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Tsjakkaaa!!
Voor een keertje mag het. Lekker ‘tjsakkaaa’ schreeuwen, lekker fout zijn. 

Er gaat van alles mis in de wereld waarin mensen fouten maken. Maar als 

er dingen goed gaan, perspectief opleveren, dan is het best lekker en goed 

om daar even van te genieten. Dat hoort ook een beetje bij vakantietijd.

Aanleiding? Nou ja, dat het gelukt is om onze WoTS beurs en de beurs 

Industrial Processing bij elkaar te houden voor 2016, ja zelfs nog dichter  

bij elkaar te brengen dan voorheen. Dat is toch tjsakkaaa? 

Kunnen Griekenland en de EU niet tegenop.

Als je deze editie van Signalement doorleest kun je best meer tjsakkaaa-

momenten beleven. Neem het verhaal over de quantum computer waar 

onze Delftse vrienden samen met onze technologiebedrijven de wereld mee 

aan het verbazen zijn. En dan heb ik het nog niet over de nano lithografie 

waar in Amsterdam aan wordt gewerkt, met prachtige spin offs allerwege. 

Het organ-on-a chip cluster waar we mee voorop lopen; de disruptieve 

nierdialyse technologie; de Dutch Tech for Sustainability. Genieten!

‘ Je zolen branden 
is nergens voor nodig’

Ook prachtig natuurlijk dat onze overheid de financiële touwtjes weer een 

heel klein beetje kan laten vieren. Nee, niks rijk rekenen, niks over de top 

ratelen. Lekker voeten op de grond, gewoon naast de hete kooltjes blijven 

lopen. Je zolen branden is nergens voor nodig. Maar een goed gevoel helpt 

wel. Dat kan je sterker maken om teleurstellingen, die er altijd weer komen, 

de baas te blijven. 

We leerden het van Peter van Uhm, in onze ontmoeting met hem, in de 

FHI-netwerkmeeting van afgelopen juni. Ben je euforisch dat je jouw zware 

uitputtende opdracht hebt vervuld, een lange zware mars, is er geen eten  

in het basiskamp. Stom? Nee, opzet, da’s trainen in het omgaan  

met teleurstellingen.

kees groeneveld

groeneveld@fhi.nl
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Een open Europa en alle overige grenzen 

die de afgelopen decennia zijn weggevallen 

ten spijt, zelfs als gelauwerd internationaal 

georiënteerd onderzoeker kun je nog steeds 

zonder problemen over je eigen cultuurveters 

struikelen. Ach, mooi eigenlijk wel, het herinnert 

je er maar aan waar je roots liggen. Dat 

internationale is er trouwens redelijk vanzelf 

ingeslopen. Kernfysicus Heinrich Wörtche 

promoveerde deels in Darmstadt en deels in 

Vancouver. Vervolgens was hij als postdoc en 

universitair hoofddocent verbonden aan de 

Westfälische Wilhelms-Universität in Münster 

en later aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

waar hij onderzoek deed in het kader van de 

ontwikkeling van een detectiesysteem. Dat 

verliep dermate voortvarend dat hij uiteindelijk 

door de universiteit van Groningen gevraagd 

werd om senior researcher/professor te worden. 

Zijn goede werk bleef ook buiten de campus 

niet onopgemerkt. De provincie Drenthe, dat net 

besloten had om een top-technisch instituut in 

Assen op te richten, benaderde hem op grond 

van zijn reputatie om daar een businessplan 

voor te schrijven. En aldus geschiedde. Met als 

resultaat dat in 2008 INCAS3 het levenslicht kon 

aanschouwen.

dat drietje achter incAS, waar staat dat voor?
“Aanvankelijk stond het voor Sensor and 

SensorSystems. Vandaag de dag zou je ook 

kunnen zeggen dat het de drie gebieden 

representeert waarop wij actief zijn. Wij 

richten ons enerzijds op het monitoren van de 

mens. Denk daarbij aan toepassingen in de 

gezondheidzorg. Daarnaast ontwikkelen wij 

systemen waarmee autonoom in afgelegen 

gebieden metingen kunnen worden verricht. En 

– mijn onderzoekershart begint nu wat sneller te 

kloppen – we maken het mogelijk om metingen 

te verrichten op plekken die tot voor kort als 

volstrekt ontoegankelijk werden beschouwd.”

dat klinkt spannend. laten we daar maar 
mee beginnen.
“Dat is het ook. Daarvoor gaan we naar Canada, 

naar oliewinning en een onderzoeksinstituut 

dat PTRC heet, Petroleum Technology Research 

Centre. Dat wilde meer zicht krijgen op de 

zogenaamde ‘wormholes’. Je moet je namelijk 

voorstellen dat zware olie op grote diepte niet 

vloeibaar maar vast is. En ongeveer de dichtheid 

van bitumen heeft. Dat pomp je dus niet zomaar 

op, maar blazen ze er onder hoge druk met 

koud water uit. Simpel gezegd: het water gaat 

het ene boorgat in en het ander uit. Wat is 

hierbij nou het probleem? Je blaast niet alleen 

olie, maar ook zand uit de bodemstructuur. Zo 

ontstaan dus die ‘wormholes’. 

Het laat zich raden dat er vanuit economische 

redenen een noodzaak is om te weten wat 

de hoedanigheid van die gaten is. Je kunt 

anders pompen wat je wilt, het loopt allemaal 

weg die gaten in. Maar ja, hoe doe je dat. Op 

grote diepte is geen GPS-bereik en ook geen 

radiocommunicatie mogelijk. Dat zijn twee harde 

gegevens.”

dus… hoe deden jullie dat?
“We hebben een oplossing ontwikkeld die én 

gebruik maakte van de aanwezige technische 

mogelijkheden, dat was een vereiste, én 

tegelijkertijd het hele ondergrondse boorsysteem 

gedetailleerd in kaart bracht. Ons voorstel 

was om micro-sensoren met het water door 

het systeem te pompen en die aan het einde 

van hun tocht te verzamelen en uit te lezen. 

Daar was nog nooit niemand op gekomen. 

Om erachter te komen waarmee we de beste 

resultaten zouden kunnen bereiken – en of het 

hele idee überhaupt zou werken – hebben we 

op een oud olieveld dat ons werd toegewezen 

Je zult je organisatie maar INCAS3 genoemd hebben. Simpelweg omdat Inca’s 

– inderdaad, de indianen – in je moederland een positieve connotatie hebben. 

Maar ja, laat men hier in Nederland de naam INCAS3 nou vooral associëren 

met incassobureaus. Probleem? Nee hoor. INCAS3 heeft ook een denotatie: 

Innovation Centre for Advanced Sensors and SensorSystems. Heinrich Wörtche 

kan er wel om lachen.

tekst Paul van nieuwenburg FotograFie leo de Jong

‘ Wij lossen meet-
problemen op die 
anderen niet oppakken’
heinrich wörtche, incas3

heinrich Wörtche
Kernfysicus Heinrich Wörtche volgde 

zijn studie aan de universiteiten van 

Darmstadt en Vancouver. In 2008 richtte 

hij met zijn collega John van Pol op 

verzoek van de provincie Drenthe INCAS3 

op. Op dit moment is hij daar directeur. 

Binnen het Canadese zusterbedrijf 

INGU Solutions heeft hij de rol van 

Vice President/CTO. Naast al deze 

werkzaamheden is hij als professor in 

Miniature Wireless Explorative Sensor 

Systems verbonden aan de faculteit 

Electrical Engineering van de TU Einhoven

4 interview

signalement 01/2015

5



op een diepte van 400 meter verschillende 

dummies getest. Denk daarbij aan  diverse 

kleine objecten variërend van vorm en materiaal. 

Uiteindelijk bleken gewone ronde kunststoffen 

balletjes met een diameter van 7 millimeter de 

ideale optie te zijn. 10% daarvan bereikte de 

uitgang. Een verrassend hoog aantal.”

En toen moest de elektronica er in.
“Dat klopt. In de eerste fase van het 

ontwikkelingsproces hebben we gebruik 

gemaakt van bestaande technologieën. Die 

hebben we zodanig gemodificeerd dat het 

mogelijk was om ze in zo klein mogelijke 

balletjes te integreren. Zo hadden we iets 

unieks dat volledig op deze specifieke taak 

was berekend. De kunststoffen behuizing 

bijvoorbeeld, die moest volledig stabiel zijn, die 

balletjes krijgen immers nogal wat te verduren 

onderweg. Deze werden ontwikkeld met het 

bedrijf Pezy een internationale topspeler op 

het gebied van plastic behuizingen. Grappig 

detail, we hebben met grotere schaalmodellen 

gewerkt. Daar hebben ze mee staan golfen 

om ze te testen op hun schokbestendigheid. 

Daarnaast hebben we de dichtheid van de 

balletjes variabel gemaakt door ze te voorzien 

van verschillende messing gewichtjes, waardoor 

ze correspondeerden met de dichtheden 

van de verschillende bodembestanddelen. 

Zo konden we de specifieke gedragingen 

en omstandigheden van die bestanddelen 

nauwgezet meten.”

Een succesvol project begrijp ik.
“Het is nog steeds in ontwikkeling, maar tot 

nu toe zijn de resultaten goed te noemen. 

Bovendien is er veel belangstelling, ook 

uit geldingen buiten de olieindustrie. De 

kalizoutwinningindustrie, ook in Canada, is 

bijvoorbeeld erg geïnteresseerd. Dat maakt 

het voor ons natuurlijk ook interessant, dat 

er op basis van één technologie meerdere 

toepassingsmogelijkheden zijn. Vandaar dat 

we ondertussen alweer een volgende stap aan 

het zetten zijn, samen met de universiteiten van 

Leuven, Aken en Eindhoven. Denk daarbij onder 

meer aan herprogrammeerbare hardware en 

zelflerende systemen. Een subsidieaanvraag 

die we hiervoor hebben ingediend bij Horizon 

2020, een Europees initiatief dat onderzoek en 

innovatie stimuleert, is gehonoreerd. Dat gebeurt 

in minder dan 3% van de aanvragen. Het zegt 

denk ik wel wat over de waarde van onze 

innovaties.”

Jullie zijn behoorlijk internationaal 
georiënteerd, nietwaar?
“Wij hebben goede contacten met redelijk 

wat universiteiten en onderzoekscentra 

over de wereld. Maar met name Canada is 

belangrijk voor ons. Het feit dat wij betrokken 

zijn geraakt bij het PTRC-onderzoek waar ik je 

net over vertelde geeft aan wat de potentie is 

van dat marktgebied. Vandaar dat we er een 

zusterbedrijf opgericht hebben, INGU Solutions, 

in Saskatchewan en Ontario, dicht bij de bron dus.”

Een commerciële tak?
“Het doel is inderdaad om het winstgevend 

te maken. Overigens hebben we niet zo 

lang geleden geprobeerd om ook hier een 

commerciële dochter op te zetten. Daar zijn 

we uiteindelijk mee gestopt. Het was te vroeg. 

Formeel zijn we een zelf financierende stichting. 

Voorheen, tot juli van dit jaar werden wij publiek 

gesubsidieerd, maar dat hebben we opgegeven. 

Op het moment dat je dat besluit lever je echt 

wel wat in, maar de vrijheid die we ervoor 

terugkregen woog daar ruimschoots tegenop. 

Het feit dat we een netwerk hebben en opereren 

in een gebied waar maar weinig anderen actief 

zijn, dat van complexe metingen, sterkte ons in 

de overtuiging dat we ons als onafhankelijke 

organisatie beter konden ontwikkelen. Het is nog 

vroeg maar het heeft er alle schijn van dat dat 

inderdaad het geval is.”

het gaat dus goed? 
“Vooralsnog wel. Ons netwerk is erg waardevol. 

Er is belangstelling uit de hoek van opdracht-

gevers, er komen interessante projecten naar 

ons toe, we werken nauw samen met diverse 

internationale partijen en onze financierings-

aanvragen worden niet zelden gehonoreerd. 

INTERREG bijvoorbeeld, een Europese regionale 

subsidieregeling voor innovatieve en duurzame 

projecten, heeft ons recentelijk nog een 

toezegging gedaan. Bottomline is wel dat we 

alleen onderzoek doen als er een vragende partij 

is. Ons risico is daarmee enigszins afgedekt. 

Maar niet uitgesloten natuurlijk. Neem die 

‘wormholes’, in dat traject gaat het om 

technologie die nog erg pril is. De risico’s 

zijn daar dus navenant tamelijk hoog.”

Maar waarschijnlijk zijn jullie ook actief op 
compenserende terreinen waar de risico’s 
geringer zijn. 

“Zeer zeker. Voor metingen in afgelegen 

gebieden, één van de andere terreinen waarop 

we actief zijn, maken we gebruik van zeer solide 

technologie. Die metingen worden meestal 

verricht in het kader van milieubewaking. De 

vraag was op een gegeven moment om een 

detectiesysteem te ontwikkelen die autonoom 

de radioactieve straling van de bodem en het 

water in die gebieden kon meten. Zonder dat 

er voortdurend iemand naartoe moet om de 

resultaten uit te lezen, reparaties te verrichten of 

energiecellen te verwisselen. Ook hierbij hebben 

we aan bestaande technologie specifieke 

eigenschappen toegevoegd. Onze oplossing 

bevat reguliere stralingssensoren, alleen 

hebben we die verbonden met een kleine uiterst 

krachtige energiezuinige computer die niet 

minder dan één gigabyte aan data per seconde 

kan verwerken. Dat is prettig al die informatie, 

maar natuurlijk veel te veel om te verzenden. 

We hebben hem dus zo geconstrueerd dat hij 

op basis van zelfanalyse iedere dag uitsluitend 

zijn conclusie verstuurt. Jaar in jaar uit. En dat 

allemaal op één kleine energiecel.”

En dat derde terrein: metingen waarbij de 
mens centraal staat?
“Qua risico zit dat er tussenin. Het is wel een 

gebied dat ons vanwege het humane karakter 

veel voldoening geeft. Wat we hebben gedaan? 

Denk aan ziekenzalen. Patiënten die daar liggen 

worden meestal gemonitord door één persoon 

die daarbij als hulpmiddel meestal algemeen 

registrerende video- en audio-apparatuur tot zijn 

beschikking heeft. Behalve dat die apparatuur 

gevoelig is voor allerlei ruis leunt een dergelijk 

controlesysteem erg op subjectieve interpretatie. 

Vandaar dat wij op dit moment een innovatief 

systeem op basis van geluidssensoren aan het 

ontwikkelen zijn dat per patiënt kan worden 

ingesteld en tevens wordt gekoppeld aan de 

kennis van de verzorger. Zo kan het systeem 

bijvoorbeeld bij Parkinson-patiënten op basis 

van stemverkenningen direct de juiste diagnoses 

stellen. Dezelfde techniek kan uiteraard ook 

toegepast worden bij andere typen patiënten. 

Door ook daar een persoonlijk geluidsbeeld te 

koppelen aan de kennis van de verzorger, kan 

accuraat vastgesteld worden of een patiënt een 

onschuldig kuchje heeft of dat er echt iets aan 

de hand is. Momenteel draait er een pilot in het 

Universiair Medisch Centrum Groningen. We 

verwachten veel van deze innovatie. Binnen vijf 

jaar willen we op ooghoogte staan met de top.”

Ben je niet bang dat anderen er een keer 
vandoor gaan met jullie innovaties. ik bedoel, 
jullie werken samen met allerlei partijen en 
het lijkt me dat er af en toe ook wel eens wat 
gepubliceerd moet worden.
“Nee hoor, niet in het minst. Samenwerking en 

uitwisseling zijn belangrijke verworvenheden 

binnen de wetenschappelijke wereld. Iedere 

partij doet daar zijn voordeel mee. We hebben 

elkaar allemaal nodig. En ja, het is zo dat er 

tussen de vijfentwintig medewerkers van INCAS3 

een aantal PhD’s en postdoc’s rondlopen 

die moeten publiceren. Maar dat is geen 

probleem. We zijn niet bang dat we daarmee 

onze voorsprong weggeven. Natuurlijk, het is 

verstandig om de informatie die je verstrekt 

soms wat te doseren, maar ons vertrouwen 

heeft vooral te maken met onze voorsprong zelf. 

Die is echt niet zo maar ingelopen.”

‘ het doel is
inderdaad 
om het
winstgevend 
te maken’

‘ het systeem kan 
bij Parkinson-
patiënten direct 
de juiste diagnoses 
stellen’
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Bron: HTSM Bron: Frank Meijers, Flexadvocaten

50 miljoen euro om innovatie 
bij mkb te stimuleren

Aanbestedingsupdate:  
“of gelijkwaardig” is verplicht!

Even lucht voor 
meetstandaarden-
lab VSL

MKB-bedrijven in de topsectoren kunnen 
per 19 mei gebruik maken van de nieuwe 
MiT-regeling (Mkb innovatiestimulering in 
de Topsectoren). 

Dit jaar komt via deze regeling ruim 50 

miljoen euro beschikbaar om innovatie 

in het mkb binnen de topsectoren te 

Onlangs oordeelde de voorzieningen-

rechter in een aanbesteding waarin een 

groot aantal artikelen uitgevraagd wer-

den, dat niet zomaar volstaan kan worden 

met het noemen van het merk/type onder  

de vermelding dat geen alternatieven 

aangeboden mogen worden omdat die 

eerst gevalideerd moeten worden. 

23
mei

4
Juli

17
JuniTijdig starten met stoppen9

mei

om ondernemers bewust te maken van  
het belang van een goed voorbereide 
bedrijfsoverdracht en hen daarbij te 
ondersteunen, lanceerden MKB-nederland 
en het aan haar gelieerde MKB Adviseurs 
tijdens de Week van de ondernemer in 
utrecht de campagne ‘Tijdig starten 
met stoppen’. 

De komende twee jaar zullen naar schatting 

27.000 mkb-ondernemers op zoek gaan 

naar een opvolger voor hun bedrijf, zo blijkt 

uit cijfers van onderzoeksbureau Panteia. 

Een bedrijfsoverdracht moet goed en ruim 

van tevoren voorbereid worden. Een goede 

opvolgingsprocedure duurt in veel gevallen 

meer dan twee jaar; een jaar langer dan tien 

bevorderen. Met de MIT-regeling worden 

instrumenten beschikbaar gesteld. Met de inzet 

van deze instrumenten wil de topsector ervoor 

zorgen dat de activiteiten van het innovatieve 

mkb nog beter aansluiten op de HTSM-

innovatieagenda en in het bijzonder op de 

zeventien roadmaps. Kijk voor meer informatie 

op: bit.ly/1f5EnKo 

Let er dus goed op dat in het bestek altijd 

tevens vermeld staat: “of gelijkwaardig”.  

Ontbreekt die toevoeging, maak dan  

onmiddellijk bezwaar middels de Nota  

van Inlichtingen en zo nodig de  

bezwarenprocedure.

jaar geleden. “Bij een bedrijfsoverdracht komt 

veel kijken, dat wordt nogal eens onderschat”, 

zegt Leendert-Jan Visser, directeur van 

MKB-Nederland. Het kan voorkomen dat er 

onenigheid ontstaat over financiën. Daarnaast 

moet de koper aan financiering kunnen 

komen, en wat gebeurt er met het personeel? 

Op de website www.tijdigstartenmetstoppen.nl 
is deskundig advies te vinden over 

bedrijfsoverdracht voor ondernemers die de 

komende jaren willen stoppen. Ook wordt 

op deze site het MKB Overnamepakket (in 

hardcopy en digitaal) beschikbaar gesteld en 

kunnen ondernemers een online test uitvoeren 

om te bepalen in hoeverre hun bedrijf op dit 

moment klaar is voor de overdracht. 

Bron: MKB Nederland

Bron: FHI

KoRT 
niEuWS

Minister Kamp heeft gereageerd op de commotie 
rond de voorgenomen korting op het budget van het 
Van Swinden laboratorium dat de (inter)nationale 
meetstandaarden ontwikkelt en beheert. naar 
aanleiding van brieven van Vno MKB nederland en 
van de federatie van technologiebranches fhi en op 
vragen uit de Tweede Kamer, heeft de minister van 
Economische Zaken te kennen gegeven nog ten 
minste een jaar de tijd te nemen om te bezien hoe 
het budget er voor het VSl in de komende jaren 
gaat uitzien. 

De minister zegde ook toe met het bedrijfsleven te 

zullen gaan overleggen over hoe één en ander in de 

toekomst het beste kan worden ingevuld.

FHI en VNO MKB Nederland hebben er nadrukkelijk op 

gewezen dat financiering van het meetstandaarden lab 

primair een overheidsverantwoordelijkheid is. Enerzijds 

betreft het wettelijke taken en anderzijds behoort het 

VSL tot de basis kennisinfrastructuur van Nederland als 

technologieland. VSL heeft een financiering vanuit de 

overheid nodig om in Europees verband mee te kunnen 

doen in researchprojecten die onmisbaar zijn voor de 

ontwikkeling van de economie. 
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www.conferentiegebouwautomatisering.nl

Heeft u ook een privacyverklaring nodig?
De vraag rijst of het voor elk bedrijf dat een 

website in de lucht heeft noodzakelijk is om  

een privacyverklaring te plaatsen. 

Er zijn twee wegen die kunnen leiden tot de 

verplichting om een privacyverklaring te hebben 

en te publiceren.

 Iedereen die op zijn website een dienst zoals 

Google Analytics gebruikt, wordt door Google 

verplicht, via hun algemene voorwaarden, om 

een privacyverklaring op de site te plaatsen. 

Naast Google verplichten ook dienst verlenende 

bedrijven als Linkedin, Facebook en Twitter 

webeigenaren om een privacy verklaring op hun 

site te plaatsen. De essentie van de verklaringen 

is kortweg dat voor de bezoeker duidelijk is wie 

welke informatie verzamelt, voor welk doel en 

hoe daar invloed op kan worden geoefend.

 Elke webeigenaar die persoonlijke gegevens 

van iemand verzamelt, bijvoorbeeld door 

bezoekers een account te laten aanmaken of 

door bepaalde informatie achter te laten waar 

de webeigenaar iets mee zou willen doen,  

is op grond van de wet bescherming persoons-

gegevens tot één en ander verplicht. Op grond 

van artikel 33 van die wet, dient in dat geval 

vóórdat de informatie beschikbaar komt voor 

de desbetreffende webeigenaar, zijn identiteit 

bekend te worden gemaakt en dient meege-

deeld te worden wat men met die informatie 

gaat doen, waarvoor de verstrekte informatie 

bestemd is. Ook kan het nodig zijn om toe te 

lichten dat de informatie op een behoorlijke en 

zorgvuldige manier wordt verwerkt. 

Voor het verzamelen van iemands informatie 

is overigens wel zijn instemming nodig. Het is 

verder niet nodig om instemming te vragen voor 

de privacyverklaring. Bij de privacyverklaring 

werkt het dus anders dan bij de algemene voor-

waarden die namelijk expliciet tussen partijen 

overeengekomen kunnen worden. Het opnemen 

van de bepalingen van de privacyverklaring in 

de algemene voorwaarden ontslaat niemand 

van de genoemde verplichtingen op de website.

Doen dus
Wie gebruik maakt van Google Analytics en/

of social media koppelingen, dient dus op de 

website een privacyverklaring op te nemen. 

Een format daarvoor wordt door bijvoorbeeld 

Google verstrekt. Wie geen gebruik maakt van 

de hiervoor genoemde diensten en koppelingen 

maar wel informatie van personen verzamelt, 

dient ook een privacyverklaring op de website  

te plaatsen.

Op veel websites staan tegenwoordig privacyverklaringen. De bezoeker wordt 

geïnformeerd over cq gewaarschuwd voor het gebruik van bijvoorbeeld Google 

Analytics en dat informatie van de bezoeker verzameld wordt, zoals IP-adres, 

apparaat gegevens, locatie en de laatste bezochte sites. Het merendeel van de 

websites maakt gebruik van Google Analytics. Bezoekt u zo´n site, dan slurpt 

Google de hiervoor bedoelde informatie naar binnen. Google is watching you! mr. ing. F.h.g. meiJers mba 

gerechteliJk deskundige

advocaat / Partner biJ 

Flexadvocaten, 

Partner van Fhi

www.Flexadvocaten.nl

Privacyverklaring 
nodig op de website?

Vragen?
Andreas Meijer van FHI, 

a.meijers@fhi.nl

033 4657507 

Frank Meijers, 

meijers@flexadvocaten.nl

020 8202623
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“In de afgelopen tijd is er meer hervormd dan ooit sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Er heeft een ware politieke storm gewoed.” Tweede Kamerlid 

voor de VVD Pieter duisenberg zegt het met de nodige trots, maar 

relativeert meteen stijlvol. “Dat kan er wel eens toe lijden dat een onderwerp 

verkeerd wordt ingeschat,” is zijn reactie als we hem confronteren met het 

ondoordachte dogmatisch aangestuurde voornemen om te bezuinigen op het 

meetstandaarden lab VSL. “Nu we met ons schip uit het oog van de storm zijn 

geraakt kun je weer wat preciezer bijsturen.”

tekst kees groeneveld

hAAgSE
BABBEl

Dit keer een Haagse Babbel met een politicus die in de 

voetsporen is getreden van zijn vader, Wim Duisenberg. 

“Toen mijn vader in de politiek zat was ik buiten aan het 

spelen. Daar heb ik niks van meegekregen. Maar hij en mijn 

moeder, zijn eerste vrouw, hebben mij grote maatschappelijke 

betrokkenheid bijgebracht.” Het aimabele karakter, zijn prettige 

toegankelijkheid en affiniteit met ondernemers vielen op tijdens 

Pieters’ aanwezigheid op het FHI-federatiecongres afgelopen 

april. Klopt ook wel met zijn cv. Twintig jaar bedrijfsleven, na een 

studie macro-economie, betekende voor Duisenberg veertien jaar 

Shell, daarna McKinsey, start-up LED bedrijf Lemnis en vervolgens 

Eneco. Veel energie en techniek dus. Pas bij zijn vrijwilligerswerk 

voor stadswijken in Den Haag kwam de ervaring dat het politiek-

bestuurlijke wereldje ‘leuk’ kon zijn. “Ik ben er toen ingerold omdat 

de VVD iemand uit het bedrijfsleven wilde en ik vind het echt leuk.”

Waarom de VVD en niet in het spoor van pa bij de Pvda?
“Ik heb een aantal jaren in Australië gewoond. Daar 

sprak mij de mentaliteit aan van aanpakken en eigen 

verantwoordelijkheid, met als laatste stop een maatschappelijk 

vangnet voor wie het echt nodig heeft. Terug in Nederland 

herkende ik dat bij de VVD.”

Politici praten altijd over ‘deze moeilijke tijd’.  
Hoe geloofwaardig is dat?
“Deze tijd is misschien niet anders moeilijk dan voorheen.  

Maar we moeten wel keuzes maken. We zijn een beetje 

ingedut geraakt door onze welvaart, als het verhaal van de 

gekookte kikker.” (In een glas water dat je langzaam opwarmt 
wordt een kikker zo suf dat hij vergeet er uit te springen als het 
echt heet wordt, red.)

Het gesprek komt op de portefeuille van Duisenberg, onderwijs. 

“We hebben nu een miljard te besteden, dankzij de hervorming 

van de studiefinanciering. De 4.000 docenten die er bij gaan 

komen in HBO en WO, dat moet de massaliteit tegengaan.  

En er is geld voor talentprogramma’s, voor regionale aansluiting 

met de arbeidsmarkt en voor digitalisering van het onderwijs. 

TU Delft loopt met digitalisering voorop en merkt dat dit als een 

magneet voor internationaal talent werkt.”

Hoe kunnen onze bedrijven inspelen?
“De plannen voor extra investeringen worden nu ingevuld. 

Laat bedrijven aankloppen bij de HBO of WO-instelling in 

hun regio met de boodschap ‘ik wil meepraten over jullie 

investeringsagenda’. Het extra geld dat nodig is voor de 

strategie van een universiteit of hogeschool wordt vastgelegd 

in kwaliteitsafspraken. De onderwijsinstellingen moeten daarbij 

zorgen dat ze aantoonbaar een breed draagvlak hebben.  

Daar hoort het bedrijfsleven bij, vooral in de stad of regio.  

Meer mensen uit bedrijven moeten meepraten over wat er 

wordt onderwezen.”

De wetenschapsagenda en het toekomstfonds,  
wat mogen we daar van verwachten?
“Het is belangrijk dat jullie vanuit de technologiebedrijven 

aanschuiven. Je kunt meehelpen de focus te bepalen waar 

het geld wordt uitgegeven. Er gaat in Nederland veel geld 

naar de wetenschap, meer dan veel andere landen. Maar 

dat is vertekend. Wij geven vooral bovengemiddeld geld uit 

aan alfa en gamma vakken. In wat we besteden aan exacte 

wetenschap zitten we onder het internationale gemiddelde.  

Als we meer focussen, dan kan het geld als een hefboom 

werken doordat het aantrekkelijk wordt voor private partijen om 

mee te doen.” Duisenberg noemt een voorbeeld. “De bonus die 

universiteiten krijgen voor promovendi is recent gemaximeerd. 

Daardoor komt er 80 miljoen beschikbaar. Dat geld zouden we 

gericht moeten besteden voor vergelijkbare initiatieven als het 

Advanced Research Centre for Nanolithography in Amsterdam, 

waar ASML in investeert aanvullend op de geldstroom vanuit 

het wetenschapsbudget van de overheid.”

Hoe gaan we om met de dreigende verdamping  
van de middenklasse? 
“Ik geloof niet in maakbaarheid van de samenleving. Maar we 

moeten onszelf wel blijven vernieuwen en levenslang bijleren. 

Vakkennis blijft nodig, al verandert de aard daarvan totaal door 

de technologische ontwikkeling. Ik zag dat bij de monteurs in 

mijn bedrijf. Die waren specialisten in elektriciteit en gas, maar 

moesten daarnaast specialisten worden op het gebied van ICT 

en smart grids. Robots besturen en onderhouden wordt ook 

een mbo-vak. Het probleem is nog steeds de aanbod-oriëntatie 

van het onderwijs, dat zich te langzaam aanpast.” 

Zou meer ruimte voor private onderwijsinstellingen helpen?
“We hebben als VVD voorgesteld om de geldstromen voor het 

MBO om te leggen naar de vraag. Als een bedrijf een MBO 

opleiding organiseert, zou het ook in aanmerking moeten 

komen voor bekostiging. Kom maar op bedrijven met je vragen, 

behoeftes en initiatieven.” 

De bedankjes over en weer aan het einde van het gesprek zijn 

mooi. “Je scherpt mij ook aan met jullie vraagstelling.”

‘ het verhaal van de 
gekookte kikker’

‘ Er heeft een politieke 
storm gewoed’

na twintig jaar bedrijfsleven vindt Pieter duisenberg 
het ‘leuk’ in het parlement
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Indrukwekkend, leerzaam en ontspannen, die drie woorden typeren de FHI-ledennetwerkontmoeting met 

voormalig bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten Peter van uhm. Wie er voor koos om er niet bij te 

zijn in het imposante gebouw in de schitterende omgeving van Radio Kootwijk, die heeft iets bijzonders gemist. 

tekst kees groeneveld  FotograFie henk tukker FotograFie

De levenslessen voor leiders die Van Uhm, super 

spreekvaardig en voortdurend anekdotisch 

overbracht, het was fenomenaal. Een muisstille 

zaal en daarna een applaus dat maar aanhield en 

aanhield, het zegt genoeg. 

Mooi ook dat Van Uhm kon inspelen op de 

openingsspeech van FHI-voorzitter Eric van Schagen: 

“In onze bedrijven komt creativiteit pas tot zijn recht 

als er voldoende discipline onder ligt.” 

Veel verhalen en levenslessen van de Generaal bd 

Peter van Uhm zijn terug te lezen in zijn biografie ‘Ik 

koos het wapen’, de titel die hij zelf het boek meegaf. 

Een wapen is een technologisch product, zeker in 

deze eeuw. Dat kun je ten goede en ten kwade 

gebruiken. Daar goed mee omgaan vraagt veel 

van mensen, misschien het beste samen te vatten 

in het woord ‘wijsheid’, die je niet komt aanwaaien 

maar voortkomt uit een, regelmatig heftig, traject van 

vorming, je laten vormen en corrigeren, vooral ook 

door mensen waaraan je zelf leiding geeft. 

Eric van Schagen
en Peter van uhm 
leren fhi-ers waarde 
van discipline

In de ledennetwerkmeeting werden 

de aanwezige FHI-ers uitgedaagd ten 

minste drie tot vijf nieuwe contacten 

te leggen met lidbedrijven die men 

zelf nog niet kende. Of dat werkelijk 

is gebeurd is niet gecheckt, maar 

iedereen ging zeker gedisciplineerd 

aan de gang met die opdracht. 

Voor alle aanwezigen was er in Radio 

Kootwijk een exemplaar van het boek 

‘Ik koos het wapen’ van Generaal bd 

Van Uhm. Tijdens de netwerkborrel 

signeerde Van Uhm persoonlijk voor 

iedereen een boek. 

Voor FHI-leden die spijt hebben dat 

ze er niet bij konden zijn, is er een 

nog een beperkt aantal gesigneerde 

boeken voorradig. Wie in aanmerking 

wil komen voor ‘Ik koos het wapen’, 

met handtekening van Peter van Uhm, 

kan een berichtje sturen aan  

info@fhi.nl; zolang de voorraad strekt! 
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conjunctuur

De NEVI Purchasing Managers’ Index steeg van 

55.5 in mei naar 56.2 in juni 2015. De productie  

nam in juni voor de 26e maand op rij toe, de 

grootste stijging sinds februari 2014. Deze groei 

kwam door een verdere toename van de nieuwe 

orders, zowel uit het binnen- als uit het buitenland. 

Oorzaken: de verder aantrekkende export (58.9) 

door sterke dollar, maar ook de onverminderd 

sterke binnenlandse vraag (58.3). De stijging van 

de werkgelegenheid zette stevig door en was deze 

maand de grootste in vier jaar. De personeelsbe-

standen bij de Nederlandse productiebedrijven 

stegen in juni wederom en de groei van het aantal 

banen was aanzienlijk en de grootste in vier jaar. 

De gegevens wijzen erop dat de bedrijven extra 

personeel hebben aangenomen in een poging de 

productiecapaciteit uit te breiden om zo het grotere 

aantal orders te kunnen verwerken. 

De Nederlandse economie zal in 2015 en 2016 

met 2% groeien. Dit is iets meer dan eerder werd 

verwacht, dankzij een sterkere toename van de 

binnenlandse bestedingen. Zowel de consump-

tie als de investeringen laten een stijging zien. 

Dit is voor een belangrijk deel te danken aan 

het herstel van de woningmarkt. Door hogere 

woninginvesteringen profiteren onder meer de 

bouw en de detailhandel. Tegenover de hogere 

economische groei in ons land staat een terug-

vallende groei van de wereldeconomie, vooral 

door tegenvallende prestaties van de Chinese, 

Amerikaanse en Britse economie begin dit jaar. 

Geopolitieke spanningen (Oekraïne, Midden-

Oosten) en de situatie rond Griekenland blijven 

risico’s vormen.

Stijging werkgelegenheid  
zet stevig door!

conjunctuurbeeld 
opnieuw een stuk beter

Volgens het beeld in de Conjunctuurklok heeft 

Nederland de crisis duidelijk achter zich gelaten. 

Het conjunctuurbeeld is in juni 2015 aanzienlijk 

beter dan in mei. Drie indicatoren wisselen van 

kwadrant. De ontvangen orders van de indu-

strie en de export gaan van het oranje naar het 

groene kwadrant. Deze indicatoren gaan van een 

neergaande naar een opgaande fase en blijven 

boven hun trend presteren. De productie industrie 

schuift van het gele naar het rode kwadrant. De 

indicator gaat van een opgaande naar een neer-

gaande fase en blijft onder zijn trend presteren.

conjunctuurklok juni 2015

Bron: CBS
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“We zijn in 2007 gestart met ons fonds in  

New Mexico”, begint Quintana. En dan volgen 

de typisch Amerikaanse superlatieven over de 

potentie van die regio en de prestaties die het 

fonds heeft behaald. “We hebben ons gespecia-

liseerd in ‘seed capital’ dat nodig is in de eerste 

fase van start-ups. De Valley of Death proble-

matiek is overal hetzelfde. Bij iedere innovatieve 

technologie start-up krijg je er mee te maken. 

Dat betekent dat je als investeerder geduld moet 

hebben en focus moet kunnen aanbrengen.  

Ook in ‘the Valley’ gebeurt dat te weinig.”

Dat Quintana met zijn fonds dat profiel kiest, 

spoort met zijn achtergrond. “Ik heb zelf vier jaar 

in een researchlab gewerkt. I know just enough 

to be dangerous”, klinkt het lachend.

Het tweede deel van zijn strategie past bij ook bij 

Quintana’s cv. “Ik heb in Europa bij Robert Bosch 

gewerkt.” Daar heeft Quintana gezien welke 

potentie er bij grotere bedrijven in Europa is om 

voor de vervolgfase, na de early stage, de zoge-

noemde ‘Corporate VC’s’ te interesseren. “Dat 

is de kritische factor”, zegt hij. “Grote bedrijven 

zijn op zoek naar innovaties. Een bedrijf als Shell 

heeft in het afgelopen jaar twaalf early stage 

investeringen gedaan. Dergelijke bedrijven zien 

de noodzaak om zo zelf innovatief te kunnen 

zijn.” Het is duidelijk. Quintana ziet bij de grote 

Europese bedrijven mogelijkheden om de inves-

teringen die zijn fonds doet in de eerste fase van 

start-up pareltjes, daarna onder te brengen bij 

deze corporate VC’s. Een helder business model. 

Maar waarom nou juist Nederland gekozen als 

vestigingsplaats in Europa? Quintana noemt Shell 

niet als argument, maar riposteert, “dat vragen 

nou alleen Nederlanders aan mij”. De aanlei-

ding is simpel. Professor Steve Walsh, hoogleraar 

zowel in Albuquerque als in Enschede, nodigde 

Quintana als spreker uit op de Nederlandse 

editie van de COMS conferentie die Walsh orga-

niseerde in 2013 in Enschede. Die conferentie 

is er op gericht om daar waar de conferentie 

plaatsvindt het locale ecosysteem van techno-

logiebedrijven aan te takken. Geen wonder dat 

Quintana tijdens de conferentie meteen contact 

had met ‘het circuit’ in Tukkerland, de TU, Thales, 

The Source, de investeringsclub van Maurits van 

Oranje, Nanotech Ventures van Job Elders.  

En via Kennispark Twente stond de regionale 

overheid meteen klaar om Quintana te 

supporten met huisvesting voor de eerste 

Europese vestiging van Cottowood.

tekst kees groeneveld FotograFie clear Flight solutions / ray Quintana

Wat beweegt een Amerikaans investeringsfonds uit New Mexico om een kantoor 

te openen in Enschede? Cottonwood Technology Fund kondigde recent aan actief 

te gaan investeren als early stage seed capital verstrekker in ‘hard sciences’ start-

ups in Nederland. How’s that, vraag je je dan af. Reden om eens te praten met 

Ray Quintana, de man afkomstig uit de stad met de mooie naam Albuquerque, 

die vanuit de woestijn in de VS, is neergestreken in Twente, Tukkerland.

‘ i know just enough 
to be dangerous’
Venture Capitalist ray Quintana strijkt neer in enschede

Hoe ver staat het nu met de  
nederlandse operatie?
“De eerste participatie is sinds januari publiek. 

We investeren in Clear Flight Solutions, een  

start-up vanuit de Universiteit Twente die een 

robot-drone ontwikkelt. Op dit moment zitten er 

twee projecten in de pijplijn, waaronder één in 

nano materialen. ‘’The problem here is that there 

are too many high quality opportunities.  

It’s amazing!’’

Toch zie je weinig buitenlandse investeringen 

in hard science of instrumentatie in Nederland. 

We hebben wel eens een investeerder horen 

zeggen ‘investeren in hard science is  

oninteressant en risky, aan het eind van de dag, 

als het mis gaat, sta je met een zak materiaal 

waar je niks meer mee kunt.’ Opnieuw is Ray 

ripostief, komt hij met een snedig antwoord:  

‘’You cannot be excited about the internet of 

things without things.’’ 

Is Quintana naast ‘waaghalsinvesteerder’,  

zijn eigen Twitteromschrijving, ook technisch 

specialist? Er volgt nu een pertinente ontkenning.  

‘’Als je naar ons portfolio kijkt zit daar zeker 

ongelooflijke technologie in, maar die moet 

vertaald worden naar business. Misschien zijn 

we daar specialist in. Al die creatieve en  

technische mensen de ruimte, support en een 

netwerk bieden, helpen met opstellen van 

roadmaps, eindklanten begrijpen, en toegang 

tot partners faciliteren. Onze expertise ligt dus 

ook bij de managementkant, netwerk onder-

houden en het samenbrengen van alle spelers 

en partners die nodig zijn om een bedrijf vooruit 

te helpen. We have a model to drive people 

forward. And that’s a lot of fun though!’’

Cottonwood zal investeren in 2 à 3 Europese 

projecten per jaar en kan een mooi graantje 

gaan meepikken van het zich ontwikkelende 

klimaat waarin steeds meer partijen mee  

willen doen in het opzetten van nieuwe  

technologiebedrijven.

’ You cannot be 
excited about 
the internet of 
things without 
things’

De body van de robot-drone van Clear Flight Solutions, 

de eerste Europese participatie van Cottonwood
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De beurs Electronics & Automation is weer achter de rug. Voor de 

doelgroep, de elektronici van Nederland, was het weer smullen geblazen. 

De beurs is een vaste waarde, maar elke editie zijn er weer hele nieuwe 

ontwikkelingen en toepassingen, Wearables en Internet of Things 

staken er bovenuit als trends. Tomorrow’s Electronics liet zien 

dat grafeen op wafers er nu echt aan zit te komen.

E&A beurs was 
weer smullen

In totaal registreerden 6.898 professionals zich 

als bezoeker. De daadwerkelijke registratie 

via de toegangscontrole kwam uit op 4.134. 

Blijkbaar waren toch veel mensen te druk met hun 

business om daadwerkelijk naar de Jaarbeurs te 

komen. Niettemin een prima resultaat en goede 

moed onder de exposanten uit de branche 

Industriële Elektronica.

De volgende editie staat al gepland: 30 mei tot 

en met 1 juni 2017. FHI gaat plannen uitwerken 

om ook de bedrijven die nu geen stand konden 

krijgen, omdat de hal vol was, de volgende keer 

wel plaats te kunnen bieden. 
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QuTech delft world leading 
in quantum computing
Budget van 135 miljoen binnen; ecosysteem moet het doen

tekst kees groeneveld FotograFie klaPstuk beeldmakers

Een paar jaar geleden vertelde de Delftse hoogleraar Leo Kouwenhoven een  

mooi futuristisch verhaal tijdens het jaarlijkse FHI seminar ‘Tomorrows Electronics’.  

Sindsdien werd in 2013 zijn onderzoekslab QuTech uitgeroepen tot nationaal  

Icoon, werd Kouwenhoven benoemd tot erelid van KIVI en waren er nog allerlei  

erkenningen van excellentie voor zijn onderzoek gericht op het bouwen van  

de eerste commerciële quantumcomputer. Nu recent bekend werd dat QuTech 

135 miljoen euro aan publiek onderzoeksgeld is toegezegd, is er reden om eens 

na te gaan wat hier gaande is.

“Op verschillende plaatsen in de wereld,  

met name in de VS, wordt onderzoek gedaan  

naar quantum computing. Google support de  

universiteit van Santa Barbara en IBM doet het 

met NSA. Maar elders is het onderzoek nog veel 

meer in de fundamentele fase. Wij zitten veel 

dichter bij de applicatie. We zijn daadwerkelijk 

een quantumcomputer aan het bouwen,” leren 

we van Rogier Verberk, programmamanager 

van QuTech. Overigens is in Delft al sinds een 

aantal jaren Microsoft aan boord als sponsor 

van de onderzoeksgroep van Leo Kouwenhoven.

Het grote verschil met de digitale wereld die  

we allemaal kennen is dat er in de quantum 

wereld geen sprake meer is van absolute 

scheiding tussen 0 en 1. In de chips uit Delft 

kunnen quantum bits tegelijk een nul en een  

één toestand laten aannemen. Vraag niet  

hoe, maar dat betekent dat de rekenkracht 

onvoorstelbaar sterk toeneemt. Belangrijk 

kenmerk van het quantum domein is ook dat 

het onderzoeksmatig kijken naar deeltjes die 

deeltjes altijd meteen beïnvloedt. 

Met het geld dat nu in de komende tien jaar 

besteed kan gaan worden gaat QuTech werken 

langs drie lijnen. “Binnen vijf jaar willen we 

aantonen dat met de majorana fermionen, de 

deeltjes die Kouwenhoven heeft aangetoond, een 

stabiel bouwblok kan worden gemaakt. Dat is 

nog nergens in de wereld gelukt,” vertelt Verberk. 

De tweede milestone waarop QuTech zich richt 

is het aantonen van volwaardige foutcorrectie. 

“Daarvoor hebben we een circuit nodig van 50 

qubits. Dat gaan we bouwen.” De derde lijn heeft 

al aardig wat publiciteit getrokken: het creëren van 

een ‘secure quantum internet’. Dat trekt aandacht 

omdat hier sprake is van ‘teleportatie’, bekend uit 

science fiction, maar niet van levende wezens, 

maar van informatie die op de ene plek verdwijnt 

en elders tevoorschijn komt. “Dan is er sprake 

van intrinsiek veilige informatieoverdracht. Niet 

te hacken.” Op YouTube staat al een filmpje van 

QuTech waarin te zien is dat het werkt over een 

paar meter. “Eind 2015 staat gepland dat we over 

een afstand van een kilometer kunnen teleporteren 

en over vijf jaar moet er een eerste netwerkje zijn 

voor op teleportatie gebaseerde communicatie 

tussen een aantal steden in Nederland. Wereldwijd 

zijn er drie groepen die hieraan werken.”

Waarom dit onderzoek nu en waarom hier, 
wat heeft nederland daar aan?
“We denken dat dit het moment is voor  

doorbraken. Met name dat we snel resultaat 

kunnen boeken met het communicatie deel, 

is super aantrekkelijk voor wetenschap en 

industrie. In de afgelopen decennia heeft de 

wetenschap een aantal hindernissen genomen 

waardoor nu de weg open ligt naar hanteer-

bare en toepasbare technologie. En in Delft 

lopen we behoorlijk voorop. De ondersteunende 

technologie hebben we in huis. Daarbij is het 

wel noodzakelijk dat er gebouwd wordt aan een 

ecosysteem van bedrijven en instellingen die de 

complexe apparatuur kan realiseren. Cryogene 

technologie is bijvoorbeeld heel belangrijk.” Zelf 

staat Verberk op de payroll van TNO. “We waren 

als TNO eigenlijk best verrast dat we werden 

gevraagd mee te doen. Vanuit de TNO positie 

leek het veel meer in de fundamentele hoek 

te zitten dan wij gewend zijn. Maar er moeten 

‘gewoon’ apparaten worden gebouwd, net als 

vroeger Kamerlingh Onnes deed. We verwachten 

ook de nodige spin off, bijvoorbeeld betreffende 

aansturing met radiofrequente elektronica.  

Die ontwikkeling is zeker ook elders toepasbaar.”

Waar een klein land groot in kan zijn, ben 

je geneigd te denken. Naast het Advanced 

Research Centre for Nano Lithography en het 

Institute for human Organ and Disease Model 

Technologies, voor stamcellen op chips, is 

QuTech het derde grote reasearchprogramma 

waar Nederland internationaal mee aan de weg 

timmert. Goed ook voor de technologiebedrijven 

die hierbij kunnen aanhaken...

‘ Teleportatie  
van informatie:  
intrinsiek veilig 
internet’
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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

World of Laboratory

Industrial Processing

World of Automation

World of Automation

World of Motion & Drives

entree

World of Electronics
World of Electronics

World of Motion & Drives

World of Automation

De verenigingen Machevo & Bulk, FEDA en FHI hebben besloten in 2016 

samen met Jaarbeurs Utrecht de beurzen Industrial Processing en de World 

of Technology & Science te gaan organiseren. De week die is gekozen loopt 

van 4 tot en met 7 oktober 2016. In deze periode worden beide evenementen 

tegelijk en in één aaneengesloten hallencomplex gerealiseerd. 

Voorafgaand aan dit besluit is aan de bedrijven 

die zijn aangesloten bij de vereniging Machevo 

& Bulk en ook aan de andere deelnemers 

aan Industrial Processing gevraagd welke 

aanpak voor 2016 de voorkeur heeft. Op basis 

van de uitkomst van die raadpleging zijn de 

besturen van de brancheverenigingen en van 

Jaarbeurs Utrecht het eens geworden over een 

gezamenlijke aanpak.

Het besluit om een aaneengesloten geheel te 

realiseren in de hallen 7 tot en met 11 van het 

beurscomplex betekent synergie voor zowel de 

exposanten als bezoekers. Op de betreffende 

beurzen exposeren elke twee jaar ongeveer 

zeshonderd bedrijven. Het geheel betekent 

collectieve exposure van technologie, producten, 

systemen en kennis die uniek is binnen de 

grenzen van de lage landen bij de zee. De 

thema’s en doelgroepen van de werelden van 

WoTS en van Industrial Processing sluiten zo 

naadloos op elkaar aan, dat de combinatie  

voor bezoekers en exposanten heel logisch is  

en verhelderend werkt qua inzicht in aanbod, 

vraag en opportunities.

World of Technology & Science, van FHI en  

FEDA, omvat vier werelden, World of Laboratory, 

World of Motion & Drives, World of Electronics 

en World of Automation. Iedere wereld profileert 

zich naar de eigen doelgroepen. De positie van 

de verschillende hallen ten opzichte van elkaar 

zorgt voor natuurlijke en logische overloop  

van bezoekers.

De succesvolle samenwerking in vibrerende 

beursvloerprojecten en live demo’s maakt de technologie-

content voor industrie, wetenschap en zorg extra 

visueel en tastbaar en wordt zeker gecontinueerd. 

Het flankerende conferentieprogramma garandeert 

actualiteit en professionaliteit door de enorme 

betrokkenheid van exposanten, sprekers uit verschillende 

stakeholdersgroepen, spelers in de supply chain en 

eindgebruikers. Die garantie ligt in de kracht van de 

betrokken brancheverenigingen. 

In 2014 was er al sprake van co-locatie van Industrial 

Processing en World of Technology & Science, zij het 

in verschillende delen van het Jaarbeurs complex. 

Het besluit dat nu is genomen zorgt er voor dat de 

samenwerking wordt geïntensiveerd, ook voor wat betreft 

de gezamenlijke bezoekerswerving en inhoudelijke 

programmering. De werelden van WoTS worden in 

2016 fysiek gepositioneerd rondom de hal van Industrial 

Processing, die dus centraal komt te staan in het geheel.

WoTS en industrial Processing in 
2016 samen in Jaarbeurs utrecht

De indeling van de Jaarbeurshallen
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Chemieconcerns AkzoNobel en DSM 

behoren tot de ‘launching customers’,  

van de milieuvriendelijke en kosten-

efficiënte Spinning Disc Reactor technologie 

van MinacNed lidbedrijf Flowid. 

De spinning disc reactor pilot plant SpinPro –  

MSDR300 en de spinning disc extractor pilot plant 

SpinPro – MSDE30, handzame reactortech nologie met 

alle aansturing erin ter vervanging van grote reactors die 

nu in de industrie worden gebruikt. Het is de proces-

intensificatie waar al een tijdje op gewacht wordt.  

Flowid is een trechnostarter vanuit de TU Eindhoven. FotograFie: bart van overbeeke

flowid bij Akzo 
nobel en dSM
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Het nieuwe Deloitte gebouw The Edge op de Zuidas 

in Amsterdam trekt aandacht uit de hele wereld. Erik 

Ubbels, CIO van Deloitte stal met zijn verhaal hierover 

de show op de Nationale Conferentie Gebouw 

Automatisering in november vorig jaar. 

HC Groep uit de branche Gebouw Automatisering realiseerde  

het systeem, op basis van Philips technologie met een IP adres  

voor elke LED verlichtingsarmatuur. Het resultaat is een voorbeeld 

van optimaal minimaal energiegebruik, maar tegelijk veel meer  

dan dat...

FotograFie: ronald tilleman

hc groep en 
Philips op de 
Zuidas
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MARGA staat op een ‘supersite’ in 

Auchencorth Moss, Schotland. Ze meet 

fijnstof deeltjes, de hoeveelheid, grootte 

en de samenstelling, in één systeem.  

Dat is bijzonder.

Metrohm Applikon, lid van de FHI branche 

Laboratorium Technologie, ontwikkelde het 

systeem samen met onderzoeksinstituut ECN  

in Petten. MARGA staat voor Monitor for  

Aerosols & Gases in Ambient Air. FotograFie: metrohm aPPlikon

Ecn en Metrohm 
Applikon in Schotland
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tekst emmar sinnige FotograFie ku leuven

industriële elektronica

De LED-technologie heeft razendsnel terrein gewonnen in de elektronicamarkt. Maar de enorme belangstelling voor de  

FHI-events in dit domein heeft ook te maken met de technologische problemen die er nog steeds zijn bij de realisatie van LED-

applicaties. Nu binnen de FHI branche voor industriële elektronica er steeds meer sprake is van integratie van de Vlaamse en  

de Nederlandse markt, is het niet vreemd dat er in december een tweedaags LED-evenement komt waarvan de eerste dag  

in het Vlaamse Elewijt wordt gerealiseerd en de tweede dag in Den Bosch. Het is ook niet verbazend dat het twee Vlaamse 

onderzoeksinstituten zijn die inhoudelijk het voortouw nemen bij de kennisoverdracht tijdens het LED-event, het laboratorium  

voor Lichttechnologie binnen KU Leuven, Technologiecampus in Gent en IMEC, uit Leuven. Respectievelijk catherine lootens en 

geert Willems vertegenwoordigen deze onderzoekscentra en leggen, ieder vanuit eigen perspectief, uit welke technologische 

problemen in de LED-wereld om oplossingen schreeuwen.

Technologische lEd-race 
nog lang niet gelopen
Vlaamse onderzoekers staan vooraan 
op grensoverschrijdend event

lEd EVEnT BElgië
2 december 2015 

Elewijt Center, Elewijt 

lEd EVEnT nEdERlAnd
3 december 2015 

Congrescentrum 1931, Den Bosch 

www.ledapplicatie.nl

FHI is voor Catherine Lootens verre van onbekend. 

Voordat ze in 2004 deel uit ging maken van het 

Laboratorium voor Lichttechnologie van Peter 

Hanselaer, werkte ze jarenlang bij de Benelux 

organisatie van lableverancier en FHI-lidbedrijf 

Thermo Fisher. 

“Technologisch gezien zijn we in ons lab vooral bezig 

met zaken als spectra, kleurweergave index -CRI-, 

verblindingsproblematiek -Glare en UGR- en nu ook 

met remote fosfor, waarbij de fosfor die het licht op 

de chip zichtbaar moet maken niet langer op die 

van de chip zelf is aangebracht, maar op afstand 

daarvan in de armatuur. Wat wij onder andere doen 

in ons lab is het bepalen van de stralingspatronen 

en andere fotometrische en spectrale karakteris-

tieken van LED-chip en LED-verlichtingstoestellen met 

behulp van Near Field Fotogoniometers. Dat wij drie 

van dergelijke apparaten hebben staan, maakt ons 

lab behoorlijk uniek. Daarmee kunnen wij armatu-

renbouwers verder helpen bij het armatuurontwerp 

en bij de realisatie van lichtplannen.” Dat is tegelijk 

de achtergrond waarom Lootens graag meewerkt 

aan het FHI-event, vanwege de contacten met 

armaturenbouwers. 

Bij Geert Willems gaat het vooral om de inte-

gratie van LED-technologie in elektronica-

assemblies. Als groepsleider van het Center of 

Electronics Design & Manufacturing van Imec 

heeft Willems veel connecties met FHI-bedrijven, 

zowel in de elektronicabranche als binnen PLOT, 

het platform voor omgevingstesttechnologie. 

“Wij ondersteunen bedrijven bij het realiseren 

van producten met LED-toepassing. We maken 

ondermeer simulaties waarbij we bijvoorbeeld 

kijken naar de impact van de warmtehuishou-

ding van een LED-assemblage op de levens-

duur ervan.” Vanuit zijn ervaring daarmee 

heeft Willems een belangrijke boodschap: “Let 

goed op wat men beweert als het gaat om 

de levensduur van LED-verlichting.” De faalfac-

toren bij LED-verlichting worden volgens Willems 

bepaald door de printassemblages en niet door 

LED-componenten. “Naast de LED-assemblage is 

de LED-driver bepalend. De trend naar goedkope 

drivers mondt uit in duurkoop. Onze missie 

is producenten er bewust van te maken dat 

kwaliteit, reliability belangrijk is en dat je daar 

controle over kunt krijgen. We onderbouwen 

dat wetenschappelijk en we kunnen kwaliteit, 

betrouwbaarheid, duurzaamheid voorspellen.”

Aangezien de beide groepen actief zijn in 

de LED-markt en beiden gevestigd zijn in 

Vlaanderen, zou je mogelijk een nauwe relatie 

verwachten. Zo hecht blijkt die relatie nog niet te 

zijn. In dit geval zijn beiden samengebracht via 

het LED-event in initiatief vanuit Holland. Op hun 

beurt brengen Lootens en Willems Vlaanderen 

en Holland dichter bij elkaar. 

column

Paul Petersen

p.petersen@fhi.nl

Presentaties tijdens events zijn enorm leerzaam. Daar zijn ze natuurlijk 

ook voor bedoeld, maar als er aspecten genoemd worden, die je in  

de voorbereiding niet hebt gehoord, dan is het voor de organisatie  

ook kennisoverdracht.

De afsluitende spreker tijdens het Energy & Automation event was 

Richard Kaak van Zentrys/TCN. Zijn presentatie over de digitale  

revolutie van datacenters versus de energie revolutie was inspirerend. 

Eén van de leerzame aspecten was, dat het verbruik van de datacenters 

zorgde voor 75% kosten. Dat gaf aan hoeveel energie binnen zijn 

vakgebied wordt gebruikt en hij nam de handschoen op, om het als 

kans te benutten. Zijn voorbeeld: 1% bezuinigen was goed voor een 

mooi rijtjeshuis.

‘ Actie na jaren van verhalen’

De spreker van Tata Steel gaf eveneens sprekende voorbeelden, waarbij 

nog meer bezuinigd kon worden. Het bedrijf is namelijk goed voor 

4 tot 5% van het landelijk energieverbruik. Beide industriële sprekers 

legden de nadruk op technologie en de cultuur in de organisatie. Je kunt 

technologie op alle fronten inzetten, om het bedrijf duurzamer te laten 

functioneren, maar de cultuur moet vooral veranderen.

Dat kan ook een economische driver hebben. Zo heb ik van één van 

de leden het verhaal gehoord, dat een investering in zonne-energie 

beduidend meer opleverde dan de spaarrekening, aandelen of 

obligaties. Het doel van duurzaamheid past bij de gewenste continuïteit 

van de onderneming. Hetzelfde geldt voor het rendement.

Als er zoveel concrete voordelen zijn, dan sta ik er toch van te kijken, 

dat er zo weinig mensen op het Energy & Automation event afkomen. 

Blijkbaar zijn het de pioniers, de voorlopers en de visionairs die na jaren 

van verhalen echt in actie komen. Dat mag wel een beetje meer zijn.

Het verkondigen van deze boodschap is net zo’n uitdaging als bij  

iedere beurs of bij ieder event: de bezoeker moet de toegevoegde 

waarde realiseren.

Duurzaamheid

De Near Field Fotogoniometer voor het 

karakteriseren van stralingspatronen

‘ Kwaliteit is 
voorspelbaar’
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Slimme automatisering
maakt olieterminal rotterdamse haven flexibeler

industriële automatisering

Sinds jaar en dag is Rotterdam dé oliehaven van 

Europa. Ruwe olie wordt in enorme hoeveel-

heden doorgevoerd, of ter plaatse verwerkt in 

raffinaderijen. Nu de olieprijzen historisch laag 

zijn, spinnen de tankopslagbedrijven garen, 

doordat handelaren veel olie willen opslaan in 

de hoop op prijsstijgingen. Met de fluctuerende 

markt is het altijd spannend wanneer en hoe 

snel olie verhandeld en dus doorgevoerd moet 

worden. Een betrouwbaar en snel systeem om 

de olie te vervoeren is daarbij geen sinecure.

Eén van die opslagbedrijven waar geraffineerde 

olie wordt opgeslagen, Koole Terminals, lijkt op 

het goede moment op deze ontwikkelingen te 

hebben geanticipeerd, door haar terminals met 

behulp van DWG Automation te automatiseren. 

PROFIBUS speelt een belangrijke rol in het ‘flexi-

biliseren’ van de terminal. 

DWG Automation werd een jaar geleden 

opgericht, toen enkele mannen met jarenlange 

ervaring in de industriële automatisering besloten 

op eigen benen te gaan staan. Als hoofdop-

drachtgever bood Koole werkruimte op haar 

terminal aan DWG, letterlijk met uitzicht op de 

Maas; een toplocatie. Voor zo’n opdrachtgever 

doe je wel een stapje extra. In eerste instantie 

werd de terminal die Koole van oudsher in 

Rotterdam beheerde, voor de overslag van plant-

aardige oliën, door DWG geautomatiseerd. Op 

basis van die samenwerking is nu een nieuw 

aangekochte terminal aangepakt. In de tanks 

aldaar worden zware stookoliën opgeslagen en 

gemengd tot het juiste eindproduct, net waar 

op dat moment vraag naar is. De terminal ligt 

hemelsbreed op een steenworp afstand van de 

andere terminal, maar om er te komen moet men 

om de Shell-raffinaderij heen. Laat dat nou net de 

grootste olieraffinaderij van Europa zijn, die haar 

olie graag in de directe nabijheid opslaat.

Snel systeem
De terminal voor stookolie heeft in de loop der 

jaren diverse eigenaren gehad, voordat hij sinds 

februari 2014 in handen kwam van Koole. De 

olie werd van en naar de terminal vervoerd 

middels een verouderd leidingsysteem. “Bij wijze 

van spreken kon het personeel op een knop 

drukken, even koffie gaan halen en vervol-

gens kijken of het systeem had gereageerd. De 

mensen die er werken waren gewend aan die 

traagheid. Maar Koole besefte vanuit de ervaring 

die ze hebben met de terminals voor plant-

aardige mineralen, dat een grote verbeterslag 

mogelijk was. Traagheid heeft allerlei nadelen, 

De Rotterdamse haven is sinds dit voorjaar een slim geautomatiseerde olieterminal rijker. In het ontwerp en de 

uitwerking van de automatisering blijkt dat veel mogelijk wordt door het slim combineren en samenvoegen van 

verschillende systemen en producten. 

het is economisch nadelig en het kan er voor 

zorgen dat fouten in het systeem over het hoofd 

worden gezien, doordat fouten en traagheid 

met elkaar worden verward.” Aan het woord is 

Maarten van Dijk, sales manager van DWG. 

In opdracht van Koole werd dus een geheel 

nieuw systeem ontworpen en geïnstalleerd. 

Kelvin Hooft van Huysduynen, als software 

engineer van DWG verantwoordelijk voor de 

uitwerking van het ontwerp van het nieuwe 

systeem, kent de precieze verbeterslag die is 

gemaakt: “Waar voorheen vijftien seconden 

reactietijd was tussen controlekamer en het veld, 

is er nu een scantijd van drie seconden op de 

PROFIBUS-lus. In de percentages zit real time 

één, maximaal twee procent verschil tussen 

aansturing en het veld. Dat is echt een  

gigantisch verschil met voorheen.” Deze getallen 

verrassen zelfs Van Dijk en Theo Bervoets van 

AUMA, leverancier van de leidingkleppen en de 

derde aanwezige bij het gesprek. De verbetering 

is met name het gevolg van een nieuw manifold, 

waarvoor DWG het elektrotechnische ontwerp 

maakte en de software, de besturingsautomati-

sering ontwierp. 

Systeemarchitect
De spil in het flexibiliseringsproces is dus de 

manifold. Een matrixachtig schakelstation, 

tekst daan groeneveld, redacteur ProFinieuws FotograFie ronald ten boden

iA

waar elke leiding op een andere kan worden 

overgezet. De manifold is één centrale plek 

geworden voor alle kleppen en flowmeters van 

de leidingen. De manifold communiceert met 

behulp van PROFIBUS met de PLC, die op zijn 

beurt met behulp van ethernet vanuit de contro-

lekamer wordt bediend. DWG ontwierp als een 

systeemarchitect eerst het hele systeem. Pas 

daarna is gekeken welke installateur het beste 

aanbod had om het ontwerp te realiseren. In 

de industriële automatisering een ongebruike-

lijke manier van werken, waar Maarten van Dijk 

heilig in gelooft. “Dit werkt goed, voor de klant en 

voor de installateur. De installateur doet gewoon 

wat het ontwerp hem voorschrijft en loopt geen 

enkel risico. Voor ons is het fijn omdat we vrijheid 

hebben in ons ontwerp en de installateur goed 

kunnen begeleiden bij de realisatie.”

De manifold is slechts de eerste stap in de  

automatisering van de Koole-terminal. Voorlopig 

blijft er genoeg te doen. Een tweede manifold 

voor de export van de olie behoort tot de  

mogelijkheden. Begin juni bereikte Koole  

overstemming met BP over de overname van 

een terminal in Pernis. Ook dat zal waarschijnlijk 

geen slecht nieuws zijn voor Maarten van Dijk  

en Theo Bervoets.

Dit artikel is de verkorte versie van een 

uitgebreidere tekst in PROFInieuws, de 

PI Nederland bijlage bij het tijdschrift 

PMA/Automatie.
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Zomaar een berichtje op Facebook: ‘Groene superauto uit de 3D 

printer’. Als ik verder klik, lees ik een interview met de CEO van Divergent 

Microfactories. De auto die zij hebben gemaakt heeft een chassis dat 

90% lichter is dan bij gewone auto’s. Het is sterker, milieuvriendelijker in 

de productie en duurzamer. De prestaties van de ‘Blade’, zoals hij heet, 

liggen op topniveau. 

Even verderop een ander bericht dat ogenschijnlijk niets met het vorige 

te maken heeft. Het gaat over een theater dat nieuwe klanten wil 

aantrekken. Zij bieden bezoekers aan om hun ticketprijs zelf te bepalen. 

Echter pas nadat zij de voorstelling hebben gezien. Hebben zij er niets 

voor over, dan is dat ook goed. De resultaten na dit experiment van een 

half jaar: 58% meer bezoekers, 82% meer omzet en een gemiddelde 

ticketopbrengst van +15%. 

Eerder vertelde ik al eens over Ricardo Semler. Hij toonde aan dat het 

loslaten van de oude managementhiërarchie - zijn werknemers bepalen 

nu alles zelf, tot en met hun inkomen - het bedrijf een omzetstijging 

van 900% bracht in enkele jaren tijd. Zijn voorbeeld heeft, zij het in 

minder extreme mate, al veel navolging gevonden, met overal positieve 

resultaten ten aanzien van productiviteit, kwaliteit en kostenbesparingen. 

‘  Durf verliezen te lijden’

Deze drie berichten hebben allemaal iets met elkaar te maken: het 

loslaten van oude, gevestigde ideeën over hoe je resultaten kunt 

bereiken. Ik heb het ook bij mijzelf in allerlei facetten teruggezien. In 

werk en in hobby. Hoe meer ik gevestigde patronen losliet, hoe meer ik 

bij mijzelf kwam, hoe beter de resultaten werden. Niet alleen uitgedrukt 

in geld, maar ook in vrijheid, contacten, samenwerkingsverbanden, 

knowhow en vooral welzijn.

Het kan daarom niet vaak genoeg worden gezegd. Laat het los om 

te denken in oude patronen omdat het altijd zo is gedaan. Word je 

bewust van wat er echt belangrijk is en handel daar naar. Durf te 

experimenteren, verliezen te lijden, vernieuwend te zijn. Want wie doet 

zoals hij altijd heeft gedaan, zal krijgen wat hij altijd kreeg.

column

Loslaten

Freek rooze

ISYS verkoopondersteuning 

info@salessupport.nl

info@freekrooze.nl
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Water bij
de wijn?
Labanalyse cruciaal bij 
bestrijding voedselfraude

laboratorium technologie

Voedselketens worden steeds langer, ingewikkelder 

en meer grensoverschrijdend. Daarmee neemt het 

risico van voedselfraude toe. Incidenten trekken 

veel publicitaire aandacht en daarmee ontstaat druk 

om robuuste systemen in te zetten die voedsel-

fraude risico’s adresseren. ‘’Omdat fraude opzettelijk 

is, moet je andere systemen inzetten dan bij de 

controle op voedselveiligheid. Wij voeren onder meer 

onderzoek uit naar belangrijke fraude-indicatoren 

maar ontwikkelen ook analyse-methoden. Bedrijven 

worden kwetsbaarder vanwege de groeiende 

complexiteit van de ketens.’’ Er staat inmiddels een 

bedrijfstool op stapel om de kwetsbaarheid voor 

fraude in te schatten. Ook op technisch/analytisch 

vlak groeit de complexiteit, worden zowel de  

uitdagingen als de mogelijkheden groter. 

‘’Voorheen werden alleen enkelvoudige stoffen 

in kaart gebracht. In de afgelopen tien jaar heeft 

de combi van analytische chemie en statistiek 

ervoor gezorgd dat we analytische fingerprints 

van voedsel kunnen nemen, duizenden signalen 

tegelijk kunnen bekijken’’, vertelt Van Ruth die 

zelf een achtergrond heeft in voedselchemie. 

“Die statistiek kun je eigenlijk wel ‘big data’ 

noemen. We kijken naar ‘merkers’, de kenmer-

kende patronen van stoffen en signalen die we 

via o.a. NIR spectroscopie, NMR en massaspec-

trometrische technieken traceren. Naast meer 

patroonherkenning, is een tweede belangrijke 

trend zichtbaar in de richting van miniaturise-

ring, kleine en draagbare analyseapparatuur om 

on-site te kunnen meten. We zijn voortdurend op 

zoek naar nieuwe apparatuur. Als we iets  

interessants ontdekken dan testen we dat uit.’’

Van Ruth somt een aantal Europese  

projecten op die als doel hebben om nieuwe 

analytische methoden te ontwikkelen om 

fraude te ontdekken en uit te sluiten. Is ook 

een mondiaal en multidisciplinair speelveld. 

‘’Monstermateriaal zoals van palmolie of cacao 

komt uit de hele wereld en als er advies uit 

Brussel of de VS komt, dan is het een internatio-

naal spel. Het aantal spelers van betekenis in  

dit veld is wereldwijd beperkt.’’ 

In hetzelfde gebouw als RIKILT is ook het  

laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en 

‘’Zeker een derde van Brits voedsel is ‘nep’. Na het paardenvleesschandaal 

wacht het Verenigd Koninkrijk nu ook een nepvoedsel schandaal.’’ Het is de 

kop van een bericht op NU.nl van 8 februari 2014. De tekst refereert aan 

een grootschalig laboratoriumonderzoek. Voedselfraude is van alle tijden, 

maar de inzet van geavanceerde laboratoriumanalyse technieken wordt nu 

pas echt hot. Nederland is een echt ‘labland’ en staat goed op de kaart bij 

de internationale bestrijding van voedselfraude. RIKILT Wageningen UR, 

instituut voor voedselveiligheid, is een belangrijke speler in dit veld.  

Saskia van Ruth, Business Unit Manager bij RIKILT en hoogleraar voedsel 

authenticiteit in Wageningen opent op 14 oktober het lezingenprogramma 

van het Labanalyse event van de FHI branche Laboratorium Technologie, 

ook bij de WUR. Mooie aanleiding om haar aan de tand te voelen over de 

bestrijding van voedselfraude en de rol van analysetechnieken daarin. 

lABAnAlYSE EVEnT VAn dE fhi lABoRAToRiuM BRAnchE
14 oktober 2015, in het Orion gebouw van Wageningen UR.

www.labanalyse.nl

‘ Analytische 
fingerprints 
van voedsel’

Warenautoriteit gevestigd, goed voor kruisbestuiving. En met 

Wim Huisman, criminoloog aan de VU, doet RIKILT onderzoek 

naar economische, technische, maar ook gedrag- en culturele 

aspecten, ‘’want dat bepaalt of iemand over de schreef gaat  

wat betreft fraude’’. 

Hoe kunnen FHI-leden, leveranciers van apparatuur, inspelen  

op de wensen van de toekomst? ‘’Belangrijk is breedte-informatie 

te kunnen verzamelen, veel tegelijk, snel en als het even kan 

draagbaar, of een combi daarvan.’’ Gewoon met de Iphone dus. 

‘’Power to the consumer!’’ 

tekst emmar sinnige FotograFie rikilt
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“Loyaliteit, dat is drie keer nee.”
Peter van Uhm, generaal bd, voormalig commandant der 

strijdkrachten, 21 mei 2015, tijdens de voorbereiding van zijn bijdrage 

aan de FHI ledenbijeenkomst.

“ Het zijn allemaal halfhoogbegaafde, geflipte 
ondernemers.”

Ronny van ’t Oever, dga van Micronit Microfluidics en voorzitter  

van de brancheorganisatie voor micronanotechnologie MinacNed, 

over de leden van MinacNed in een bijeenkomst met het federatiebestuur van FHI,  

22 mei 2015.

“ We laten ons opjuinen door consultants en dat 
soort types, die ons gaan vergelijken met anderen. 
Daar wordt je nooit gelukkig van. Überhaupt van 
vergelijken wordt je nooit gelukkig.”

Dirk Duijzer, directeur coöperatie en duurzaamheid, Rabobank Nederland,  

in Nederlands Dagblad, zaterdag 6 juni 2015.

“ De overheid heeft twintig jaar achter de rug van 
‘doen alsof we een bedrijf zijn’ en ‘BV Nederland-
denken’. Dat gaat niet in de koude kleren zitten.” 

Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  

in NRCWeekend,  zaterdag 27 juni & zondag 28 juni 2015.

“ Terwijl je nu denkt aan dat kromgetrokken 
mannetje van 70, ziet de 70-jarige er over twintig 
jaar heel anders uit. Hij of zij is veel actiever.  
Die gaat nog naar de disco, bij wijze van spreken.”

Professor Aukje Nauta, hoogleraar Employability aan de Universiteit van Amsterdam 

en plaatsvervangend kroonlid bij de SER, in fd.Outlook, juni 2015.

“ I have always had this view about the modern 
education system: we pay attention to 
brain development, but the development of 
warmheartedness we take for granted.”

Zijne Heiligheid de 14e Daila Lama van Tibet, Tenzin Gyatso, in Time Magazine,  

mei 2010.

“ Technology is the primary cause of inequality,  
but also finance, which concentrates vast resources 
on a small group. And I would also add culture as a 
factor. Especially when culture limits opportunities 
for women. And corruption, of course.”

Christine Lagarde, managing director of the International Monetary Fund, IMF, 

in The Atlantic, 12 april 2015.

Zo gezegd,
zo geschreven

MT

nierdialyse op basis 
van aptameren

medische technologie

Jack Musters, één van de twee eigenaren 

van Relitech en Marieke Snijder, analist bij het 

bedrijf, met een biofysica achtergrond: “We 

dachten, die nierdialysetechnologie, waarbij 

lang niet alle schadelijke stoffen uit het bloed 

worden gehaald, dat kan beter.” Medewerkers 

binnen het multidisciplinaire bedrijf sugge-

reerden te kijken naar aptameren. Aptameren? 

‘’Dat zijn RNA en DNA structuren die werken als 

antilichamen en die zich kunnen binden aan 

bepaalde stoffen. In dit geval richten we ons op 

uremische toxines die bij de bestaande dialyse 

slecht verwijderd worden en op het behoud van 

de restnierfunctie.”

allemaal mooi en aardig, maar hoe breng je 
zoiets als relatief klein ontwikkelbedrijf, met 
achttien, weliswaar hoogopgeleide medewer-
kers, naar een product dat de hele wereld 
van nierdialyse op zijn kop gaat zetten? 
“Wij zijn al jaren succesvol op basis van onze 

filosofie van cocreatie”, betoogt Musters. “In 

dit specifieke traject werken we samen met de 

universiteit van Gent, de universiteit van Bonn, 

en met professor Han Zuilhof van Wageningen 

Universiteit en met het Nijmeegse researchbedrijf 

Chiralix.” Beide laatstgenoemde partijen zijn net 

als Relitech aangesloten bij de bij FHI onderge-

brachte brancheorganisatie voor micronanotech-

nologie MinacNed. 

Hoe ver staat de ontwikkeling?  
Wanneer is er een product? 
“We zijn in de fase van Proof of Principle. We 

hebben aangetoond dat het werkt. De volgende 

stap is Proof of Concept. Daarin moet worden 

aangetoond dat één en ander in een device kan 

worden gevat en dat het dan ook automatisch 

werkt. Het zijn lange trajecten. We zijn nog wel 

een aantal jaren bezig om naar een commer-

cieel researchtraject te komen. Als er dan een 

werkend product is, dan komt nog de fase van 

‘clinical trials’. Door onze brede basis als bedrijf 

en door de samenwerking met onze partners, 

Nierdialyse ligt onze maatschappij zwaar op de maag. Het dialyseren zoals dat nu gaat doet een aanslag op de 

kwaliteit van leven van de patiënt. Ondanks de steeds terugkerende moeizame en belastende behandeling, worden 

mensen die het betreft steeds zieker. Diverse partijen zijn bezig met het ontwikkelen van draagbare dialyseapparaten. 

Toen het Nijkerkse technologiebedrijf Relitech daar bij betrokken raakte, bedachten de eigenwijze ontwikkelaars van dat 

maatschappelijk betrokken bedrijf dat ze beter eerst het basisprincipe van de dialyse onder de loep konden nemen 

voordat alle aandacht zou gaan naar het draagbaar maken. 

tekst kees groeneveld/ emmar sinnige FotograFie relitech

kunnen we zo’n traject wel aan. We doen dit project helemaal 

voor eigen rekening. Dat doen we wel vaker, naast de cocreatie-

projecten die we doen met bedrijven als CareFusion, Honeywell, 

Fluke, Krohne en Nedap.” Overigens heeft Relitech inmiddels 

naar aanleiding van deze ontwikkeling al een aantal patenten 

gevestigd, in verschillende landen. “Zelf investeren hierin is een 

logische weg. De markt voor dialyse wordt nu gedomineerd 

door een aantal grote spelers die slechts langzaam innovaties 

doorvoeren. Wij gaan nu eerst laten zien dat het werkt.” 

De focus ligt dus op de nieuwe, disruptieve dialysetechno-

logie, maar de draagbare versie is zeker niet uit beeld. “Bij het 

draagbaar maken spelen ook andere issues, bijvoorbeeld wat 

betreft de directe toegang tot de bloedbaan die noodzakelijk is. 

Daar kunnen dus snel infecties optreden.” Dat is een probleem-

veld waar iedereen mee worstelt die werkt aan draagbare 

dialyse. “Onze specialisatie in medische 

toepassingen motiveert ons, omdat de 

maatschappelijke waarde goed 

zichtbaar is. En als er een markt-

potentie blijkt voor een bepaalde 

ontwikkeling, dan maken we daar 

een mooie business case van.”

disruptieve technologie dankzij cocreatie strategie

‘ Maatschappelijke 
waarde goed zichtbaar’
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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

foodToPiA
Voedselinnovaties 
in nederland
Weinig onderwerpen roepen heftigere emoties 

op dan ons dagelijks voedsel. Iedereen 

heeft een mening over wat goed en slecht 

is, de maatschappelijke onzekerheid 

omtrent eten is groot. Tegelijk heeft de 

voedingswetenschap enorme vooruitgang 

geboekt. Inspirerende en uitdagende 

vergezichten te over.

ook het besef van de mondiale voedselcrisis 

is niet alleen van deze tijd. Idealen, zorgen 

over en innovatieve oplossingen voor de 

voedselproblematiek in de wereld bestaan 

al langer. de tentoonstelling foodToPiA 

trakteert de bezoeker op een bloemlezing 

over voedselinnovaties in nederland vanaf 

1900, van margarine tot de kweekburger. 

Gastconservator bij deze tentoonstelling is 

topwetenschapper en voorzitter van de raad 

van Bestuur van Wageningen University 

& research centre Louise o. Fresco. zij 

selecteert als voedselexpert tien belofterijke 

innovaties die de mondiale voedselcrisis 

moeten bezweren. 

FoodToPIA is te zien tot en met zondag 

3 januari 2016 in museum Boerhaave, 

rotterdam.

www.museumboerhaave.nl/
tentoonstellingen/foodtopia

Bankiers, advocaten en 
communicatiemedewerkers 
creëren geen welvaart

Wie het niet ziet zitten om het spraakmakende 

boek van Thomas Piketty, ‘kapitaal in de 21e 

eeuw’ helemaal te lezen, die kan terecht bij 

rutger Bregman en Jesse Frederik. “Waarom 
vuilnismannen meer verdienen dan bankiers” 

is door de twee publicisten van het webplatform 

de Correspondent geschreven vanuit dezelfde 

tijdgeest als die van Piketty. maar het is een dun 

boekje, leest vlot en is zelfs cabaretesk in de 

gebruikte voorbeelden.

de twee hebben natuurlijk niet overal gelijk, net 

zo min als Piketty. maar de lezer wordt wel aan 

het denken gezet. Het titelvoorbeeld is al heel 

aardig. de vuilnismannen van new York zorgden 

er met hun staking voor dat de noodtoestand 

moest worden afgekondigd in de ‘Big Apple’. 

Inmiddels zijn de salarissen van de vuilophalers 

opgeschroefd naar bedragen in de orde van 

70.000 euro per jaar. Toen in Ierland bankiers 

enige tijd weigerden hun diensten te verrichten 

bleek dat geen enkele impact te hebben op de 

maatschappij. In de pubs werd de ruilhandel 

meteen geregeld. 

dat bankiers, advocaten en communicatie-

medewerkers geen welvaart creëren maar 

alleen verplaatsen, is ook een mooie stelling. 

maar als aan dergelijke voorbeelden de vraag 

wordt opgehangen wat in onze maatschappij 

werkelijk van waarde is, dan gaat het meteen 

mis. Bregman en Frederik suggereren dat wat 

de vuilnismannen doen meer waarde heeft  

dan de activiteiten van bankemployees.  

ze beredeneren vervolgens dat ‘diensten’ 

eigenlijk geen waarde creëren en dat waarde 

alleen gekoppeld kan worden aan fysieke 

goederen. dat in die zin het ophalen van vuilnis 

net zo weinig waarde heeft als bankdiensten, 

zien de mannen blijkbaar over het hoofd.  

Afval verzamelen voegt net zo weinig toe als  

het produceren ervan.

niettemin is de vraag stellen naar moraliteit in 

de economie belangrijk en van waarde. Terecht 

wordt de vinger gelegd bij de misvatting dat 

economie een wetenschap zou zijn die als 

exacte wetenschap bedreven kan worden.  

de verwijzingen naar beroemde economen uit 

het verleden zijn ijzersterk. Vooral belangrijk is 

het aan de kaak stellen van woeker en van  

de meritocratische misvatting dat alles waar 

mensen voor bereid zijn te betalen per definitie 

waarde zou hebben.

er komt geen oplossing boven tafel.  

mensen zullen gevoelig blijven voor verleidingen.  

maar het boekje zet aan het denken. en je  

pakt het gemakkelijk nog een tweede keer.  

dat is ook de moeite waard. Het leest makkelijk 

en het is zo compact geschreven door de twee 

webredacteuren, dat je bij tweede lezing er 

weer van alles uithaalt dat je eerder niet 

opgepikt had.

de uitvinders
 Hoe een groep hackers, genieën en nerds  
de digitale revolutie ontketende

de computer en het internet zijn 

de belangrijkste uitvindingen 

van onze tijd, maar weinig 

mensen weten wie ze heeft 

uitgevonden. ‘de uitvinders’ 

van Walter isaacson vertelt 

het verhaal van alle pioniers, 

hackers, ondernemers en 

genieën die verantwoordelijk 

zijn voor de digitale revolutie. 

Van de vroege pioniers Vannevar Bush, Ada Lovelace, John von neumann en 

Alan Turing tot Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs en Larry Page. over hoe hun 

geest werkte, wat ze zo creatief maakt en waarom hun vermogen om samen te 

werken zo belangrijk is. Het verhaal achter het digitale tijdperk dus.

iSBn13 9789000343089 

40

signalement 03/2015

41



fhi
golftournament

27 augustus 2015
Meld je aan via www.fhi.nl

4 t/m 7 oktober 2016

Jaarbeurs Utrecht I www.wots.nl

John Chambers trad eind juli 2015 terug 

als CEO van Cisco Systems. Na ruim  

twintig jaar draagt Chambers het stokje 

over aan verkoopdirecteur chuck Robbins. 

Deze oudgediende binnen Cisco trad op 

26 juli 2015 aan als CEO. 

Robert den Brave, managing director 

van Dräger Nederland, heeft het hoofd-

bestuurslidmaatschap namens FHI van 

MKB Nederland overgenomen van Eric 

van Schagen. Daarmee participeert Den 

Brave, bestuurslid van de FHI branche 

Medische Technologie, per 24 juni in het hoofdbestuur van 

MKB-Nederland. 

daan van Vliet, commissaris Unica, 

wordt per 1 juli de nieuwe bestuurs-

voorzitter van de Dutch Green Building 

Council. Van Vliet was sinds 2011 

als bestuurslid actief voor DGBC. Als 

bestuursvoorzitter is Van Vliet de opvolger 

van Jaap Gillis, CEO Bouwfonds IM, die het voorzitterschap 

van DGBC na zeven jaar overdraagt.

De Belgische cryptograaf Joan daemen is 

bijzonder hoogleraar Symmetrische crypto-

grafie aan de Radboud Universiteit gewor-

den. Per maart 2015 versterkt Daemen de 

groep Digital Security van prof. Bart Jacobs 

voor één dag per week. Daemen blijft daar-

naast verbonden aan STMicroelectronics in Zaventem, België. 

Per 1 juni 2015 is casper Juffermans 

benoemd tot directeur EKL (Else Kooi Lab, 

voorheen DIMES Technology Center). Juf-

fermans volgt Carel van der Poel op, die 

sinds 2013 leiding heeft gegeven aan het 

DIMES Technology Center.

Peter dijkstra, voorheen Senior Sales 

Manager Systems & Service bij Johnson 

Controls, is per februari 2015 in dienst 

getreden bij Cisco in de functie Business 

Development Manager IoE. Dijkstra is 

herkozen als bestuurslid van de FHI  

brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering en vervult 

deze functie nu uit naam van Cisco. 

laetitia griffith is met ingang van 1 juli 

2015 benoemd tot commissaris van  

TenneT Holding. Zij is werkzaam geweest 

als wethouder Financiën, Economische 

Zaken, Luchthaven, ICT, Inkoop en Deel-

nemingen van de gemeente Amsterdam 

en Tweede Kamerlid van de VVD. Sinds 2012 is zij Staatsraad 

bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Toeleverancier van oliemaatschappijen 

Doedijns Groep International stelde frank 

Robben met ingang van 1 augustus aan 

als CEO. Robben brengt in zijn nieuwe  

rol meer dan 25 jaar ervaring in de 

internationale olie- en gasindustrie mee.

Michiel godschalk, commercieel direc-

teur van Salm en Kipp B.V., is per juni 

2015 aangetreden als bestuurslid van de 

FHI branche Laboratorium Technologie. 

Henri Stappaerts, Marketing Manager 

Laboratory and Analyzer division bij 

Metrohm Applikon, is afgetreden als bestuurslid LT. 

Tanja van Truijen-de Bruin, commercieel 

directeur bij Protonic Holland, is per juni 

2015 benoemd tot bestuurslid van de FHI 

branche Industriële Elektronica. Ton Plooy, 

DGA van TBP Electronics is per juni 2015 

afgetreden als bestuurslid IE.

Wietse hut, manager vestiging Meppel 

bij SAUTER Nederland, is per juni 2015  

toegetreden als bestuurslid van de  

Brancheorganisatie voor Gebouw Auto-

matisering. Daarmee neemt hij het stokje 

over van Jan Kerdèl, die in december 2015 

zijn bestuurstaken officieel neer zal leggen.

leon ten Brundel, regional manager 

Netherlands bij AMX by HARMAN, is 

benoemd tot bestuurslid van de FHI  

brancheorganisatie voor Gebouw  

Automatisering. Ten Brundel volgt  

daarmee Rogier van Dis op, die aftrad 

vanwege zijn overstap van Schneider Electric naar Grohe.

Sinds september 2014 versterkt  

dennis de Jong de financiële afdeling 

van FHI. Per 1 april 2015 is Dennis officieel 

in dienst getreden bij FHI als medewer-

ker financiële- en ledenadministratie en 

versterkt daarmee Michel Zalm. Dennis 

heeft ruime ervaring opgedaan in de financiële administratie, 

waaronder bij Wärtsilä.

Marvin Monrooij is per april 2015 gestart 

als projectmedewerker bij MinacNed, 

vereniging voor microsystemen en nano-

technologie. In 2016 zal hij zijn Bachelor 

of Law aan de Hogeschool Utrecht afron-

den. Bij NBC Nieuwegein heeft Marvin  

5 jaar lang ervaring opgedaan in eventmanagement. 

Personalia

Fhi bestuurswisselingen

nieuwe Fhi medewerkers

agenda

internationale 
beurzen en 
congressen

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 

EMC-dag

13 oktober

Design Automation & 

Embedded Systems  

(D&E Event)

4 november 2015

IT Room Infra Event

17 november 2015

PLOT Showcase

25 november

LED Evenement

2 & 3 december 2015

gebouw  

automatisering

Nationale Conferentie 

Gebouw Automatisering

4 & 5 november 2015

industriële 

automatisering

Marine & Offshore 

Automation

19 november 2015

Machinebouw Event

3 december 2015

minacned

International 

MicroNanoConference 

8 & 9 december 2015

laboratorium

technologie 

Diagnostiek in de pathologie

17 september 2015

LabAnalyse 

14 oktober 2015

Empowering Personalized 

Medicine & Health Research

4 november 2015

FederatieF

FHI golftournament

27 augustus 2015

Workshop Agentuur- en 

distributieovereenkomsten

3 september 2015

Workshop Rechten en 

plichten bij verkoop 

en levering in de 

technologiebranches

17 september 2015

FHI Ledenbijeenkomst  

Jong & Ambitieus

22 september 2015

FHI HRM-Actualiteitenseminar

5 november 2015

voor meer informatie 
kijk op www.fhi.nl

nieuwe leden

ledennieuws

industriële 
elektronica
RS COMPONENTS
Haarlem

SOvELLA HUMAN 
WORkSPACE
Oosterhout

industriële 
automatisering
STöRk-TRONIC NL 
Bleiswijk

U-F-M 
Oud Gastel

CISCO SySTEMS 
INTERNATIONAL
Amsterdam

laboratorium 
technologie
vONMARCkEN
Montfoort

DPvT 
Etten-Leur

medische 
technologie
ELDERCARE
Zoetermeer

INFUSION TECHNOLOGy
‘s-Grave

ANALOGIC BENELUx 
Mechelen

MARTIN NEDERLAND
Huizen

gebouw 
automatisering
BEvECO GEBOUW-
AUTOMATISERING
Oud-Beijerland

FOREHAND NETWERk 
COMPONENTS & 
DEvICES
Rotterdam

CISCO SySTEMS 
INTERNATIONAL
Amsterdam

minacned
APPLIED NANOLAyERS
Den Haag

MAyPA TECHNOLOGICAL 
INNOvATIONS
Alphen

Sinds 2009 verdeelt de Belgische 

dochteronderneming van Essemtec AG 

machines en diensten voor de Benelux 

markt. Ze is daarnaast ook verdeler van 

andere fabrikanten, hetgeen niet steeds 

duidelijk was en zelfs voor verwarring 

zorgde. Door het gebruik van een “niet 

fabrikant gerelateerde” naam wenst het 

bedrijf in de Benelux meer transparantie 

te scheppen en ruimte te geven aan al 

haar partners. 

Op vrijdag 2 oktober zal Hettich Benelux in 

Geldermalsen, leverancier en producent van 

laboratoriumapparatuur, haar nieuwe tweede 

productiehal officieel openen. De nieuwe hal  

van ruim 1.500 m2 levert extra ruimte op voor  

de productie van incubatoren, klimaatkasten, 

plantgroeikasten en nieuwe producten zoals 

thermomixers en schudders. Geinteresseerden 

zijn van harte welkom op 2 oktober. 

Meet- en regelfirma Coneco en Re3com, ook 

actief op het vlak van meet- en regeltechniek en 

klimaatbeheersing, slaan de handen ineen en 

worden op korte termijn één onderneming.  

Door de fusie worden de groei en de continuïteit 

van beide ondernemingen gegarandeerd. 

opening tweede 
productiehal 
hettich Benelux

Essemtec Benelux 
verandert naam 
naar Smd-Tec  

Agidens is de nieuwe naam waaronder 

de vier voormalige Egemin divisies Process 

Automation, Life Sciences, Infra Automation 

en Consulting & Services samen verder 

gaan. De naamaanpassing was 

noodzakelijk, omdat de Egemin Group 

begin mei de divisie Handling Automation 

en de merknaam Egemin Automation 

heeft verkocht aan de Duitse KION Group. 

De Agidens Group ontwerpt, ontwikkelt  

en realiseert automatiseringsoplossingen  

voor markten als Tank Terminals, Food & 

Beverage, Life Sciences, Infrastructuur en 

Chemicals. De kernactiviteiten omvatten 

consulting en advies, turnkey 

automatiseringsprojecten en life  

cycle services.

Agidens nieuwe naam voor 
vroegere Egemin divisies

fusie coneco 
en Re3com
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