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‘Wie niet groot is, 
moet slim zijn’

    Pechtold gelooft in Toekomstfonds
    Dutch Tech for Life

    WoTS, wereldtentoonstelling technologie

Paul Straver, Webeasy
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De revolutie heeft zich definitief voltrokken. De vraag of we digitaal 

gaan ligt voorgoed achter ons. De kwestie is niet langer óf, maar 

hoe. Als je goed luistert naar alle trendwatchers die toekomst-

beelden denken te schetsen, dan krijg je in de gaten dat ze het 

helemaal niet meer over de toekomst hebben, maar over het 

heden en soms zelfs over het verleden. Natuurlijk zijn wij als tech-

nologiemensen geen doorsnee ‘burgers’. We staan een beetje 

aan het forefront en zien een verleden dat voor veel anderen nog 

toekomst lijkt.

De grote doorbraak zit in de breedte van de toepassing van 

digitale technologie, de alom aanwezige connectiviteit en de 

eindeloze verzameling van data. Het is er allemaal, maar wat nu?

Aan alles merk je dat we er mee worstelen, dat de maatschappij 

er mee worstelt. Hoe bedwingen we het monster Social Media? 

Wat gebeurt er allemaal met persoonsgegevens, systemen die ons 

leven kunnen manipuleren, verzekeraars de kans geven iemand 

onverzekerd achter te laten omdat hij te veel risico oplevert? Wie 

beslist er over wat de zelfrijdende auto doet zodra er moet worden 

gekozen uit het aanrijden van een overstekend kind of met vier 

inzittenden tegen een boom knallen?

En toch, tegelijk, ‘Technology Will Save Us’. Het is de prachtige naam 

van een Brits bedrijf dat digitale DIY gadgets bedenkt en vermarkt.

Zijn zelflerende, self assembly systemen bedreigend? Natuurlijk, 

maar niet meer of minder dan de eerste treinen in de negentiende 

eeuw. Er mee omgaan, de technologie beheersen voordat die 

jou de baas wordt, daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons, 

voor technologiebedrijven. Niemand anders zal dat kunnen, de 

wetgever zeker niet.

Is de noodzaak om als bedrijf geld te verdienen een randvoorwaarde 

die maakt dat je die verantwoordelijkheid niet bij bedrijven kunt 

verwachten? Helemaal niet. Het is waar, ongebreidelde kortzichtige 

zelfzucht kan zaken uit de hand laten lopen. Maar ‘welbegrepen 

eigenbelang’ kan ook zijn dat je iets verder kijkt dan je neus lang is. 

Dat je beseft dat het goed is dat er over tien, twintig, dertig jaar 

nog business gedaan kan worden. Dat bewezen wordt dat 

technologie echt iets bijdraagt aan het leven van mensen op aarde.

Digitaal

3

KEES GROENEVELD

groeneveld@fhi.nl

Redactioneel

’Kortzichtige zelfzucht versus 
welbegrepen eigenbelang’
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zich op hun core business waardoor er op efficiënte wijze 

producten ontwikkeld kunnen worden die niet alleen van 

bijzonder hoge kwaliteit zijn, maar ook buitengewoon 

concurrerend.”

Dat is het geheim van de smid?
“Dat is één van de geheimen van de smid. Het is niet uniek 

of nieuw, in de Automotive zijn dit soort samenwerkings-

verbanden al langer gaande, maar het werkt. Zeker voor 

ons. Laat ik concreet zijn. Wij werken nauw samen met drie 

strategische partners. Eén daarvan is Tridium. Een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van een technisch 

framework, Niagara genaamd. Denk daarbij voor het 

gemak even aan Windows, maar dan speciaal voor de 

technische industrie. Het is een club die uit de traditionele 

wereld komt, maar zich al geruime tijd volledig concen-

treert op waar ze goed in zijn en aanvullende strategische 

samenwerkingsverbanden aangaat met partijen zoals 

Webeasy. Goed, framework was één. Bleven over applica-

ties en hardware. Of eigenlijk alleen hardware. Applicaties 

zijn ons terrein. Dus zochten we ook daar een strategische 

partner voor. Die vonden we in Conta Clip. Met zijn drieën 

vormen we nu een succesvol samenwerkingsverband dat 

in staat is om de concurrentie aan te gaan met iedereen. 

Inclusief de O-merken.”

Ik ben natuurlijk erg benieuwd op welke gebieden 
jullie je onderscheiden, maar even terug naar die 
geheimen. Er zijn er kennelijk meer?
Paul Straver: “Wij voeren een integrale bedrijfsvoering. 

Anders gezegd, wij zijn actief in meerdere geledingen.  

Om precies te zijn in twee hoofdsegmenten. Onder de 

naam Webeasy Products leveren we webbased systemen, 

onder meer aan system integrators. Als Webeasy Projects 

laten we ons inschakelen voor renovatie- en nieuw- 

bouwprojecten.”

Gebouwenautomatisering, wat moet ik me daar 
eigenlijk bij voorstellen?
“Klimaatbeheersing, ruimteregeling, doucheautomatisering, 

energiemanagement, beveiliging, verlichting. Dat soort 

dingen.”

’ Geheimen van de smid,  
maar niet uniek of nieuw’

Boude businessuitspraken, de ene is nog niet verstomd of je hoort de volgende alweer 

overal rondgalmen. Of bovenstaande ook een kort leven beschoren is? Misschien. Hij 

is in ieder geval stoer. En hij zegt veel over hoe Webeasy zich in de markt beweegt. 

Juist, eigenzinnig. “Moet ook wel wil je het peloton kunnen bijbenen waarin de grote 

jongens zitten. Laat staan als je er uit wilt demarreren.”

TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG  FOTOGRAFIE LEO DE JONG

‘A-merken 
bestaan niet, 
alleen O-merken’
Paul Straver, directeur Webeasy

Die O staat trouwens voor oud. Oude merken dus. 

Het kan dus niet anders dan dat er in het linguïstisch 

universum van Webeasy – het bedrijf waarin beide 

heren de directie vormen – ook zoiets bestaat als 

N-merken. Inderdaad: nieuwe merken. Klinkt lekker 

strijdvaardig, nietwaar, zo’n alternatieve categorise-

ring. Zo van ‘Kom maar op, wij zijn voor de duvel niet 

bang’. Strijdvaardig, een tikkeltje rebels zelfs, maar 

bovenal zelfverzekerd, doordacht en alert. Immers, 

als je weet waar de grote jongens hun kracht en 

autoriteit aan ontlenen, en vooral waar de ruimte ligt 

die ze laten vallen, simpelweg omdat je snapt hoe ze 

georganiseerd zijn en werken, dan heb je meteen een 

idee hoe je je bedrijfsvoering zou kunnen inrichten. 

Zeker als je de branche van haver tot gort kent en 

ziet hoe moderne succesvolle bedrijven in andere 

sectoren het doen. Laten we daar maar eens mee 

beginnen.

Hoe werken N-merken als je ze vergelijkt met 
O-merken?
Arie Tukker: “Er is niet zo zeer één zaligmakende 

werkwijze, maar wat je de laatste jaren veel ziet zijn 

bedrijven die allianties aangaan met strategische 

partners om zo een werkelijk onderscheidend kwali-

teitsproduct te kunnen leveren. Waar de meeste grote 

organisaties, zeg maar de O-merken, vrijwel alles zelf 

doen, waardoor hoe je het ook wendt of keert beperkt 

blijft en de kosten van ontwikkeling onnodig hoog zijn, 

focussen bedrijven zoals Webeasy en haar partners 
Lees verder op de volgende pagina
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Helder. Ga door.
“Webeasy, voorheen actief als Vageri Meet- en Regeltechniek, 

is van oorsprong een system integrator. Een partij die zoals 

het woord al zegt systemen koppelt en er een werkend 

geheel van maakt. We werkten in die tijd samen met een 

aantal grote productleveranciers, zeg maar de O-merken. Om 

die systemen te koppelen maakten we gebruik van een inte-

gratiemedium, Niagara. Dat bood ons het platform waarop 

we uiteindelijk zelf producten zijn gaan ontwikkelen. Webeasy 

was ons eerste product.”

Wacht even, jullie bedrijfsnaam is dus voortgekomen uit 
een productnaam? 
“Precies.”

Geinige naam wel.
“Jaja, de grappen zijn ons bekend: Easy Jet, website 

bouwers… Waar het op neer komt en wat onze naam meer 

dan rechtvaardigt is dat het met onze technologie mogelijk is 

om alle geautomatiseerde toepassingen binnen gebouwen 

volledig online te beheren. Alles is webbased, draait op één 

platform en is wat wij noemen ‘out of the box’. Waar vind  

je dat nou nog meer? In Nederland nergens anders dan  

bij ons.”

Ga door.
“Niet iedereen vond het natuurlijk een even geslaagd plan 

dat we zelf producten in de markt gingen zetten. Zonder in 

details te treden, het had nogal wat voeten in de aarde. Om 

een lang verhaal kort te maken, ondanks – of misschien moet 

ik zeggen, juist – door alle commotie hebben we uiteinde-

lijk besloten om met dit concept onder de naam Webeasy 

door te gaan. Zoals gezegd, als partij die zowel actief is in 

productontwikkeling als in projecten. Door de jaren heen zijn 

we ons ook op andere terreinen gaan begeven. Voor onze 

strategische partner Tridium zijn we bijvoorbeeld sinds kort 

distributeur voor de Benelux. En nee, we zijn er niet zo maar 

opportunistisch iets bij gaan doen, integendeel, dat distribu-

teurschap is onderdeel van onze samenwerking met Tridium. 

Dus wat betreft dat ontbrekende geheim van de smid: dat is 

onze veelzijdigheid. Wij zijn een spin in het gebouwenauto-

matiseringsweb.”

Leidt dat niet tot conflicten als je je als product- en als 
projectorganisatie profileert? 
“Nee, maar dat komt omdat we daar uitermate zorgvuldig 

mee omgaan en de zaken strikt gescheiden houden. Want 

inderdaad, je hebt gelijk, in een aanbesteding zouden we 

zomaar onze dealers kunnen tegenkomen. Wij hanteren daar 

een even simpele als heldere regel voor. Als dat het geval is 

trekken we ons terug uit de competitie. Punt.”

Ai, derving.
“Dat moet je zo niet zien. Natuurlijk, in projecten gaan andere 

bedragen om dan in producten. Maar oprechtheid en 

openheid duren uiteindelijk het langst.”

Goed, dan naar jullie producten, waarin onderscheiden 
die zich van die van de concurrentie?
Arie Tukker: “Van de O-merken bedoel je? Nou, zoals Paul 

net al zei, we lopen in technologisch opzicht ver op iedereen 

voor. Onze producten zijn innovatief en state of the art. Dat 

is voor een belangrijk deel terug te voeren op de expertise-

gebieden van ons en onze partners. Overigens is het niet 

zo dat innovatie ook automatisch tot succes leidt. De markt 

is over het algemeen nogal risicomijdend. De dingen gaan 

niet snel, zal ik maar zeggen. Maar, en hier komt punt twee, 

prijstechnisch zijn onze producten ook bijzonder interessant. 

Door ons dealernetwerk, onze samenwerkingsverbanden en, 

laat ik dat vooral niet ongenoemd laten, doordat onze R&D 

kosten lager zijn dan die van de grote, traditioneel werkende 

bedrijven, kunnen wij onze producten in de regel goedkoper 

aanbieden.”

Paul Straver: “Ook ons distributiemodel, de lokale binding die 

voortvloeit uit onze nauwe samenwerking met onze dealers, 

wederverkoop en onze onafhankelijkheid zijn factoren die in 

belangrijke mate bijdragen aan ons succes. Voor de volledig-

heid verwijs ik toch nog maar eens naar onze unieke positie. 

We zijn de enige aanbieder in Nederland van automatise-

ringssystemen voor gebouwen die volledig webbased en 

hardware onafhankelijk zijn. Tel dat op bij het feit dat alles op 

één framework draait en je snapt dat we iedere ochtend met 

een blij gemoed naar ons werk gaan.”

Niet bang dat de grote merken, sorry, de O-merken, 
deze technologie ook zullen oppakken?
“Gaan ze zeker doen, maar nee, bang zijn we er niet voor. 

Onze voorsprong is enorm, probeer die maar eens in te 

halen. Bovendien, het gaat doorgaans allemaal niet zo  

rap bij de O-merken. Nee hoor, wij blijven voorlopig vrolijk 

voorop lopen.”

In hetzelfde tempo en op hetzelfde 
parcours?
“Dat is niet gezegd. Ook wij blijven ons ontwik-

kelen. We houden de veranderingen in de 

markt en de kansen die zich aandienen  

voortdurend scherp in de gaten. Ik kan me 

in dat kader voorstellen dat we de komende 

jaren door zullen groeien naar meer een 

product-, project- en serviceorganisatie.  

We zullen het zien.”

Maar voorlopig blijven jullie de spin  
in het web.
“Inderdaad. En dat bevalt ons goed. Door 

onze veelzijdigheid komen wij voortdu-

rend in aanraking met allerlei interessante 

opdrachten en projecten. Die laatste bevinden 

zich trouwens bijna zonder uitzondering in 

de zakelijke markt, in de utiliteitsbouw, maar 

dat had je waarschijnlijk al begrepen. Heel af 

en toe komt er een particulier project voorbij, 

het betreft dan meestal iets boven modale 

optrekjes die voorzien moeten worden van 

hitech domotica. Is leuk, zien we ook eens hoe 

de happy few er bij zitten.”

Al met al dus een wijs besluit om destijds 
de stap met Webeasy te zetten?
Arie Tukker: “Wis en waarachtig. Want laat 

ik daar duidelijk over zijn, conflicten met je 

zakelijke relaties zijn nooit leuk, maar er 

zijn van die momenten dat je je hart moet 

volgen. Dat je een visie hebt die je niet kunt 

en wilt negeren. Als daarnaast je verstand je 

ook nog eens zegt dat die visie reëel uitzicht 

biedt op werkelijke innovatie en succes, dan 

ga je er gewoon voor. Desnoods vanuit een 

gedwongen positie.”

Paul Straver: “Om maar met onze grootste 

voetballer ooit te spreken: ieder nadeel heb 

z’n voordeel. Als je niet gedwongen wordt, 

innoveer je niet. Dat is logisch.”

Paul Straver en Arie Tukker vormen samen 
de directie van Webeasy. Een innovatief 
bedrijf in de gebouwautomatisering waar 
momenteel zo’n 40 mensen werkzaam zijn. 
Arie Tukker was in 1999 betrokken bij de 
oprichting. Paul Straver maakte in 2007  
zijn opwachting bij het bedrijf.

’Als je niet gedwongen 
wordt, innoveer je niet. 
Dat is logisch’
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Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 
2016 gepresenteerd, waar onder andere 
de wijzigingen voor de WBSO in 2016 in 
staan. De belangrijkste wijziging is dat  
de fiscale innovatie instrumenten 
S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en  
de Research & Development Aftrek (RDA) 
worden samengevoegd tot één instrument 
met de naam WBSO.

Hiermee stimuleert het ministerie van 

Economische Zaken innovatie door 

Nederlandse bedrijven. Het ministerie stelt 

in 2016 1.143 miljoen beschikbaar. In 2016 

kunnen bedrijven voor R&D-kosten -zowel 

voor loonkosten als andere kosten en 

uitgaven- fiscaal voordeel aanvragen via 

de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en 

overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) 

gelden dan dezelfde voordeelpercentages. 

Het totale fiscale voordeel in de beschikking 

kunnen ondernemers volgend jaar via de 

loonheffing verrekenen in plaats van via 

de winstbelasting. Dit biedt bedrijven meer 

zekerheid over het exacte fiscale voordeel 

en de mogelijkheden om dit voordeel te 

benutten. Voor ZZP-ers die minimaal 500 

R&D-uren (in de WBSO bekend als speur- en 

ontwikkelings- of S&O-uren) per jaar maken, 

is er een vaste aftrek.  

Bekijk de belangrijkste wijzigingen  

op rvo.nl/wbso.

Op 16 april 2016 treedt de nieuwe 
aanbestedingswet in werking (AW2016). 
De AW2016 moet gaan zorgen voor 
lagere administratieve lasten en een 
betere toegang van het MKB tot 
overheidsopdrachten. 

Voorts worden aanbestedende diensten 

gedwongen om meer aandacht te beste-

den aan duurzaamheid en innovatie.

In een notendop: alle aanbestedingspro-

cedures worden digitaal, er komen meer 

verschillende type procedures, voor  

2B-diensten geldt geen verlicht regime 

meer, er komt een speciale procedure 

voor met name gezondheidszorg met een 

drempelbedrag van e 750.000, er gelden 

hogere eisen aan gunnen op alleen de 

laagste prijs en er komt een speciale  

procedure voor innovatiepartners.

In 2016 organiseert de FHI weer een work-

shop over aanbesteden waarin alle aspec-

ten van de AW2016 belicht zullen worden.

Positieve ontwikkeling 
ondernemersklimaat India

Nieuwe regeling voor Kennis-
verwerving binnen SIB

De nieuwe 
aanbestedingswet

Belastingplan 2016: 
samenvoeging WBSO en RDA 

2
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5
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Nederlandse bedrijven in India profiteren van de 
economische ontwikkelingen in het Aziatische 
land. Dat staat in de India Business Monitor, een 
publicatie van Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
de Netherlands Indian Chamber of Commerce en 
de ING. 

Het ondernemersklimaat is sterk verbeterd na 

de komst van de regering van Modi een jaar 

geleden. De Nederlandse ondernemers noemen 

de marktomvang, marktpotentieel en de lage 

loonkosten van hoogopgeleid personeel belangrijke 

reden om in India te investeren. Ondernemers 

verwachten dat hun omzet en winst dit jaar verder 

zullen toenemen en dat ze de komende periode 

meer mensen zullen aannemen.

Bron: RvO

Bron: DRV / FHI

Bron: Frank Meijers, Flexadvocaten

Bron: RvO

KORT 
NIEUWS

Ondernemers met internationale ambitie kunnen sinds 1 september 
2015 een kennisvoucher aanvragen voor het ontwikkelen van een 
exportstrategie. 

De voucher wordt verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben 

op specifieke marktinformatie; het selecteren van lokale partners; 

de strategie op het gebied van marktentree en/of -groei, wet- en 

regelgeving; juridisch advies en fiscaal advies. Per aanvraag wordt 

maximaal 50% van de kosten (inclusief btw) voor advies vergoed. De 

vergoeding bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000 per 

subsidieontvanger. Voorafgaand aan de aanvraag moet eerst een 

individueel coachingtraject gevolgd worden op grond van de regeling 

Starters International Business (SIB). FHI is uitvoerder van de  

SIB-exportregeling. Voor meer informatie, contact Andreas Meijer:  

(033) 465 7507 / a.meijer@fhi.nl.
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Als het aankomt op de leaseauto als arbeids-

voorwaarde is het van belang dat de werkgever 

het gebruik en de toekenning van de leaseauto 

aan de werknemer vastlegt in een lease- 

reglement. Wanneer komt een werknemer in 

aanmerking voor een leaseauto, welke voor-

waarden gelden daarbij en is het mogelijk om 

een leaseauto in te nemen? Wanneer het de 

werknemer is toegestaan de leaseauto ook 

voor privé doeleinden te gebruiken, dan wordt 

de leaseauto aangemerkt als een vorm van 

beloning. De leaseauto is dan een primaire 

arbeidsvoorwaarde. 

Er is veel rechtspraak over zaken waarin de 

werkgever de leaseregeling heeft willen wijzigen 

of de leaseauto heeft willen innemen. Vaak 

krijgt de werkgever het deksel op zijn neus. 

Een recente uitspraak van de kantonrechter 

in Rotterdam biedt een mooi overzicht van de 

omstandigheden die de werkgever in acht moet 

nemen bij wijziging van de leaseregeling. 

Om een wijziging te kunnen doorvoeren moet 

het leasereglement onderdeel uitmaken van de 

arbeidsovereenkomst. Dat kan worden gereali-

seerd door in de arbeidsovereenkomst naar het 

leasereglement te verwijzen en een exemplaar 

van het leasereglement door de werknemer te 

laten ondertekenen. Daarnaast zal de werkgever 

in het leasereglement een eenzijdig wijzigings-

beding moeten opnemen. Om een beroep op 

het wijzigingsbeding te kunnen doen, dient de 

werkgever wel een zwaarwichtig belang voor 

de wijziging aan te tonen. In de zaak die bij 

de kantonrechter in Rotterdam voorlag, had de 

werkgever zich de bevoegdheid toebedeeld om 

de leaseregeling te wijzigen als daar ‘naar het 

oordeel van de werkgever’ reden voor was. Zo’n 

beding is niet aan te raden, omdat het oordeel 

van de werkgever subjectief is en het de rechts-

zekerheid van de werknemers ondermijnt.

Als er geen leaseregeling is, of als de leasere-

geling geen onderdeel is van de arbeidsover-

eenkomst, kan de werkgever de leaseregeling 

uitsluitend wijzigen als continuering van de 

leaseregeling voor de werkgever tot onaan-

vaardbare gevolgen leidt. Hierbij gelden 

voornamelijk financiële gevolgen, die door 

de werkgever moeten worden aangetoond. 

Te denken valt aan de omstandigheid dat de 

werkgever de kosten van de leaseauto’s niet 

langer kan dragen en daardoor geen andere 

mogelijkheid heeft dan de leaseregeling te 

wijzigen. Hiervan is in de praktijk zelden of  

nooit sprake.

In de praktijk spelen de omstandigheden van 

het geval altijd een rol. In de procedure bij de 

kantonrechter in Rotterdam speelde mee dat de 

wijziging van de leaseregeling uitsluitend zag 

op leaseauto’s die aan de ‘gewone’ werknemers 

waren toegekend. Voor de leaseauto’s van het 

‘hoger personeel’ werden geen wijzigingen door-

gevoerd. Daarnaast bood de werkgever een 

marginale financiële compensatie van 50% van 

het leasebudget gedurende een periode van zes 

maanden. Bovendien waren overige arbeids-

voorwaarden al versoberd in 2012. Zodoende 

stond de kantonrechter de wijziging van de lease-

regeling en de inname van leaseauto’s niet toe. 

Dit betekent niet dat een wijziging van de lease-

regeling of inname van leaseauto’s onmogelijk 

is. Per geval zal moeten worden beoordeeld of 

de werkgever een zwaarwichtig belang heeft tot 

wijziging. In individuele zaken, zoals een functie-

wijziging, kan de aanspraak op een leaseauto 

ook komen te vervallen. Desondanks zal de 

werkgever ook in die gevallen een overgangs-

maatregel moeten bieden.

 

Is uw leaseregeling bestand 
tegen een stootje?

’ In de praktijk spelen
omstandigheden 
altijd een rol’

TEKST TJEERD HOEKSTRA

De leaseauto valt niet meer weg te denken uit het standaard pakket aan mogelijke 

arbeidsvoorwaarden. Aan de ene kant probeert de overheid de autokeuze van 

werknemers te manipuleren door middel van gunstige fiscale bijtellingstarieven voor 

elektrische of hybride auto’s. Aan de andere kant zijn er werkgevers die de leaseauto 

als arbeidsvoorwaarde heroverwegen. Past de leaseauto nog wel bij de tijd,  

bij de uitstraling van de onderneming en bij de functie van de werknemer? Dit zijn 

relevante overwegingen die zouden kunnen leiden tot een wijziging van de lease-

regeling. Zo’n wijziging is niet altijd eenvoudig door te voeren.

Tjeerd Hoekstra is advocaat bij 
CMS Derks Star Busmann
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Pechtold gelooft 
in Toekomstfonds

D66-fractieleider Alexander Pechtold maakt deel uit van de ‘constructieve 

oppositie’ in de Tweede Kamer. Misschien is hij er zelfs de ongekroonde koning 

van. In elk geval was hij een belangrijke initiator van de motie die leidde tot de 

stichting van het ‘Toekomstfonds’, een overheidsfonds dat de Nederlandse 

economie structureel moet versterken via de stimulering van innovatie. Voor de 

‘Haagse Babbel’ in Signalement vroegen we de sociaal liberale politicus hoe het 

er nu voor staat met dat toekomstfonds.

TEKST KEES GROENEVELD

U heeft zich vorig jaar sterk gemaakt voor de 

oprichting van een toekomstfonds met geld uit de 

opbrengst van aardgas. Wat was uw motivatie, 

wat is het idee erachter en wat verwacht u er 

van?

Het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ 

leerde ons een belangrijke les: het innovatie-

beleid in Nederland is volstrekt onvoldoende 

om economische groei en werkgelegenheid 

ook in de toekomst op peil te houden. Jaar op 

jaar investeert Nederland minder in innovatie. 

Hierdoor missen we het doel om de uitgaven 

aan onderzoek en ontwikkeling op te voeren tot 

2,5% van het bruto binnenlands product in 2020. 

Terwijl innovatie cruciaal is voor onze toekomstige 

welvaart en werkgelegenheid. Daarnaast hebben 

veel ondernemers moeite met het aantrekken van 

kapitaal om te kunnen groeien. Het WRR-rapport 

drukte ons ook nog eens met de neus op het feit 

dat consumptieve uitgaven langetermijninveste-

ringen vaak in de weg zitten. Met het toekomst-

fonds wordt voorkomen dat de aardgasbaten 

als stoplap voor de begroting worden gebruikt 

en zorgen we in Nederland voor voldoende 

kapitaal voor kansrijke startups en investeringen 

in innovatie en onderzoek.

 

kabinet om op een andere manier de middelen 

te vinden om te investeren in onderzoek en 

innovatie. 

Hoe zouden de bedrijven in de technologiebran-

ches het effect van het toekomstfonds moeten 

kunnen merken? Hoe kunnen ze er gebruik van 

maken, baat bij hebben?

Bedrijven kunnen gebruik maken van een aantal 

regelingen uit het toekomstfonds. Neem bijvoor-

beeld de zogenoemde Vroege Fase Financiering 

(VFF) en de SEED-capital regeling. Met een lening 

uit de VFF onderzoeken starters en mkb-onder-

nemingen of hun idee kans van slagen heeft op 

de markt. De SEED-capital regeling helpt startups 

met het aantrekken van investeringen in een 

vroege ontwikkelfase. Daarnaast wordt via het 

Dutch Venture Initiative (DVI) de durfkapitaalsector 

versterkt, zodat er meer geïnvesteerd kan worden 

in technologie bedrijven. 

Het fonds lijkt vooral gericht te zijn op het 

verstrekken van renteloze leningen. Inmiddels is 

de marktrente zo laag dat het de vraag is of daar 

wel zo veel behoefte aan is. Waar zit precies de 

toegevoegde waarde van het fonds?

Het is voor ondernemers in Nederland nog altijd 

zeer lastig om krediet van banken te krijgen. 

Volgens de Europese Commissie is Nederland 

één van de lastigste landen in Europa om krediet 

te krijgen. Nederland staat op de derde plaats, 

na Cyprus en Griekenland. Van alle kredieten die 

door mkb-bedrijven worden aangevraagd, wordt 

38 procent afgewezen. In omringende landen zijn 

banken veel soepeler. In België bijvoorbeeld wordt 

83 procent van de aanvragen toegewezen.

Het overgrote gedeelte van het fonds is gericht 

op het verstrekken van eigen vermogen, slechts 

een klein deel op vreemd vermogen, leningen. 

Overigens zijn deze niet geheel renteloos. De 

toegevoegde waarde zit vooral in het ‘eigen 

vermogen’-gedeelte van het toekomstfonds. 

Door de durfkapitaal sector te versterken kunnen 

startups makkelijker aan investeringen komen. 

Is naar uw oordeel het fonds nu ook zo ingericht 

als u gehoopt en verwacht had?

Het fonds is grofweg opgedeeld in twee delen. 

Het ene deel van het fonds is gericht op de 

financiering van innovatieve en snelgroeiende 

bedrijven. Nederlandse startups hebben verge-

leken met hun Amerikaanse concurrenten veel 

meer moeite met het ophalen van voldoende 

investeringen. Met het toekomstfonds wordt zo’n 

190 miljoen geïnvesteerd in startups. Op een 

totaal investeringsbedrag van 500 miljoen in 2014 

heeft dit een grote impact. Investeringen in de 

bedrijven Sapiens (zie elders in dit nummer van 

Signalement, red.) en ProQR vanuit het toekomst-

fonds hebben bijvoorbeeld al geleid tot vervolgin-

vesteringen. Ik ben erg blij dat het toekomstfonds 

op deze manier bedrijven helpt te groeien en 

bijdraagt aan de welvaart en werkgelegenheid in 

Nederland.

Het andere deel van het fonds is gericht op 

fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. 

Dit is grotendeels afhankelijk van meevallers uit 

de gasbaten. Gezien de situatie in Groningen is 

het niet te verwachten dat er de komende jaren 

meevallers uit de gasbaten zullen zijn. Dat is 

teleurstellend en vereist nieuwe ambitie van het 

Maar ook het gedeelte van het fonds dat leningen 

verstrekt in de beginfase van een onderneming is 

van waarde voor ondernemers. 

FHI is gestart met de voorbereiding van een nieuw 

technologiemanifest dat in het voorjaar aan de 

politiek en het kabinet zal worden aangeboden. 

Zijn er zaken waarvan u zegt ‘dat zou je daar in 

moeten zetten’?

Ik zou in het nieuwe technologiemanifest het 

belang van digitale technologie benadrukken. 

Volgens Harvard Business Review valt Nederland 

stil op het gebied van digitale innovatie. Ik zou het 

kabinet adviseren om van Nederland een digitaal 

laboratorium te maken. Bijvoorbeeld door digitale 

vaardigheden en programmeren onderdeel 

te maken van het schoolcurriculum. En door te 

investeren in testlocaties voor drones, zelfrijdende 

auto’s en zogeheten FieldLabs, waar bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden experimenteren 

en innovatieve ideeën verder kunnen ontwikkelen 

en testen.

HAAGSE
BABBEL

’ Tegenvallende 
aardgasbaten? 
Dan andere 
middelen vinden’
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Conjunctuur

De binnenlandse winst van niet-financiële ven-

nootschappen is in de eerste twee kwartalen van 

2015 sterk toegenomen. Aan het einde van het 

tweede kwartaal kwam de winst op jaarbasis uit 

op 165 miljard euro. Hiermee is het niveau van 

voor de crisis bijna bereikt. Ook de investeringen 

zijn sterk gestegen. Niet-financiële vennootschap-

pen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de 

totale winst die in het binnenland wordt behaald. 

De NEVI Purchasing Managers’ Index daalde van 

53.9 in augustus naar 53.0 in september, het 

laagste niveau in zes maanden. De inkoopprij-

zen daalden voor de eerste keer in zes maan-

den en bovendien aanzienlijk. Vaak ging het om 

lagere prijzen voor metalen en olie gerelateerde 

producten zoals energie en kunststoffen. Hierdoor 

konden de verkoopprijzen scherp blijven. De 

productieomvang was voor de negenentwintig-

ste maand op rij groter. Het aantal nieuwe orders 

steeg eveneens, al was deze stijging de kleinste in 

dertien maanden. De toename van de export 

orders was de kleinste in ruim een jaar. Als 

gevolg van deze ontwikkelingen daalde de hoe-

veelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk 

in de grootste mate sinds april. 

Binnenlandse winst bedrijven 
bijna op niveau van voor de crisis 

Sectorprognoses 2016: 
breed herstel, 
maar niet iedere 
ondernemer profiteert

In 2016 zullen alle Nederlandse bedrijfssectoren 

groeien, maar dat betekent niet dat ondernemers 

het gemakkelijk hebben. Dat staat in de Rabo-

bank Sectorprognoses 2016. Doordat zowel export 

als private investeringen en particuliere consump-

tie toenemen, ligt het herstel van de Nederlandse 

economie goed op koers. Blikvangers zijn de 

zakelijke dienstverlening, de bouw en de groot-

handel, waar respectievelijk 4,5%, 3,5% en 3,5% 

volumegroei wordt verwacht in 2016. Toch zullen 

niet alle ondernemers van deze gemiddelde groei 

profiteren, omdat prijzen nauwelijks stijgen, de 

concurrentie zeer groot is en er flinke slagen moe-

ten worden gemaakt om nieuwe technologische 

ontwikkelingen bij te benen.

  2014 2015 2016

Industrie 1,8 1,9 2,4

Bouw 3,2 6,1 3,5

Automotive -2,4 1,7 1,5

Groothandel 2,9 3,1 3,5

Detailhandel 2,4 2,6 2,2

Horeca & R 4 2,5 2,5

Transport 1,9 2,7 2,5

Zakelijke 
Dienstverlening 3,6 5 4,5

Volumemutaties per sector (% j-o-j)

Bron: CBS, Rabobank, september 2015

Sectorontwikkelingen
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Human Colorectal Cancer (CRC) organoïden, 

gekweekte orgaanachtige structuren die op 

karteldarm- en endeldarmkanker lijken. Deze 

organoïden zijn in staat om orgaanfuncties 

buiten het lichaam na te bootsen en kunnen 

gebruikt worden voor medicijn testen, 

gepersonaliseerde medicatie en het opstellen 

van ziektemodellen. De organoïden zijn 

gekweekt uit enkele cellen op BME 2 Growth 

Factor Reduced, met technieken gebaseerd op 

het LGR5 stamcel marker / wnt-signalling 

system. Deze technologie is ontwikkeld door 

hoogleraar moleculaire genetica Hans Clevers 

en zijn collega’s van het Hubrecht lab in 

Utrecht. Clevers opende afgelopen november 

het ‘Personalized Medicine & Health Research’ 

event van de FHI-branche Laboratorium 

Technologie met een indrukwekkend verhaal 

over zijn onderzoek naar de LGR5 stamcel 

organoïden en ziekten.

FOTOGRAFIE: AMSBIO AND THE BATLLE LAB, IRB BARCELONA
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Sanquin Bloedvoorziening verzorgt naast de 

nationale bloedvoorziening ook de bereiding 

van plasmaproducten. Als gevolg van een 

overeenkomst met de Amerikaanse farmaceut 

Baxter voor het produceren van medicijnen uit 

bloedplasma, breidt Sanquin de productie-

capaciteit voor plasma voor eind 2016 uit met 

1,6 miljoen liter.

FHI-bedrijf Kropman Installatietechniek 

realiseert voor Sanquin de clean utilities, 

schone procesinstallaties.

FOTOGRAFIE: MICHIEL BURGER, KUIPERCOMPAGNONS
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FHI-lidbedrijf Hycult Biotech produceert en 

ontwikkelt ELISA kits, antilichamen en eiwitten. 

Deze producten worden gebruikt in onderzoek 

naar aangeboren immuniteit. Hycult Biotech 

heeft nauwe contacten met wetenschappers 

over heel de wereld en werkt in Nederland 

nauw samen met een ander FHI-bedrijf, 

Sanbio, voor de vermarkting van de 

betreffende producten in de Benelux.

Linker foto: Defensin 5, een antimicrobieel eiwit 

in menselijk darmweefsel. Kleuring van een 

paraffine coupe met een antilichaam tegen HD5. 

Dr. Caroline Hodin, Universiteit Maastricht

Midden foto: SPLUNC1, een antimicrobieel eiwit 

dat voorkomt bij immuunreacties in de mond-, 

neus- en keelholtes en de longen. Kleuring van 

een paraffine coupe met een antilichaam 

tegen muis SPLUNC1.

Dr. Colin D. Bingle, the University of Sheffield

Rechter foto: Kleuring van core endotoxines 

met behulp van antilichaam WN1 222-5 bij LPS 

bacterieafgifte in de darmflora van SIV 

geïnfecteerde resusapen.

Dr. Jacob D. Estes, the Frederick National Laboratory for 

Cancer Research in Maryland, USA
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Zo gezegd, zo geschreven

“In Amsterdam kun je je 
onderscheiden met je 
honger en gedrevenheid. 
Je kunt hier sneller 
carrière maken dan in 
Londen. De bonus is 
misschien lager, maar  
als je sneller klimt in  
een bedrijf, kun je op 
jongere leeftijd toch  
meer verdienen”.

Anneka Treon, Director Equities 

bij Kempen & Co, in fd.Outlook, 

zaterdag 15 augustus 2015.

“Er is nauwelijks contact tussen het bedrijfsleven en 
fundamentele wetenschappers. Ik zou niet weten 
welk bedrijf ik moet bellen.”

Professor Simon Portegies Zwart, hoogleraar computationele 

astrofysica aan de Universiteit Leiden, in fd.Outlook 18 juli 2015.

“Het ouderwetse idee ‘verzamel maar zoveel mogelijk 
data’, is totale onzin. Daar creëer je alleen maar 
data-obesitas mee.”

Mireille Hildebrandt, hoogleraar Smart Environments, Data Protection 

and the Rule of Law, Radboud Universiteit; hoogleraar Technologierecht 

en Recht in de Technologie, Vrije Universiteit Brussel; hoofddocent 

Rechtstheorie Erasmus Universiteit Rotterdam, in Flux, magazine van het 

Rathenau Instituut, juli 2015.

“Ik denk dat alle mensen met succes opstijgen, niemand 
uitgezonderd. En dat uiteindelijk, als je maar lang genoeg 
opstijgt, je in je eigen waarheid gaat geloven. En dat het  
dan misgaat.”

Jeroen Smit, onderzoeksjournalist, in het radioprogramma ‘Twee Dingen’ van omroep 

MAX op NPO1, maandag 24 augustus 2015. 

Via de HRM werkgroep van leden van de 

FHI-branches en FHI manager Andreas Meijer, 

worden elk jaar deskundigen met een praktische 

insteek gerecruteerd om in het seminar de infor-

matie te geven en praktijksituaties te bespreken. 

FHI partnerorganisaties ArboNed, BDO, CMS, 

HBR en VNO-NCW/MKB Nederland leveren die 

specialisten. Dagvoorzitter Oscar Brug nam de 

aanwezigen mee naar moderne vormen van 

beoordelingsmethodiek. Van hem kwam ook 

het thema: Feedforward 2016, goed voorbereid 

werkt beter!

Al decennia lang klinkt binnen de tech-

nologie de roep om meer technisch 

commerciële mensen. De ervaring 

leert dat de combinatie techniek en 

commercie moeilijk is te vinden. Met 

de veranderingen die gaande zijn in 

het veld van lerend werken doen zich 

nieuwe kansen voor om het poten-

tieel aan beschikbare mensen met die 

beide skills te vergroten. Het traject 

lerend werken zorgt er bovendien voor 

dat je als bedrijf direct mensen beschik-

baar krijgt en een deel van de opleiding 

‘on the job’ gebeurt, bedrijfsspecifiek.

In het kader van de reeks FHI-work-

shops, staat dit onderwerp op de 

agenda voor dinsdag 15 december bij 

FHI. Zoals gebruikelijk heel praktisch 

ingevuld: hoe kan ik hier morgen mee 

aan de slag?

Meer info en aanmelden: www.fhi.nl. 

Wie het seminar heeft gemist en meer informatie 

wenst kan contact opnemen met Andreas Meijer 

van het FHI-bureau, www.fhi.nl / a.meijer@fhi.nl .

Voor leden die gebruik willen maken van FHI 

diensten en diensten van FHI-partners in dit veld, 

is Andreas Meijer ook contactpersoon.

Aanmelden voor deelname in de werkgroep 

HRM kan ook. Via die route kunnen HRM’ers 

van FHI-bedrijven vier maal per jaar met elkaar 

sparren en ervaringen uitwisselen.

Eindejaarsaandacht voor 
HRM: Feedforward 2016 

Techniek en Commercie, een moeilijke combinatie?

Eindejaar is voor management de tijd om te kijken naar de situatie voor de 

medewerkers na de jaarwisseling. Dit jaar is er weer alle aanleiding toe. Wet- en 

regelgeving is niet het minste waar aandacht voor moet zijn. De participatiewet, 

de nieuwe ziektewet BeZaVa, al dan niet verplichte BPF, bedrijfstak pensioen-

fondsen, de werkkostenregeling en belasting rond auto’s, er is van alles aan het 

veranderen. Op 5 november kwamen al deze onderwerpen aan de orde in het 

jaarlijkse FHI HRM seminar. 
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FHI Golftournament 2015 
werd survival

Heel af en toe stortregent het tijdens het jaarlijkse 

Golftournament van FHI. Dit jaar was het weer een keer 

zover. Een relaxed rondje golfen werd een survivaltocht.

Des te meer respect voor de winnaar, Reinoud Vooys 

van Havobol en de nummers twee en drie Raymond 

van den Bergh van Beckman Coulter en Naud van 

Hagen van De Gidts Feldman. De FHI-golfcommissie 

heeft inmiddels besloten de prachtige baan Liemeer in 

het Hart van Holland een herkansing te gunnen bij 

mooi weer, op 8 september 2016. De kwaliteit van het 

clubhuis en de catering en de gezelligheid die dat 

opleverde maakte dat besluit extra logisch. 

SIGNALEMENT 04/2015
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Zo’n groot evenement, zo’n wereldtentoonstelling, waar de aantallen profes-

sionele bezoekers de 20.000 beloopt, werpt haar schaduw ver vooruit.

De inschrijving door exposanten loopt volop. En vanuit de branches wordt al 

heel hard gewerkt aan de invulling met thema’s, seminars en speciale beurs-

vloerprojecten. Het complete palet van de nu vijf samenwerkende werelden 

sluit zodanig aan dat er prachtige kansen liggen voor crossovers. Om die 

kansen te kunnen benutten moet veel werk worden verzet. Regelmatig 

komen in deze maanden groepen bedrijven bij elkaar in het FHI gebouw om 

plannen te smeden, de show voor te bereiden.

Wie de website www.wots.nl volgt en zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven 

blijft op de hoogte en kan inspringen waar hij kansen ziet.

Het Elektronica Productie Proces, Embedded System versus PLC, High 
Speed Cameras, Online Monitoring & Maintenance, je kunt van alles 
uitstallen op een stand op de beursvloer, maar overal hoort een 
verhaal bij.

Niet alleen daarom, maar ook om aan de buitenwereld bekend te maken 

waar het nou precies over gaat op WoTS wereld ‘World of Electronics’, is 

de brancheorganisatie nu bezig om een zodanig aantal seminars voor te 

bereiden, dat er elke beursdag ten minste één elektronica seminar is. 

Op 15 en 16 december staan voorbereidingsbijeenkomsten gepland. Wie 

aan wil haken kan zich melden bij het bureau van FHI.

Om op een grote beurs als WoTS de echte highlights naar voren te halen, 
is meer nodig dan een plek tussen alle bekende producten. Die bekende 
producten krijgen aandacht zodra de bezoekers getriggerd zijn door 
bijzondere dingen, noviteiten.

Op elke editie van WoTS en voorheen HET Instrument is er een noviteiten- 

contest. Wie wil opvallen met zijn innovatieve product doet mee met de Tech 

Award verkiezing. Speciale aandacht verzekerd en als je wint nog veel meer 

exposure. Geen overbodige luxe om daar nu alvast aan te gaan werken, na te 

gaan welk product, welke ontwikkeling je als bedrijf zou kunnen voordragen. Is 

er zelfs nog wat tijd om de laatste stap naar marktintroductie voor te bereiden. 

‘Vóórdenken’ is slimmer dan nadenken!

WoTS, de wereldtentoonstelling voor technologie

World of Electronics is 
elke dag een seminar

Volgend jaar Tech Award 
winnen is nu alert zijn

Volgend jaar 4 tot en met 7 oktober, 2016 dus, dat lijkt nog ver 

weg als je het hebt over een vakbeurs. Voor de organisatie van 

World of Technology & Science, voor de betrokken FHI-branches 

en de FEDA is dat allerminst ver weg. Bij de vier werelden, the 

World of Laboratory, the World of Automation, the World of 

Motion & Drives en the World of Electronics, sluit nu ook de beurs 

Industrial Processing dichter aan dan voorheen.
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Bay Area en de Noordzee 
Delta verbonden door 
micronano succes
Nanotechnologie vindt zijn weg naar vermarkting

TEKST KEES GROENEVELD

Nanotechnologie lijkt voor velen nog steeds een wereld van science en fiction. ‘Er gaan bakken 

onderzoeksgeld in, maar er komt nog maar weinig het laboratorium uit in concrete toepassin-

gen’. ‘Er wordt meer geld verbrand dan er wordt verdiend’. Dat zijn wat stereotype veronderstel-

lingen die rond gaan. Conferenties zijn bedoeld voor academische nerds, dat is er ook zo één. 

De brancheorganisatie MinacNed staat op het punt korte metten te maken met deze beeld-

vorming. De International MicroNanoConference van 8 en 9 december in Amsterdam is daarin 

instrumenteel. Twee keynote speakers belichamen de boodschap: er is goed geld te verdienen 

met de micronano ontwikkelingen die nu de markt in komen: Don Arnold van Eksigent, recent 

overgenomen door AB Sciex, en Casper Peeters van Xsens, voor veel geld geacquireerd door 

Fairchild Semiconductor. Twee voorbeelden van wat er gaande is, twee voorbeelden die de 

culturen van Silicon Valley en van onze Hollandse polder met elkaar verbinden.

Don Arnold startte zijn bedrijf in 2000, als spin out van 

Sandia National Laboratories. Hij ontwikkelde op basis 

van microsysteem technologie een hoge druk microflui-

dica platform voor HPLC scheiding, High-Performance 

Liquid Chromatography, op micro en nano schaal. Als 

start up zo’n high end instrumentatieproduct succesvol 

op de markt te brengen, dat is niet makkelijk. “Yes to 

be honest, there have been things that didn’t work out.” 

Sprekend met Don, krijg je te maken met een echte 

Mister ‘Nice Guy’. Natuurlijk lagen de toepassingen van 

zijn product aanvankelijk ook vooral in de academi-

sche sfeer, proteomics. Maar “the status of micro nano 

is evolving in the market place. The tools are out there 

now. Transition is occurring and what we have available 

now enables to move from the fundamental research 

lab to more general research and development  

environments. We saw a great perspective and now  

we are part of a multinational company.” 

Don Arnold vertelt op de micronano conference in 

Amsterdam over de ‘long and winding road’ naar 

commercialisatie. Dat de in Amsterdam afgestudeerde 

Remco van Soest al bijna tien jaar directe collega is van 

Don Arnold, is de tweede link met Nederland.

De story van Xsens komt van de andere kant, van 

Enschede naar Silicon Valley. Casper Peeters startte 

samen met mede-afstudeerder aan de TU, Per Slycke, in 

2000 zijn bedrijf Xsens, in hetzelfde jaar als Don Arnold. 

Peeters en Slycke geloofden in de kracht van de tech-

nologie om bewegingssensoren toe te passen bij het 

digitaliseren van menselijke bewegingen. De hardware/

software combinatie die zij uitontwikkelden en commer-

cialiseerden bleek aantrekkelijk voor de wereldwijde 

leverancier van sensorchips, Fairchild, uit Silicon Valley. Voor 

zo’n zestig miljoen dollar nam het bedrijf dit jaar Xsens over.

‘Aspire to build the greatest company in your field’ luidt 

de titel van de lecture die Casper Peeters geeft tijdens 

de International MicroNano Conference op 9 december 

in Amsterdam. 

Heb de ambitie, maar ‘neem de tijd als je succesvol wilt 

zijn’. Met Xsens switchte hij met name een paar keer 

met betrekking tot de keuze voor bepaalde toepassings-

markten om op te focussen. Uiteindelijk moet je ook  

wat geluk hebben. Fabrikanten van sensorchips blijken 

voor succes in hun business niet het model te kunnen 

volgen van andere halfgeleiders. Bij de verkoop van 

microprocessors of van geheugenchips kun je leven 

van volume en je beperken tot de chip ‘as such’. De 

meer applicatiespecifieke hardware componenten zul 

je moeten koppelen aan softwareplatforms waarmee 

applicaties worden gerealiseerd. Dat is de achterlig-

gende reden waarom zo’n groot bedrijf graag veel  

geld betaalt voor een jonge club in Enschede.       

Prachtig natuurlijk dat zowel Don Arnold als Casper 

Peeters naar de conferentie in Amsterdam komen om 

hun ervaringen te delen met anderen. Entrepreneurship 

leeft in de technologiebranches. Afstanden en oceanen 

worden dan gemakkelijk overbrugd.

‘ Neem de tijd 
als je succesvol
wilt zijn’

MICRONANO TECHNOLOGIE
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Misschien ligt het aan mijn leeftijd dat ik meer interesse ben gaan 

tonen voor de mores van het bedrijfsleven. Misschien ligt het 

simpelweg aan de hoeveelheid berichten die hierover verschijnen.  

In ieder geval lijkt het alsof er steeds meer boven komt drijven van 

de weinig ethische moraal die sommige organisaties er op na 

houden. Nu begrijp ik best dat bedrijven het soms moeilijk hebben.  

Ik begrijp ook dat de zorg voor continuïteit op lange termijn geen 

gemakkelijke opgave is. Maar ik begrijp niet dat er bedrijven zijn 

die willens en wetens de kluit belazeren om te kunnen voldoen aan 

hun doelstellingen. 

Denk aan enkele autofabrikanten, maar ook aan farmaceutische 

bedrijven. In beide branches sjoemel(d)en ze met testresultaten 

om hun producten in de markt te kunnen zetten. Hoe arrogant kun 

je zijn om te denken dat je zo slim bent dat niemand daar ooit 

achter komt? Hoe onnozel ben je, als je niet eens beseft dat dit 

gesjoemel menselijk leed en zelfs levens kan kosten? Om maar 

niet te spreken van al die bedrijven die heel bewust leefomge-

vingen verwoesten of enorme milieurisico’s aangaan. Enkel om hun 

producties te kunnen vergroten (palmolie, fossiele grondstoffen). 

Ik begrijp ook niet dat er organisaties zijn die de salarissen van het 

personeel niet laten stijgen, maar die wel de top forse salarisver-

hogingen geeft en bonussen uitkeert (banken, woningcorporaties).  

Ik begrijp nog minder dat er organisaties zijn die vinden dat zij met 

overheidsgeld, zich uitgaven kunnen veroorloven die op zijn zachtst 

gezegd ‘overbodig luxe’ zijn. Zoals bij een aantal peperdure 

prestige projecten in verschillende gemeenten of bij de uitermate 

luxe inrichtingen van de directieverblijven in enkele sociale- en 

zorginstellingen. 

Waar zijn de morele waarden van al die managers gebleven? Of is 

het inmiddels zo dat zelfs ethiek moet worden opgeofferd aan de 

goden van het economische resultaat of het ego? Gelukkig heb ik in onze 

branche deze wantoestanden nog niet meegemaakt. Laten we het 

vooral zo houden en een voorbeeld blijven van hoe het ook kan. 

Ik begrijp 
het niet

’ Voorbeeld van hoe 
het ook kan’

FREEK ROOZE
ISYS verkoopondersteuning 

info@salessupport.nl

info@freekrooze.nl

Column

Vanhoutte heeft internationaal naam gemaakt met zijn gepassioneerde 

benadering van de perfecte werkplek. In 2010 publiceerde Vanhoutte 

samen met de Britse journalist Guy Clapperton het boek ‘The Smarter 

Working Manifesto’. “Het gaat om ‘contextual intelligence’. De werkplek 

moet additief zijn. Begin met luisteren naar je medewerkers, maar denk 

niet dat ze je alles vertellen. Het gaat om luisteren door te meten. Wat 

zijn de resultaten van wat je doet met een werkplek. Laat de bonus van 

de facility manager bepalen door wat medewerkers vinden van hun 

werkomgeving. En laat wearables vaststellen wat medewerkers werkelijk 

doen, hoe ze zich gedragen.” Vanhoutte heeft het over de ‘Leeman 

Index’, een geavanceerde methode om te evalueren hoe het gaat met 

medewerkers. “We moeten ons bewust zijn dat de digitale wereld onze 

medewerkers verleidt tot een nieuwe vorm van workaholisme.”

Vanhoutte is er als topmanager trots op dat hij zelf techneut is. “Ik woon 

beurtelings in Amsterdam en in België. In mijn huis in mijn vaderland 

heb ik eigenhandig zeven verschillende communicatienetwerken 

aangelegd. Ik ben dus zelf systeem architect, maar tegelijk ook een 

‘Human Realisation Manager’.”

Apetrots is Vanhoutte op de prijs die zijn bedrijf recent won voor de 

toepassing van het ‘Sound Scaping’ concept. Hij begint te praten over 

akoestische architectuur, accoustic zoning in kantoren. “Er wordt te 

veel ontworpen uitsluitend voor het oog en niet voor het oor.” Ook heel 

beperkte omgevingsgeluiden blijken de productiviteit en het welbevinden 

van mensen op hun werkplek meetbaar negatief te beïnvloeden. Door 

in hun eigen kantoren hiermee aan de slag te gaan, heeft Plantronics 

heel nieuwe toepassingen en verkoopargumenten gevonden om de 

eigen technologie te vermarkten. 

En natuurlijk, integratie in allerlei andere systemen in gebouwen ligt voor 

de hand. Dat is gebouwautomatisering…. 

TEKST KEES GROENEVELD 

Plantronics is in FHI-kringen vooral bekend als het bedrijf van Blue Tooth uitvinder Jaap Haartsen en de voorzitter van PLOT, het 

Platform Omgevingstechnologie, Harry Roossien. Dat Philip Vanhoutte, senior VP en MD Europa en Afrika van de multinational in 

headsets, één van de meest spraakmakende keynote speeches houdt tijdens de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering, 

dat verwacht je niet!

Sound scaping, geluidslandschappen

Sound Scaping
De Leesman Index en Contextual Intelligence

Naar aanleiding van de Nationale Conferentie Gebouw 
Automatisering 2015, Bits Bricks & Behaviour, op 4 en 5 november 
in congrescentrum Corpus Leiden.

’Van Kantoorontwerp naar Sound Scaping’, keynote speech van 
Philip Vanhoutte, Plantronics 

De traditionele Britse ‘master / slave’ werkomgeving

GA
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Geen sjoemelsoftware 
maar powerhardware
Hoe nauwkeurig meten we energie efficiency? 

titel voor of achter mijn naam, heb ooit de MTS 

gedaan, het Yokogawa kalibratielab voor ISO 

9001 opgezet en vervolgens een prachtige leer-

school gehad bij VSL. In 2008 ben ik terugge-

komen bij Yokogawa om het lab in Amersfoort 

op te zetten en uit te bouwen om de accre-

ditatie te behalen.’’ Na honderden instructies, 

duizenden berekeningen en de keuze om zelf 

vermogen te maken - de moeilijke manier -, 

staat het lab. ‘’Wij maken zelf een speciale super 

stabiele power meter generator die we alleen 

hier kunnen maken. Ik justeer dat model met 

fingerspitzengefühl op het beste van zijn kunnen, 

dat wordt als het hart van het systeem gebruikt.’’ 

In het lab zelf wordt ons duidelijk dat Kroon 

praktisch alle apparatuur en componenten zelf 

bouwt of verbouwt. Het merk ‘Crown-Tech’ zou 

de instrumenten eigenlijk beter staan. ‘’Kijk, 

deze instrumenten zijn pas na 5 jaar stabiel en 

voorspelbaar, ze moeten uitstabiliseren om op 

miljoensten nauwkeurig te kunnen meten. En 

hoogfrequent lekt, daarom kalibreren we vanaf 

We worden warm ontvangen bij Yokogawa. Erik 

Kroon en marketing manager Clive Davis zijn 

apetrots op het lab en staan te popelen om het 

te laten zien. Een kalibratielaboratorium stelt vast 

of de waarde die een meetinstrument aangeeft, 

correct is in relatie tot de internationale meet-

eenheid. ‘’Er werd tot dusverre gekalibreerd bij 

frequenties tot 50 Hz. In de huidige markt van 

duurzame energie is dat niet meer accuraat 

genoeg,’’ vertelt Davis. ‘’Onze klanten moeten 

met de hoogste precisie en betrouwbaarheid 

aan kunnen tonen bijvoorbeeld in hoeverre en 

waarom de ene wasmachine minder energie 

gebruikt dan de andere. Welk energielabel erop 

geplakt mag worden, dat moet volledig herleid-

baar zijn.’’ Dat is ook direct de reden voor de 

investering van Yokogawa in het lab, ‘’klanten 

moeten bewijzen in hoeverre ze beter zijn dan 

hun concurrenten en wij kunnen dat bewijs 

leveren.’’ Dat beïnvloedt natuurlijk ook de markt-

positie van Yokogawa. ‘’Meetfouten of meeton-

zekerheden kunnen boetes opleveren van 8000 

dollar per kilowatt, dus dan staat de klant snel  

op de stoep voor een accurate en herleidbare 

kalibratie.’’ De vergelijking met de beruchte   

‘sjoemelsoftware’ in auto’s doemt snel op. 

Het laboratorium zelf heeft overigens maar een 

paar ton gekost. De apparatuur die er in staat 

kost meer dan een miljoen, maar het echte goud 

is ‘kennis’. Vakman en fanaat Erik Kroon is de 

drijvende kracht, hij verdient en krijgt alle credits. 

Bescheiden, maar met gepaste trots vertelt hij 

over zijn achtergrond. ‘’Ik ben de enige zonder 

de stekkers aan het instrument. Voor één kanaal 

gebruik ik zo’n 180 kalibratiepunten.’’

Yokogawa mag zich gelukkig prijzen met Kroon, 

en daar zijn ze zich heel bewust van. Er bestaat 

maar een handjevol mensen die deze kennis 

bezit. ‘’Ik pruts, en dan leer je van je fouten, maar 

ik draaf wel heel veel door in de diepte. Zelfs thuis 

ga ik er gewoon mee door.’’ ‘’Voor Yokogawa is 

dat natuurlijk fantastisch,’’ vult Davis aan, ‘’zelfs 

nationale labs, er bestaan er maar vier ter wereld 

die vergelijkbaar zijn, willen Kroon erbij hebben 

om te testen of het bij hen goed gaat.’’ Davis 

moet er niet aan denken dat Kroon zou stoppen, 

maar zo ver is het ook nog lang niet. ‘’Ik haal veel 

voldoening uit de respons van klanten en krijg alle 

vrijheid van Yokogawa om te prutsen op hoog 

niveau. Ik ben nu alweer bezig om te kijken naar 

verlegging van de grens van 100 kHz.’’

Een Japanse multinational in Amersfoort, ook dat 

zit vast op de factor mens en technologie. 

TEKST EMMAR SINNIGE FOTOGRAFIE YOKOGAWA

Echt ouderwets vakmanschap, gecombineerd met autodidactische high end technologie van vandaag en morgen, dat is  

Erik Kroon, manager van het European Standards Laboratorium van Yokogawa. Hij tilt bijna in zijn eentje kalibratie naar wereld-

niveau. Afgelopen september opende het Japans instrumentatie concern Yokogawa het hernieuwde kalibratielab in Amersfoort. 

Het is het enige commerciële kalibratielab ter wereld met een ISO17025 accreditatie powermetingen te kalibreren bij frequenties 

tot 100 kHz. Bij 50 Hz kan Kroon in zijn lab extreem nauwkeurig kalibreren, tot een power factor van 0.0001, bij hele hoge  

vermogens. Niemand kan meer voor de gek gehouden worden. Wat meer is, in een tijd waarin energie efficiency bij het  

opwekken van groene stroom, solar, hotter is dan ooit, is de vraag naar dergelijke accuratesse enorm groeiend. 

‘ Een prutser op 
heel hoog niveau’

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
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Stoelinga is instrumentation consul-

tant bij SABIC, het Saoudische chemie 

concern dat destijds een belangrijk deel 

van de productiefaciliteit van DSM in 

Geleen overnam. ‘Flow Measurements 

Today/Future’ luidde de titel van zijn 

lezing. Maar als we met Stoelinga 

spreken is het eerste wat hij zegt: “Er 

moeten veel meer eindgebruikers aan 

het woord komen. De verhalen van 

leveranciers zijn prachtig, maar ik wil 

vooral ook kennis en ervaring delen. 

Prachtig dat jullie vanuit FHI de techno-

logiepush de ruimte geven, maar de 

leveranciers zitten soms te veel naar 

elkaar te kijken.” 

IA

Trends
Wat zijn nou de trends die Stoelinga en met hem zijn collega’s bij 

andere procesindustrie bedrijven zien? 

“In elk geval een steeds langere turnaround tijd, minder stops voor 

onderhoud en dergelijke. Dat levert veel geld op in de operatie. 

Daarom willen we graag toe naar ‘clamp on’ meetapparatuur, 

meters die van buitenaf de flow kunnen meten. Maar daar is nog te 

weinig aanbod in. De markt neemt die vraag nog te weinig serieus. 

De ontwikkeling blijft achter.” Voorwaar een krachtig signaal.

De tweede trend die Stoelinga benoemt is die van de opkomst 

van multiphase metingen. Dat gebeurt ook van buitenaf. “Als de 

te meten stroom niet zuiver van samenstelling is, bijvoorbeeld als 

er sprake is van een mengsel van water, olie en gas, dicht bij de 

oliebron, dan is een dergelijke technologie enorm waardevol. De 

firma Krohne heeft samen met Shell een dergelijke technologie 

ontwikkeld, op basis van MRI, magnetische resonantie. Dat is nu 

nog kostbaar, maar ik verwacht in de toekomst spin off naar de 

traditionele applicaties.’’

Diagnostiek in de instrumentatie signaleert Stoelinga als derde 

trend. Maar daar zet hij toch wat vraagtekens bij. “Als je gecer-

tificeerde diagnostiek toepast dan zou je vrijwel geen kalibratie 

meer nodig hebben. Maar de business case is nog niet helder. 

Na commissioning wordt de diagnostiekfunctionaliteit bijna niet 

gebruikt. En een bestaande infrastructuur aanpassen met  

diagnostiek kan financieel niet uit.”

“Kijk, je moet je realiseren dat de olie, gas en chemie een risico 

mijdende sector is. Alleen als er nieuwe fabrieken worden 

gebouwd, of bij grotere projecten, kan er uitgebreider naar nieuwe 

technologie worden gekeken.”

Desgevraagd vertelt Stoelinga over hoe de specialisten binnen zijn 

bedrijf functioneren en hoe zij het contact zoeken met collega’s bij 

andere bedrijven. “Wij kennen binnen SABIC een ‘global’ expert-

netwerk voor flow en level, niveau meting. De verschillende SABIC 

bedrijven zijn gebonden aan een ‘Global Framework Agreement’ 

waarbij functional ownership geldt als governance uitgangspunt 

voor elke locale affiliatie. Andere bedrijven zoals Dow kennen 

eenzelfde structuur. De experts uit de verschillende bedrijven 

werken samen in werkgroepen van WIB, de Process Automation 

Users’ Association. Via die club benchmarken we instrumenten bij 

verschillende testinstituten. Voor kleine massameters ervaren we 

dat bijvoorbeeld als heel leerzaam. En ook wat betreft de clamp on 

meters zoals bijvoorbeeld van Flexim. Een wens die we koesteren 

is nog wel dat ook procesindustrie bedrijven uit andere sectoren 

hierin actiever mee gaan doen.” 

Leveranciers mogen blij zijn met dergelijke betrokken en  

deskundige eindgebruikers als Stoelinga.TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE ERIC SMEETS FOTOGRAFIE

Eindgebruikers 
willen praten over 
flow control

’ Leveranciers zitten te veel naar 
elkaar te kijken’

In 2016 bestaat FHI 60 jaar. De offiëlle datum is 6 april 2016. De 

coöperatieve vereniging “het instrument” u.a. werd toen opgericht 

door dr. F.G. van Drunen en de heer W.J. de Koning. Hoofddoel was 

het organiseren van een beurs voor leveranciers van laboratorium-

apparatuur. Als ik de foto’s zie van die tijd, dan deden alle branches 

van nu toen al mee aan de eerste beurs van “het instrument”.

Het bureau werkte ‘vanuit de vensterbanken’, zoals dat genoemd 

werd. Sommige mensen deden het werk voor de beurs naast hun 

normale werk. Vanaf 1970 had “het instrument” een eigen kantoor 

in Soest. De beurs kende een periode van record opkomsten tot de 

jaren negentig. Toen gingen de beurzen voor Medische Technologie 

en Industriële Elektronica apart verder. In de jaren negentig werden 

de branches zelfstandig, ontstonden er diverse clusters en kwamen 

de eerste events op. Internet zorgde voor een andere dynamiek in 

beurzenland en daar zit de zestiger nog middenin. Vanaf 2014 is 

de samenwerking met de FEDA gestart, waardoor HET Instrument 

omgevormd werd tot de World of Technology & Science. In 2016 

wordt de samenwerking met Industrial Processing verder vorm 

gegeven, met focus op de bezoekers, goede content, communi-

catie en bereikbaarheid.

De zestiger is nog niet met pensioen. Voor de beurzen werkt FHI 

samen en is een format gevonden die van waarde is voor de 

moderne bezoeker. De branches breiden zich uit met clusters en 

activiteiten, met een sterke nadruk op ‘voor en door’ de leden. 

De digitale mogelijkheden worden uitgebreid in 2016 en ook de 

diensten & belangenbehartiging zijn wezenlijke aciviteiten van FHI.

De laatste tijd kom ik allerlei foto’s tegen in het archief (digitaal 

vanaf 2001, maar daarvoor toch echt gewone foto’s) en lees ik 

wat artikelen uit de jaren zeventig (het Signalement heette toen 

‘nieuws’). Mijn conclusie?

De geschiedenis is dynamisch en de technologiebranches zijn 

‘alive and kicking’.

Zestiger

’ De zestiger is nog niet met pensioen’

PAUL PETERSEN
p.petersen@fhi.nl

Flow meting en flow control, nog steeds gaat het vooral daarover in de procesinstrumen-

tatie. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn in dat technologieveld. 

Waar voorheen flow, druk en temperatuurmeting en -regeling los stond van analyse 

technieken, is er nu een tendens niet alleen naar integratie, maar ook naar het leentje-

buur spelen. De opkomst van multiphase flow meting met behulp van MRI, magnetische 

resonantie, is een voorbeeld, een technologie die we kennen uit de medische wereld,  

de MRI scanners. 

Het is één van de voorbeelden die René Stoelinga noemt als we met hem spreken  

naar aanleiding van zijn lezing tijdens het Flow Analyse event van afgelopen juni. 

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
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Nieuw researchcentrum voor 
preventiepharma in Leiden

“Bij Johnson & Johnson bedrijven in Leiden werken inmiddels zo’n 2.000 mensen.” Professor Jaap 

Goudsmit zegt het een beetje terloops, maar het is een statement dat een enorme ontwikkeling mar-

keert. Al googelend blijkt dat inmiddels op het Leiden Biosciencepark 17.000 mensen werkzaam zijn 

en op internet wordt Leiden de meest kennisintensieve plek van Nederland genoemd. Het is een stille 

revolutie die zich heeft voltrokken in het Nederlandse economische landschap. De aankondiging van 

de start van een nieuw researchcentrum, het Janssen Prevention Center, is weer een mijlpaal in deze 

ontwikkeling. Jaap Goudsmit, een Nederlandse wetenschapper in pharma research en ‘global head’ 

van het het nieuwe center, licht desgevraagd één en ander graag en met veel enthousiasme toe.

“Als leider van de Nederlandse Crucell onderzoeksgroep 

kwam ik in 2008 te werken bij Johnson & Johnson. 

We ontwikkelden met succes een aantal vaccins, 

waaronder een griepvaccin. Daarna vroeg de Johnson 

& Johnson board ‘wat wil je gaan doen?’ ‘Wat ik wil, is 

werken aan het gezond houden van de medemens’, 

zei ik. Van alle mensen van 65 jaar en ouder lijdt de 

helft aan drie chronische ziektes en al die mensen leven 

gemiddeld nog 20 jaar, waarin ze voortdurend zorg 

nodig hebben. Met elkaar hebben we daarom het idee 

ontwikkeld om een onderzoekscentrum voor preventie 

op te richten voor ziektes die met leeftijd komen; het 

Janssen Prevention Center.”

Goudsmit legt uit dat de wereld van preventie anders is 

dan die van de farma. “Preventie is nog niet geïndustri-

aliseerd. Daar is men nog niet gewend om claims hard 

te maken.” Het is wel de verwachting dat de preventie-

markt in de toekomst onder het blockbustermodel van 

de farma zal gaan opereren. “De vraag is, hoe maak 

ik producten waarvan kan worden bewezen dat ze 

mensen gezonder houden. Daar gaan we nu met 120 

onderzoekers aan werken, zowel hier in Leiden als in de 

JPC laboratoria in Londen en La Jolla in Californië. We 

weten al dat Alzheimer geen ziekte van de oude dag is. 

Als de verschijnselen voor de patiënt en zijn omgeving 

merkbaar worden, dan is hij of zij al dertig jaar ziek. We 

kunnen de ziekte diagnosticeren via een MRI PAT scan 

met labels. Daarna kunnen we de verslechtering van de 

gezondheid gaan meten en monitoren. 

Dat doen we met heel veel HPLC. Daarin kunnen 

we nu veel meer dan voorheen, dankzij sequencing 

technologie. De analyse mogelijkheden zijn enorm 

toegenomen. Waar we voorheen een jaar voor nodig 

hadden, dat doen we nu in een week.”

Voor de komende jaren ziet Goudsmit een enorm 

groeiend belang van de inzet van informatietechno-

logie bij de gezondheidspreventie. Hij noemt de namen 

van Google, Apple en Microsoft die zich hiermee gaan 

bezighouden. “Het niveau van regulatie is nu nog erg 

onnauwkeurig. Maar er komt een moment dat we onze 

eigen bloedwaarden kunnen meten door de huid heen. 

Uit eiwitten komt een enorme hoeveelheid data.” Het 

is bekend dat een bedrijf als IBM al jaren werkt aan 

supercomputers om dat te kunnen verwerken. “De bio-

informatica kan het nu nog niet aan. Maar als ik jong 

was zou ik dat nu gaan doen.” 

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE FD

‘Als ik jong was zou 
ik bio-informatica 
gaan doen’

LT
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Een pacemaker voor de hersenen
De ontwikkelingsreis van Deep Brain Stimulation

TEKST EMMAR SINNIGE FOTOGRAFIE MEDTRONIC EINDHOVEN DESIGN CENTRE

‘’We zijn drie bedrijven verder, onze Deep Brain Stimulation technologie heeft een aparte en mooie reis gemaakt en ik trouwens 

ook: conceptontwikkeling binnen Philips, de technologie volwassen laten worden binnen spin out bedrijf Sapiens en nu naar  

de markt via Medtronic Eindhoven Design Center, MEDC.’’ Hubert Martens, director product development bij MEDC, vertelt vol 

passie. Weer zo’n mooi voorbeeld van een product uit de bedrijvenfabriek Philips. Spectaculair is het. Hele speciale elektrode 

technologie waarmee je letterlijk –maar wel heel subtiel- in hersenen gaat zitten wroeten. En tenslotte is er daar als eindproduct 

een soort van ‘pacemaker voor de hersenen’. Op wonderbaarlijke wijze worden zo symptomen van ziektes zoals Parkinson 

onderdrukt en kunnen patiënten weer een normaal leven leiden. Samen met Martens doorlopen we de reis van dit succes- 

verhaal met maatschappelijke waarde.

Via promotieonderzoek naar flexibele plastic 

elektronica belandde fysicus Hubert Martens 

bij Philips Research in de DVD technologie. 

Binnen dezelfde organisatie volgde een reeks 

van healthcare projecten. Al doende werd de 

neurostimulatie –het gebruik van devices om 

het zenuwstelsel te beïnvloeden- Martens’ 

passie. ‘’De hersenstimulatietherapie van toen 

werkte wel, maar was onnauwkeurig. De 

precisie kon veel beter. Dit was zo fascinerend 

dat ik samen met Michel Decré een concept 

ben gaan ontwikkelen voor diepe hersenstimu-

latie, Deep Brain Stimulation, DBS. Met contact-

punten op een hoogresolutieprobe wilden we 

heel gerichte targets in de hersenen beïnvloeden 

om ziektesymptomen te kunnen onderdrukken.’’ 

Dat concept paste niet bij de core business 

van Philips, dus richtten ze samen met Sjaak 

Deckers in 2011 een klein bedrijf op; ‘Sapiens 

Steering Brain Stimulation’. Een clinical proof of 

concept werd het doel. ‘’In 2013 wisten we, dit 

gaat werken. In 2014 zaten we vervolgens bij 

Medtronic aan tafel. Dat bedrijf, een wereldspeler 

in medische technologie, is ondermeer leidend 

in DBS en de toekomstvisie van Medtronic lag in 

lijn met waar wij met Sapiens mee bezig waren. 

In augustus 2014 was de overname geregeld en 

zijn we verder gegaan onder de naam MEDC.’’ 

Dat is natuurlijk ook een vorm van ‘derisking’ 

van technologie voor Medtronic. Een slimme zet. 

Inmiddels is het MEDC een flinke hub geworden 

waar al ruim 70 man werkt.

Even terug naar de technologie zelf, hoe werkt 

DBS precies en wat betekent dit voor de maat-

schappij? ‘’We richten ons op vijf indicaties: 

parkinson, epilepsie, dwangneurose, essen-

tiële tremor en dystonie. Zie het als een soort 

pacemaker. In een traditionele pacemaker 

worden elektroden in het hart aangebracht, 

met DBS brengen wij elektroden zo nauwkeurig 

mogelijk aan in de hersenen, alleen daar waar 

het nodig is, om symptomen te onderdrukken 

zonder bijwerkingen. Als je het niet helemaal 

goed doet kun je bijvoorbeeld het spraakver-

mogen van een patiënt aantasten. Het brein is 

een elektrisch orgaan met zoveel verschillende 

functies, alles hangt af van precisie. ’’De waarde- 

propositie staat op twee benen. Aan de ene 

kant is dat de doorbraak in elektrodetechno-

logie: ‘’Voorheen werd gewerkt met vier contact-

punten. In het huidige systeem zijn dat er veertig, 

waardoor je tien keer zo nauwkeurig stimulatie 

kunt sturen in het brein.’’ De tweede poot is die 

van de softwarematige aansturing. De visuali-

satie- en modelleringsoftware werkt op basis 

van detailleerde anatomie van de patiënt. ‘’Via 

visualisatiesoftware kunnen we artsen eenvou-

dige tools geven om de stimulatie te sturen. 

Klinische partners zijn daar heel enthousiast over. 

Sowieso zijn we heel nauw in contact met artsen 

en patiënten. We ontwikkelen op basis van hun 

vragen en wat zij nuttig en nodig vinden en we 

itereren onze ideeën doorlopend met hen.’’

Martens reageert bescheiden op de vraag of hij 

met deze technologie voorop loopt in de wereld. 

‘’Jazeker, maar dat moet je niet aan mij vragen. 

Ik ben bevooroordeeld.’’ 

Mooi om te zien dat na het vertrek van de 

researchafdeling van Vitatron uit Nederland, 

na de overname door Medtronic, nu hetzelfde 

wereldconcern toch weer een groeiende R&D 

poot heeft in ons land. Het MEDC heeft zelfs een 

aantal voormalige Vitatronmensen in dienst. Of 

de toekomst rooskleurig is? ‘’Ja! We gaan ons 

verder richten op neuromodulatie. Zowel de 

technologische capaciteit, als ook het ecosysteem 

Eindhoven gaan we uitbouwen. Het type kennis 

en de technologie die we in huis hebben is  

ook toepasbaar in andere domeinen.’’  

Nederland doet het goed ook in dit domein.

MEDISCHE TECHNOLOGIE
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TentoonstellingRecensie door 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

Lekker Licht
Lekker Licht is een tentoonstelling over de 

betekenis van licht in ons leven. De eerste 

keer daglicht, nabeelden die je ziet als je in 

het licht kijkt, of een regenboog aan de hemel. 

Voorbeelden van momenten waarbij licht ons 

leven kleurt. Ook als de zon onder gaat.

Door beeldende kunst, modevormgeving, 

design en muziekvideo’s ervaart de 

bezoeker op prikkelende wijze wat licht 

doet. Verschillende kunstenaars laten op 

eigen wijze zien hoe zij licht interpreteren. 

De tentoonstelling gaat in op de wezenlijke, 

sociaal-maatschappelijke, religieuze en 

technologische betekenis van licht.

In Lekker Licht zijn werken te zien van onder 

andere Navid Nuur, Roland Schimmel, Gabriel 

Lester Oscar Santillan, Gerrit Rietveld, Krista 

van der Wilk, Matthijs Munnick, Chris Kabel, 

Jan van Munster, Viktor & Rolf, Spencer Finch, 

Arian Brekveld, Pieke Bergmans en Bastian 

Visch.

Lekker Licht is tot en met 24 januari 2016 
te bezichtigen in het Centraal Museum in 
Utrecht.

Social media en het 
digitale proletariaat
Deze zomer pakte ik een boek uit de 

schappen met de titel ‘Bedwing het monster, 

SOCIAL MEDIA’ van Jeroen Bertrams. Nu krijg 

ik een mooi verhaal, dacht ik, over hoe we 

om moeten gaan met FB en Twitter en 

LinkedIn en Instagram en, en, en. Maar nee. 

Bertrams, zelf een believer die leeft van SM, 

een afkorting die te denken geeft, besteedt 

driekwart van de 190 pagina’s aan het 

opsommen van mislukkingen, ergernissen, 

gevaren, socialbesitas en wat dies meer zij.

Aan het einde komen er toch nog wat tips. 

Het is eigenlijk geen leesboek maar meer 

een leerboek voor wat je allemaal vooral 

niet moet doen. Er blijft daarna niet zo veel 

meer over en je vraagt je af waarom hij nog 

in dit vak actief is als internetmarketeer.

Daarna kwam ik een ander boek tegen 

waarvan de titel me intrigeerde: ‘Het digitale 

proletariaat’, van filosoof Hans Schnitzler. 

Ronduit verontrustend! Schnitzler vergelijkt 

de tirannie van de digitale wereld van 

internet, the Internet of Everything en big 

data, waarin de mens vooral mentaal wordt 

getiranniseerd, met de tijd van de opkomst 

van de industrie waarin de arbeiders 

werden uitgebuit en de klassenstrijd 

ontstond. Het gaat heel ver en diep. De 

controledrift van de mens leidt ertoe dat de 

mens de controle over zichzelf verliest. 

Dit boek is geschreven door iemand die echt 

kan schrijven en is best leesbaar, mits je je 

niet laat afschrikken door filosofenjargon. 

Het is een aanklacht en een zware 

waarschuwing. Het gaat allang niet meer 

alleen om privacy van onze persoonlijke 

gegevens. De persoonlijke levenssfeer, de 

intimiteit gaat volledig samenvallen met het 

publiek domein en maakt de individuele 

mens kwetsbaar voor tirannieke machten 

die in het zadel worden geholpen door het 

heilig verklaren van het begrip 

‘transparantie’ en door de drijfveer van 

economische ‘noodzaak’ van 

consumentisme. Er is ongetwijfeld veel op af 

te dingen, maar verontrustend blijft het en 

een beetje relativeren wat we aan het doen 

zijn met alles en iedereen te ‘versmarten’ 

kan zeker geen kwaad.

Ondernemen in transitie

Deze tijd van grote sociale, economische en ecologische veranderingen 

vraagt van bedrijven, in toenemende mate, flexibiliteit, veerkracht en 

innovatievermogen. Transities veranderen bestaande structuren en markten op 

disruptieve wijze in allerlei sectoren, zoals energie, bouw, water- en afvalbeheer, 

chemie, zorg, welzijn en landbouw. Bedrijven kunnen slim inspelen op deze 

transities door zich te richten op het creëren van toegevoegde waarde middels 

nieuwe vormen van ondernemen. 

Dit vraagt voor bedrijven in de 

praktijk vaak om het heruitvinden 

van hun eigen core-business, 

structuur, routines en interne 

bedrijfscultuur. ‘Ondernemen in 

transitie’ door Loorbach, Rotmans en 

Lijnis Huffenreuter biedt een nieuw 

perspectief voor bedrijven: hoe kan 

een bedrijf omgaan met de kansen 

en bedreigingen die transities naar 

duurzaamheid met zich meebrengen?

Kijk voor meer informatie op 
www.centraalmuseum.nl 
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Nieuwe FHI medewerkers

GEBOUWAUTOMATISERING
WOLTER & DROS
AMERSFOORT

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
CC NEDERLAND B.V.
ZOETERMEER

HAM-LET BENELUX B.V.
Meppel

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
2E CABLE ASSEMBLY
Oss

ALFLEX TECHNOLOGIES
Zoetermeer

LABORATORIUM TECHNOLOGIE
QVM
Haarlem 

MEDISCHE TECHNOLOGIE
APOTHEEKZORG
Geleen

ALLWECARE MEDICAL  
Heteren

DIRINCO
Oss

SHAPER BENELUX
Hardingsveld

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, 

KIVI, heeft op maandag 14 september 

vier Chartered Engineers en één 

Incorporated Engineer van Royal 

HaskoningDHV gecertificeerd. De 

ingenieurs zijn hiermee de eersten die in 

Nederland deze internationale 

kwalificatie verkrijgen. Zij onderscheiden 

zich met deze titel op technisch en 

innovatief vermogen.

Afgelopen zomer heeft high-end technologie-

leverancier Demcon het Enschedese 

visualisatiebedrijf Nymus3D overgenomen. Deze 

spin-off van de Universiteit Twente legt zich toe 

op illustratie en 3D animatie voor het 

communiceren van complexe concepten op een 

heldere en visueel hoogstaande manier. Tot nu 

toe werkt Nymus3D vooral voor wetenschappers, 

maar in de industrie liggen nieuwe kansen. De 

eerste projecten met Demcon zijn al gestart.

Emerson Process Management, een businessunit van Emerson voor 

automatisering van processen en olie- en gasdistributie, heeft de 

overname aangekondigd van Spectrex Inc., producent van vlam- en 

gasdetectoren. Het eigen assortiment aan veiligheidstoepassingen voor 

de industrie zal hierdoor sterk toenemen. Het Amerikaanse Spectrex 

Inc. biedt al meer dan dertig jaar oplossingen aan voor de olie- en 

gasindustrie, de petrochemie en de energiesector. Het ontwikkelde de 

eerste vlamdetectoren ter wereld die werken met ultraviolet (UV/IR) en 

drievoudig infrarood (IR3).

C.N. Rood, leverancier van kennis en oplossingen 

op het gebied van test- en meetapparatuur, heeft 

per 24 juli 2015 T&M Systems overgenomen. Met 

de overname is de continuïteit van de 

dienstverlening van T&M Systems op de langere 

termijn gewaarborgd. De medewerkers van T&M 

Systems komen in dienst van C.N. Rood. De 

volledige integratie van T&M Systems in C.N. Rood 

zal aan het einde van het jaar compleet zijn.

Demcon koopt 
specialist in animatie 
en illustratie 
Nymus3D

Royal Haskoning 
DHV-ingenieurs 
gecertificeerd door KIVI

Tijdens de InfoComm 2015 afgelopen 

zomer heeft AMX by HARMAN, lidbedrijf 

van de FHI Brancheorganisatie Gebouw 

Automatisering, een partnerschap met 

Microsoft bekend gemaakt. Het 

partnerschap zal leiden tot de integratie 

van de Surface Hub met AMX voor 

besturing en beheer van beide systemen 

in vergaderruimten, bestuurskamers, 

klaslokalen en andere omgevingen. Door 

de koppeling met AMX besturing wordt 

de Surface Hub in een uniform platform 

opgenomen waarmee de presentatie 

activiteiten door de klant voor, tijdens en 

na een bijeenkomst op een eenvoudige 

manier kunnen plaatsvinden.

Partnership AMX by HARMAN en Microsoft

Emerson neemt Spectrex Inc. over

C.N. Rood verwerft 
T&M Systems

Agenda

Nieuwe leden

LedennnieuwsPersonalia

Dave Blank 

Per 1 september benoemd tot chief  

scientific ambassador van de Universiteit 

Twente. Deze benoeming volgt uit de 

strategische keuzes van de Universiteit 

Twente om de internationale profilering 

van het wetenschappelijk onderzoek te versterken en 

toptalent aan te trekken.

Dirk Jan van den Berg

en Pieter de Geus

Per 1 september 

traden twee nieuwe 

leden toe tot de Raad 

van Bestuur van San-

quin: Dirk Jan van den Berg als voorzitter en Pieter de Geus 

als lid met als aandachtsgebied de farmaceutische activitei-

ten van Sanquin.

Paul Bron

Per 1 oktober de nieuwe algemeen 

directeur van specialist in energiema-

nagement Schneider Electric Nederland. 

Hij neemt daarmee de taken van Marcel 

Spijkers over, die binnen Schneider elec-

tric de functie vp marketing simplification heeft gekregen. 

Jacolien Eijer-de Jong

Per 1 augustus benoemd tot nieuwe 

directeur van NLingenieurs, zij volgt Paul 

Oortwijn op. Jacolien was werkzaam 

als vormgever en trekker van het Ken-

nismanagementprogramma van Rijks-

waterstaat en functioneel leidinggevende van het cluster 

Kennismanagement.

Roland Kuijvenhoven

Heeft Te Lintelo Systems overgenomen 

van oprichter Ben te Lintelo. Ben te Lintelo 

blijft, na 30 jaar eigenaar te zijn geweest,  

betrokken als adviseur.

Marcus Aben, Kristof Callebaut en Marie-Caroline du Reau 

Vormen samen het nieuwe management team van leveran-

cier van medisch-technische oplossingen GE Healthcare.

Eva Hukshorn

Per 1 augustus benoemd tot COO in de 

board van OVG Real Estate van Project-

ontwikkelaar OVG Reas Estate.

Jelle Zijlstra

Per 21 september begonnen als vesti-

gingsdirecteur van technisch dienstver-

lener Unica Hengelo. Jelle Zijlstra was 

hiervoor Senior Business Development 

Manager bij Tebodin.

Marije Hulshof

Per 1 augustus 2015 benoemd tot 

Business Line Director Buildings bij 

internationaal advies-, ingenieurs- en 

projectmanagementbureau Royal Has-

koningDHV.

Elvis Bajric 

Per juni 2015 projectmanager Industriële 

Elektronica / WoTS. Hij zal de werving 

en diverse projecten oppakken voor de 

beurs World of Technology & Science, en 

daarnaast ondersteuning bieden voor 

de events van de branche Industriële Elektronica. Elvis is 

afgestudeerd in vrijetijdsmanagement en ontving in 2012 de 

‘Marketeer of the Year’ award. 

Josse van de Ven

Per juni 2015 in dienst getreden bij  

FHI als branchespecialist Medische  

Technologie. Josse heeft een achtergrond 

in gezondheidszorgtechnologie en zorg-

management en heeft hiervoor diverse 

zorgconcepten ontwikkeld en projecten uitgevoerd voor  

Stichting OOK, Optimale Ondersteuning bij Kanker.

David Kuipers

Vervult per 15 juni de functie project-

manager Industriële Automatisering en 

vervangt daarmee Jasper de Haer. David 

heeft in 2014 de opleiding Bachelor of 

Business Administration, Communica-

tion and Media Studies afgerond en heeft tijdens zijn studie 

diverse sales functies vervuld.

Susanne van Boxtel

Versterkt per 1 juli 2015 MinacNed,  

vereniging voor microsysteem en  

nanotechnologie, in rol van project-

manager. Daarmee vervangt zij Martijn 

Reinhold. In voorgaande functies waar-

onder bij Boek & Bedrijf en de Nederlandse Boekenbon  

heeft zij ruime ervaring opgedaan in projectmanagement.

INDUSTRIËLE 
ELEKTRONICA 
UID
6 april 2016

RF Technology 
12 april 2016

Vermogenselektronica
14 juni 2016

INDUSTRIËLE 
AUTOMATISERING
Productie Proces 
Automatisering
18 februari 2016

Auto ID
8 maart 2016

Industrial Ethernet
17 maart 2016

LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
Laboratoriumtechnologie voor 
Dummies
3 februari 2016

LabAutomation
5 april 2016

MINACNED
International MicroNano 
Conference
Medio december 2016

FEDERATIE FHI
Federatiecongres 
7 april 2016

Golftournament 
8 september 2016

4 t/m 7 oktober 2016
Jaarbeurs Utrecht 
www.wots.nl
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