wordt 

aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.  

Dit kan er toe leiden dat voor de beëindiging 

van de rechtsverhouding met de zzp’er de 

arbeidsrechtelijke regels gelden. Anderzijds kan 

de rechtsverhouding vanuit fiscaal perspectief 

als arbeidsovereenkomst kwalificeren, wat er 

toe kan leiden dat de opdrachtgever achteraf 

loonheffing en sociale premies over de 

betaalde vergoedingen moet afgedragen.  

Dit zijn duidelijk twee onwenselijke aspecten.

Om deze redenen is het noodzakelijk dat  

de rechtsverhouding met de zzp’er daad-

werkelijk wordt ingericht als een overeenkomst 

van opdracht. De opdrachtgever kan daardoor 

in juridische zin in mindere mate de regie 

houden over de werkzaamheden die de zzp’er 

uitoefent. De zzp’er zal de vergoeding voor  

de te verrichten werkzaamheden achteraf –  

en met btw – factureren en de zzp’er  

zal moeten aantonen dat hij meerdere  

opdrachtgevers heeft aan de hand van de  

verklaring arbeidsrelatie.

In het licht van de overeenkomst van opdracht 

is het van belang goed na te denken over  

de wijze waarop wordt omgegaan met een 

aantal contractuele aspecten, zoals opzeg-

termijnen, vervanging of betaling in geval van 

verhindering, aansprakelijkheid voor schade, 

een concurrentiebeding, een relatiebeding,  

een geheimhoudingsbeding of een beding  

dat ziet op intellectuele eigendomsrechten.  

In het arbeidsrecht zijn deze bedingen geregeld 

of voldoende ingekleurd door rechtspraak, 

maar voor de overeenkomst van opdracht is 

dat niet het geval. Reden – noodzaak – dus 

om afspraken te maken en die schriftelijk goed 

vast te leggen. Overigens heeft de Hoge Raad 

geoordeeld dat de ‘normale’ regels omtrent 

werkgeversaansprakelijkheid op dezelfde  

wijze gelden voor de zzp’er die gedurende  

zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever 

schade lijdt. 

De zzp’er is werkzaam op basis van een  

overeenkomst van opdracht en kan een goede 

oplossing zijn voor het inhuren van specifieke  

kennis of tijdelijke werkzaamheden. In dat 

verband is het van groot belang dat de 

opdrachtgever in kaart brengt wat de omvang 

van de werkzaamheden zijn en wat de 

belangen zijn die op het spel kunnen komen  

te staan. Bedrijfsgeheimen of intellectuele 

eigendomsrechten zijn sprekende voorbeelden. 

De invulling van de overeenkomst met een 

zzp’er dient voor iedere specifieke situatie 

op maat te worden gemaakt. Dat maakt het 

fenomeen zzp’er een goede figuur in ons 

rechtsstelsel, mits op de juiste wijze toegepast.

mr. tjeerd hoekstra 

advocaat 

cms derks star busmann

de zzp’er: opt-in
of drop-out?
De Wet Werk en Zekerheid heeft onder meer als doel de positie van de 

werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beter te 

beschermen. Daarover is al veel gezegd en geschreven. De wet biedt geen 

wijziging in de positie van de zelfstandige zonder personeel (zzp), maar 

tegelijkertijd staat de ‘schijnzelfstandige’ wel in de maatschappelijke spotlight.  

Is de zzp’er een lucratieve vervanging voor een werknemer die een vaste positie 

kan opeisen? Of biedt een zzp’er uitkomst in geval van tijdelijke vervanging of 

extra ‘handjes’ op piekmomenten?
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FHI-bestuurders zijn gedreven mensen. Veel van hen maken meer dan een zittingsperiode van vier jaar vol. Albert Kramer 

was zelfs twaalf en een half jaar lang bestuurslid. Langer kan statutair niet. Maar met het beeld dat bestuursleden en 

oud bestuursleden oude mannen zijn, met dat beeld spot Kramer. Ook na zijn bestuursperiode, die in 2009 afliep is hij 

nog volop actief, startte de rasondernemer zelfs weer een nieuw bedrijf. Zoon Vincent loopt zich warm, maar pa Albert 

denkt nog niet aan stoppen. Om zijn verdiensten uit het verleden en om zijn betrokkenheid bij de branche ook nu nog,  

is het interessant om met Albert Kramer te spreken over wat was, wat is en wat wellicht nog komen gaat. 

tekst emmar sinnige & kees groeneveld  FotograFie henk tukker FotograFie

Bij VCM Medical, het huidige bedrijf van Albert 

Kramer wordt je hartelijk ontvangen. ‘’Welkom, 

dit is mijn pand’’ – ‘’Óns pand’’, roept vrouwlief 

Bernadette vanuit de gang. ‘’Ik geloof dat ik in 

gemeenschap van goederen getrouwd ben...’’ 

Samen bouwden ze vanaf  2008 aan VCM 

Medical. Typerend voor het familiebedrijf, VCM 

staat voor de namen van de kinderen van 

Kramer, Vincent, Cynthia en Miranda. 

Wanneer is je bestuurscarrière binnen FHI 
eigenlijk precies begonnen? 
‘’In oktober 2009 heb ik afscheid genomen. 

Ik weet nog dat ik toen over mijn termijn van 

twaalf jaar heen ging. Moet dus 1997 geweest 

zijn. Ik ben verschillende keren de opvolger 

geweest van Marcel van den Broek, eerst als 

penningmeester en later als voorzitter in het 

bestuur van de branche Medische Technologie 

en later ook weer als penningmeester in het 

Federatiebestuur. Daarnaast heb ik nog allerlei 

commissies gedaan zoals productstatistieken 

en leveringsvoorwaarden. Nu zit ik nog in het 

bestuur van RTA, de stichting voor recycling 

technologische apparatuur. Wat me ooit 

bewogen heeft om te gaan besturen? Mijn 

accountant waarschuwde dat ik me moest 

blijven focussen op mijn eigen bedrijf, maar 

ik wilde iets meer doen voor de maatschappij 

dan alleen mijn eigen bedrijf runnen. Ik vond 

het delen van kennis met andere bestuursleden 

en lidbedrijven mooi en verrijkend. Maar mijn 

belangrijkste roeping was eigenlijk vooral kleine 

familiebedrijven een stem te geven binnen de 

branche en binnen de federatie. Die stem kan 

namelijk zomaar verloren gaan in het geweld 

van multinationals en andere grote bedrijven.’’ 

En wat is je bij gebleven? 

‘’De medische sector is continu in beweging. 

Je moet altijd alert zijn en blijven, zowel 

politiek als bestuurlijk. Ik ben actief geweest in 

sportverenigingen, schoolbesturen, Rabobank 

en als fractievertegenwoordiger van het CDA in 

de gemeente Leusden. Wat ik heb geleerd is dat 

liegen blijkbaar mag in de politiek. Die ervaring 

was heel anders in het branchebestuur. Daar 

wist je waar je aan toe was. Binnen FHI kom je 

niet weg met verdraaide waarheden. Tegelijk 

zijn de contacten binnen FHI altijd heel goed 

geweest voor mijn bedrijf. Door mijn  bestuurs- 

en commissiewerk kennen de meeste leden 

mij en ken ik hen. Dat helpt enorm als je elkaar 

zakelijk tegenkomt.’’

Mis je het bestuurswerk? 
“Natuurlijk mis ik het, het afscheid van het 

bestuur was moeilijk, we hadden een hele 

goede band.” Het is zelfs een beetje een 

emotioneel moment in het gesprek. “En 

het kriebelt als ik er weer ben, op een ALV 

bijvoorbeeld. Dingen gaan anders dan toen en 

dat moet je respecteren.’’

Wat zou je anders willen zien dan het nu gaat? 
‘’Ik vind dat de besturen het nog steeds 

heel goed doen. Maar ik zou graag vaker 

sparren met leden over problemen. In de 

medische sector gaat het organisatiebelang 

vaak voor patiëntenbelang en wil niemand 

verantwoordelijkheid nemen voor investeringen. 

We zouden met elkaar moeten bespreken 

hoe we dat kunnen doorbreken. Of het ICT 

gebeuren in de zorg. Daarover wil ik ervaringen 

uitwisselen, bijvoorbeeld via een sociaal 

kwartaalevent met leden.’’

Hoe gaat het bedrijfsmatig met Albert Kramer? 
“Na een moeilijke periode met ons vorige 

bedrijf Danica, gaat het nu heel erg goed. We 

werken in VCM Medical nu met acht mensen en 

leveren medisch-diagnostische apparatuur voor 

neurologie, cardiologie, gastro-enterologie en 

urologie. Recent hebben we een groot project 

binnengehaald voor Suriname, zijn we best 

trots op. Sinds 2013 leveren we EEG systemen 

aan vier ziekenhuizen in Paramaribo, daar 

mogen we nu ook onderhoud, instructie en 

trainingen doen. Onze grootste leveranciers 

zitten in Duitsland, Tjechië en Italië. Samen met 

een partner in Duitsland proberen we de gehele 

Duitse markt te veroveren met urodynamische 

catheters. Goede betrouwbare partners zijn 

cruciaal. Je moet niet denken, ik doe het wel 

alleen.’’ Ook dat heeft Albert Kramer geleerd 

en in de praktijk gebracht binnen FHI. En zo 

kennen velen hem, als prototype ondernemer, 

die staat voor wat hij zegt, soms het hart op 

de tong heeft, voor zijn overtuiging uitkomt, 

een familieman als cultuurdrager binnen de 

branche.

‘ familiebedrijven een stem 
geven’ als roeping

is Er lEVEn nA...
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“Er gaat een wereld voor me 

open,” was de reactie van 

Mohammed Mohandis, PvdA-lid 

van de Tweede Kamer. Tijdens 

zijn werkbezoek aan een aantal 

technologiebedrijven van FHI, 

bezocht Mohandis drie FHI-

bedrijven in de regio Gouda,  

zijn geboortestad. De ‘voeten  

in de klei’-mentaliteit van de 

‘voormalige hangjongere’,  

zoals de parlementariër zichzelf 

schetste in editie 4 van 

Signalement vorig jaar, die 

mentaliteit deed een vonk 

overslaan vice versa bij de drie 

DGA’s die werden bezocht:  

Rene Dijkstra van DARE!, Peter 

Wagelaar van OmniTek en Piet 

van Veelen van Vedotec.

tekst kees groeneveld FotograFie henk tukker FotograFie

WErK 
BEZoEK

Uiteraard ging het in elk van de drie gesprekken 

over onderwijs en arbeidsmarkt. Is immers  

de portefeuille en passie van Mohammed 

Mohandis. Heel behendig wist de jonge  

politicus, 29 jaar, eerst goed luisterend, elk van 

de drie gesprekken in die richting te krijgen.  

Bij de drie FHI-ondernemers raakte hij ook feil-

loos de gevoelige snaren die elk van hen juist  

op dit terrein blijken te hebben.

Het enorme EMC-lab en de zelfontwikkelde en 

wereldwijd vermarkte eigen EMC meetappara-

tuur bij DARE maakten natuurlijk enorme indruk. 

En van Rene Dijkstra weten we inmiddels dat 

hij daar geweldig over kan vertellen, ook aan 

‘leken’. Dijkstra is ook gangmaker van het  

initiatief in de gemeente Woerden om samen 

met het ID College in Gouda weer een mbo 

opleiding elektronica terug te krijgen.  

Het gesprek gaat over de rekentoets. Samen  

met Jesse Klaver heeft Mohammed Mohandis  

een motie ingediend die door de Kamer is 

aangenomen, waarmee wordt voorkomen dat 

de rekentoets een toelatingseis wordt voor het 

voortgezet onderwijs. ‘’Het gaat niet om het  

uitsluiten van leerling bij de instroom, het gaat 

om de kwaliteit van het onderwijs, de leraren en 

uiteindelijk wat er van school afkomt.’’

Bij OmniTek ging de discussie verder. Natuurlijk 

was ‘Mo’ diep onder de indruk van de viscositeit 

analyse apparatuur die daar wordt ontwikkeld 

en gebouwd voor de labs in de chemisch indu-

strie. Maar al gauw ging het over ‘de perverse 

prikkel in het onderwijs om financiering afhanke-

lijk van de instroom van leerlingen’ en ‘het mar-

chanderen met eindtermen voor afstudeerders’. 

“Het lerarenbeleid moet anders. Hardere keuzes 

zijn nodig, met meer focus op techniek. Zoals het 

nu gaat is mij te stroperig. Ik wil snel.” Met der-

gelijke taal ‘pak’ je de ondernemer wel.

In Nieuwerkerk aan den IJssel ontmoette Mohan-

dis Vedotec-dga Piet van Veelen, de voorzitter 

van de nog jonge FHI-brancheorganisatie voor 

Gebouw Automatisering. 

Uiteraard ging het gesprek over de toegevoegde 

waarde van gebouwautomatisering. Maar ook 

al snel weer over de problematiek van het  

adequaat opleiden van mensen voor de techniek 

en technologie. Beide heren waren het roerend 

eens dat het technisch onderwijs meer vak-

inhoudelijk moet worden. Eensgezind herkenden 

ze ook hoe stroperig de onderwijswereld is. De 

suggesties die op tafel kwamen, een technische 

HAVO en lokale gemeentes verantwoordelijk 

maken voor onderwijs, het Finse model,  

wellicht gaan we het terugzien in Den Haag,  

en wie weet zelfs in onze eigen omgeving. 

Prachtig om te zien hoe gedrevenheid vanuit 

verschillende invalshoeken elkaar herkent in 

de confrontatie van volksvertegenwoordiger en 

ondernemer. “Elk talent is een talent”, is een toe-

passelijke one-liner van Mohammed Mohandis. 

“Dat mensen zich schamen voor een VMBO-

opleiding, daar moeten we van af. Gelukkig 

begint het denken daarover te veranderen.”

Dat dergelijke statements ook relevant zijn voor 

onze hoogwaardige technologiebedrijven bleek 

eerder al bij het bezoek van SGP-er Elbert  

Dijkgraaf aan Assembly Partners, een high tech 

bedrijf met tientallen werknemers die voorheen 

onder de sociale werkvoorzieningen regardeer-

den. Politiek en technologiebedrijven blijken toch 

bij elkaar gebracht te kunnen worden.

‘Elk talent is een talent’
‘ het gaat mij te stroperig 
in het onderwijs’

kamerlid mohandis oP Werkbezoek bij Fhi-dga’s

16

signalement 02/2015

17



Verwachtingen
saldo % positieve en negatieve antwoorden
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conjunctuur

groeiprognoses 2015: volumegroei in
alle marktsectoren, maar prijsdruk blijft 
Bedrijven profiteren over de hele linie van het 

herstel van de economie en de afname van 

werkloosheid. De Rabobank verwacht hogere 

volumegroei in vrijwel alle marktsectoren, zo 

blijkt uit de sectorprognoses 2015. Voor alle 

sectoren behalve de gezondheidszorg en de 

automotive zijn de afzetverwachtingen beter 

dan een half jaar geleden. De uitvoer blijft dit 

jaar de belangrijkste groeimotor.  

Ook de consumptieve bestedingen dragen 

in 2015 bij aan de economische groei. Door 

de hogere consumptie- en exportgroei zullen 

de bedrijfsinvesteringen dit jaar verder toene-

men. De Rabobank verwacht dat het private 

investeringsvolume in 2015 met 4% toeneemt. 

De particuliere consumptie groeit in 2015 met 

1,25%. Dat is meer dan voorgaande jaren en 

meer dan eerder verwacht.

De ondernemers in de industrie zijn betrekkelijk 

optimistisch in hun verwachtingen voor het  

eerste kwartaal van 2015. Zij rekenen op een 

gelijkblijvende omzet en productie en verwachten  

ook dat de inkooporders op peil blijven. Dit is 

betrekkelijk positief: doorgaans is er in het eerste 

kwartaal juist sprake van minder activiteit. 

Ondernemers voorzien een toename van de 

verkoopprijzen. De afzetprijzen stonden in 2014 

onder druk. Over de werkgelegenheid blijven de 

ondernemers negatief: het aantal ondernemers 

dat een krimp voorziet is groter dan het aantal  

dat een groei van de werkgelegenheid verwacht. 

Verder zijn de producenten betrekkelijk  

optimistisch over het economisch klimaat voor 

hun onderneming, per saldo verwacht een  

meerderheid een verbetering.

gelijkblijvende bedrijvigheid  
in het eerste kwartaal 2015

Productie licht 
gedaald in vierde 
kwartaal
In het jaar 2014 daalde de omzet van de  

industrie licht met 0,5 procent ten opzichte van 

het jaar 2013. Dit is het derde jaar op rij dat de 

omzet afneemt. De industrie produceerde in 

2014 weliswaar 1,1 procent meer dan in 2013, 

maar de omzet daalde onder andere doordat 

vooral de olie gerelateerde branches binnen  

de industrie hun producten tegen lagere  

prijzen verkochten. 
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Mens en technologie
Ethiek centraal in fhi congres 2015

“Als digitalisering het gedrag van machines perfectioneert, beslist dan de 

programmeur hoe een zelfrijdende auto zich gedraagt bij de keuze tussen 

een overstekend kind en de boom die de enige uitwijkmogelijkheid biedt 

voor de inzittenden?” Onverwacht scherp legde cyberspecialist Roel van 

Rijsewijk van Deloitte de problematiek op tafel tijdens het federatiecongres 

van FHI. Het thema ‘mens en technologie’ gaf er reden toe.

De aftrap kwam van Rinie van Est van het Rathenau Instituut: “Wie wil er sex met een robot? 

Volgens Brits onderzoek meer vrouwen dan mannen.” “Het probleem van Big Brother is dat 

hij een mens is”, poneerde FHI-lid Hans Abbink van Almende. VVD Tweede kamerlid Pieter 

Duisenberg riep de ondernemers in de zaal op in te spelen op het proces van de nationale 

Wetenschapsagenda en mee te sturen.  In de discussie met de zaal bleek het onderwerp 

‘ethiek’ werkelijk te leven bij de leden en relaties van FHI. “We zijn al verder met de technolo-

gie dan de politiek en de maatschappij kan bijhouden met ethische discussies, bijvoorbeeld 

over 3D geprinte kunstorganen.” Ondernemers in de technologiebranches tonen een hoog 

ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid... 

www.fhi.nl
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“The idea that everyone should slavishly work so  
they do something inefficiently so they keep their  
job – that just doesn’t make any sense to me.  
That can’t be the right answer.”

Larry Page, co- founder en CEO van Google in FT Magazine, vrijdag 31 oktober 2014.

“We are entering a new age of machines.  
In the first era, machines could just count things. 
Then they were programmable, and everything is 
programmable today. But this is the third era - it’s an 

era when the machine learns. You don’t just program it. It learns.”
Ginni Rometty, CEO IBM, in Financial Times, ft.com/life&arts, vrijdag 6 februari 2015.

“Ach, ik stoot me nog regelmatig aan dezelfde steen 
en denk dan toch dat er met die steen iets mis is.”
Herman van Veen, Nederlandse clown, cabaretier, schrijver, regisseur, 

musicus, acteur en presentator, in NRC Weekend van 14 en 15 maart 

2015, naar aanleiding van zijn 70e verjaardag.

“Om pijnlijke knieën te vermijden mediteer ik allang 
niet meer op een kussentje, maar ik doe het in 
beginsel nog wel elke dag.”
Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke 

verandering Universiteit Utrecht, voorheen voorzitter RvB Rabobank en voorzitter SER, 

in fd persoonlijk, zaterdag 28 maart 2015. 

“Hoe kun je zo ontwerpen dat je de kostbare  
ruimte in de dure stad bespaart? Maak het klein,  
maar magisch. Het krimpen van de ruimte levert  
veel meer op dan de kosten van de meest 

geavanceerde technologie.”
Kent Larson, architect, directeur van MIT Media Lab Changing Places Group,  

Cambridge, USA, in FD Outlook, maart 2015.

“Zet iemand als Steve Jobs of Bill Gates op een 
onbewoond eiland en hij krijgt niets voor elkaar.  
Veel van onze rijkdom hebben we van mensen die 
vóór ons leefden geërfd, of is volledig afhankelijk  

van de gunstige omgeving waarin we leven” 
Rutger Bregman, historicus en schrijver van onder andere het boek ‘Gratis geld voor 

iedereen’, verbonden aan het online platform De Correspondent, in Nederlands 

Dagblad, zaterdag 11 april 2015.

‘’Ik entameer altijd verjonging van de raad van 
toezicht.. Ik zou graag jongeren als buddy hebben. 
Vooral voor technologische onderwerpen zou dat 
prachtig zijn. Wij zitten toch maar op een tablet te 

slaan alsof het een typemachine is.”
Han Looten, adviseur arbedismarkt en leiderschap, voorzitter Raad van Bestuur Output 

Academy, lid van diverse raden van toezicht en investeerder in start-ups, in FD Outlook, 

zaterdag 2 mei 2015. 

Verschillen met Nederland –  
de risico’s in de VS
De rechtspraak in de USA is totaal verschil-

lend van de Nederlandse rechtspraktijk. De 

Verenigde Staten kennen een common law 

systeem terwijl in Nederland de continental 

law geldt. Bij continental law is de recht-

spraak gebaseerd op wetboeken, zoals het 

Burgerlijk Wetboek, met abstracte regels. 

De rechter dient daarmee oplossingen te 

vinden in de rechtszaken die worden voor-

gelegd. Het continentaal recht kent over het 

algemeen geen strikte precedentwerking: 

de continentale rechters zijn niet gebonden 

door eerdere rechtspraak. De common law van 

de VS kent wel een strenge precedentwer-

king. Die zorgt er voor dat een rechter bijna 

volledig gebonden is door eerdere recht-

spraak. Bovendien kent in de VS elke staat 

zijn eigen rechtspraktijk. Dat zijn dus vijftig 

staten met vijftig verschillende rechtspraken, 

met ieder weer een eigen bindende jurispru-

dentie.

Opmerkelijk en van belang is ook dat de 

Amerikaanse rechter “punitieve schade” kan 

toewijzen, althans een voorschot daarop. 

Punitive damages is een typisch Amerikaans 

fenomeen: een soort civiele boete, waarbij de 

schade ‘zomaar’ verhoogd wordt op basis van 

emotionele factoren, ‘we vinden het zo erg dat...’. 

Dat kent Nederland niet. Alleen de werkelijke 

schade, met bonnetjes bewezen, komt in ons 

land in aanmerking voor vergoeding. 

Hoge verzekeringspremie
Het is deze, voor de verzekeraar oncontro-

leerbare, aansprakelijkheid, die zorgt dat de 

premie voor USA twee tot drie keer zo hoog 

is als in Nederland, en bovendien het eigen 

risico meestal ook. 

Risico beheersbaar houden 
Nederlandse bedrijven kunnen in de USA 

waarschijnlijk de beste zaken doen via een 

Vendor. Dat is een Amerikaans bedrijf die de 

import in de USA voor zijn rekening neemt. 

Een Vendor zorgt voor verdere distributie, de 

sales en marketing en verzekert zichzelf in 

de USA tegen mogelijke aansprakelijkheids-

claims, bijvoorbeeld voor claims van particu-

lieren. Die zijn, net als in Nederland, het best 

beschermd. 

Voordeel van het werken met een Vendor is, 

ook voor een FHI-bedrijf, dat men met niet 

meer dan één Amerikaans bedrijf zaken 

doet. Het bedrijf levert dan zijn producten op 

Nederlands recht en niet op basis van het 

recht van de staat waar de Vendor gevestigd 

is. De werkwijze is niet gegarandeerd 

waterdicht, maar maakt het risico wel beter 

beheersbaar.

Gevaar uit een niet verwachte hoek
Veel FHI-bedrijven kopen producten bij van 

origine Amerikaanse bedrijven die ook vesti-

gingen hebben in Europa. Op het moment 

dat een FHI-bedrijf producten inkoopt bij 

bijvoorbeeld een Duitse vestiging van een 

Amerikaans bedrijf, dan verwacht men dat er 

op basis van Duits recht zal worden geleverd. 

Dit is vaak niet het geval. Amerikaanse 

bedrijven leveren ook vanuit hun Europese 

vestigingen meestal onder Amerikaans recht.

Goede voorbereiding is het halve werk
Bij direct of indirect zaken doen met de VS 

dient de vraag welke rechtspraktijk leidend 

is serieus in ogenschouw te moeten worden 

genomen. Elke overeenkomst wordt vastge-

legd met de leveringsvoorwaarden. Zeker 

stellen dat die goed zijn en geen risico’s 

opnemen die niet verzekerd zijn, zoals een 

onbeperkte aansprakelijkheid, dat is cruciaal.

Veel FHI-bedrijven die zaken doen in de VS blijken hun aansprakelijkheidsrisico’s niet te hebben verzekerd.  

Uit onderzoek van HBR Brancheverzekeringen en FHI blijkt dat meer dan dertig procent van de FHI-bedrijven zaken 

doet met Amerikaanse ondernemingen. Van die dertig procent hebben veel bedrijven in hun aansprakelijkheidspolis 

geen dekking voor risico’s bij levering in de Verenigde Staten. Het is een verontrustende situatie die aandacht vraagt.

tekst ruud rooker

Andreas Meijer
FHI, a.meijer@fhi.nl

033-4657507, www.fhi.nl

ruud rooker
HBR Branche Verzekeringen  

ruud.rooker@hbrbranche.nl 

023-5260768, www.hbrbranche.nl

CoNtACt

Zo gezegd,
zo geschrevenAansprakelijkheidsrisico’s 

bij export naar de 
Verenigde staten 
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Serendipiteit in onderzoek komt voort uit 

nieuwsgierigheid. Onderzoeksinstituut Nikhef 

doet dergelijk onderzoek. Dat gaat ver, letterlijk, 

onvoorstelbaar ver de ruimte in. Optische 

sensoren, spiegels, gruwelijk nauwkeurig 

bestuurd, trillingscontrole, inerte sensoren, 

bewegingsloos, bijna absoluut. Als je lichtjaren 

ver wilt waarnemen waar de theorie van 

Einstein over tijd en ruimte faalt, dan moet je 

grenzen over van het fysieke kunnen van de 

mens tot nu toe. 

Het levert meer op dan verificatie of aanpassing 

 van een theorie. Nieuwe seismische sensor-

technologie voor olie- en gasexploratie. Security, 

de voetstappen van een potentiële inbreker zijn 

op kilometers afstand waarneembaar. Professor 

Jo van den Brand stal de show op 2 april. 

The sense of contact is een coproductie van 
fhi, technologiestichting sTW en Minacned. 
www.senseofcontact.nl 

silent sensors 
for stellar Echo’s & seismic surveys
Opvallend verhaal uit de jaarlijkse sensorconferentie ‘The Sense of Contact’ 
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www.eabeurs.nl

Wachtlijst voor E&A beurs
De belangstelling om deel te nemen aan de beurs Electronics & Automation is dit 

jaar zo groot, dat niet alle bedrijven die dat wilden een plaatsje konden krijgen op 

de beursvloer.

Nadat de beschikbare hal in de Jaarbeurs Utrecht 

volledig was volgeboekt, bleken er nog vijftien 

bedrijven op de ‘wachtlijst’ te staan, de lijst met 

namen van bedrijven die alsnog een plaatsje zouden 

kunnen krijgen als een van de gelukkigen die wel 

een stand hadden toegewezen gekregen door 

onvoorziene omstandigheden zou moeten annuleren. 

Een week voor de start van de beurs stonden nog 

steeds vijftien namen op die wachtlijst.

Ook het aantal vooraanmeldingen van bezoekers 

via de online registratie duidt op veel belangstelling 

voor de show. Bij het ijkpunt kort voor de beurs toen 

er 5000 bezoekers waren geregistreerd, waren 

dat er zo’n acht procent meer dan in hetzelfde 

stadium bij de vorige beurseditie. Het fenomeen 

technologiebeurzen blijkt binnen FHI ‘alive and kicking’ 

als altijd.

Tijdens de beurs Electronics & Automation worden altijd verwachtingen gewekt, maar ook waargemaakt. 

Dat geldt met name voor het seminar ‘Tomorrows Electronics’, dat altijd spraakmakend onderdeel is van het 

beursconferentie programma.

de realiteit van grafeen-
wafers en nanolithografie

In 2010, het jaar dat Andre Geim zijn Nobelprijs kreeg, was er voor 

het eerst een verhaal over grafeen. Sinds dat jaar was er steeds op 

het seminar te leren hoe het stond met dat wondermateriaal met 

geleidende eigenschappen. Dit jaar mag daarin een doorbraak 

heten. De introductiebijdrage van Sten Vollebregt van de TU Delft 

en van Richard van Rijn van start-up company Applied NanoLayers 

gaan allebei over het produceren van grafeen op wafers, via 

Chemical Vapour Deposition. Applied Nano Layers produceert 

volledig in eigen beheer, in haar productieplant in Nijmegen, 

daadwerkelijk grafeenwafers voor de markt.

Tweede belofte die wordt waargemaakt en weer nieuwe beloftes in 

zich draagt is de presentatie van professor Joost Frencken van het 

nieuwe Advanced Research Center for Nanolithography, ARCNL in 

Amsterdam. Twee jaar geleden, voorjaar 2013, applaudisseerde de 

hele zaal tijdens het seminar voor het bericht dat ASML toen juist 

bekend maakte gekozen te hebben voor Amsterdam om daar hun 

grote research investering te gaan doen. Seminarvoorzitter FHI-er 

Kees Groeneveld beloofde toen dat er dit jaar een presentatie zou 

komen vanuit het nieuw te starten instituut. 

De Development Club, het FHI-cluster van 

samenwerkende elektronica-ontwikkel-

bedrijven, staat al sinds 1999 elke keer met 

een gezamenlijke stand op Electronics & 

Automation. Toen vierde de DevClub haar 

vijfde verjaardag, als ‘kinderfeestje’ voor 

‘vriendjes, vriendinnetjes, ooms en tantes’. 

Nu zijn op de stand acht voorbeelden te ontdekken van 

de schitterende projecten die de DevClub-bedrijven 

doen voor klanten. De relatie met kinderen is er ook nu. 

KlasseContact is een ontwikkeling waarmee een ernstig 

zieke leerling virtueel in de klas aanwezig is, gerealiseerd 

voor KPN. Er is een interactief speeltoestel ontwikkeld voor 

kinderen. Maar er is ook een tafel met geïntegreerde 

wireless charging modules, ontworpen en ontwikkeld 

voor NXP.  De acht deelnemende bedrijven werken zowel 

voor grote OEM’ers als voor kleine ondernemers. Ze zijn 

allemaal gek op uitdagende vragen, nemen daar graag 

de tijd voor en zoeken bij elkaar naar meest geëigende 

persoon om een oplossing te bedenken. De bedrijven 

kennen elkaar zo goed dat die meerwaarde er voor 

iedereen in zit.

Van kinderfeestje 
tot wireless 
charging modules

column

Paul Petersen

p.petersen@fhi.nl

Er is behoefte aan onderzoek. Dat merk ik vrijwel iedere week. Ik krijg 

verzoeken om resultaten van onderzoek van leden, niet-leden, banken, 

consultants en studenten. Ik heb het niet onderzocht, maar mijn gevoel 

zegt, dat de intensiteit sterk toeneemt.

Maar kijk je naar de deelname van leden aan onderzoeken, dan is 

er juist een afname van betrokkenheid. Dat heeft aan de ene kant 

te maken met de investering in tijd en aan de andere kant met de 

zoektocht naar specifieke informatie, die concreet moet passen. 

Bijkomende reden is dat sommige bedrijven moeten voldoen aan 

bedrijfsbeleid, waardoor zij niet aan onderzoeken kunnen deelnemen.

Om het maar in getallen uit te drukken: In 2008 werden 17 product-

statistieken door FHI georganiseerd en dat zijn er nu nog 10. In 2010 

deden 128 bedrijven mee aan het Salarisonderzoek en nu zijn dat er  

nog geen 90. De respons op het trendonderzoek neemt ook af en zo  

is de trend zichtbaar gemaakt.

‘ Behoefte aan resultaten  
blijft groeien’

Tegelijkertijd krijgen wij nog steeds verzoeken, om die onderzoeken  

te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor de leden.  

Dat klopt trouwens ook met het begin: de behoefte aan de resultaten  

van onderzoeken blijft naar mijn mening groeien.

FHI onderzoekt daarom nieuwe paden, om relevante informatie 

over de branche, de markten en de trends beter toegankelijk te 

maken voor leden. Door gesprekken met externe partijen als CBS en 

samenwerkingspartner Graydon bekijken wij, of het mogelijk is dat 

leden met minder inspanningen toch de gewenste onderzoeksresultaten 

krijgen.

In de tussentijd bieden wij de huidige onderzoeken aan. De resultaten 

daarvan zijn trouwens nog steeds heel erg nuttig. Als een FHI-lid dit 

leest en helemaal niet op de hoogte was van dit soort diensten: door 

deelname krijgt u ook de resultaten. Als u dus behoefte heeft aan meer 

informatie, ontvang ik graag een mail.

Onderzoek
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Uitvergroot beeld van een micro device op de tip van een instrument, 

zoals dat het menselijk lichaam in gaat. Het gaat hier om een gecom-

bineerde  druk/flow sensor op de tip  van een guide-wire die gebruikt 

wordt tijdens het plaatsen van een stent in de bloedvaten van het hart.

Beeld uit de presentatie van professor Ronald Dekker, Philips / TU Delft, 

tijdens het Life Science on a Chip seminar van MinacNed en Business 

Cluster Semiconductor 10 maart 2015.

life science on a chip
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Ik ben opgegroeid in de jaren ‘50 in Amsterdam. In een niet al te drukke 

wijk in Zuid, waar je nog hele dagen op straat kon slenteren, voetballen 

of kattenkwaad uithalen. Of je zat met vriendjes zomaar helemaal niks  

te doen; te kijken naar wat er om je heen gebeurde en naar wat er 

voorbij kwam. Dan gebeurde het wel eens dat je om de een of andere 

reden wat langer naar iemand keek dan ‘normaal’ was. In het begin 

had je er geen idee van dat dit wel eens kon worden opgevat als een 

inbreuk op iemands privacy, maar dat leerde je snel. “Hé schele, heb  

ik wat van je an? Kijk naar je eige!”, werd er dan steevast geroepen.  

Soms zelfs met wat non-verbale agressie. Vooral als het kinderen  

waren die een stuk groter waren dan ikzelf.

‘  Wij verstoren de werkelijkheid 
behoorlijk’

Naar jezelf kijken heet tegenwoordig zelfreflectie. In het algemeen wordt 

dat gezien als uitermate nuttig. Je bouwt er immers zelfkennis mee op 

en daarmee ben je in staat om van je fouten te leren en steeds beter te 

worden. Je kunt betere keuzes voor de toekomst maken en je zult beter 

inschatten met wie je wel of niet goed kunt samenwerken. 

Toch is het niet zo dat als je jezelf regelmatig in ogenschouw neemt, 

dat je jezelf ook echt beter leert kennen. Uit allerlei onderzoeken blijkt 

dat er geen enkel verband bestaat tussen de beelden die mensen van 

zichzelf hebben en meer objectieve maten (Vonk, 2004). De meeste 

mensen hebben een onrealistisch positief zelfbeeld. Zo vindt 90% van 

de autobestuurders dat ze beter zijn dan gemiddeld, vindt 94% van de 

universitair docenten zich beter dan de gemiddelde collega en vindt  

25% van de Amerikaanse High School leerlingen dat ze bij de top  

1% behoren op het gebied van sociale vaardigheden. 

Blijkbaar verstoren wij de werkelijkheid behoorlijk als we naar onszelf 

kijken. Wilt u een realistisch zelfbeeld? Vraag dan regelmatig de eerlijke 

mening van anderen om u heen. Die inschattingen blijken namelijk 

veelal wél te kloppen.

column

Kijk naar je eige!

Freek rooze

ISYS verkoopondersteuning 

info@salessupport.nl

info@freekrooze.nl

Bijzondere testinstallatie 
bij TE connectivity

industriële elektronica

Niet alleen omdat het technologisch interessant 

is, maar ook vanwege de bijzondere samen-

werking tussen drie verschillende FHI-bedrijven, 

hier nu aandacht voor dit fenomeen. Het zijn 

FHI-bedrijven die alledrie deelnemen in het FHI 

Platform Omgevingstechnologie, PLOT. 

Binnen TE kreeg omgevingstechnoloog dop 
Jooren opdracht om “een zodanige test-

installatie te kopen dat we niet voor het blok 

zouden kunnen komen te staan, dat we iets 

wat een klant vraagt niet zouden kunnen testen. 

Onze producten gingen voorheen vooral naar 

de telecom wereld. Dan heb je te maken met 

normale atmosferische omstandigheden. 

Maar tegenwoordig ontwerpen we veel meer 

producten voor industriële toepassing, schakel-

blokken voor treinen, connector systemen voor 

de offshore-industrie en voor lucht en ruimte-

vaart. Dan heb je de combinatie nodig van 

het testen op verschillende faalmechanismen 

tegelijk. Bij ons is dat vooral temperatuur en vocht 

enerzijds en trillingen anderzijds. Het liefst wil je 

alle variabelen tegelijk testen, dus ook chemische 

omstandigheden en alles in 3D. Zover zijn we 

nog niet.”

Jooren geeft eerlijk toe “we hebben niet alles 

zelf bedacht.” Twee andere PLOTleden, klimaat-

systeem leverancier Weiss Technik en de firma 

J.J. Bos, trilsysteem specialist, hadden al wel 

eens eerder de combinatie gebouwd. Ton geise 
van J.J. Bos: “Het systeem is niet uniek, maar wel 

bijzonder. In Nederland staan er nu in totaal zes. 

Het is zeker geen standaard.” Bij de keuze voor 

leverancier kwam TE uit bij J.J. Bos als systeem-

verantwoordelijke. “Vanwege de goede en 

langjarige contacten, maar alle aanbieders zijn 

FHI-PLOT leden, die we allemaal goed kennen,” 

lacht Jooren. 

Hoe vaak falen de producten eigenlijk in de 
testomgeving?
“Eerlijk gezegd eigenlijk nooit. We kijken of de 

connectie het houdt, of er micro-onderbrekingen 

optreden, ook bij langdurig blootstellen aan 

extreme omstandigheden. Als die onderbre-

kingen binnen de 1 milliseconde blijven, dan is het 

goed. Nou ja, wij designen zodanig mechanisch 

stabiel, dat er nooit falen wordt geconstateerd.”

Maar waarom test je dan nog steeds?
“We doen dat vooral ter bescherming van onze 

klanten tegen aansprakelijkheidsclaims. Als via 

onze test is vastgesteld en gedocumenteerd dat 

de connectie niet heeft gefaald, dan kan dat niet 

de oorzaak zijn dat er ergens iets is misgegaan.”

De opmerking dat TE Connectivity ook drie van 

dergelijke systemen in testlabs in China heeft 

staan, brengt het gesprek op de vraag of er 

een industrieel technologische toekomst is voor 

Nederland.Jooren: “Binnen PLOT zien we dat 

iedereen trouw naar de bijeenkomsten komt en 

voortdurend kennis deelt, zonder dat natuurlijk 

alle keukengeheimen over tafel gaan. Bij ons zit 

er veel toekomst in het testen van connectoren 

op hogere frequenties, en van antennes. Dat stelt 

nieuwe eisen, vraagt nieuwe test en meetappa-

ratuur. Daar hebben we een complete roadmap 

voor.” Geise ziet ook perspectief, vanuit de 

voorsprong in ervaring en de traditie in kennis-

overdracht die we hebben in Nederland. “We 

timmeren al vijftig jaar aan de weg met vibratie 

testsystemen. Wereldwijd, dus ook binnen PLOT, 

ontwikkelt die markt zich de laatste tien jaar sterk  

via HALT, Highly Accellerated Life Cycle Tests, en 

HAST, Highly Accellerated Stress Tests. Daarbij 

wordt tot voorbij de design limits getest. Met de 

bijbehorende aansturing en analysemethodieken 

krijgen we steeds meer inzicht in het ‘vermoei-

ingsspectrum’ van producten. Dan kun je falen 

gaan voorspellen. Daarin ontwikkelen we met 

elkaar steeds verder. Er worden bijvoorbeeld al 

systemen gebouwd waar een trillingssyteem in 

de klimaatkamer is ingebouwd, voorzien van 

pneumatische hamers met een testfunctie. We 

leveren al systemen waarmee 3D trilling testen  

in real life simulatie uitgevoerd kunnen worden. 

Dat is nu overigens nog erg kostbaar om te  

realiseren, dus we blijven doorontwikkelen.”

De mannen zien het gevaar van ‘drain’ naar 

China. Het Verre Oosten trekt al ruim een halve 

eeuw aan onze industrie. Maar Jooren is  

optimistisch. “Ik zie ook zaken terugkomen.  

Als er meer wordt geautomatiseerd verdwijnt  

het voordeel van lage lonen. Wij blazen wat  

dat betreft ons partijtje goed mee. En als er  

iets verdwijnt, dan bedenken wij gewoon  

weer nieuwe dingen…”

Het testen en beproeven van producten blijft een magisch vak. Het gebeurt, soms letterlijk, achter de schermen. 

Het is een echt ‘vak’, omgevingstechnologie. Logisch dat je in de technologiebranches praat over hoog 

technologische apparaten en systemen waarmee je test. Opvallend is ook hoe omgevingstechnologen van 

allerlei verschillende FHI-bedrijven supercollegiaal met elkaar samenwerken in dit vakgebied. Op bezoek bij 

connectorenfabrikant TE Connectivity, in Den Bosch, bleek daar een bijzondere testinstallatie te staan, een fors 

vibratietestsysteem, voor tril- en schokproeven, gecombineerd en geïntegreerd met een klimaattester. De 

connectoren en subassemblies van TE kunnen dus tegelijk op trillingen worden getest en worden uitgeprobeerd 

onder allerlei extreme klimaatomstandigheden.

tekst kees groeneveld FotograFie te connectivity
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Hoogovens stonden ooit bekend als energievreters. Die typering is allang niet meer op zijn plaats. 

Maar de Tata Steel plant in IJmuiden is nog steeds de grootste afzonderlijke energieverbruiker van 

Nederland. Logisch om deze grootschalige procesindustrie te bevragen op de relatie tussen ener-

gie en automatisering. De FHI branche voor Industriële Automatisering deed dat met het oog op het 

Energy & Automation event op 18 juni. gerard Jägers is programmamanager energy efficiency bij 

Tata Steel en de openingsspreker. Eenendertig procent energie efficiëntie in 25 jaar, da’s mooi, maar 

wat is nou de rol automatisering daarin? Een verhaal over start-stop management, modelgeba-

seerde regelingen, meten is weten en weten helpt om te besparen.

de staalwereld draait 
op steenkool en kan niet 
zonder geavanceerde 
procesautomatisering

tekst emmar sinnige FotograFie joost bakker

industriële automatisering

Jägers begint direct voluit. ‘’Een van de mooiste 

voorbeelden vind ik start-stop management. Dat 

is heel belangrijk voor staalproductie. Eén van de 

plants bijvoorbeeld heeft veel walscapaciteit over 

ten opzichte van de gietcapaciteit. De walserij 

staat echt te wachten op zijn volgende plak. 

Voorheen bleef alles draaien. Operators waren 

bang voor problemen bij het opnieuw opstarten 

als de volgende plak zou komen. We hebben 

nu ‘een knop’ met een procedure daarachter, in 

feite een modelgebaseerde regeling. De wals-

motoren tussendoor stilzetten bespaart enorm, 

maar de operators moeten wel vertrouwen 

krijgen dat die geavanceerde systemen ook echt 

werken.” Jägers noemt ook het monitoren van 

gebruik van perslucht en stoom. “Alles wat je 

meer gebruikt dan volgens onze theoretische 

modellen noodzakelijk is, wordt onder de loep 

genomen. We bekijken wat eraan gedaan kan 

worden. Hoe beter en geavanceerder de moni-

toringssystemen hoe meer we kunnen doen aan 

energie efficiëntie. De maatregelen die we door-

voeren zijn overigens altijd gebaseerd op een 

kosten-baten analyse, rendement.’’ 

De processen bij Tata Steel zijn als zodanig al zo 

complex dat ze niet anders zijn te besturen dan 

via Advanced Process Control, modelgebaseerde 

regelingen. ‘’Maar niet alleen het productie-

proces, ook de regeling van de energiestromen 

op het terrein - gebeurt via steeds geavan-

ceerdere modellen-, is één brok software.’’ 

Energiestromen op het terrein? ‘’Staalproductie 

kan niet zonder energie uit steenkool. Wij maken 

zelf productiegassen met energie-inhoud, 

energiestromen, uit steenkool. Dat gebeurt nog 

steeds via cokesgas en we produceren elektrici-

teit en stoom. Dat loopt allemaal door leidingen 

en buizen over het terrein en dat moet voortdu-

rend worden geregeld. Gas kun je opslaan in 

gashouders, elektriciteit niet. Dus daar zijn bestu-

ringssystemen nodig.’’ 

Om adequate process control te realiseren 

werkt Tata Steel samen met ‘de grote jongens’ 

als Siemens, Mitsubishi en Honeywell, en met 

bedrijven die technologie ontwikkelen voor 

restwarmte terugwinning of gasbehandeling. 

‘’Eigenlijk bestaan er maar een paar leveranciers 

voor de staalwereld.’’

Je zou verwachten dat de milieudoelstellingen, 

emissie, ook een belangrijke rol spelen voor Tata 

Steel. ‘’We zijn voortdurend bezig onze milieu-

prestaties te verbeteren. Qua emissie is CO2 het 

belangrijkste, maar ook bijvoorbeeld NOx stoffen. 

Recent hebben we 100 miljoen geïnvesteerd in 

een stofafvangfilter. Dat is geen kleine jongen. 

Alle maatregelen hebben effect op elkaar. 

Energiebesparing betekent meteen minder CO2 

uitstoot. CO2 heeft een prijs, via emissierechten, 

NOx en andere uitstoot niet, maar die is wel van 

betekenis in de relatie met je omgeving. Hoewel 

we als EU ETS bedrijf (European Union Emission 
Trading System, red.) te maken hebben met 

emissierechten, blijven de kosten daarvan nu 

nog relatief beperkt in verhouding tot de kosten 

voor energie. Maar omdat de staalindustrie één 

van de grootste CO2 emissiebronnen is, werken 

we ook zonder convenanten met de overheid 

aan vermindering van uitstoot, vanuit intrinsieke 

motivatie dus.’’ Jägers is trots op de efficiency 

resultaten so far. ‘’En nog niet alle maatregelen 

zijn uitgevoerd. Daar werken we nog aan.’’

Wat doen energie efficiency maatregelen met 

de internationale concurrentiepositie van Tata 

IJmuiden? “Als je het goed doet dan versterkt 

het je positie,” meent Jägers. Kunnen kleinere 

instrumentatie- en automatisering leveranciers 

ook bij Tata Steel binnenkomen met hun ideeën 

en suggesties? “Welkom, we maken altijd schat-

tingen van de kosten versus de baten. Bij goede 

vooruitzichten praten we verder.’’

iA

‘ gas kun je 
opslaan in 
 gashouders,    
 elektriciteit niet ’
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De zorgverzekeraars hebben kritiek geuit op 

de omvang van de investeringen, welke zo’n 

negentig miljoen bedragen, een krediet van de 

Europese Investeringsbank. Maar Engelsman 

ziet veel meerwaarde, ook wetenschappelijk. 

“HollandPTC heeft financiering kunnen krijgen 

omdat wij een groot onderzoeksprogramma 

gaan draaien in een mix van klinisch en fysisch 

onderzoek. Vijfig FTE aan onderzoekers kunnen 

aan het werk. Dat betekent veel onderzoeks-

voorstellen schrijven, samen met de industrie 

die mee moet doen bij de aanvraag voor 

onderzoeksbudget. De ratio om dat te gaan 

doen is de enorme basiskennis aan radiothe-

rapie die we hier hebben.”

Maar waarom protonentechnologie? ‘’Het grote 

voordeel van protonentherapie ten opzichte 

van conventionele fotonentherapie is dat de 

tumor nauwkeuriger kan worden bestraald 

en er minder gezond weefsel wordt gedood. 

Protonentherapie werkt met pencil beam 

scanning: kleine geladen bundeltjes protonen 

die je magnetisch de patiënt in kan sturen. 

Doordat je ook de energie van de protonen 

kunt aanpassen, kun je de plaats en dosis, dat 

wil zeggen de hoeveelheid straling, heel exact 

reguleren, precies tot het eind van de tumor. 

Bij fotonentherapie, röntgenstraling, schiet de 

bundel door de hele patiënt heen, en wordt er 

dosis afgegeven aan gezond weefsel achter en 

vóór de tumor. De TU Delft is goed in stralings-

detectie en meetapparatuur. Samen met onze 

partners LUMC en ErasmusMC brengen we 3D 

beeldvormingsapparatuur zoals een CT-scan tot 

in de behandelkamer zodat we de anatomie 

van de patiënt in kaart kunnen brengen vlak 

vóór de daadwerkelijke dagelijkse behandeling, 

en een bestralingsplan kunnen (her)berekenen 

en eventueel aanpassen. Tijdens de behande-

ling zelf monitoren we de accuraatheid van 

de pencil beams in de patiënt. De veiligheids-

marges kunnen we van 5 tot 10 millimeter nu 

terugbrengen naar 1 of 2 millimeter.’’ Zeker 

in kritieke gebieden zoals de hersenen is dat 

natuurlijk van groot belang.

Pencil beam scanning protonentherapie 

technologie is een substantieel deel van de 

investering voor het Holland Particle Therapy 

Centre. Er wordt één ‘versneller’ aangeschaft, 

een cyclotron, met daaraan gekoppeld vier 

verschillende behandelbunkers. “We mogen 

daarmee 600 patiënten per jaar behandelen.’’ 

Overigens lijkt het er op dat van de 6000 tot 

7000 patiënten die er baat bij hebben, er in 

werkelijkheid maar 2200 behandeld mogen 

worden door de vier centra samen. ‘’Wat ons 

betreft kan dat getal omhoog, maar het aantal 

is gelimiteerd door de Wet Bijzondere Medische 

Verrichtingen. We gaan veel klinisch onderzoek 

doen om aan te tonen dat protonenbehan-

deling inderdaad beter is dan fotonen, zeker 

ook naar zorgverzekeraars, die het uiteindelijk 

moeten gaan betalen.’’ Protontherapie zal per 

behandelprocedure naar schatting zo’n 10.000 

euro duurder uitvallen dan reguliere bestraling, 

dat moet worden gecompenseerd door een 

vermindering van bijwerkingen bij de patiënt. 

‘’De uitdaging is om aan te tonen dat het echt 

zo is.’’

tekst emmar sinnige  FotograFie varian medical systems

‘’Je koopt een apparaat en je bouwt er een lab omheen.” Het is de droom van iedere technologieleverancier. De 

aankondiging van de investering van ruim honderd miljoen euro in het Holland Particle Therapy Centre, HollandPTC, 

in Delft trok de aandacht. Toen bleek dat de bouw van vier van dergelijke centra in voorbereiding is, was dat 

voldoende reden om eens te gaan praten met een van de betrokkenen. Martijn Engelsman is associate professor 

bij TU Delft en medisch fysisch expert voor HollandPTC. “We zijn in Nederland heel goed in beeldvorming voor 

behandeling en we lopen voorop in radiotherapie. Maar in protonentherapie lopen we achter op het buitenland.” 

Met de investeringen die nu op stapel staan, naast Delft zijn dat UMCG Groningen, het APTC Consortium in Amster-

dam en Maastro Clinic in Maastricht, zullen er in 2020 per jaar zo’n 2200 patiënten worden behandeld.

vier nieuWe centra voor alternatieve kankertheraPie oP komst 

nederland gaat vol voor 
protonentechnologie

laboratorium technologie

‘Veiligheidsmarges rond de tumor 
terugbrengen naar 1 of 2 mm’
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‘’Gilde Healthcare beheert in totaal zo’n €550 

miljoen aan groeikapitaal en opereert in twee 

domeinen: technologie en services. Gilde 

Healthcare Technologie richt zich op de ontwik-

keling van medische technologie en nieuwe 

geneesmiddelen. Gilde Healthcare Services 

investeert in bedrijven die al op de markt actief 

en winstgevend zijn en met investeringen 

extra groei kunnen realiseren. Dit betreft vooral 

zorgverleners, dienstverleners in de zorg en 

medische producten.’’ Gilde heeft zelf een inves-

teringsteam dat dergelijke bedrijven scant en 

beoordeelt.

Waarop wordt geselecteerd en hoe techno-
logie op waarde geschat kan worden? 

Van der Meer: ‘’Je kunt niet in een medisch 

technologiebedrijf investeren zonder de techno-

logie te kennen. Dan investeer je in een black 

box. We hebben een groot netwerk aan experts 

die technologie kunnen beoordelen, maar nog 

belangrijker, die kunnen beoordelen welke rol 

de betreffende medische technologie kan gaan 

spelen in de markt. Een technologie kan goed 

zijn, maar de zorgmarkt moet er behoefte aan 

hebben, er klaar voor zijn, het moet passen. En 

voordat we investeren bekijken we of er een 

exitstrategie realiseerbaar is, of er potentiële 

toekomstige overnamekandidaten zijn.” Zoals 

bijvoorbeeld Medtronic dat was voor Sapiens.

in de technologiebranches ervaart fhi dat 
het voor de ontwikkeling en de potentie van 

hardware/software apparatuur vaak lastig 
is om in de startfase financiering te krijgen, 
omdat de technologie moeilijker te beoordelen 
is voor financiers dan bijvoorbeeld de ontwik-
keling van medicijnen. hoe ligt dat bij gilde? 
‘’In een vroege fase kan ik me dat voorstellen. Dit 

fonds richt zich voornamelijk op de stap daarna 

en daar is technologie juist gemakkelijker te 

beoordelen dan geneesmiddelen. Bij genees-

middelen is de klinische werkzaamheid lastig 

in te schatten, je kan snel tegen bijwerkingen 

aanlopen. Bij medische technologie is klinisch 

onderzoek vaak al gedaan en vragen ze eerder 

om het aantonen van veiligheid en effectiviteit, 

dat is minder spannend. Bovendien richten wij 

ons bij medische technologiebedrijven vooral 

op de commerciële uitrol na het afronden van 

de ontwikkelingsfase. Medicijnen hebben een 

eigen dynamiek, er gaan al snel vele tientallen 

miljoenen om in de ontwikkeling, maar het kan 

ook heel succesvol worden. Voor de ontwikkeling 

en marktintroductie van medische producten is 

en stuk minder geld nodig, maar de waarde op 

de markt is ook bescheidener. Die balans moet 

kloppen. Een belangrijk onderdeel voor financie-

ring is een partij te zoeken die bij het product, de 

sector en juist ook de fase past.’’

Voorbeelden van Nederlandse bedrijven 

waar het Gilde Healthcare Services fonds nu 

in investeert zijn kleinschalige ouderenzorg 

SteppingStones, rugklachtenpraktijk Fysius en 

contract researchorganisatie Viroclinics: onder-

nemingen met een bepaalde omzet en finan-

ciële en operationele prestaties in een sterke 

groeifase. 

in de gilde healthcare Technologie portefeuille 
bevindt zich ook aardig wat diagnostiek. daar 
valt natuurlijk ook veel te winnen, zeker door 
automatiseringstechnologie toe te voegen aan 
bestaande diagnostiektechnologie.
‘’Klopt, ook Point of Care diagnostiek, zelftesten, 

daar zijn veel innovaties mogelijk die het zorgtra-

ject beter en efficiënter maken.’’ 

Als bedrijven interesse hebben in het aantrekken 

van extra financiering en ze kloppen bij Gilde 

aan, wat dan? ‘’Dan gaan we graag een 

verkennend gesprek aan met het bedrijf, over 

hun financieringsvraag, hun plannen. Maar 

de mensen doen er natuurlijk ook toe. Klikt het 

van twee kanten, dan starten we een traject 

om onderzoek te doen naar de markt en 

technologie, de technologie/marktcombinatie 

om vervolgens tot een investeringsvoorstel te 

komen.’’

Een flink aantal recent gepubliceerde nieuwe 

participaties in bedrijven in de hoek van 

MinacNed, de bij FHI aangesloten branche voor 

micronano technologie en dit verhaal van Gilde 

wijzen in dezelfde richting: er is investeringsgeld 

beschikbaar voor wie serieus aan de gang wil 

met nieuwe technologie.

tekst emmar sinnige & kees groeneveld

medische technologie

De uitzending van Operatie Live in november vorig jaar was spraakmakend. Meer 

dan een miljoen mensen zagen gebeuren hoe al tastend een elektrode diep in de 

hersenen van een Parkinson patiënt werd ingebracht en live was te volgen hoe de 

Parkinson-trillingen verdwenen bij de patiënt zodra de gevoelige plek in de 

hersenen was gevonden en het juiste voltage op de elektrode werd ingesteld. 

Technologie van het Nederlandse bedrijf Sapiens Deep Brain Stimulation, spin out 

van Philips Research, gestart met financiering uit het Gilde Heathcare investerings-

fonds en recent verkocht aan het bekende Medtronic-concern. Na de succesvolle 

‘exit’ kondigde Gilde aan opnieuw 100 miljoen euro te hebben verzameld voor het 

investeringsfonds Gilde Healthcare Services II. Reden om eens te praten met 

managing director Pieter van der Meer van Gilde Healthcare.

gilde healthcare fonds 
participeert in groei 
medische technologie

Beeld van elektrodes diep in de 

hersenen, zoals was te zien in de 

uitzending van Operatie Live in 

november 2014, bedoeld om daar 

tien jaar lang te blijven zitten 

om de verschijnselen van de ziekte 

van Parkinson te onderdrukken.

‘ Een technologie kan goed zijn, 
maar de zorgmarkt moet er 
behoefte aan hebben’
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De genoemde voordelen leveren zodanig 

kostenreductie op voor de zorg, dat de inves-

tering per saldo geld oplevert.

Het is evident dat de mogelijkheden om 

robottechnologie in de operatiekamer toe 

te passen in het komende decennium met 

grote sprongen zullen toenemen. In plaats 

van krampachtig afremmen zou het verstan-

diger zijn dergelijke nieuwe technologieën te 

omarmen en een klimaat te creëren waarin 

een brede, goed afgestemde en efficiënte 

inzet van dergelijke technologie mogelijk 

wordt. 

Complexe wondzorg 
Wondgenezing gaat niet altijd vanzelf. Bij 

naar schatting jaarlijks 300.000 patiënten 

verloopt het herstel door allerlei oorzaken 

niet voorspoedig. Dit betreft vooral complexe 

wonden waarbij professionele wondzorg 

met de inzet van de juiste wondhulpmid-

delen noodzakelijk is. Langdurige behan-

deling brengt hoge kosten met zich mee. 

Een vuistregel is dat achter elke euro aan 

wondmateriaal ongeveer 10 euro zorgkosten 

schuil gaat. Daarmee komen de totale kosten 

van de behandeling van complexe wonden 

en de complicaties op ruim een miljard euro 

per jaar. Bij wondzorg valt nog veel winst te 

behalen. Niet door een dubbeltje te besparen 

op de inzet van materialen, maar door er 

voor te zorgen dat complexe wonden niet 

uit de hand lopen en op tijd en met de juiste 

kennis en producten worden behandeld. 

Meer aandacht voor ketenzorg en het 

toepassen van zorgprotocollen zijn daartoe 

de sleutelwoorden. 

ECHo 
Echografie is in vergelijking met andere 

beeldvormende diagnostiek relatief 

goedkoop en makkelijk inzetbaar bij een 

grote groep patiënten. Door technologi-

sche ontwikkeling kunnen met echo’s steeds 

vaker onderzoeken worden uitgevoerd die 

eerst alleen mogelijk waren met CT of MRI. 

Nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat 

apparatuur handzamer wordt, beeldkwaliteit 

verbetert, er softwarematige ondersteuning 

komt bij de interpretatie van echobeelden, en 

‘op afstand’ meegekeken kan worden. Door 

deze ontwikkelingen komt echo-apparatuur 

ook in beeld voor de eerste lijn/huisartsen-

praktijk. De patiënt weet sneller waar hij of zij 

aan toe is en de huisarts kan de patiënt met 

behulp van echo veel gerichter doorverwijzen 

naar de juiste afdeling. Dit reduceert kosten 

in de tweede lijn. 

telemonitoring 
Telemonitoring maakt het mogelijk dat de 

medisch specialist zijn patiënten thuis in 

de gaten kan houden. Via de telemonito-

ring apparatuur kan de patiënt informatie 

doorgeven, de juiste werking van een ICD of 

pacemaker controleren en kunnen complica-

ties eerder worden gesignaleerd waardoor 

de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis 

hoeft te komen. Dit is plezierig voor de patiënt 

maar ontlast ook het ziekenhuis, waardoor 

de cardioloog, pacemakertechnicus of hart-

falenverpleegkundige meer aandacht kan 

besteden aan patiënten die de zorg op dat 

moment echt nodig hebben. Vergoeding van 

kosten voor telemonitoring blijft echter een 

groot probleem. Hoewel de techniek zowel 

voor de patiënt als het ziekenhuis belangrijke 

voordelen biedt en kan leiden tot kostenbe-

sparingen in de zorg, is structurele vergoe-

ding binnen het huidige stelsel erg lastig. 

Het gevolg is dat telemonitoring nog steeds 

niet optimaal kan worden toegepast. Om te 

komen tot verbeteringen ziet FHI een belang-

rijke rol voor het ministerie van VWS en de 

zorgverzekeraars weggelegd.

De hedendaagse gezondheidszorg is sterk 

afhankelijk van technologie. Nieuwe medische 

technologie en continue innovaties dragen bij 

aan het welzijn van de mens. De inzet zorgt 

voor snellere diagnoses, betere behandelingen, 

halvering van ligdagen in ziekenhuizen en een 

toename van de gemiddelde levensverwach-

ting met vijf jaar. Nu al bestaan er tekorten aan 

artsen en specifieke categorieën van verplegend 

en verzorgend personeel in de gezondheids-

zorg. Met een toename van zorgconsumptie 

en krimp in beschikbaarheid van personeel 

zal de arbeidsproblematiek verder toenemen. 

Medische technologie kan daar een deel van 

de oplossing bieden. Met de juiste investeringen 

in techniek wordt het mogelijk zorgprocessen te 

verbeteren en efficiënter te laten verlopen. 

Dat beleidsmakers dure technologie als oorzaak 

van de hoge zorgkosten zien is begrijpelijk, 

maar onterecht. Van de 90 miljard aan zorg-

kosten wordt in totaal niet meer dan 4 miljard 

besteed aan medische hulpmiddelen. Minder 

dan een kwart daarvan wordt geïnvesteerd in 

hoogwaardige technologie binnen ziekenhuizen, 

het essentiële gereedschap van artsen. Ook 

vanuit internationaal perspectief gezien wordt 

in Nederland weinig uitgegeven aan medische 

technologie en hulpmiddelen. Opvallend is 

dat landen met een hoger investeringsniveau 

in technologie juist lagere zorgkosten lijken 

te hebben. Medische technologie is dan ook 

nadrukkelijk niet een deel van het probleem 

maar een deel van de oplossing. Vier voor-

beelden bewijzen het gelijk van deze stelling. 

Robotchirurgie 
Een techniek waar in de toekomst veel van te 

verwachten valt is robotchirurgie. De opera-

tierobot wordt op dit moment voornamelijk 

ingezet bij prostaatkanker, gynaecologie en 

heelkunde. Met de robot kan de chirurg via 

een 3D camera het operatiegebied tot in detail 

en trillingsvrij zien. Doordat de robot vervol-

gens heel precies kan opereren kunnen de 

bloedvaten en zenuwen van de patiënt beter 

gespaard blijven. Bijkomende voordelen zijn dat 

de chirurg met behulp van de robot veel sneller 

over de vereiste operatievaardigheid beschikt 

en tijdens het opereren ook niet meer langdurig 

in onmogelijke houdingen hoeft te staan. De 

investeringen in de technologie zijn substantieel, 

maar omdat de afschrijvingstermijn tien jaar 

beloopt,zijn de uiteindelijke kosten per operatie 

nauwelijks hoger dan bij traditionele operaties. 

lagere zorgkosten
door meer investeren  
in technologie 

tekst luc knaven

medische technologie

Beleidsmaker maken zich zorgen over de ontwikkeling van de zorgkosten.  

De oorzaak van de kostenstijging wordt vaak toegeschreven aan toenemende 

vergrijzing, verruiming van het zorgaanbod en de inzet van nieuwe dure 

technologie. Een terechte gedachte?

‘Meer aandacht 
voor ketenzorg’
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Tentoonstellingrecensie Kees groeneveldBoeken Vergaderfaciliteiten

Kom vergaderen bij fhi
op landgoed leusderend

Voor haar leden biedt FHi de 

mogelijkheid tegen geringe  

kosten gebruik te maken van 

vergaderfaciliteiten. u kunt de 

 vergaderzalen gebruiken met 

koffie, thee, frisdrank en alle 

gewenste extra faciliteiten. 

Wanneer u gebruik wenst 

te maken van één van de 

 vergader zalen, neem dan contact 

op met het FHi-bureau; lola van 
ruler,  telefoon: (033) 465 75 07.
uiteraard is de beschikbaarheid 

beperkt tot de periodes dat er 

geen branche vergaderingen zijn.  

www.fhi.nl/vergaderfaciliteiten

groot gelijk, de toekomst van  
gelijkspanning in nederland

gelijkspanning. tot voor kort een haast vergeten 

term in de energietechniek, maar iets dat steeds 

actueler wordt. nieuwe technische ontwikkelingen 

zorgen voor meer elektronica in het net en 

elektronica werkt nu eenmaal op gelijkspanning. 

gebruikmaken van gelijkspanning kan er mede aan 

bijdragen dat duurzame bronnen, dus wind- en 

zonne-energie, efficiënter en rendabeler worden 

en energiebesparing plaatsvindt. inmiddels zijn 

steeds meer voorbeelden beschikbaar: HVdC-

verbindingen in de transportwereld, usB-aansluitingen voor kleine gebruikers, 

duurzame opwekking van zonnestroom en diverse pilotprojecten in onder meer 

woningbouw en openbare verlichting zijn van start gegaan. in het boek ‘groot gelijk 
– de toekomst van gelijkspanning in nederland’ schetst wetenschapsjournalist Jos 

Wassink een actueel en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen, kansen en het 

groeiende draagvlak op gebied van gelijkspanning, ondersteund door uiteenlopende 

meningen vanuit onder meer de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven.

gratis te downloaden via www.gelijkspanning.org

Jouw 
Wereld,
Mijn
Wereld
de tentoonstelling Jouw Wereld, Mijn 
Wereld vertelt het verhaal van de oerknal 

tot de mens als creatief wezen, van het 

eerste leven tot religieuze verscheidenheid. 

rondom de thema’s natuur, mens & cultuur 

en wetenschap wordt de bezoeker steeds op 

een leuke en confronterende wijze aan het 

denken gezet. over de mens en zijn evolutie, 

over de natuur en de invloed van de mens 

hierop. over de huidige maatschappij en zijn 

plaats hierin. Het begrip duurzaamheid loopt 

als een rode draad door de expositie.

Jouw Wereld, mijn Wereld is een 

permanente tentoonstelling in museon, 

interactief museum voor cultuur en 

wetenschap met een educatieve missie en 

een interdisciplinaire benadering, gevestigd 

in den Haag.

www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/ 
jouw-wereld-mijn-wereld

Kinderbijbel van
de evolutieleer

Jan Paul schutten en illustrator Floor rieder 

hebben samen een prachtig boek gemaakt. 

Werkelijk een boek dat duidelijk maakt dat  

een e-reader totaal iets anders is dan een echt 

boek. met prachtige, stijlvolle illustraties en 

kinderteksten voor ouderen, maken beiden 

duidelijk hoe schitterend de schepping in  

elkaar zit.

schutten doet dat aan de hand van de 

evolutieleer. die kapstok werkt perfect als je  

wilt laten zien hoe ongelooflijk ingenieus het 

leven, de natuur een interne samenhang heeft. 

alles klopt! Van nano-minuscuul klein tot 

lichtjaren in getallen die niet meer op een pagina 

passen. Je leert er van hoe de wetenschap is 

geconstrueerd. Heel relevant dus voor de 

technologiebranches.

de wijze waarop het boek is gemaakt werkt 

eigenlijk heel relativerend. door alles te 

presenteren als een verhaal voor kinderen,  

wordt de boodschap ontwapenend. dit is wel 

heel logisch allemaal. Ja, schutten heeft het 

ergens ook over een god. als alles zo mooi in 

elkaar zit, dan zou er best wel eens een 

intelligentie achter kunnen zitten. maar die is er 

natuurlijk niet echt, want dat past niet in het 

heilige geloof in de wetenschap dat aan onze 

kinderen verkondigd dient te worden.

daar zit de fout natuurlijk. ikzelf leerde in  

mijn eerste jaar op de universiteit al dat ‘de 

waarheid’ niet bestaat binnen de wetenschap. 

Het is alles hypothese en toetsing, experiment  

en antwoorden die nieuwe vragen oproepen.  

en de hele wetenschap blijft altijd binnen het 

kader van materie, tijd en ruimte. met een 

werkelijkheid daarbuiten, die honderd procent 

zeker bestaat, met die werkelijkheid kan de 

wetenschap niet overweg.

en of je de processen die je vandaag waarneemt 

eerder in de geschiedenis op precies dezelfde 

wijze verliepen? We weten het niet, maar kunnen 

alleen maar redeneren binnen het kader dat  

het wel zo zou moeten zijn. “We kijken naar  

de werkelijkheid door een klein sleutelgat,”  

leert salomon Kroonenberg ons in zijn boek  

‘de menselijke maat’. 

mét al dit soort tekortkomingen, blijft het een 

prachtig boek, heel leerzaam voor een deel  

van onze werkelijkheid en tegelijk een mooi 

sprookjesboek. 

het raadsel van alles wat leeft – en de 
stinksokken van Jos grootjes uit driel,  
Jan Paul schutten, isBn13: 9789025753467.
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Kijk voor meer info op www.eabeurs.nl

Personalia

nieuWe leden

agenda

internationale 
beurzen en 
congressen

Semicon West

www.semiconwest2015.org

San Franciso (USA)

14 t/m 16 juli 2015

World Congress on  

Industrial Biotechnology

www.bio.org/events/ 

conferences/world-congress-

industrial-biotechnology 

Montreal (CA)

19 t/m 22 juli 2015

Biotechnica

www.biotechnica.de 

Hannover (D)

6 t/m 8 oktober 2015

Productronica 

www.productronica.com

München (D)

10 t/m 13 november 2015

industriële 

elektronica 

Vermogenselektronica

event

23 juni 2015

Design Automation & 

Embedded Systems  

(D&E Event)

4 november 2015

gebouW  

automatisering

Nationale Conferentie 

Gebouw Automatisering

4 & 5 november 2015

industriële 

automatisering

Flow, Analyse &  

Control Show

10 & 11 juni 2015

Energy & Automation

18 juni 2015

laboratorium

technologie 

LabSafety event

2 juni 2015

Workshop Laboratorium 

Technologie voor Dummies

23 juni 2013

LabAnalyse

14 oktober 2015

minacned

International 

MicroNanoConference 

8 & 9 december 2015

FederatieF

Workshop Maak uw  

eigen serviceactieplan

9 juni 2015

FHI Ledennetwerkbijeenkomst

24 juni 2015

FHI HRM-Actualiteitenseminar

5 november 2015

voor meer informatie kijk op www.fhi.nl

“Als Wim Teunissen er was, dan was het altijd een  

beetje feest.” het is mijn persoonlijke ervaring die ik bij  

de uitvaart mocht delen met Wim’s echtgenote, Yvonne.  

Als bestuurslid van de fiar en later van de fhi-branche 

voor industriële Elektronica, was Teunissen belangrijk voor 

de transitie van die organisaties, zoals hij dat ook was  

bij de transitie van zijn bedrijf rodelco naar sonapar  

Electronique international en van sEi naar AVnET.  

Zijn juryvoorzitterschap van de Mechatronics Trophy  

past bij die synergetische transitie inslag. 

Familiair wereldburger door aanleg en loopbaan, familiair van 

jongs af. “Iedereen hield van Wim”, zei zus Truus, sprekend 

over hun kinderjaren in Nunspeet en Nieuwkoop. En dat is 

altijd gebleven. Als kind al gewend aan regelmatig verhuizen 

en snel vrienden makend voor het leven, leidde zijn carrière 

hem    door Europa in de gloriejaren van de Europese half-

geleiderindustrie en –distributie. Uiteindelijk streken Wim en 

Yvonne neer in Zuid Frankrijk, in de technologieregio bij Nice.

‘Altijd feest’ en ‘genieten van het goede leven’ betekent niet 

dat Wim Teunissen een oppervlakkig mens was. Integendeel, 

daarvoor was zijn belangstelling voor menselijke relaties en 

technologische vernieuwingen te intens. Ook na zijn pensione-

ring kon Wim het niet laten om technologie start-ups te coa-

chen en in New York de aandeelhouders van het bedrijf van 

zijn zoon te laten applaudisseren voor zoonliefs’ toespraak. 

En wat veel van zijn Hollandse vrienden en bekenden  

misschien niet wisten, Wim Teunissen ontwikkelde zich tot 

semiprofessioneel kunstschilder en exposeerde regelmatig in 

Frankrijk. Wie even rondgooglet komt onder de indruk. 

Een bijna letterlijk lid van de ‘FHI-familie’ werd Wim toen zoon 

Casper trouwde met Natalie, dochter van FHI-lab bestuurslid 

Willem Snijders. 

Velen hebben Wim Teunissen ervaren als hun ‘trouwste fan’, 

maar wel een fan waar je op jouw beurt heel trots op was. 

Een leerzaam voorbeeld, die als mens vanaf nu gemist wordt. 

Kees Groeneveld

Wim teunissen 1941-2015, Familiair Wereldburger

ledennieuWs

industriële 
elektronica
PoWERBox BENELUx 
Boschstraat 34
4811 GH BREDA

3T 
Institutenweg 6
7521 PK ENSCHEDE

INTEMo SPECIAL 
PRoDUCTS
Marshallstraat 20-24
5705 CN HELMoND

TooLTRoNICS
Postbus 9122
3007 AC RoTTERDAM

TTI INC.
Esp 230
5633 AC EINDHoVEN

INTRoNICS
Postbus 123
3770 AC BARNEVELD

industriële 
automatisering
PHoENIx CoNTACT
Postbus 246
6900 AE ZEVENAAR

SToHR INDUSTRIAL 
AUToMATIoN 
Hermanstraat 12
6433 DE HoENSBRoEK

CREo-CPS
Lichtfabriekplein 1
2031 TE HAARLEM

KIWA 
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
 
INEPRo METERING
Pondweg 7
2153 PK NIEUW VENNEP

laboratorium 
technologie
APPLIED INSTRUMENTS 
Dynamoweg 3
4382 WZ VLISSINGEN

LABoZ BV
De Grie 1
8464 PA 
SINTJoHANNESGA

FUTURE DIAGNoSTICS  
MEDICAL SoLUTIoNS
Nieuweweg 279
6603 BN WIJCHEN

DSP-SySTEMS 
Erichemseweg 7
4117 GG ERICHEM

medische 
technologie
BIoMEDIC 
Antennestraat 86
1322 AS ALMERE

gebouW 
automatisering
VAN GALEN 
KLIMAATTECHNIEK
postbus 59201
3008 PE Rotterdam

Adviesbureau DWA heeft het bedrijf Energy 

Experts International BV (EEI) uit Huissen 

overgenomen. De activiteiten en 

werknemers van EEI en DWA Industry zijn 

ondergebracht in een nieuwe 

onderneming: Industrial Energy Experts BV. 

EEI is een onafhankelijk raadgevend 

ingenieursbureau, opgericht in 1979, dat 

een dienstverleningspakket biedt op het 

gebied van energieadvies. EEI richt zich 

onder meer op haalbaarheidsonderzoeken 

voor energiebesparing in het bedrijfsleven, 

energie-audits in het kader van de Wet 

Milieubeheer, Meerjarenafspraken in de 

industrie. Met de overname beoogt DWA 

zijn industriële dienstverlening uit te 

breiden. Industrial Energy Experts is een 

100% dochter van DWA BV. 

Helvoet en Axxicon bieden sinds februari 2015 

gezamenlijk een propositie voor klanten met een 

behoefte aan zeer grote volumes microfluidic 

producten. Microfluidics is niet nieuw, maar de 

technologie en de toepassingen hiervoor komen 

in een stroomversnelling. Het is de verwachting 

dat meerdere projecten met miljoenen stuks per 

jaar hun intrede zullen doen in de medische 

Te Lintelo Systems, in 1985 opgericht door 

ondernemer Ben te Lintelo, vierde in 

februari 2015 haar dertigste verjaardag.  

Te Lintelo Systems houdt zich bezig met 

‘het meten van en met licht’, op het gebied 

van onder andere spectrometrie, optiek, 

opto-elektonica, lasers en 

glasvezeltechniek.

Het technologiebedrijf AcQ Inducom vierde  

1 april 2015 haar 30-jarig jubileum. In 1985 

gestart op een zolderkamer door André en Karin 

Somberg met één klant in Nederland, bedient 

het bedrijf inmiddels een klantenschare over de 

gehele wereld. AcQ Inducom ontwikkelt en levert 

embedded hardware en software binnen de 

luchtvaart, transport, defensie, industrie, 

scheepvaart, ruimtevaart en offshore.

nieuwe Microfluidic samenwerking 
Axxicon en helvoet 

DWA neemt
Energy Expert 
International over

markt, voornamelijk voor point-of-care 

diagnostics. Axxicon is een specialist in matrijzen 

met hoge precisie en het spuitgieten van 

microstructuren met optische specificaties. Helvoet 

heeft expertise in massaproductie van 

precisieonderdelen in een efficiënte, hoge 

kwaliteit en schone omgeving en beschikt over 

internationale medische certificaten.

AcQ inducom viert 30-jarig jubileum 

30 jaar Te 
lintelo systems 

fhi
golftournament

27 augustus 2015
Voor het derde jaar op rij is Koning & Hartman, 

technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur, door het onafhankelijke Top 

Employers Instituut gecertificeerd. Het jaarlijkse 

internationale onderzoek van het Top Employers 

Institute erkent toonaangevende werkgevers 

wereldwijd: bedrijven die goede arbeids-

voorwaarden bieden, ondersteuning geven  

voor de ontwikkeling van talent op alle niveaus 

binnen het bedrijf en ernaar streven om de 

arbeidsomstandigheden constant te verbeteren. 

Koning & Hartman Top 
Employer Nederland

Met ingang van 1 mei 2015 is Willy 

spaan aangetreden als voorzitter van  

de Raad van Bestuur van het LUMC,  

Leids Universitair Medisch Centrum. 

Spaan heeft ruime bestuurlijke ervaring 

opgedaan zowel in het LUMC als in het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis en volgt hiermee prof. dr. Ferry 

Breedveld op, die op diezelfde datum met emeritaat gaat. 

Per 1 mei 2015 is rené hooft graafland 

toegetreden tot de raad van commissa-

rissen van Koninklijke FrieslandCampina 

N.V. Hij vervult de vacature die ontstaat 

door het vertrek van Henk Scheffers. 

Peter de neef, CEO van e-Traction, is 

met ingang van 24 maart Paul Smits 

opgevolgd als voorzitter van de raad van 

commissarissen van ingenieursbureau 

Deerns Groep BV., die verder bestaat uit 

Mirjam Nouwen en Victor van der Chijs.

Joost lötters is door het College van 

Bestuur van de Universiteit Twente 

benoemd tot hoogleraar Microfluidic 

Handling Systems aan de faculteit Elektro-

techniek, Wiskunde en Informatica.

robbert van der Kruk is per 1 februari 

aangesteld als directeur Development & 

Engineering bij KMWE in Eindhoven.  

Van der Kruk heeft een rijke ervaring in 

de hightech industrie, onder meer als 

Director Mechatronics en Embedded  

Software bij ASML, R&D manager bij Agilent Technologies  

en Business Unit Manager bij Bosch.

Minkels heeft christiaan van Terheijden 

per 1 januari 2015 aangesteld als nieuwe 

Chief Executive Officer (CEO) van het 

bedrijf. Eerder werkte Van Terheijden bij 

moederbedrijf Legrand.

Hoogleraar mediastudies José van dijck 

is benoemd tot voorzitter van de  

Koninklijke Nederlandse Akademie  

van Wetenschappen, de KNAW.  

Van Dijck volgt Hans Clevers op.

Per 1 april is Wessel sluis benoemd tot 

commercieel directeur bij Cofely West 

Industrie. Hij volgt Jan van Nieuwenhuijzen 

op, die per 1 december 2014 algemeen 

directeur bij Cofely Refrigeration werd.

Meld je aan via www.fhi.nl
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INTERNATIONAL

CONFERENCE 

AMSTERDAM 2015

micronanoconference.org

   Surface & Deposition
   Lab-on-Chip

   Organ-on-Chip

   Microfluidics
   Flow Chemistry

   Nano Instrumentation

Mark your 
calendar

TUESDAY 8 & WEDNESDAY 9 DECEMBER 2015


