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Vertrouwen
Ondernemen is risico nemen, toch? Innoveren begint bij het nieuwe,
het onbekende. Het leven is vol onzekerheden. Waarom schrikken
we dan zo als er een klein zekerheidje wegvalt? Een onbesuisd refe-
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rendum van de helft plus één, Brexit, we raken van de leg. Poetin
spreekt dreigende taal, laat anderen van alles zeggen. Natuurlijk,
overal in de wereld is sprake van moord en doodslag zoals in Nice,
Turkije en Dallas. Overheidsdienaren en politici hebben het over
‘deze moeilijke tijden’. Dat doen ze al jaren en jaren, iedere keer

PUBLICATIES

weer. Intussen, we hebben het nog nooit zo goed gehad.
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‘Groene groei en
een welvaartssprong
door technologie’

12

De vrede die in 1989 na de val de muur uitbrak, heeft niets dan
welvaart gebracht. Veiligheid in onze leefomgeving is nog nooit
zo groot geweest. Maar we voelen ons onveiliger dan ooit.
Onze gezondheidszorg staat op een ongekend niveau. We
maken ons steeds meer ongerust over welke ziektes we
allemaal kunnen krijgen.
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Natuurlijk is alle ongerustheid terecht. Maar, heel ons bestaan is
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gebaseerd op vertrouwen. Geen enkele zakelijke transactie komt
tot stand als beide partijen elkaar niet in zekere mate vertrouwen.
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hij niet vertrouwt dat het iets oplevert. Wat kunnen we doen als de

Telefoon: (033) 465 75 07

onzekerheid toeslaat, we de bibbers krijgen omdat we zo gewend

Fax: (033) 461 66 38
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naar Europa komt?
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Historisch perspectief zoeken is een goede remedie. Ook al kan
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dat twee kanten op werken. Als je ziet hoe iedere keer in de
geschiedenis het allemaal weer goed kwam. Zelfs kleinere of
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grotere rampen werden gevolgd door extra economische ontwik-
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keling. Dan kun je daar vertrouwen uit putten. Anderzijds, nu we
het beter hebben dan ooit te voren, kun je redeneren dat het alleen
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Grootste probleem is dat we onze toekomst willen vastleggen,
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

willen vasthouden wat we hebben en ons realiseren dat niemand

nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten

dat kan. Maar dat hoort nou juist bij ondernemen en zeker bij

en onvolledigheden niet worden ingestaan

ondernemen in de technologie, vertrouwen hebben en houden in
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Jack Musters, CEO Relitech

‘Wij nemen
onzekerheid
weg voor onze
klanten’
COVERSTORY

Relitech. Mooi, modern technologisch bedrijf dat zijn businessmodel volledig
rond samenwerking en co-creatie heeft gesponnen en zo voor zijn klanten,
veelal opererend in de medische sector, innovatieve oplossingen weet te
realiseren. Helemaal goed dus. Alleen die naam, Relitech…

TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG FOTOGRAFIE LEO DE JONG

Laten we de proef op de som nemen en spreek

omdat er bij het uitspreken van onze naam geen

de naam Relitech eens hardop uit. Wat hoort u?

sprake van verwarring kan zijn. Maar toege-

De klemtoon op de eerste e en een ie-klank waar

geven, er is weleens om opheldering gevraagd.

de i staat? Helaas pindakaas: fout. U gaat niet

Eigenlijk realiseerde ik me op dat moment pas

door voor de sapcentrifuge. De e spreek je uit als

dat onze naam vragen kan oproepen. Op zich

een korte ie en de klemtoon ligt op de i. En die

ook wel begrijpelijk, zeker als je in acht neemt dat

spreek je uit als ai. Inderdaad, zoals in rely-tech.

we hier op de Veluwe zitten en we, voor we ons

Waarom er dan geen y staat? Nou, omdat Jack

nieuwe pand betrokken, gehuisvest waren in een

Musters, toen hij zo’n 16 jaar geleden voor zichzelf

voormalige drukkerij waar ze onder meer bijbels

begon, een passende naam voor zijn nieuwe

drukten. Ja, dan vraag je er misschien ook om…”

bedrijf zocht. Een naam waarin het wegnemen
van onzekerheid en co-creatie opgesloten zit. Zo

Maar het zit jullie niet in de weg?

kwam hij uit op reliable technology. Dat eenmaal

“Nee hoor. Wel hebben we voor de duidelijkheid

gevonden was het slechts een kwestie van

de regel reliable technology aan ons logo toege-

comprimeren. Voila, Relitech.

voegd. En mocht er toch ooit nog eens iemand
naar vragen, dan hebben we meteen meteen

Nooit op fronsende wenkbrauwen gestuit?

maar een luchtige binnenkomer.”

“Niet zo vaak om eerlijk te zijn. Komt natuurlijk
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Maar goed, 16 jaar geleden ben je dus voor

Houdt dat in dat jullie rol na iedere

Maar toen…

onze mensen lang bij ons blijven. Dat heeft alles te

jezelf begonnen.

ontwikkelingsfase is uitgespeeld?

“Maar toen liep ik na zo’n twee jaar mijn huidige

maken heeft met de grote mate van eigen verant-

“Inderdaad. Dat ik dat ooit zou gaan doen zat

“In feite wel. Er worden natuurlijk altijd wel

zakelijke partner, Henk van Middendorp, tegen

woordelijkheid die we ze geven en de co-creatie

er eigenlijk altijd wel in. Niettemin ben ik na mijn

afspraken gemaakt, maar inderdaad, ons werk

het lijf. Ik kende hem nog van klantzijde uit mijn

met externe partijen. Er hangt hier echt een onder-

studie aan de Universiteit van Twente eerst in

beperkt zich tot de ontwikkelingsfase.”

Turnkiekperiode. Hij wilde ook ondernemen en

zoeksmentaliteit, dat vindt iedereen prettig.”

had een team van multi-gedisciplineerde speci-

loondienst getreden bij Turnkiek, om negen jaar
Jammer?

alisten in zijn netwerk. Om een lang verhaal

“Ja en nee. Ontwikkeling en co-creatie zijn onze

kort te maken, die vijf jaar hoefde ik niet meer te

Reden?

core business. Aan de de andere kant zijn we

wachten.”

“Zoals ik al eerder zei, omdat die ambitie er altijd

een commercieel bedrijf en hebben we een groei-

al was. Maar, zonder achteraf te willen katten,

ambitie. Wij willen in vijf jaar tijd een verdubbeling

En sindsdien ontwikkelen jullie dus, als een

ook omdat ik bij Turnkiek zag dat er geen sprake

in omzet en personele bezetting zien te bereiken.

R&D-afdeling op afstand, in multi-disciplinaire

was van gezamenlijkheid. Iedereen zat daar

Daarvoor zijn zaken als spreiding van risico en

co-creatieverbanden, innovatieve oplossingen

maar op zijn eilandje zijn eigen ding te doen. Ik

stabiliteit belangrijke factoren, maar denken we

en instrumenten voor jullie klanten die zich

wilde dat anders doen. Toen Turnkiek door Imtech

inderdaad ook voorzichtig na over uitbreiding

veelal in de medische sector bevinden.

In dat verband nooit overwogen om zelf iets

werd overgenomen heb ik de daad bij het woord

op het gebied van productie. Kan ik verder nog

“Juist.”

te ontwikkelen?

gevoegd en ben ik vertrokken om voor mezelf te

weinig over vertellen. Wordt vervolgd.”

later te vertrekken en mijn eigen bedrijf te starten.”

‘Werken aan een techniek
die een draagbare
kunstnier mogelijk maakt’

“Jawel, sterker nog, we werken momenteel aan
Waarom zijn jullie bij FHI dan lid geworden

een platform dat de nierdialyse naar een next

Over groeiambities gesproken, die had je

van MicroNanologie en niet van

level gaat tillen. Een techniek die in de toekomst

Hoe anders wilde je het doen?

natuurlijk ook toen je startte?

Medische Technologie?

zelfs een draagbare kunstnier mogelijk maakt. Het

“Ik wilde oplossingen creëren vanuit verbinding

“Jazeker. En ook toen had ik een termijn van vijf

“Had inderdaad ook gekund. Sterker nog, er zijn

is een baanbrekend systeem waarin het bloed

en samenwerking. En dat heb ik gedaan. Het

jaar in mijn hoofd. Het geval was namelijk dat ik

wel meer afdelingen waar we bij zouden passen,

langs kunstmatige antilichamen word geleid die

zijn de factoren waar wij ons huidige succes

bij mijn start vooral softwarematige projecten op

maar Nano is lekker breed. Bovendien, als je het

daar specifieke stoffen uit kunnen pikken. Ik zal

op gebouwd hebben. Een belangrijke propo-

mijn bordje kreeg. Ik merkte dat als ik die maar

bekijkt vanuit samenwerking en co-creatie denken

niet te ver in detail treden, maar als je weet dat er

sitie van Relitech is namelijk dat wij onzeker-

goed genoeg deed er langzaam maar zeker

wij dat Nano het interessante netwerk biedt.”

bij nierpatiënten zo’n 1.500 stoffen in verhoogde

heid wegnemen. Dat betekent dat wij ons bij het

steeds meer verzoeken voor hardwareopdrachten

accepteren van een opdracht niet meteen op het

mijn kant op kwamen. Mijn doel was toen om

En het personeelsnetwerk, hoe staat het

gangbare nierdialyse werkt met membranen die

eindproduct storten, maar helpend meedenken

binnen vijf jaar zover te zijn dat ik opdrachten

daarmee? Jullie zitten niet bepaald in de

veel minder moleculen tegenhouden dan kunst-

vanuit het probleem van de opdrachtgever. En

voor volledige systemen zou kunnen aannemen.

buurt van een technische universiteit.

matige antilichamen kunnen vangen, dan snap

daarvoor alle disciplines bij elkaar te brengen die

Niet in mijn eentje natuurlijk, maar samen met

“Dat is in ons voordeel denken we. Althans, we

je dat dit een behoorlijk revolutionair systeem is.

nodig zijn om een project succesvol te kunnen

anderen. Iets wat ik trouwens van meet af aan al

hebben tot nog toe geen problemen met het

Waar we ondertussen een heel eind mee op weg

beginnen.”

concentratie in het lichaam rondwaren en dat de

doorlopen. Eigenlijk zijn we vanaf ‘proof of

Kun je een voorbeeld geven?

Terug naar dat voorbeeld…

deed, zij het door mensen te detacheren. Dat had

vinden van personeel. Ondanks dat de lat hoog

zijn wat betreft een proof of concept. Dit project

concept’ de R&D-afdeling op afstand voor onze

“Ik zal je er eentje geven uit de medische sector,

“Oh ja, daar waren we gebleven. Voor onze klant

ik tenslotte jaren gedaan bij Turnkiek en werkte

ligt. Onze medewerkers hebben minimaal een

doen we trouwens in samenwerking met verschil-

klanten.”

daarin zij we tenslotte behoorlijk actief en – niet

Senzair hebben wij in een co-creatieproces een

aanvankelijk goed.”

HBO-opleiding, maar er lopen ook wat promo-

lende universiteiten, waaronder die van Gent,

verder vertellen – die sector vinden we eigenlijk

nieuw maagzweerdetectiesysteem ontwikkeld.

vendi rond. Fijn om te merken is trouwens dat

Wageningen en Bonn.”

het leukste.”

Dat deden we in samenwerking met drie partijen:

‘Meedenken vanuit
het probleem van
de opdrachtgever’

Senzair, de Universiteit van Twente en de produ-

Ah, bon, la douce France!

Vanwege jullie affiniteit met de

cerende partij. In dit project, dat typisch is voor

“Nee Bonn, Duitsland, onze oosterburen. We

medische wereld?

onze werkwijze, hebben we ons primair gefocust

doen zaken in diverse landen, zelfs in China,

“Uiteraard. Maar ook vanwege onze kennis en

op het principe en zijn we stap voor stap te werk

maar Duitsland is naast Nederland één van onze

ervaring in die sector en – last but not least –

gegaan. Als eerste hebben we meegedacht

belangrijke afzetmarkten. Vandaar onze contacten

omdat wij ons bij voorkeur bezighouden met acti-

over de aanpak van het project en de risico’s en

met de Universiteit van Bonn. Met dubbel-n.”

viteiten die van nut zijn voor de samenleving. Niet

faalfactoren naar voren gehaald teneinde onze-

Waar haal je ze vandaan, al die disciplines?

zo heel lang geleden hebben wij ons gebogen

kerheden weg te nemen. Vervolgens hebben we

“De kern hebben we natuurlijk in huis, maar wat

over onze WHY, HOW & WHAT, je weet wel, van

in samenwerking met een gespecialiseerde partij

Jack Musters

verder nodig is betrekken we bij onze partners

de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Daar kwam

een nieuwe generatie detectiesensoren ontwik-

Na zijn studie Electrotechniek en Bedrijfskunde

en de partners van onze klanten. Daar gaan

dat voor ons uit als WHY, samen met onze passie

keld. Op basis daarvan hebben we een prototype

aan de Universiteit van Twente trad Jack Musters

we vervolgens co-creatietrajecten mee aan.

voor techniek.”

gebouwd waarvan we de werking uiteindelijk in

in dienst van Turnkiek, waar hij van software

een demonstratiemodel gepresenteerd hebben.

developer en quality manager doorgroeide naar

medische hoek, aan universiteiten, aan verko-

En jullie HOW en WHAT? Om het plaatje maar

Een mooi project dat wat ons aandeel betreft

commercieel manager. Aanvankelijk alleen,

pende bedrijven en aan certificerende instan-

compleet te maken.

succesvol afgesloten is. Men kan zich nu verder

na twee jaar samen met zijn businesspartner

ties. Partijen dus die betrokkenheid hebben bij

“Wat betreft onze HOW: co-creatie, transparantie

richten op de doorontwikkeling, productie en

Henk van Middendorp, leidt hij momenteel het

het project of de materie en een toegevoegde

en vertrouwen. Onze WHAT laat zich denk ik wel

marketing van toepassingen.”

16-koppige bedrijf Relitech.

waarde kunnen leveren. In onze visie gaat succes

raden: het ontwikkelen van innovatieve technolo-

in belangrijke mate om verbinden.”

gisch instrumenten.”

Denk daarbij onder meer aan organisaties in de
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Strenge controle op
sectorindeling werkgevers

JULI

Innovatiebox
moet eerlijker
Bron: Staatscourant

In het pas gepubliceerde wetsvoorstel van het ministerie van Financiën staat dat
belastingplichtigen straks mogelijk een kleiner deel van de belastbare winst kunnen

Bron: BDO

toerekenen aan de innovatiebox.
Vanaf juli gaat de Belastingdienst actief de

niet zomaar aanpassen in uw loonprogramma.

sectorindeling van werkgevers controleren.

Het toepassen van een ‘onjuiste’ sectorpremie kan

Verder is het mogelijk dat voor sommige innovaties van de belastingplichtigen geen

Het is volgens hen mogelijk dat een werkgever

niet alleen leiden tot naheffingen, maar ook boetes.

toegang meer bestaat voor de innovatiebox. Faciliteiten als de innovatiebox worden

een andere sector opgeeft dan die
geregistreerd staat.

gebruikt voor belastingontwijking, wat tot maatregelen in OESO-verband heeft geleid.
Mochten uw Werkhervattingspremies hoog zijn

Met dit wetsvoorstel implementeert het kabinet deze maatregel. Voor de administratieve

(worden), dan kunt u overwegen om eigen

lasten voor bedrijven geldt dat er voor het gebruik van de innovatiebox een ‘ bijzondere

De sectoraansluiting kan van invloed zijn op de

risiscodrager WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk

administratieve verplichting’ wordt geïntroduceerd. Uit de boeken moet bijvoorbeeld blijken

hoogte van de gedifferentieerde premie

Arbeidsgeschikten) te worden. Voor advies en

voor welk activiteiten het voordeel wordt verkregen.

Werkhervattingskas die u als werkgever moet

een offerte kunt u vrijblijvend contact opnemen

betalen. Bent u van mening dat een andere

met HBR Branche Verzekeringen BV, Femma

sectorpremie van toepassing is, dan mag u dit

Noordzij, 023 -5221026, www.hbrbranche.nl

23
JULI

Samenwerkingsprojecten
mbo/bedrijfsleven

18
JUNI

Bron: VNO NCW

Minister Bussemaker (Onderwijs) heeft twee

zorgen thuis’ over technische hulpmiddelen zodat

jaar geleden het Regionaal Investeringsfonds

ouderen langer thuis kunnen wonen.

mbo opgericht om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt in de regio
te verbeteren.
Doel van het fonds is om mbo-studenten nog beter
voor te bereiden op de huidige en toekomstige
arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te
laten werken met de nieuwste technieken en
methoden. 17 samenwerkingsprojecten rondom
middelbare beroepsopleidingen (mbo) in heel
Nederland krijgen dit jaar 43,5 miljoen euro uit
dit fonds. De aard van de verschillende projecten
is zeer divers: van Cybersecurity tot ‘Samen slim

KORT
NIEUWS
SIGNALEMENT 03/2016

Extra geld voor
voor start-ups
Bron: Staatscourant

In 2017 neemt het kabinet maatregelen
waardoor startende en groeiende bedrijven
sneller en makkelijker vooruit kunnen.
Oprichters van start-ups mogen straks zichzelf
de eerste drie jaar een minimum loon uitkeren.
Daar wordt 27 miljoen voor vrij gemaakt.
Het kabinet gaat ook private investeerders
helpen. Als deze investeerders startups en
het mkb willen financieren, gaat de overheid
vanaf volgend jaar voor maximaal 50%
mee-investeren. Hiervoor wordt 23 miljoen
vrijgemaakt.
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AFGEDANKTE
AFGEDANKTE
BATTERIJEN
BATTERIJEN EN
EN ACCU’S?
ACCU’S?

Geld verdienen met
software en met data
We zien het steeds vaker dat, ook dure, software gratis wordt aange-

Meld u aan bij Stibat en wij halen ze gratis op!
Meld u aan bij Stibat en wij halen ze gratis op!
In de technologiebranche stuit u regelmatig op afgedankte batterijen
In de
stuitapparaten,
u regelmatig
op afgedankte
batterijen
entechnologiebranche
accu’s uit professionele
bijvoorbeeld
uit testen
en accu’s uit professionele
apparaten, bijvoorbeeld
en
meetapparatuur
of medische toepassingen.
Vanwege uit
de testbestaande
meetapparatuur
of medische
toepassingen.
Vanwege
bestaande
weten regelgeving
bent u verplicht
deze batterijen
en de
accu’s
apart in
weten regelgeving
bent u verplicht
deze
batterijen
en accu’s
apartuitin
te zamelen
voor recycling.
Stibat helpt
u daarbij
en neemt
u werk
te zamelen
recycling.
Stibat helpt u daarbij
neemt
werk
uit
handen.
Wij voor
bezorgen
een inzamelmiddel
bij u inen
het
bedrijfu en
halen
handen.de
Wij
bezorgen batterijen
een inzamelmiddel
bij u in het bedrijf
en halen
afgedankte
en accu’s eenvoudig
bij u op.
de afgedankte batterijen en accu’s eenvoudig bij u op.
Gemakkelijk, gratis, veilig en verantwoord.
Gemakkelijk,
enmilieu!
verantwoord.
Goed gratis,
voor uveilig
én het
Goed voor u én het milieu!

boden. Aanbieders zijn uit op gratis data van hun klanten. Daar zit een
slimme strategie achter: de data kan gebruikt en verkocht worden aan
diverse gegadigden. FHI organisatie zal over dit onderwerp een speciale
workshop organiseren. Hierbij alvast een tipje van de sluier opgelicht.

MR. ING. FRANK MEIJERS MBA
Gerechtelijk deskundige advocaat / partner bij Flexadvocaten, partner van FHI.

Data kan veel vertellen over gebruik, locaties,

gebruik van software van derde partijen die

leverancier waarschijnlijk precies waar deze uit

omstandigheden, slijtage, voorkeuren, populaire

de gebruiker niet in het vizier heeft. Je kunt die

hangt. Van wie is die data? En wanneer die

plekken, gedrag en noem maar op. Bekende

software daar zelf draaien, huren of als een

leverancier ook de naam van de gebruiker

voorbeelden: navigatiesoftware monitort de

dienst afnemen. Al gauw rollen termen als ASP,

heeft, is dat dan inbreuk op zijn privacy? Het

locatie per moment. Een afgeleide daarvan levert

SaaS, LaaS, PaaS en dergelijke over tafel of het

zelfde geldt voor het gebruik van bijvoorbeeld

de snelheid en dus actuele file-informatie op.

scherm. Tussen de gebruiker en de software zit

medische hulpmiddelen, apps, sensoren in

Wanneer die wordt geaccumuleerd per locatie

meer dan een floppydisc. Er zit een heel leger

machines en apparaten etc. Bij de koop van een

en dag, wordt vooruit plannen mogelijk. Of een

aan dienstverleners tussen. De verbinding loopt

elektrische bolide stemt de koper er mee in dat

rolstoel met een GPS sensor levert tegelijk infor-

over vele schijven en de data kan overal en

locatie-informatie door de leverancier gebruikt

matie voor leveranciers van accu´s én voor navi-

nergens zijn.

mag worden, voor zijn bestwil maar ook voor

gatiesoftwareleveranciers. Deze laatste hebben

die van de leverancier. In de nieuwe workshop

namelijk moeite met het in kaart brengen van

wordt aandacht besteed aan de strategie

bewandelbare routes en gebouwen die toegankelijk zijn met de rolstoel.
Veel bedrijven, ook in de industriële sector, met
ideeën in deze richting hebben moeite met de
uitvoering. In juridische zin moet er namelijk
nogal wat geregeld worden. Dat brengt ons

‘De verbinding loopt
over vele schijven en
de data kan overal en
nergens zijn’

achter de dataverzameling, aan big data, aan
implicaties betreffende de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en vooral, aan hoe goede
afspraken te maken over software en de data
die wordt verzameld en mogelijk weer verkocht.
Slot
Het juridisch goed regelen van de afspraken

al gauw bij vragen als: van wie is de software

over software en data is veel meer dan een

en hoe bescherm ik die, van wie is de data en
hoe verkoop ik die of nog griezeliger: Big Data!

Het klinkt makkelijk: de klant wil gewoon dat

standaard licentiecontract uit de kast trekken.

Hieronder in het kort een toelichting betreffende

het werkt. Maar software werkt nooit zoals het

Het gaat allereerst erom dat over een groot

software en data.

moet en het aantal schakels in de keten wordt

aantal onderwerpen met de klant overeenstem-

steeds langer, de kans op onverwachte gebeur-

ming bereikt moet worden en pas daarna dat

Software

tenissen daarmee ook. In de nieuwe workshop

dit correct op schrift gesteld wordt. Dit vereist in

Vroeger bedoelden we daarmee een

zal duidelijk worden hoe de verschillende

een vroeg stadium een nauwe samenwerking

programma, doorgaans op een floppydisc ofzo.

vormen, van gebruik, van software in elkaar

tussen de leverancier, de klant en een juridische

Je stopt hem fysiek in de computer. Was de

zitten, wat daarvan de voor- of nadelen zijn,

specialist. De nieuwe workshop biedt alvast de

floppy stuk, dan gebruikte je de reservekopie.

welke contracten nodig zijn en vooral wat daarin

eerste ingrediënten om dit proces soepel te laten

Heerlijke tijden waren dat. Tegenwoordig komt

allemaal geregeld kan worden.

verlopen.

software in vele smaken. Het blijft een rij met

MELD U NU AAN VIA STIBAT.NL/TECHNOLOGIEBRANCHE
MELD
U NU AAN
VIA
STIBAT.NL/TECHNOLOGIEBRANCHE
Stibat is aanwezig
op beurs
WoTS.
U kunt ons vinden in hal 7, stand nummer 7F078.
Stibat is aanwezig op beurs WoTS. U kunt ons vinden in hal 7, stand nummer 7F078.

computerinstructies maar die draait bijvoorbeeld

Data

op een, virtuele, server, of op een onbekende

Data, a lot of bits, informatie: a bit that bytes you.

plek in de cloud. De software maakt bovendien

Van elke elektrische auto die rondrijdt, weet de

Voor meer informatie:
federatie.fhi.nl/agenda-categorie/workshop/
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‘Groene groei en een
welvaartssprong door
technologie’
“Ze is nog maar zeven jaar lid van D66 en nu al de running mate van Alexan-

denkt hier dat de overheid honderd procent

der Pechtold” schreef de Volkskrant in 2012. Stientje van Veldhoven was toen

maakt dat iemand zijn vinger opstak. De

duurzaam inkoopt?’, ik ben nog nooit meege-

al twee jaar achter elkaar tot ‘groenste politicus van het jaar’ uitgeroepen. In de

overheid koopt voor 60 miljard per jaar in.

lopende zittingsperiode van de Tweede Kamer ‘zit’ Van Veldhoven op de

Daar liggen enorme kansen voor innovatieve

dossiers Energie & Klimaat; Milieu; Duurzaamheid; Spoor; Buitenlandse

de ene gemeente zie ik dat bij een bouwpro-

bedrijven die duurzame oplossingen bieden. Bij

Handel; Ontwikkelingssamenwerking. Een interessante mix. Niet een Kamerlid

ject uit budgettaire overweging de isolatie wordt

dat voortdurend de spotlights opzoekt en achter hypes aanrent, maar een

eist dat alle toegepaste onderdelen van het

politiek talent dat kiest voor inhoud. Hoe kijkt zij aan tegen de thema’s die voor
de technologiebranches van FHI van belang zijn?

geschrapt, terwijl een andere gemeente keihard
gemeentehuis opnieuw gebruikt kunnen worden
als dat gebouw wordt ontmanteld. D66 wil dat
de overheid echt duurzaam gaat inkopen en
aanbesteden.

TEKST KEES GROENEVELD

Welke rol zou gebouwautomatisering
kunnen spelen?
“De bouw, vastgoed, is een geweldig interessante sector. We moeten vooral kijken naar de

“Wat me beweegt om politiek actief te zijn? Ik

sprong maken, daar geloof ik in. Technologie

bestaande voorraad gebouwen. Bij nieuwbouw

heb me altijd ingezet voor de publieke zaak,

is echt de sleutel.” De koppeling naar het inter-

is het relatief makkelijk om nieuwe technologie

in Europa, maar ook bij het Ministerie van

nationale maakt Van Veldhoven moeiteloos.

toe te passen. De interessante uitdagingen

Economische Zaken. Innovatie, onderzoek en

“De sleutel ligt in de groeilanden, in Azië, vooral

liggen bij oudbouw, ook daar zie ik prachtige

ontwikkeling, dat zijn vanouds mijn onderwerpen.

India, en in Afrika. Het is belangrijk om voor

voorbeelden van verduurzaming. Het probleem

Sinds Jan Terlouw zit duurzaamheid in het DNA

en met die landen technologie te ontwikkelen

van de vastgoedketen is dat daar nog steeds

van D66, maar het is ook echt de grootste

over het fossiele tijdperk heen. Dat is ook in ons

‘split incentives’ bestaan”.

uitdaging voor de komende dertig jaar. Daarom

belang.

We zijn verrast dat Van Veldhoven haar

heb ik bij mijn start in de Kamer gevraagd om

huiswerk zo goed heeft gedaan. Dat is precies

deze portefeuille.”

het probleem waar de FHI-branche Gebouw

Wat is de relatie tussen duurzaamheid
en technologie?
“Ik verwacht heel veel van technologie. Van alle
brandstof die een auto verbruikt, wordt niet meer
dan twee procent daadwerkelijk gebruikt om de

‘Als we de keten beter op
orde krijgen is er veel te
verdienen’

SIGNALEMENT 02/2016

concentreert op optimalisatie van zijn stukje en
alles vervolgens bijna letterlijk ‘over de schutting’
gooit. Garantie voor suboptimalisatie van de
keten en oorzaak van mislukken van automatiseringstoepassingen. “Via minimumafspraken en
labelling van duurzaamheidseisen gebeurt het

inzittende te verplaatsen. De rest van de energie

HAAGSE
BABBEL

Automatisering op hamert, dat elke schakel zich

die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt

Hoe zit dat met onze overheid als

één en ander, maar dat is absoluut niet sluitend

om het gewicht van de auto te verplaatsen of

‘launching customer’?

en zeker niet voldoende. Als we de keten beter

wordt via het koelsysteem afgevoerd. Dat moet

“Er moeten wel de juiste prikkels zijn. Er bestaat

op orde krijgen is er veel te verdienen, maar het

toch beter en slimmer kunnen? Ik geloof in groei.

een afspraak dat de overheid 100% duurzaam

is monnikenwerk.”

Groei is goed. Maar het moet wel groene groei

zal inkopen. Maar dat wordt niet gemonitord.

We confronteren het Kamerlid met het begrip

zijn. Met technologie kunnen we een welvaarts-

In zaaltjes in het land vraag ik wel eens: ”wie

‘commissioning’, dagelijkse praktijk in de

Lees verder op de volgende pagina
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Conjunctuur
industriële automatisering, maar in de

één procent van het Bruto Binnenlands

vastgoedketen niet of nauwelijks geac-

Product besteed wordt aanR&D Dat halen

cepteerd. “Daar wil ik heel graag met jullie

we niet. Natuurlijk moet een deel van het

over nadenken, hoe we iets dergelijks op

bedrijfsleven komen, maar we mikken

systeemniveau ingevoerd zouden kunnen

zowel op fundamenteel als op toegepast

krijgen.” De afspraak staat.

onderzoek. Want waar gaat Europa haar

Het gestage herstel na de grote recessie zet in de periode 2018-2021

welvaart in de toekomst uit halen? Niet uit

door, zowel internationaal als in Nederland. De wereldeconomie groeit

Als we naar de industrie kijken, de

gratis grondstoffen, zoals ons gas, en niet

met gemiddeld 4% per jaar, de Nederlandse economie met 1,8%. Het

biotransitie, hoe gaan we die van de

uit lage lonen. Het gaat om de geogra-

internationale beeld is echter met onzekerheden omgeven (door o.a.

grond krijgen in bijvoorbeeld Europoort?

fisch hier geconcentreerde kracht van

Brexit, aanhoudende terroristische dreiging, het monetaire beleid in

2

“Daar is nieuw langetermijnbeleid nodig.

mensen. We moeten het in Nederland

Europa en de VS en de groei in China), waardoor de groei lager uit kan

1

Nu wordt er nog vier miljard uitge-

hebben van innovatiekracht en investeren

komen en verder herstel uitblijft.

0

geven in de bijstook van biomassa in

in de infrastructuur die daar voor nodig is,

kolencentrales. Dat levert banen op in

zoals onderwijs, onderzoek en labora-

In lijn met het economisch herstelen gesteund door een lichte stijging van

Canada, maar doet niets voor de struc-

toria.”

de olieprijzen zal de inflatie in het eurogebied toenemen naar gemiddeld

turele versterking van de Nederlandse

Economie herstelt gestaag

om onze industrie te helpen bij de over-

daaraan bijdragen?

schakeling naar een biobased economie.

“Dit is een goed punt. Onze high tech

D66 wil in de volgende regeerperiode

start ups moeten inderdaad meteen

extra geld uittrekken voor onderzoek

Europabreed kunnen opereren. Het is

en innovatie. Dat geld zou beschikbaar

hier nog steeds moeilijker om door te

moeten komen voor bedrijven die

groeien dan in de VS. Samenwerking

De NEVI PMI® kwam in juni uit op 52.0. Dit is een

echt met oplossingen komen voor

in allerlei ‘valleys’ binnen Nederland is

daling vergeleken met de 52.7 van mei en wijst

verduurzaming.”

mooi, maar hoe kom je die valley vervol-

70

op de kleinste verbetering in vier maanden. De

65

gens uit? Als ik hoor hoe jullie als FHI dat

exportorders daalden voor het eerst in vier jaar,

60

zij het licht.

55

De Nederlandse producenten maakten in juni

50

opnieuw melding van een toename van de pro-

45

2013-2017

De groei van de
werkgelegenheid is nodig
om de ouput gap te sluiten

2018-2021

ductie. In juni stegen zowel de verkoopprijzen in
de Nederlandse productiesector, voor de eerste
keer in zeven maanden, als de gemiddelde
inkoopkosten voor de Nederlandse productiebe-

50 = geen verandering met voorafgaande maand

Toenemende groei

40
35
30
25

drijven, voor de eerste keer in tien maanden.

Toenemende produktie afname

2000

2002

2004

= Seizoensgecorrigeerd

2006

2008

2010

2012

2014

2016
Bron: NEVI

= Ongecorrigeerd

Bron: NEVI

met de ambassade attaché’s, dan word

Ondernemers positief gestemd

markt. Het grondstoffenakkoord moet

ik daar trots van. Ik ben zelf Technisch

Voor het tiende kwartaal op rij is het vertrouwen

Ondernemersvertrouwen Nederland

worden uitgebreid tot land en tuinbouw.

Wetenschappelijk Attaché geweest. De

van de ondernemers fors positief. Het onderne-

20

Vervolgens kunnen we dan ruimte maken

aanpak voor maatwerk die jullie kiezen,

mersvertrouwen voor het tweede kwartaal van

voor decentralisatie van productie, ook

daar zouden we meer ruimte voor

2016 komt iets lager uit dan een kwartaal eerder.

van basisproducten.” Hier horen we een

moeten maken.”

In 2011 bereikte het ondernemersvertrouwen met

10

10,1 de hoogste stand sinds de meting in 2008.
De afspraak wordt meteen gemaakt. We

Daarna verslechterde het sentiment tot -11,7 in

gaan een datum prikken voor een werk-

2013. Sindsdien is er sprake van een opgaande

bezoek bij een aantal FHI-lidbedrijven.

trend in het ondernemersvertrouwen. De laatste

Wetenschaps Agenda?

vier kwartalen lijkt het ondernemersvertrouwen te

“De D66 doelstelling is dat ten minste

stabiliseren.
Bron: Conjuctuurenquête Nederland –
Tweede kwartaal 2016
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Exportorders dalen

doen voor de nanotechnologie bedrijven

What about de Nationale

2023
De output gap
sluit in 2023

2008-2012

in de markt, met name in de energie-

ze praat!

Negatieve output gap

Bron: Centraal Planbureau

Daarbij zie ik enorme veranderingen

politicus die blijkt te weten waarover

1,8% bbp-groei

-2

-4

technologiebedrijven, hoe kan de overheid

De bbp-groei is 1,8% per jaar; deze
is opgebouwd uit potentiele groei
(1,6%) en inhaalgroei (0,2%).

-1

reële termen wordt de lange rente licht positief.

aan pilotplants voor biobased processen

Ramingsperiode

3

-3

En dan de internationalisatie van onze

% bbp

4

1,5%. In nominale termen loop de lange rente op naar 1,8% in 2012; in

economie. Dat geld zou beter besteed zijn

‘Bijstook van biomassa levert banen op in
Canada, maar doet niets voor de Nederlandse
economie’

5

0

-10

-20

2010

2011

2012

2013

2014
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Bron: CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW
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Lithium-markt
explodeert
What about milieu en veiligheid?
Het gebruik van lithium-ion batterijen groeit exponentieel. Iedereen herkent dat van de elektrische auto’s en fietsen, maar
het gaat veel verder. Alle ‘smart’ technologie toepassingen, decentrale automatisering en mobiele communicatie, van
smart industry tot en met smart cities, smart health care en smart labs, overal worden nu ‘industriële batterijen’ toegepast.
Het is niet alleen dat de markt voor litium-ion batterijen explodeert, waardoor recycling een groeiend maatschappelijk
issue wordt. De groei in gebruik en opslag van dergelijke batterijen vergroot ook de omvang van de veilgheidsrisico’s.

TEKST KEES GROENEVELD

Tien jaar geleden werden nog massaal al dan

verplichtingen voor elk bedrijf dat een apparaat

Daarmee voldoe je als bedrijf aan alle verplich-

niet oplaadbare nikkel-cadmium, NiCd, batterijen

levert met een batterij. Iedere producent of

tingen en bovendien laat je aan de buiten-

gebruikt. Nu is alles lithium-io, Li-Ion. Overheden

importeur van bijvoorbeeld een kerstkaart met

wereld, vooral aan klanten, zien hoe duurzaam

willen de risico’s beheersbaar maken, liefst tot

een muziekje, is batterijleverancier en verplicht

je opereert. ”Die wens blijkt te groeien. Zo

nul reduceren en ontwikkelen daartoe voort-

de inzameling en recycling daarvan te regelen.

weigerden voorheen bijvoorbeeld bepaalde

durend nieuwe wetgeving. Om veilige en

Dat kun je als bedrijf zelf doen en melden bij

supermarkten batterijen in te zamelen omdat

verantwoorde batterijeninzameling te regelen

de overheid, of, veel slimmer, aanhaken bij het

men angst had voor de combinatie chemie/

en aan de wetgeving te kunnen voldoen, werd

inzamel en recycling netwerk.

voedsel. Die gedachte is nu omgeslagen
vanwege de urgentie. Elke supermarkt wil nu

in 1995 door de producenten en importeurs van
batterijen in Nederland STIBAT opgericht. En als

Genoeg reden voor Signalement om te spreken

maar wat graag laten zien hoe goed hij het

non profit organisatie, richt Stibat zich nu op

met Jan Bartels en Joas van Lent. Joas was

doet.” Van Lent geeft eerlijk toe dat hij bij de

de hele keten van producenten en leveranciers

voorheen manager bij RTA en nu bij Stibat.

introductie van Ecotest wat sceptisch was of het

van apparaten waarin lithiumbatterijen worden

Zijn verantwoordelijkheid voor de Ecotest voor

wel zou aanslaan. “We dachten ‘dat gaat nooit

toegepast. Dus ook tot de bedrijven die zijn

bedrijven vormt de directe aanleiding om

lukken’. We vragen zo veel informatie over het

aangesloten bij de FHI-branches.

te praten.

bedrijfsproces. Maar nu het aanslaat, draait de
vraag om. De gebruikers van Ecotest willen extra
informatie nu ze ontdekken hoe ze hun bedrijfs-

“We hebben een boodschap voor industriële
bedrijven” meent Stibat-directeur Jan Bartels.
“Wij zijn een door de overheid erkende en
aangewezen organisatie om de inzameling van batterijen te regelen. Net zoals de
door FHI-opgerichte stichting RTA (Recylcing

Technologische Apparatuur, deze stichting is
opgericht om complete afgedankte apparaten in
te zamelen en te recyclen, red). Met de enorme

‘Elke producent van

een kerstkaart met
een muziekje is
batterijleverancier’

processen er mee kunnen verbeteren. Daarmee
ontstaat een veel beter, positief imago.”
Bedrijven die zijn aangesloten bij FHI en/of bij
RTA kunnen bij Stibat terecht voor advies over
hoe om te gaan met batterijen. De drie organisaties zijn met elkaar in gesprek over verdergaande samenwerking bijvoorbeeld bij het
inzetten van Ecotest.

toename van de verspreiding van lithium-ion
batterijen, ook in de industrie, wordt het onvermijdelijk om ons te richten op de gehele waar-

“Ecotest is een tool om de duurzaamheid van

deketen, niet alleen vanwege de inzameling,

een bedrijf te meten. Met deze tool kunnen

maar ook vanwege de veiligheid bij gebruik en

bedrijven hun eigen organisatie van de duur-

opslag. Overigens zijn er vanwege wettelijke

zaamheidsketen onder controle krijgen.

Info: joas.van.lent@stibat.nl of
andreas.meijer@fhi.nl,
www.stibat.nl en www.stichtingrta.nl

Een langzaam exploderende batterij
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Cyber Security en risicovolle
industriële processen
In het conferentieprogramma van WoTS is het cyber
security seminar een belangwekkend onderdeel.

Algenkweekreactor is
Exciting
Technology

Ook de automatisering van industriële processen bij een
bedrijf als Shell ontkomt niet aan steeds meer genetwerkte

De algenkweekreactor van Wageningen UR is één van

verbindingen, digitale systemen die gevoelig kunnen zijn

de spannende demo’s die verspreid over de beursvloer

voor virale problemen. Hetzelfde geldt voor energienetwerk-

samen het onderdeel ‘Exciting Tedchnology’ vormen

beheerder Liander. De twee bedrijven die grote verant-

tijdens WoTS.

woordelijkheid kennen als het gaat om maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor veiligheid en beschikbaarheid,

Wageningen UR doet al geruime tijd experimenteel

durven het aan om tijdens dit seminar te komen vertellen hoe

onderzoek naar grootschalige kweek van algen. Met de

ze daar mee omgaan. Uiteraard ook om hun leveranciers

slimme en compacte algenkweekreactor kunnen voor

op het juiste spoor te zetten. Dat het bekende Nederlandse

specifieke algensoorten de optimale groeiomstandigheden

software beveiligingsbedrijf FOX IT ook optreedt in dit seminar,

worden onderzocht. Welke omstandigheden stimuleren de

betekent dat het echt belangwekkend wordt.

groei en wat frustreert juist de ontwikkeling van algen? In

Vanuit de nationale normcommissie NEC 65 is er input op

de demo in hal 7 van de Jaarbeurs wordt met gekleurde

basis van de gedachte dat standaardisatie kan helpen de

vloeistof de reacties zichtbaar gemaakt.

risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken.
De ontwikkelwerkplaats van WUR bouwt dit soort specifieke
hoogwaardige apparatuur en proefopstellingen voor onder-

dinsdagochtend 4 oktober, Marijkezaal, Jaarbeurs Utrecht

zoekers aan de universiteit. Ook researchers van buiten de

Definitief ontwerp
WoTS-badge

universiteit kunnen desgewenst gebruik maken van de

Inzicht in chromotografie in de dagelijkse praktijk

apparatuur van de ontwikkelwerkplaats.

Het definitieve prototype van de

is speciaal vanwege zijn afwerking. Er is

WoTS-badge is inmiddels zowel

een wit soldeermasker op de onderkant

functioneel als op compatibiliteits-

en aan de bovenkant een wit/zwart

richtlijnen getest en goed bevonden.

combinatie. Hiervoor is de PCB PIXture

Chromotografie is misschien

chromatografie en dataverwerking

Hiermee is een belangrijke stap gezet

technologie gebruikt; de technologie om

wel de belangrijkste techniek in

komen aan de orde in presentaties

in het ontwikkelproces. Al meer dan

een foto af te beelden met traditionele

analyse laboratoria. Als schei-

van DSM, Water-link, de grootste

duizend beursbezoekers hebben

soldeermaskertechnologie. De print is

dingstechniek al meer dan

waterproducent van Vlaanderen,

zich gemeld om in oktober tijdens

verder afgewerkt met een goudfinish.

honderd jaar bekend, maar in

Shell Technology Centre, Leiden UMC

de WoTS beurs een gadget bijeen te

Daarnaast wordt er ook een overlay

haar toepassing nog voortdurend

en Nuplex Resins.

verzamelen door langs verschillende

print geproduceerd. Deze print wordt

in ontwikkeling en inmiddels

Er is van alles te leren over de

stands te gaan voor componenten.

door middel van vier pressfit pinnen

‘high tech’.

toepassing van GCxGC-ToF MS, twee

boven de bestückte LED-componenten

dimensionale gaschromatografie

In totaal zijn er 1.400 gadgets beschik-

geplaatst. De functie hiervan is om

Prachtig dat een aantal mensen

‘time of flight’ massa spectometrie,

baar. Het eindproduct is een slimme

het licht van de LED’s mooi gelijk-

uit vooraanstaande laboratoria op

en van de toepassing van nieuwe

badge, functioneel te maken via een

matig te verdelen en zo stervorming te

WoTS komt vertellen hoe zij heden

LC-MS instrumentatie, liquid chroma-

app. Achteraf kan de device ook als

vermijden. Dat maakt de display beter

ten dage werken met de nieuwste

tology mass spectrometry.

klok of wekker gebruikt worden.

leesbaar.

De print van de WoTS-badge is een

technieken. Onderwerpen als
monstervoorbereiding, kolomge-

dinsdagmiddag 4 oktober,

1.6mm dikke 4-laags print gemaakt van

De gadget is op de beurs in vier

bruik, 2D chromatografie, klinische

zaal Quest, Jaarbeurs Utrecht

Isola IS400 materiaal. De print heeft een

simpele stappen te verzamelen.

standaard technologie klasse 6C maar

SIGNALEMENT 03/2016

MN

20

21

Zo gezegd, zo geschreven

Van Raalte opvolger
Van Schagen als FHI
federatievoorzitter
Per 1 juli is Willem van Raalte de nieuwe voorzitter van de federatie van technologiebranches FHI.
De oprichter en DGA van het laboratorium technologiebedrijf Da Vinci Solutions neemt de hamer over

“Laag bij de grond kun
je niet zo heel ver kijken.
Maar het is wel waar
mensen werken.”

“We dachten, nu gaan wij en onze kinderen helemaal
over op digitaal speelgoed, maar dat gebeurde niet.”
Poul Schou, senior vice president product development van LEGO Group,
in NRC Handelsblad van 14 mei 2016, naar aanleiding van de beste
jaarcijfers ooit van LEGO, sprekend over de grote crisis bij LEGO rond
de eeuwwisseling.

Tomás Sedlácek, voormalig adviseur
van Václav Havel en lid van de
nationale economische raad van
de Tsjechische regering, in zijn boek
‘De economie van goed en kwaad;
Een zoektocht naar economische
zingeving van Gilgamesj tot Wall
Street’, Scriptum, 2013.

van Eric van Schagen, president van familiebedrijf Simac.

“Hij kan zo hoog zijn als wat, hij komt van heel laag, namelijk,
uit de onderbuik van een vrouw. Dit is de boodschap van mij aan
alle mannen.”
Astrid Roemer, auteur en winnaar van de P.C. Hooftprijs 2016, in het programma
Kunststof op Radio 1, 24 april 2016.

“Na nine eleven voelde ik erg de behoefte te ventileren
wat ik er van vond. Zo ben ik de meningenindustrie
ingerold.”
Elma Drayer, columnist, schrijver, radiocommentator, in Nederlands
Dagblad donderdag 2 juni 2016.

MICRONANO TECHNOLOGIE
Van Schagen was zes jaar federatievoorzitter en eerder bestuurslid en voorzitter van de
FHI branche Industriële Elektronica. Van Raalte deed branchebestuurservaring op in de FHI
branche Laboratorium Technologie, eerst als bestuurslid en later als branchevoorzitter.
In een bijeenkomst met de leden van de branches op 9 juni jongstleden werd
Van Schagen uitgebreid geëerd, ondermeer met een heel persoonlijke speech van
Hans van Breukelen. Willy van der Kuilen, oud-voetballer van PSV, overhandigde een
ere-shirt van de club aan de scheidende voorzitter. De nieuwe voorzitter, Van Raalte, is
afkomstig uit de Rotterdamse regio en aanhanger van de club van Zuid.

FOTOGRAFIE HENK TUKKER
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“Ondernemers blijken zich
nog steeds te moeten
verexcuseren als ze
idealist zijn via een bv.”
Willemijn Verloop, oprichter en
bestuurslid van WarChild Nederland
en oprichter/directeur van Social
Enterprise NL, tijdens haar lezing
voor het ondernemersplatform van
de ChristenUnie in Soesterberg,
maandag 30 mei 2016.
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De datacenters op het Science Park
Amsterdam staan boven de grond.
De energievoorziening daarvoor heeft alles te
maken met Dutch Tech Underground: de WKO,
warmte koude opslag. Technologie die in
Nederland volop in ontwikkeling is.
Op Science Park Amsterdam is FHI Gebouw
Automatisering lidbedrijf Unica degene die de
realisatie heeft gedaan. Een bijzonder staaltje
technologie is tot stand gebracht door Re3Com
Coneco, ook lid van de FHI-branche GA: het
koppelen van de verschillende systemen van
de gebouwen die samen aangesloten zijn op
de WKO installatie en energie uitwisselen,
het Johnson Controls systeem van Amsterdam
University College en het Priva systeem van
Nikhef.

FOTOGRAFIE: INTERACTIONS.ORG
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De Large Hydron Collidor van CERN in
Zwitserland is de grootste deeltjesversneller
ter wereld, met een omtrek van 27 kilometer,
175 meter onder het aardoppervlak.
Hier werd het Higgs deeltje aangetoond.
FHI lidbedrijf uit de branche industriële
elektronica Incaa Computers in Apeldoorn,
ontwikkelde, bouwde en installeerde het
data-acquisitiesyteem van de test benches
voor de supergeleidende magneten in de
tunnel, al in de jaren negentig van de vorige
eeuw. Voor de geplande upgrade van de
deeltjesversneller heeft Incaa Computers recent
een nieuw ontwerp gemaakt voor het
belangrijkste onderdeel van het testsysteem,
een nieuwe transient recorder/ADC module,
een 16 kanaals 200kHZ ADC module voor
simultaan sampling. De software voor
besturing en data analyse wordt ontwikkeld
met LabVIEW en LabVIEW-RT.

FOTOGRAFIE: CERN
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De Wise Motes, autonome sensoren, die
Incas3 heeft ontwikkeld, worden toegepast
bij het in kaart brengen van ondergrondse
olievelden in Canada. Incas3 in Assen werkt
daartoe samen met het Petroleum Technology
Research Center, PTRC. Oliewinning in
Saskatchewan is moeilijk en kostbaar.
Tot nu toe kon slechts 8 procent van de
46 miljard barrels worden gewonnen.
De Wise Motes halen data op uit reservoirs
onder de grond, informatie over druk en
temperatuur in de bodemformatie. De Wise
Motes worden ook toegepast voor onderzoek
naar ecosystemen onder de grond.

FOTOGRAFIE: INCAS3
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Illumina’s Shane Bowen
top keynote op MicroNano
Conference
De Apple van de biotech vaardigt
researchbaas af naar Amsterdam
MICRONANO TECHNOLOGIE

“Ik kom graag naar Amsterdam. Eigenlijk had ik vorig jaar al naar de conferentie willen komen, maar nu ik ben gevraagd
als keynote speaker is dat helemaal mooi.” De organisatie van de International MicroNano Conference van komende
december in Amsterdam heeft met Shane Bowen echt een topper binnen. Zijn bedrijf Illumina zou je de Apple van de
biotechnologie kunnen noemen. In 1998 opgericht in Silicon Valley, de laatste zes jaar in omzet verdubbeld naar twee
miljard dollar per jaar en in 2014 door MIT uitgeroepen tot ‘the world’s smartest company’. Wat ze doen? In heel hoog
tempo voortdurend nieuwe en goedkopere apparatuur ontwikkelen om DNA uit te lezen. In augustus vorig jaar schreef
het tijdschrift De Ingenieur over een ‘appstore voor je DNA’ in verband met Illumina. Het is de doorbraak van preventieve
diagnostiek op basis van geninformatie.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE ILLUMINA

continu scannen en scouten what’s in store for

menteel onderzoek doen. Maar er is de laatste

strategie. Dat bedrijf richt zich op early cancer

Conference. We beleven een sensitive time.

the future, welke trends zijn maturing? Daar is

jaren een transitie gaande richting diagnostiek

detection.

Toepassingen in de Life Sciences stellen andere

een conferentie zoals jullie die organiseren een

platforms en zelfs richting treatment. We gaan

perfecte gelegenheid voor. Dat raakt aan mijn

van de research omgeving naar de diagnos-

In Nederland is Organ-on-a-Chip nu hot. Is

tweezijdige verantwoordelijkheid. Ik kijk naar

tiek arena, van genotyping naar health issues.

Illumina daarin ook actief?

mogelijkheden voor nieuwe partnerships en ik

Is fascinerend om mee te maken. Op basis van

“We doen wel single cell sequencing, maar niet

ben voortdurend op zoek naar future people for

mijn eigen data en die van mijn vrouw weten

met orgaancellen. Ik weet dat op dit gebied veel

my team.

we heel veel over onze kinderen, al voordat

gebeurt in Nederland, maar het is nog early

‘Zo’n conferentie in

Amsterdam
is ook gewoon fun’

randvoorwaarden dan de halfgeleidermarkt. Wij
kunnen ons defects veroorloven op een silicium

wafer. En ik zie een next generation nanofabrication die komt van nieuwe materialen, moleculair
bepaalde selfassembly.” (let op de opvallende

synergie met het verhaal over het Nederlandse

ze zijn geboren. Dat is ook de grootste markt,

stage research, puur academisch, bij univer-

ARC CBBC elders in dit nummer van Signalement

Het is dus veel netwerken en voor mij is zo’n

die van de prenatale testen. Dat wordt nu veel

siteiten. Wij willen steeds zo snel mogelijk uit

red.)

conferentie in Amsterdam ook gewoon fun. Ja

minder onvriendelijk omdat er geen bloedmon-

de academia komen naar de markt. Daarom

Als een product in de markt explodeert, dan

ik ontmoet daar zeker ook bekenden, want we

sters meer nodig zijn dankzij onze techno-

doen we ook zaken met kleine en middelgrote

zorgen wij dat we een meerderheidsaandeel

“Nu we elkaar zo spreken, moet je weten dat

“Wij maken de tools voor DNA. Ik leid binnen de

doen al zaken met verschillende bedrijven die bij

logie.”

bedrijven. Die hebben het voordeel van rapid

hebben in het bedrijf dat de technologie levert

ik tijdens de conferentie in Amsterdam mijn

company het nanofabricaton department. Dat

MinacNed zijn aangesloten.”

respons time. Wij bewegen heel snel. We maken

waar we mee werken. Dat is extreme risky.”

verjaardag vier.”

deel van het bedrijf vervult de brugfunctie van

Bowen voert de recente overname van een klant

al de stap naar kostenreductie en kwaliteitscon-

Werkelijk? Op 13 of op 14 december?

research naar productontwikkeling. Wat wij doen

Waar realiseert Illumina op dit moment vooral

van Illumina aan als illustratie van deze ontwik-

trole voordat een product de markt op komt.

Heeft Shane Bowen nog een boodschap

“De veertiende”

is derisking technology. Dat betekent een twee-

haar omzet?

keling. Ook de aankodinging van de oprichting

Die fase is voor kleine bedrijven lastig. Zelfs

voor Nederland?

Daar drinken we een biertje op.

zijdige feedback loop, met directe impact op de

“Bij academia, zowel binnen universiteiten als

van Grail Company, een nieuwe spin-out, waarin

grotere foundries hebben daar moeite mee. De

“Ja zeker, jullie moeten beseffen dat het een

omzet. Om dat goed te kunnen doen moeten we

bij bedrijven, met name bij degenen die funda-

onder andere Bill Gates investeert, past in de

uitdaging is om de productprijs laag te houden.

hele interessante timing is voor deze MicroNano
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Vermogenselektronica cruciaal
voor het nieuwe rijden

Wat wilt u lezen?
Het is een standaard onderwerp bij de opzet van events, beursactiviteiten en beurzen. Welke berichten brengt u aan de orde bij uw
relaties, potentiële en daadwerkelijke klanten? Vertelt u hoe mooi
de nieuwe versie van sensor X.25 is of gaat u in op de specificaties van uw klant? Schrijft u een artikel over de toepassing van uw
producten binnen een baanbrekend project of laat u een animatie

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

zien, hoe de oplossing bij een eindgebruiker te realiseren is?

Sinds een aantal jaren is vermogenselektronica weer helemaal ‘hot’. Na een periode waarin het vakgebied

De vraag is dan volgens mij: wat zou je zelf willen lezen, zien

werd geassocieerd met ‘nerds op leeftijd’, zijn het nu juist de progressieve visionairs die power electronics

of beleven?

koesteren en omarmen. Het heeft alles van doen met het streven naar duurzaamheid, in combinatie met

Ik denk dat er wat volksstammen geïnteresseerd zijn in LoRa

behoud van onze verworvenheden qua energie en vooral mobiliteit.

netwerken. Ik denk ook dat heel veel gadgets, auto’s en smartphone interesse wekken door de grote hoeveelheid specs die op
je afkomen. Als ik de artikelen over de TU Delft Hyperloop lees,
dan wil ik zo’n prototype toch heel graag aanraken. Maar de

TEKST KEES GROENEVELD BEELD FORZE DELFT

cruciale vraag blijft: “what’s in it for me?’.

‘Ontvanger kan zijn lol op’

Daarom wordt er zo’n nadruk op dit onderwerp gelegd bij de
communicatie rond de collectieve marketing. Als de ontvanger
van een mail, bewust of onbewust, denkt dat er vooral ‘iets in
zit’ voor de zender van de boodschap, dan denk ik de reactie te
kunnen voorspellen. Er moet dus ‘iets inzitten’ voor de ontvanger.
De ontvanger van berichten over de World of Technology &
Science kan zijn lol op. Topsprekers rond Industry 4.0, Robotica en
Cyber Security die de mensen in de zaal meenemen door concretisering. Exciting Technology met een flight simulator, ASML en de
genoemde Hyperloop. Een hackathon met vier studententeams en
een grote ladingen aan seminars, beursprojecten en exposanten.
Onze gezamenlijke uitdaging is goede communicatie in augustus
en september, om relaties, klanten en potentials te tonen wat er
voor hun in zit.
Op het Vermogenselektronica Event van de

Green Team Twente won onlangs brons bij

De relevantie van en voor elektronica blijkt

FHI-branche Industriele Elektronica in juni van dit

de Shell EcoMarathon in Londen, in de Urban

ondermeer aan het grote aantal bedrijven uit

Volgend jaar in juni is er weer

jaar werd dit heel manifest. Twee flitsende race-

Concept waterstofklasse. Het studententeam

FHI branches dat is betrokken bijvoorbeeld bij de

een Vermogenselektronica Event,

bolides die worden aangedreven door elektro-

Forze-Delft is met de Forze VII deelnemer bij de

ForzeVII: ABT, Azteco, Bürkert, Delta Elektronika,

voor het achtste jaar op rij.

motoren op waterstof, stalen daar de show; de

Supercar Challenge op 6 en 7 augustus op

Farnell element 14, Nijkerk Electronics, Würth en

www.vermogenselektronicaonline.nl

H2.Zero van Green Team Twente en de alweer

het TT-circuit in Assen, tussen allerlei bezine

Yokogawa. Duurzaamheid door technologie in

zevende versie van de Forze van Forze-Delft.

raceauto’s.

de praktijk.

PAUL PETERSEN
p.petersen@fhi.nl
SIGNALEMENT 03/2016
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Eindelijk een opleiding
‘Systeemarchitect
Gebouwautomatisering’
GEBOUW AUTOMATISERING

Komende maand oktober start de opleiding ‘Systeemarchitect Gebouwautomatisering’. Het wordt een pittige post-HBO
opleiding die is ontwikkeld op initiatief van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering samen met het opleidingsinstituut
TVVL. De Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering werd in 2011 opgericht om te zorgen dat er in gebouwen
echt functioneel werkende systemen komen, dat de gebruiker krijgt wat hem is beloofd en wat hij mag verwachten.

Advertentie
drukker

TEKST LIESBETH ZIJLSTRA FOTOGRAFIE HC REGELTECHNIEK

De leveranciers van automatiseringssystemen

Belangrijk onderdeel van de opleiding is ‘soft

in technologie in gebouwen op een hoger

in gebouwen zijn voor een deel dezelfde als

skills’. De systeemarchitect moet in zijn rol

waarde- en beslissingsniveau moet worden

automatisering in de industrie in gebouwen:

anderen zodanig kunnen overtuigen en sturen,

benaderd en afgehandeld, dan nu nog vaak

Honeywell, Schneider Electric, Siemens, Johnson

dat het systeem dat hij heeft ontworpen overeind

gebeurt.

Controls. Die kennen heel goed de noodzaak om

blijft en niet wordt aangetast door de verleiding

systeemarchitecten in te zetten bij implementatie.

om te beknibbelen of te improviseren. ‘Een half

Bovendien moeten systeemarchitecten recht

systeem is geen systeem.’

overeind blijven als partijen in de waardeketen
uit kostenoverwegingen gaan morrelen aan de

De brancheorganisatie verwacht dat jaarlijks

consistentie van een ontworpen systeem, ten

dertig tot vijftig systeemarchitecten kunnen

koste van de functionaliteit. Dat de branche van

worden opgeleid. Uiteindelijk zal elk bedrijf dat in

meet af aan binnen FHI heeft geopereerd hielp

de markt actief en succesvol wil zijn als system

daarbij. In de branches Industriële Elektronica en

integrator, een aantal opgeleide systeemar-

Industriële Automatisering wordt de centrale rol

chitecten nodig hebben. Daarnaast zullen de

van systeemarchitecten al decennia lang erkend

engineerings- en adviesbureau’s die actief

en gepraktiseerd.

zijn in de vastgoedmarkt, deze discipline ook
steeds meer in huis moeten hebben. Tenslotte

De opleiding die nu gaat starten bestaat

zullen de trends naar Internet of Things en

Kandidaten voor de opleiding dienen ten

uit drie hoofdthema’s: Gebouwbeheer &

Smart Buildings/ Smart Cities de behoefte aan

minste één hbo/wo-opleiding als basis te

ICT, Methodieken & Skills en Functionele

systeemarchitecten enorm laten toenemen.

hebben in verband met het vereiste werk- en

subsystemen & Installatietechnieken die

De brancheorganisatie en TVVL hebben zich ten

denkniveau.

onderdeel kunnen zijn van een gebouwauto-

doel gesteld om de opleiding zo veel mogelijk

matisering architectuur. Het is een opleiding

‘future proof’ te maken en te houden. Nieuwe

voor professionals binnen de gebouwauto-

technologische ontwikkelingen moeten ingepast

Intekening voor de opleiding is mogelijk via

matisering die zich willen ontwikkelen tot

kunnen worden.

www.tvvl.nl of via een email bericht aan
Liesbeth Zijlstra van de FHI-branche Gebouw

technoloog in leidende verantwoordelijkheid.
Zij vertalen de functie eisen van de gebouw-

Met de ontwikkeling en implementatie van deze

Automatisering l.zijlstra@fhi.nl. Voor mede-

eigenaar en -gebruikers naar adequate en

opleiding op post-HBO niveau, verwacht de

werkers van bedrijven die zijn aangesloten bij

consistente systeeminvulling in de automa-

brancheorganisatie de hele waardeketen van

de brancheorganisatie geldt, uiteraard, een

tisering en beheer van gebouwen.

vastgoedontwikkeling, -realisatie en -beheer

speciaal ledentarief voor het volgen van de

duidelijk te kunnen maken dat investeren

opleiding.
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Ambitieus programma voor
nieuwe chemie

indienen. De criteria om lid te worden
zijn vastgelegd, daarnaast worden ook
personen actief benaderd om zich aan
te melden. Naast de drie grote partijen
die meedoen, kunnen ook andere

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

bedrijven aansluiten op basis van
het kopen van ‘tickets’ voor bepaalde

“Hoe kunnen we ‘the best The Netherlands has to offer’ bundelen om nieuwe chemie te ontwikkelen? Hoe vinden we

programmaonderdelen.” Er zijn volgens

nieuwe ‘chemical pathways’ waarmee we uit een scala van onorthodoxe bronnen chemie kunnen maken en daar ook

Weckhuysen allerlei vormen van participatie mogelijk, als het maar past

nog economisch rendement mee kunnen halen?” Professor Bert Weckhuysen, vernederlandste Vlaming, hoogleraar aan

binnen de brede scope van CBBC .
Het moet dus wel gaan om chemie en

de Universiteit Utrecht, bewijst zijn didactische bekwaamheid door kort en bondig uit te leggen wat hij wil samen met zijn

chemische technologie.

kompanen van de Universiteit Groningen en TU Eindhoven. Met de hoogleraren Feringa en Kuipers van deze respectievelijke academische bolwerken, is Weckhuysen er in geslaagd een indrukwekkend consortium te bouwen met de chemie-

Hoe zit het met instrumentatie?
Weckhuysen: “Uiteraard zal er

reuzen AkzoNobel, BASF en Shell. Onder de naam ARC CBBC, Advanced Research Centre for Chemical Building Blocks

equipment nodig zijn die voor een

Consortium, is het initiatief in juni gelanceerd, met nadrukkelijke steun van het ministerie van Economische Zaken en de

deel misschien nog niet eens bestaat.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO). Waar gaat dit over en wat kan dit betekenen voor de

Binnen het programma is geld gereser-

technologiebranches in Nederland?

van geavanceerde instrumentatie. We

veerd voor de ontwikkeling en aankoop
verwachten dat er ‘doorbraakequipment’ nodig is en gerealiseerd gaat
worden. We zijn ook van plan om te

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE HENK TUKKER

gaan samenwerken met partijen die
actief zijn in instrumentatie en ons

Een gesprek met Bert Weckhuysen en Adrie

wereld samen met katalyse mensen. We willen

Adrie Huesman licht de interesse van Shell

kunnen helpen bij het ontwerpen en

Huesman van Shell werpt licht op een fascine-

eigenlijk wel wat rare snuiters in ons consortium

toe. “Shell kijkt steeds meer naar de energie

realiseren van complexe apparatuur.”

rende wereld met toekomstperspectief. Beide

zien te krijgen.”

transitie en wat daarvoor nodig is. Dat betekent

mannen vertellen een boeiend verhaal over hoe

onderzoek met een horizon van tien tot twintig

Gevraagd naar de omvang van het

je zo’n traject van de grond krijgt, hoe je partners

jaar. Dat moet nu worden gestart, ook al weten

geheel, houden de mannen zich

selecteert en warm maakt om geld te steken in

we dat we nog lang fossiele bronnen zullen

enigszins op de vlakte.

gebruiken. In de toekomst kunnen we de groot-

“Er zijn in elk geval enkele honderden

schalige elektrificatie met wind en zon alleen

wetenschappers uitgenodigd en de

realiseren als we de uitdagingen van energieop-

deelnemende bedrijven zetten ook elk

‘one issue’. Uiteindelijk vonden de drie bedrijven

slag en conversie aangaan en daar oplossingen

tientallen onderzoekers in om van ARC

elkaar in de combinatie van elkaars interesse-

voor vinden. Daar komt bij dat aardgas niet

CBBC een succes te maken. Momenteel

gezamenlijke doorbraakresearch. “Nee drieëntwintig partijen was te ingewikkeld. Ons beperken
tot biomassa als grondstof vonden we te veel

‘We willen rare snuiters
in ons consortium’

velden. Voor Shell is dat het vinden van nieuwe

De opzet van dit soort meerjarige research-

alleen een goede transistiebrandstof is, maar

bestaat ARC CBBC uit drie universitaire

energy carriers. AkzoNobel is onder andere op

programma’s noemt Weckhuysen een nieuw

het kan ook een aantrekkelijke grondstof voor

hubs, in Utrecht, vooral gericht op

zoek naar een nieuwe generatie coatings, uit

‘construct’.

chemie worden. De achterliggende problema-

heterogene katalyse, in Groningen,

andere chemie. De interesse van BASF ligt bij

Een beperkt aantal bedrijven en hoogleraren

tiek maakt fundamenteel onderzoek noodzake-

met name voor homogene katalyse

functionele materialen, meer specifiek, katalyse-

nemen de lead en als het programma is gedefi-

lijk. Naast technische haalbaarheid spelen ook

en de derde in Eindhoven, gericht op

materialen. Wat we ook willen is kleine moleculen

nieerd door voor de partijen relevante belang-

kosten en footprint hierbij een belangrijke rol.

proces- en scheidingstechnologie.

activeren, kijken wat we kunnen maken uit

rijke onderzoeksgebieden, die gekoppeld

Shell doet een deel van dit onderzoek zelf, maar

Maar we staan open voor andere

methaan, uit stikstof en uit CO2. Daar zijn harde

kunnen worden aan grote maatschappelijke

wil ook graag een deel samen met universiteiten

partijen.” Qua budget zal met het

technologische noten te kraken.”

vragen, dan kunnen daarna andere partijen

en niet-concurrerende partners doen.”

programma in het komende jaar
ongeveer 11 miljoen euro zijn gemoeid.

aanhaken, zich min of meer ‘inkopen’. Het is
“Al tientallen jaren wordt gekeken naar de

een nieuwe aanpak van het ministerie van

Wat gaat er nu gebeuren na de aankondiging

mogelijkheden voor dergelijke reacties, maar we

Economische Zaken, die ook wordt gevolgd bij

in juni?

denken dat het pas kan lukken als we disciplines

het ARC NL, voor nanolithografie, met ASML en

“Er is een call uitgegaan waarop onderzoekers

bij elkaar brengen die elkaar nog niet hebben

bij Qutech, voor quantum computing, samen met

zich kunnen aanmelden als ‘CBBC member’.

gevonden. Bijvoorbeeld vanuit de microreactoren

Microsoft en andere bedrijven.

Later kunnen die leden projectvoorstellen

SIGNALEMENT 03/2016

Zo wordt het uiteindelijk toch duidelijk.
Bert Weckhuysen (l) en Adrie Huesman (r) in het
laboratorium van de Universiteit van Utrecht.

Het verhaal overziende dringt zich een
hoopgevende conclusie op: zelfs de
chemie komt uit haar comfortzone!
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36

Baanbrekende samenwerking
PANalytical - TU Twente
en oude relaties

37

het EUV, extreem ultraviolet, golflengtegebied. De
bedrijven betalen 50%, de provincie Overijssel,
MESA+, STW en FOM dragen de andere helft
bij. We zijn nu bijna halverwege de looptijd, aan
het einde van de eerste, feasibilty, fase van het
ontwikkelen van competenties en valorisatiecases. Nu gaan we naar de harvesting fase,
waarin we kennis gaan verzilveren met de
aangesloten bedrijven.”
Wat beweegt een bedrijf als PANalytical,,
fabrikant en leverancier van laboratoriumapparatuur, om hier in te stappen?
“Door de ontwikkelingen in ons marktsegment
van optische apparatuur voor materiaal analyse
werd het lastiger om helemaal alleen als bedrijf
te innoveren. De groep van Bijkerk werkt aan de
fundamenten van de optiek in de golflengtes die
voor ons interessant zijn. Dat geeft een enorme
boost. De technologie die nu wordt ontwikkeld is een spin-off van eerder werk bij FOM

Fred Bijkerk in het MESA+ lab

dat daar ‘op de plank lag’. Komt bij dat we hier
geen concurrentieprobleem hebben; de aangesloten partners zijn complementair in techniek
kelijk gedetailleerd ingevuld worden per deel-

en toepassing, en dat de groep nu fysiek heel
dichtbij onze hoofdvestiging in Almelo zit.”
Hoe kijkt Bijkerk aan tegen de relatie fundamenteel onderzoek versus industrieel belang?
“Wetenschappers hebben veel te danken aan
industriële ontwikkelingen. Er is een structu-

LABORATORIUM TECHNOLOGIE

‘2D nanotechnologie en
multilayer spiegels voor
EUV bundellijnen’

project.”
Waarom Twente en PANalytical?
PANalytical werkt ook veel samen met andere
universiteiten. “Maar hier gaat het om heel
specifieke onderwerpen. En het is praktisch en

reel tekort aan middelen voor fundamenteel

voordelig dat het om de hoek gebeurt, want
je moet elkaar echt regelmatig zien.” Dat vindt

Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven is niet nieuw. Dat geldt zeker in

“Al midden jaren negentig van de vorige eeuw

onderzoek in Nederland. Wij zien echter dat er

de branche Laboratorium Technologie. De Industrial Focus Group EUV Optics was

toen wij nog Philips Analytical waren, werkten

op hoog academisch niveau promotieonderzoek

wel nieuw en uniek toen FOM hoogleraar Fred Bijkerk die van de grond trok in

we samen met Fred”, herinnert Reuvekamp zich.

gedaan kan worden op basis van vragen uit de

Wij formuleren binnen PANalytical wat we

opzet, dat is een extra stimulans voor mij,

“Bij FOM, Fundamenteel Onderzoek der Materie,

industriële praktijk. Wij werken onder andere met

graag zouden willen en doen dat exact op

komend van buiten de regio, en ook voor de

in Nieuwegein hadden we een röntgenbron en

de Empyrean X-ray apparatuur van PANalytical

dezelfde wijze als wanneer we het research-

andere teamleden. Je zoekt elkaar op qua

we wilden spectroscopie gaan doen”, vertelt

en onderzoeken wat er op basis van die tech-

werk intern zouden doen, inclusief projectople-

expertise, maar daarna is er de lokale cohe-

Bijkerk. “We hadden toen contact met Philips

nologie allemaal nog meer mogelijk is. Met EUV

vering, prototypering en testing. Met name de

rentie. Dat geldt overigens net zo goed voor

Analytical en Philips Research vanwege de raak-

bundellijnen kijken we via korte golflengtes naar

metrologiemethode waaraan wordt gewerkt

onze partner in Zuid Duitsland, Zeiss. Daar rijden

vlakken die we zagen qua technologie. Toen

details die tot nu toe onzichtbaar bleven. En via

is voor ons van belang. Karakterisatie is onze

we ook heel regelmatig naar toe.” “Dat verklaart

de stichting FOM in 2012 besloot Nieuwegein

het X-ray spectrum analyseren we elementen

core business en we verwerken wat we leren

wel het succes van Bijkerk”, meent Reuvekamp:

vertelde Martijn Fransen van PANalytical vol trots over deze samenwerking.

te sluiten heb ik besloten met mijn groep naar

met een nauwkeurigheid die nog niet eerder is

in het onderzoek van Bijkerk in onze hard- en

“Hij heeft mensen die de boer op gaan.”

Reden om te gaan praten met professor Fred Bijkerk en met Eugene Reuvekamp,

Twente te gaan en tegelijk aansluiting te zoeken

gedemonstreerd. Dat is moeilijk te doen op basis

software.”

bij bedrijven. De formule van de Industrial Focus

van de bekende standaard spiegels en lenzen.

Group hebben we zelf ontwikkeld om snel te

Ons onderzoeksthema is optiek voor het EUV

Wat betreft het maken van afspraken over intel-

naar aanleiding van jullie ervaringen?

blijkt te zijn gebaseerd op een relatie die al ruim twintig jaar geleden is gestart,

kunnen starten in Twente. We wilden afspraken

gebied, een nieuwe technologie gebaseerd op

lectueel eigendom, dat gaat niet vanzelf. Bijkerk

Voor Reuvekamp is dat helder: ”Koester je oude

tussen personen en organisaties. De organisaties veranderden. De persoonlijke

maken met bedrijven voor een langere periode.

2D nanotechnologie en multilayer spiegels.“

geeft toe dat het “een effort is geweest om dat

netwerk. Zoek contact, dan blijkt meer mogelijk

Zo loopt er nu een programma voor acht jaar

goed op de rails te krijgen”, mede omdat er ook

dan je voor mogelijk houdt.” En Fred Bijkerk

2012, samen met ASML, ZEISS, Solmates, PANalytical en DEMCON. Bijkerk
verhuisde een jaar later met zijn complete onderzoeksgroep naar de Universiteit
Twente, het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie. Bij zijn aantreden als nieuw
bestuurslid van de brancheorganisatie voor micronano technologie MinacNed,

de direct betrokken manager research & technologie van PANalytical. Het succes

relaties zorgden voor continuïteit en vernieuwing.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE PANALYTICAL
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Bijkerk ook. “Het Twente-gevoel, de regionale

Wat zou jullie boodschap zijn naar anderen

met een budget van 20 miljoen euro. Naast

Hoe werkt de samenwerking in de praktijk?

buitenlandse bedrijven bij betrokken zijn. “We

vanuit zijn optiek: ”Durf de stap te maken om

PANalytical, ASML en Zeiss als leading partners,

Reuvekamp spreekt er vol enthousiasme over.

hebben een ‘general agreement’ gesloten, een

jouw kennis te etaleren, in het vertrouwen dat je

doen ook DEMCON, Solmates en TNO mee,

“Heel intensief. Onze mensen en de onderzoe-

soort raamcontract, met globale doelen. Dat

er anderen mee van dienst kunt zijn en er zelf

vanuit een gezamenlijke interesse in optiek in

kers van Bijkerk overleggen over de voortgang.

geeft de juristen rust en kan daarna gemak-

ook beter van wordt.”
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noodzakelijk zijn.”

“Hire Character.
Train Skill.”

Oscar de Goederen zit midden in het marktsegment waar dit sterk

Deze week heb ik twee dagen praktijkexamens mogen afnemen

speelt, de extramurale zorg, bij de patiënt thuis. “Wij zien wel de

voor één van onze opdrachtgevers. Het ging om de certificering van

positieve kanten van ketenzorg. Zo zijn wij betrokken bij wondzorg

verkoopadviseurs en zij werden beoordeeld op hun houding, gedrag

als speerpunt. Daarin is het belangrijk dat de eerste lijn zorg, het

en vaardigheden in een aantal praktijksimulaties. In gesprekken

ziekenhuis en de thuiszorg goed met elkaar en met de leveran-

met klanten (rollenspelen) konden de verkopers laten zien waar zij

cier samenwerken. Wij kunnen als bedrijf eventueel verschillende

stonden in hun vak als verkoopadviseur.

stappen in de keten invullen en daardoor efficiency realiseren.” (Sluit

Na twee dagen examens werd me weer eens duidelijk wat het

mooi aan bij het voorbeeld in de zorg voor apneupatiënten waar we

verschil maakt tussen een goede verkoper en een middelmatige.

in de vorige editie van Signalement over schreven, red.)

Verkopen is een vak dat begint met de juiste attitude!

warm te krijgen zijn we er in gaan geloven.” Een en ander klopt wel
met de uitspraak van Zorgverzekeraars-voorzitter André Rouvoet in
zijn nieuwjaarstoespraak: “Waar partijen er onderling niet uitkomen,
kan een actieve rol van de overheid wat mij betreft nuttig en zelfs

Minder rechtszaken
in de zorgketen?

De verkopers die echt het verschil maken zijn oprecht nieuwsgierig
naar wat de klant beweegt, luisteren en vragen meer dan dat ze
praten, gaan niet meteen overtuigen bij een bezwaar, maar veren
mee en vragen erop door en redeneren vanuit de klant(voordelen)
en niet vanuit hun eigen product en proces.

‘Het verschil maken bij klanten’

MEDISCHE TECHNOLOGIE

Op 2 juni ondertekende de FHI branche Medische Technologie een convenant dat de onstuimige groei van het aantal rechtszaken

Veel van bovenstaande eigenschappen zijn te leren. Mits een

tussen aanbieders in de zorg en zorgverzekeraars een halt moet gaan toeroepen. Voorzitters van maar liefst vijfentwintig belangen-

gericht is op de klant. Zodat de klant niet het gevoel krijgt dat de

verkoper wel beschikt over de juiste grondhouding of attitude, die
verkoper vooral met zichzelf en zijn eigen producten bezig is. Of

organisaties tekenden het document samen met de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet. Namens FHI-Medische

aangeleerde trucjes en technieken toepast om zijn doel te bereiken.

Technologie tekende Rob de Vroet. Via het convenant committeren partijen zich aan de rol van een nieuw ingestelde ‘Onafhankelijke

Dat voelt een klant en werkt averechts.

Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering’. Wat is het verhaal hierachter?
Verkooptechnieken en - vaardigheden zijn pas goed te leren als de
verkoper een attitude heeft die gericht is op het centraal stellen van
de klant. Sta daarom bij het aannemen van een verkoper vooral stil

TEKST KEES GROENEVELD / LUC KNAVEN FOTOGRAFIE MATHOT

bij zijn/haar attitude en houding en niet alleen bij zijn/haar huidige
kennis en vaardigheden. Want de juiste kennis en vaardigheden kan
Over de uitwerking van het convenant zijn de bestuursleden voor-

“We zien in de zorgsector de laatste jaren

Minister Schippers, “een sterke minister” vindt

compleet nieuwe modellen van inkoop”,

branchevoorzitter Rob de Vroet, was daar niet blij

vertelt Oscar de Goederen, DGA van Mathot

mee. Het regende klachten over trage en dure

Medische Speciaalzaken en bestuurslid van de

procedures. Er is per definitie dus ook een kosten-

FHI-branche. “Diverse Zorgverzekeraars zijn van

verhogend element in de markt waar men juist de

de klassieke inkoopmodellen overgestapt naar

kostengroei moet en wil remmen.

je iemand leren, de juiste attitude is veel lastiger.

zichtig optimistisch. “We zijn heel benieuwd of het inderdaad gaat

‘We zijn er in gaan
geloven’

werken en we minder rechtszaken krijgen”, zegt Rob de Vroet. “We

De bekende quote “Hire character. train skill.” van de voormalige

hebben natuurlijk nog wel steeds te maken met het streven van

Porsche CEO Peter Schutz is dus ook zeker van kracht voor verkopers.

zorgverzekeraars om op korte termijn tientallen procenten goedkoper

Onderzoek grondhouding en overtuigingen voordat je een verkoper

in te kopen en minder te kijken naar kostenbeheersing op wat

in dienst neemt. Zodat u zeker weet dat u een verkoper aanneemt

langere termijn, via preventie.” De Goederen ziet wel kansen: “De

die bij uw klanten het verschil gaat maken!

geschillencommissie maakt het makkelijker om een geschil op te

aanbestedingen. De ontwikkeling van ketenzorgprojecten is nieuw. De vraag blijft hoe die

Maar hoe helpt het instellen van een geschillen-

accepteren. Overigens behoudt elke klager het

projecten op termijn ingekocht gaan worden.

commissie hier? Partijen die een dispuut hebben

recht om te kiezen of naar de geschillencom-

Gevolg van deze ontwikkeling en de onduidelijk-

kunnen voortaan mediation, bindend advies of

missie of naar de rechter.

heid daaromheen is dat zich een hausse aan

arbitrage aanvragen via de commissie bij het

rechtszaken heeft ontwikkeld.” Niemand was

Nederlands Arbitrage Instituut, NAI. De partijen

“We hebben als industrie gewikt en gewogen of

ders’. Blijkbaar verwacht men nog steeds dat ook een arbitrageroute

daar blij mee, behalve misschien een aantal

die het convenant hebben getekend zeggen

we mee zouden doen”, vertelt De Vroet. “Toen het

veel geld gaat kosten.

juristen met hoge uurtarieven.

daarmee dat ze de uitspraak die volgt zullen

de minister lukte om de verzekeraars hiervoor

lossen. Het moet nu ook sneller kunnen.”
Opvallend is ook het addendum bij het convenant betreffende een
tegemoetkoming in de kosten van arbitrage voor ‘kleine zorgaanbie-

EELCO THEMANS
ISA Training & Coaching
eelco.themans@isatraining.nl
SIGNALEMENT 03/2016
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Boeken

Vergaderfaciliteiten

Recensie door Kees Groeneveld

Scrum voor managers

Kom vergaderen bij FHI
op Landgoed Leusderend

Werk, plezierig, goed en
zinvol of vol trukendozen?

Dé methode voor teamactiviteit en resultaatgericht organiseren

Tentoonstelling

Scrummen is simpel: één resultaat, twee lijstjes, drie rollen en vier meetings. Scrum

Voor haar leden biedt FHI de

helpt bij het organiseren van je werk, als team. Niets hoeft je nog tegen te houden

mogelijkheid tegen geringe

om vandaag te beginnen met het resultaatgericht organiseren van werk en projec-

kosten gebruik te maken van

ten. Scrum voor managers biedt een methode om in omgevingen waar veel veran-

vergaderfaciliteiten. U kunt de

‘Uit Muntendam’, uit munten dam,

Kort daarna kwam ik het boek van Roos Vonk

dert en nieuwe dingen gedaan worden, waar tot nu toe planningsproblemen zijn,

vergaderzalen gebruiken

uitmuntend dam, de titel van het eerste

tegen; ‘Collega’s en andere ongemakken, de

waar resultaten te laat, te duur of niet goed zijn, de boel veel beter te maken. Het

inclusief koffie, thee, frisdrank

hoofdstukje van ’Mooi werk’ van Ben

psychologie van de werkvloer’. Leek mij een

is bijzonder geschikt voor situaties waarin veel dynamiek is en veel (onverwachte)

en alle gewenste extra (AV)

Tiggelaar, is een fraai woordspel. Dat

mooie combinatie. Was een beetje een

veranderingen plaatsvinden. Op een praktische en

faciliteiten.

Tiggelaar ook werkelijk geboren werd in

teleurstelling toen ik begon te lezen. Vonk’s

laagdrempelig wijze leer je hoe Scrum werkt, en

Wanneer u gebruik wenst te

Muntendam, als zoon van de postbode,

boek is een verzameling van 67 columns en

wat je als leidinggevende moet doen (en laten) om

maken van één van de vergader-

maakt het nog mooier.

ze pretendeert geen heldere lijn of filosofie, of

Scrum succesvol voor je te laten werken. Dit hands-

zalen, neem dan contact op met

on geschreven boek geeft antwoord op de meest

het FHI-bureau: Loes Smit,

Vanwege mijn vooroordeel over zijn ‘MBA in

belangrijke vragen waarop elke resultaatgerichte

telefoon (033) 465 75 07.

één dag’, meed ik jarenlang Tiggelaar en zijn

manager het antwoord moet weten.

Uiteraard op basis van

boeken. Dit dunne boekje, uitgegeven ter

beschikbaarheid.

gelegenheid van de maand van de

Van 28 maart t/m 23 september 2016 is er

spiritualiteit 2016, kon ik niet laten liggen en

aan de Spiegelwaal in Nijmegen het

daar heb ik geen spijt van. Al zijn andere

BouwLab e bezoeken. Een tijdelijke proeftuin

boeken hoef ik niet meer te lezen, maar niet

waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe

omdat ik teleurgesteld was, integendeel. Dit

vormen van wonen, werken en bouwen. Het

kleine werkje is zo waardevol dat al dat

geeft een actueel beeld van de ontwikkelin-

andere muntengedoe er niet meer toe doet.

gen die gaande zijn. Bezoekers worden

Tiggelaar schreef 31 korte teksten met een

geïnspireerd om mee te denken over slimme

geweldige en heldere rode draad. Het gaat

oplossingen en vernieuwende ideeën

Auteurs: Rini van Solingen en Rob van Lanen
Uitgeverij: Academic Service

www.fhi.nl/vergaderfaciliteiten

misschien toch...

BouwLab

rondom tijdelijkheid, creativiteit, duurzaamZe presenteert een verzameling levenslessen,

heid en betaalbaarheid in de stad.

met zelfs een zoeksysteem voor elke

De MIR, dé eye-catcher van BouwLab, zal

persoonlijke gelegenheid, zoals sommige

gedurende de hele periode te zien zijn. MIR

slechte lezers de Bijbel hanteren. We

is een mobiel expeditiestation dat bestaat uit

analyseren elkaar kapot, dacht ik af en toe.

een 20ft container die zelf stroom opwekt en

Kijken naar jezelf kan je depri maken. En dan

overal onafhankelijk kan staan. MIR is een

ook nog ons onderbewuste. Wat doe je

proeftuin, proefopstelling en testcase voor

eigenlijk met die inzichten? Tussen onzin,

personen, instellingen en bedrijven die

roddelachtigheid en trukendozen is het

werkzaam zijn in kunst, vormgeving, techniek

zoeken naar houvast. Soms is die er. Het

en wetenschap.

Barnum-effect bijvoorbeeld, dat je jezelf altijd

Andere objecten zijn Solid Family van

herkent in elke beschrijving. En uiteindelijk, je

Boomhuttenfest (te huur via Airbnb), de

innerlijke kompas! als ultieme leidraad voor

Watertoren van ontwerpers Arno Geesink

elke situatie. Gek genoeg blijft het vermakelijk

en Rick Tegelaar en Mill Home.

om te lezen. Veel beter wordt je er niet van,
over plezierig werken, goed werken en zinvol

hooguit de bevestiging dat sociale intelligen-

werken. En ‘werken’ neemt hij dan ook nog

tie handig is in de omgang en in zekere mate

ruim. Eigenlijk gaat het over ‘leven’. Als

is aan te leren. Overigens schrijft Vonk in

belezen mens refereert hij aan diverse

vlotte stijl en heel compact, maar het is geen

integere denkers zoals dominee Tim Keller uit

boek om achterelkaar uit te lezen.

New York en de man achter Václav Havel, de

SIGNALEMENT 03/2016

Tsjech Tomáš Sedlácek. Hoe hij al die gedachten

‘Mooi Werk’ is niet meer als

rangschikt tot een lijn waar je echt iets mee

gedrukte uitgave te koop, maar

kunt, dat is knap en bemoedigend. Bovendien

wel gratis te downloaden via

zo geschreven dat je graag doorleest.

www.tiggelaar.nl/shop/nieuw-mooi-werk

www.stichtingfabrikaat.nl/bouwlab
www.mirproject.nl
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Agenda
INDUSTRIËLE
ELEKTRONICA
TELECOM INFRA EVENT
15 september 2016
D&E EVENT
2 november 2016
IT ROOM INFRA
17 november 2016
LED EVENT BELGIË
30 november 2016
LED EVENT
1 december 2016
INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
MACHINEBOUW EVENT
8 december 2016

Personalia
GEBOUW
AUTOMATISERING
NATIONALE CONFERENTIE
GEBOUW AUTOMATISERING
2016
9 en 10 november 2016

Floris Rutjes

Prins Constantijn

is per 23 mei 2016 de nieuwe voorzitter

volgt Neelie Kroes op als ambassadeur

van het KNCV-bestuur. Rutjes is hoog-

voor start-ups. Als ambassadeur moet

leraar synthetische organische chemie

hij de samenwerking stimuleren tussen

aan de Radboud Universiteit, waar hij

startende ondernemingen, bestaande

zich richt op de synthese van biologiMINACNED
INTERNATIONAL MICRONANO
CONFERENCE AMSTERDAM
13 en 14 december 2016
FEDERATIE FHI
FHI GOLFTOURNAMENT
8 september 2016
WORKSHOP
AANSPRAKELIJKHEID BIJ
VERKOOP EN LEVERING
15 september 2016

Ledennieuws

sche actieve verbindingen, klikreacties en flowchemie.

bedrijven en onderwijsinstellingen. Met
de benoeming wordt het start-upinitiatief tot 2020 verlengd.

Deze zomer verhuist ASap van het noorden
van Amsterdam naar Westpoort industrieterrein ten westen van Amsterdam. Hiermee

Bob W. Toetenel

In april 2016 is LioniX Interrnaiotnal BV

wordt de ruimte van de werkvloer en

is voor een periode van vier jaar

is per 1 april 2016 gestart als senior

opgericht door de Panthera Group BV en

kantoren verviervoudigd. Er komt een apart

af te sluiten en beveiligd en zal worden

namens de NEVI herbenoemd als

Executive Relations adviseur bij Koning

bijzonder hoogleraar Inkoop en Leve-

& Hartman in Amsterdam en bij Policy

YMK Photonics Co. Ltd. LioniX International

gedeelte voor de afdeling R&D en

gebruikt als parkeerplaats en tijdelijke

ranciers Management aan de Rotter-

Research in Rotterdam. Tot 1 januari

heeft LioniX BV, Satrax BV XiO Photonix BV

laboratorium faciliteiten. Het buitenterrein is

opslag van ‘analyzer houses’.

dam School of Management, Erasmus

2016 was hij directeur Executive

University. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen

Relations bij KPN.

inkoop en innovatieve processen, en klant-leveranciers

en OctroliX BV overgenomen.
De focus zal liggen op Photonic Integrated

Martijn Fransen

Circuits (PIC), modules gebaseerd op de

Product Marketing Manager X-ray

gepatenteerde waveguide technologie

Jan Cobbenhage

Diffraction by PANalytical, is per 1 juli

(TriPleX™), in aanvulling op de andere

is per 1 mei 2016 de nieuwe directeur

gekozen en benoemd als bestuurslid

core competenties: microfluidics,

van het Brightlands Maastricht Health

van de brancheorganisatie voor Micro-

optofluidics en MEMS.

Campus (BL MHC). Sinds 2015 is hij

Nano Technologie MinacNed. Hij is in het

hoogleraar ‘Knowledge Transfer and

branchebestuur de opvolger van Peter Munk, die zal in de

University Venturing’; daarvoor was hij

komende tijd het branchebestuur ondersteunen ondermeer

acht jaar hoogleraar ‘Ondernemerschap’.

bij de organisatie van de International MicroNano Conference
in december in Amsterdam.

Ernst Jan Stigter
is onlangs door Microsoft Nederland
aangesteld als de nieuwe CEO. Tot voor

Nieuw bij FHI

Kipp & Zonen koopt Black Photon’s
Airschield® DNI voor pyrheliometers.
Kipp & Zonen heeft het exclusieve recht

sensoren die gebruikt worden in de zeer

Door het samenvoegen van voornoemde

verworven voor het toepassen van een

stoffige omgeving van Oman. Dit

bedrijven ontstaat er een verticale

add-on technologie voor haar pyrhelio-

resulteerde uiteindelijk in de Airschield® DNI.

geïntegreerde organisatie die een

meters waardoor de optische lens veel

Het systeem beschermt de lens van de

complete oplossing levert voor OEM

minder vervuild raakt.

pyrheliometer tegen stof, vuil, zand en

klanten: van het initiële ontwerp tot de

insecten door het creëren van een snel

productie. tot het produceren van de

bewegende luchtlaag voor de lens.

kort bekleedde hij de positie van Vice

Loes Smit

producten. Daarnaast zijn er strategische

President Sales Marketing & Services in

is per 1 juni 2016 bij de FHI in dienst

samenwerkingbanden met partners in

Airschield® DNI past uitstekend binnen de

Centraal- en Oost-Europa.

getreden als receptioniste. Zij treedt

Zuid-Korea voor het produceren van grote

passie van Kipp & Zonen: het leveren van

hiermee in de voetsporen van Lola

volumes chips en het assembleren. Dit

de meest accurate metingen van solar

van Ruler.

zorgt voor een naadloze overgang voor

straling, in dit geval instraling van de zon.

de klanten van prototype en klein- en

Dankzij de innovatieve luchtstroom hoeven

medium-volume productie naar

de lenzen minder vaak gereinigd te

Jan van Hest
is onlangs benoemd tot hoogleraar en
leider van de nieuwe onderzoeksgroep

Nieuwe leden

ASaP verhuist

Finn Wynstra

relaties binnen de zakelijke dienstverlening.

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

LioniX
International BV
opgericht

Bio-organische chemie aan de TU/e.

Liesbeth Zijlstra

Daarmee ontstaat een gecombineerde

is per 1 juni 2016 in dienst getreden

leerstoel verdeel over twee faculteiten:

bij de FHI als projectmanager voor de

Biomedische Technologie en Scheikundige Technologie.

groot-volume productie.

brancheorganisatie Gebouw Automati-

worden, waardoor de onderhoudskosten
In 2014 ontwikkelde Black Photon Instrument

omlaag en beschikbaarheid van hoge

GmbH in Duitsland een oplossing voor solar

kwaliteitsdata omhoog gaat.

sering en het magazine Signalement.
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Hét interactieve reclamebureau in Amersfoort!
Kies voor Creative Connected Communication. Onze bewezen visie die communicatie en
technologie verenigt. Maak kennis met 55 professionals die elke dag werken aan interactieve
en creatieve communicatie die een relevante connectie maakt tussen jou en je doelgroep.
Of dat nou consumenten, klanten of medewerkers zijn. Wij gaan ervoor!
www.muntz.nl

