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Het oog
van de storm

28

In het oog van de ergste storm is het windstil. Binnen FHI, in de
technologiebranches is het bijna altijd rustig. Het is misschien een
gespannen rust. Je weet dat er om je heen van alles gebeurt, alles
in beweging is. Je voelt de dynamiek, de turbulentie, maar het stormt
niet daar waar jij bent.
PUBLICATIES

Maakt het oog zelf wel of geen deel uit van de storm, that’s the

Eerdere uitgaven van Signalement

question. We verbeelden ons dat we vanuit het oog de dynamiek op

zijn terug te vinden op www.fhi.nl

gang houden, of in elk geval zicht hebben op wat er gaande is.
Laten we één en ander benoemen, IoT en LoRaWan, blockchain,
organ-on-achip, zelfs brain-on-a-chip; een dreigende
consolidatiegolf want onze Nederlandse bedrijven zijn te goedkoop;
het globaliseringsfront botst op de local community trend;
vluchtelingenstromen versus nationaal populisme versus elitair

Technologie in de zorg
ontploft tussen nu en
twee jaar

denken en doen; cumulerende rijkdom versus hongersnood versus
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welvaartsruileconomie; NIPtesten, straatterreur, cyber crime en
voltooid leven .
Kunnen we ons veroorloven stil te blijven zitten in dat oog? Je niet
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Fax: (033) 461 66 38

De boer kijkt naar de lucht. Trekt zijn conclusies, neemt zijn

Internet: www.fhi.nl

maatregelen. Nee hij gaat de storm niet voorkomen. Het vee op tijd

E-mail: info@fhi.nl

naar binnen, de oogst snel van het veld. Of wellicht haastig inzaaien
en bemesten, voordat het niet meer kan.
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VORMGEVING

Terug naar de bron blijft een methode. Als het gaat om ons

MUNTZ

voortbrengingsproces, ons economisch handelen, hoe sophisticated,
geavanceerd, hoe hoogtechnologisch ook, weer even kijken hoe dat

32

CARTOON

ook al werkte toen we leefden van de jacht, het vee en de opbrengst

Studio Artjan

van de grond.
Leven in het oog van de storm is een luxe positie. Als je ergens

DRUK

waakzaam moet zijn, je jezelf alert moet houden, dan is het wel

Drukkerij Van de Ridder

daar. Het lezen van de lucht is complexer dan het was voor de boer.

35
36

Verscherping Europese controle
op Medical Devices

38

Boeken/Tentoonstelling

41

Personalia/Agenda

42

Ledennieuws

43

De te nemen maatregelen vragen niet alleen meer, we kúnnen ons
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

ook beter wapenen.

nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten

Nee, de storm voorkomen gaat nooit lukken. Maar bordkartonnen

en onvolledigheden niet worden ingestaan

huizen die de lucht in vliegen, dat is iets voor Amerikanen. Europa

en aanvaarden de auteurs, redactie en het

en zeker Nederland zullen iets smarter moeten zijn. FHI-ers sowieso,

bureau van FHI geen aansprakelijkheid.

niet dan?

COLOFON

KEES GROENEVELD
groeneveld@fhi.nl
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Theo Smulders, directeur Celsius Benelux

‘Ik overweeg mijn huis
door mijn Tesla
te laten opladen’
COVERSTORY

Ik zie een hond. Niet mijn favoriete huisdier. Ik ben meer van de hamsters. Maar deze is mooi. Een soort poolhondachtige
sledewolf, maar dan anders. En hij ligt te slapen, braaf, niet wakker worden Bello. En ik zie het plafond. En nu mijn veters.
En wat zal ik vanavond eens eten? En, ah, daar is ie! Theo Smulders, directeur-eigenaar van Celsius Benelux.
TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG FOTOGRAFIE LEO DE JONG

Gebouwenautomatisering, dat is wat ze hier doen

dan de jeugd van nu. Ikzelf vind het een voor-

de gevarenzone blijft, maar ook om uitdaging,

bij Celsius. En Theo Smulders is er druk mee. Heel

waarde voor vooruitgang. Wat dat betreft sluit de

plezier, voldoening, vooruitgang en alles wat

druk. Vandaar de wachttijd. Alhoewel, druk, ja ook

huidige tijdgeest naadloos aan op mijn ambities.

daarmee samenhangt. En om zo min mogelijk

wel, maar eerder gedreven. Theo heeft namelijk

Waar overigens niet alleen visionaire, maar ook

stress toe te laten in je leven. Geluk is opgebouwd

een visie. Op bouwprocessen in het algemeen, op

persoonlijke motieven aan ten grondslag liggen.”

uit een complex van factoren.”

automatisering in het allerbijzonderst en op

Vertel

Een drijfveer die je gemotiveerd heeft

efficiency en besparing – energiebesparing

“Ik heb armoede gekend. Bittere armoede. Toen ik

gedurende je hele carrière lijkt me

welteverstaan – in het allerallerallerbijzonderste.

11 jaar oud was overleed mijn vader. Hij had een

“Jazeker. Vanaf mijn tijd bij Honeywell, waar ik me

Toch, Theo?

eigen installatiebedrijf, je weet wel zo’n bedrijfje

overigens ook al bezighield met regeltechniek en

waarin hij als baas altijd iedereen voordeed

klimaatbeheersing, tot aan de dag van vandaag

“Je kunt het zien in een hiërarchie, maar ook als

hoe het moest. Een harde werker. Mijn moeder

hier bij Celsius Benelux, mijn eigen bedrijf. Daar

een samenhang. We leven in een tijd waarin we

bleef achter met weinig tot niks. Moeilijke tijden

kon ik trouwens mee starten dankzij onder

simpelweg niet meer op de oude voet verder

waren dat, heel veel liefde, dat wel, maar ook

andere Gert Jan Vink, financier, boer, Willie Wortel

kunnen. In velerlei opzichten niet, maar laat ik me

veel ellende. Na mijn studie heb ik me plechtig

en tevens goede vriend. Wonderlijke kerel, heeft

beperken tot mijn professionele territorium: bouw-

voorgenomen om me dat nooit meer te laten

onder meer de vee-verlosmachine uitgevonden.

processen en gebouwenautomatisering. Wat

overkomen.

Dat ding is de hele wereld overgegaan, cool hè?”

overgang van het oude denken naar het nieuwe

Dus zat er maar één ding op: rijk worden!

Celsius was van het begin af aan een

denken. Van denken vanuit risico’s naar denken

“Nee nee, mijn besluit betrof het voorkomen van

succes story?

in kansen, vrij, buiten de vastgeroeste kaders.

armoede en wat dat teweeg brengt. Niet zo zeer

“In de 20 jaar dat Celsius bestaat is het natuurlijk

Mijn generatie heeft het daar wat moeilijker mee

geld an sich. Het gaat er om te zorgen dat je uit

niet alleen maar jippie geweest. De crisis van de

bouwonderhoud in het bijzonder, op gebouwen-

je merkt is dat er een kentering gaande is, een
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Lees verder op de volgende pagina
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afgelopen jaren heeft er ook bij ons ingehakt,

vooral ook kostenbesparende rol spelen. Innovatie

maar we zijn er goed uitgekomen. Onze activi-

naderhand op de bouwplaats kent namelijk

teiten hebben we ondergebracht in verschillende

veel beperkingen en is dientengevolge meestal

bedrijven en samenwerkingsverbanden waarmee

behoorlijk ingrijpend. Wij maken ons daarom

we de volledige life-cycle van gebouwen coveren

sterk voor innovatie in de startfase. Daar zijn we

en in staat zijn om gericht te innoveren.”

op ingericht en – noblesse oblige – in die fase
hebben we al een aantal aansprekende wapen-

Hoe moet ik dat zien, zo’n life-cycle?

feiten op onze naam staan.”

“In mijn visie ga ik uit van een zestal fasen die

’Medewerkers geven via
een app aan wanneer
ze komen. Bij aankomst
is alles in werking.’

’Draai het proces om.
Waarom zou je jouw
auto niet gebruiken om
je huis op te laden?’

met betrekking tot de bouw, het beheer en het

Op het gebied van kostenbesparing?

onderhoud van een pand doorlopen dienen

“Op dat van efficiency en energiebesparing om

te worden: Design, Build, Finance, Maintain,

precies te zijn. Efficiency spreekt redelijk voor zich

Operate en Energy. In vijf van die velden kunnen

en is inherent aan gebouwenautomatisering.

Innovatie, efficiency en besparing worden steeds

bereid zijn om te investeren en creatief te zijn. In

wij in principe toegevoegde waarde leveren. In

In combinatie met het tweede, energiebespa-

meer bepaald door kennis en software. En steeds

dat verband zat ik laatst nog te denken, iedereen

de huidige situatie werkt het echter als volgt: een

ring, hebben we het over een toekomst gerichte

minder door materiaal.”

die net als ik in een elektrische auto rijdt, doet

aantal gespecialiseerde bedrijven is verantwoor-

uitdaging van jewelste. Laat ik voordat ik daar

delijk voor de bouw – en dus voor een groot deel

wat voorbeelden van geef, je even meenemen in

En dan nu… de voorbeelden!

verdient simpel gezegd aan zo’n ding. Zo werkt

van het totale budget – waarna er een jaar na

mijn gedachten. In 2024 moeten alle utiliteitsge-

“Oke, vooruit. Laat ik beginnen met JuBi in Den

het ook voor gebouwen: investeer in innovatie en

oplevering een nul-meting wordt gedaan en het

bouwen minimaal energielabel C hebben en in

Haag. De ministeries van Justitie, Binnenlandse

het betaalt zich dubbel en dwars terug. Maar nog

onderhoud voor de komende 30 jaar vervolgens

2030 energielabel O. Waarom zouden ze dan

Zaken en Koninkrijksrelaties zitten daar. Het is een

even terug naar die elektrische auto, de meeste

in handen komt van een partij die zo’n beetje alles

niet in 2050 energie leverend kunnen zijn? Wist je

enorm kantoorpand, het grootste van Nederland,

mensen leggen hem ’s avonds thuis aan de

afkeurt, vervangt en verandert. De kosten daarvan

dat 40% van het totale energieverbruik op conto

dat lang niet altijd volledig wordt benut. Sterker

stekker om ‘m op te laden. Maar waarom zou je

stijgen natuurlijk naarmate het gebouw ouder

komt van gebouwen en woningen? Nee he? Daar

nog, er zijn veelvuldig momenten dat er maar

dat proces niet omdraaien? En je auto gebruiken

wordt. Een verspilling van jewelste. Een beweging

valt dus een enorme winst te behalen. En dat lukt

een zeer beperkt aantal mensen aan het werk is,

om je huis op te laden? Ik bedoel, terwijl wij nu

die wij van harte toejuichen en die steeds meer

alleen als we de drie hoofdfactoren die hiervoor

terwijl alles dan meestal voluit staat te draaien.

zitten te praten staat mijn Tesla langzaam leeg

opgang vindt is dat het aspect onderhoud meer

bepalend zijn, energiegebruik, -opwekking en –

Om het energiegebruik substantieel terug te

te lopen op de parkeerplaats. Als ik ‘m overdag

naar voren, naar de startfase wordt getrokken en

opslag, zo naar onze hand weten te zetten dat er

dringen, hebben wij een web based oplossing

oplaad heeft ie genoeg energie om vanacht mijn

dus eerder bij de juiste partijen wordt onderge-

sprake is van een optimum. Daar zijn we al ver

ontwikkeld die medewerkers in staat stelt om

huis te voorzien van alle energie die nodig is.

bracht. Opdrachtgevers realiseren zich namelijk

in gevorderd, zeker wat betreft het terugdringen

via een app aan te geven wanneer ze komen

Hoeveel kan dat zijn? 5 kW? Vooruit, als je een

dat het hen aan voldoende technische kennis

van het gebruik en de opwekking van energie.

werken. Ze krijgen dan per ommegaande een

paar vrieskasten en wat hennepplanten op zolder

ontbreekt, maar willen wel ontzorgt worden.

Feit is dat automatisering in deze trajecten

bericht dat hen aangeeft zich naar een bepaalde

onder de lampen hebt staan maximaal 20 kW,

Vandaar. Hierbij kunnen wij een wezenlijke en

een cruciale rol speelt. Alles wordt intelligent.

werkplek te begeven. Daar is bij aankomst alles in

meer niet. Heb ik ’s morgens meer dan genoeg

werking. In de ongebruikte delen van het gebouw

power over om naar kantoor te rijden.”

dat vanuit milieu- en kostenoverwegingen. Je

niet. Na vertrek sluit het systeem de energie weer
Ben je echt van plan om dat te doen?

keurig netjes af.”
noemen. Heb je verstand van old-timers? Nee?

het klepje op iedere radiator vervangen door een

“Misschien, in principe zou het kunnen. Maar wat

Netjes hoor. Meer nog?

Oh, meer van hamsters... Oke, laat ik je er dit over

digitale toepassing die de flow meet en de

ik er vooral mee wil zeggen is dat vooruitgang in

“Veel meer, zoals gezegd is deze oplossing een

vertellen, de automaten van de meeste old-timers

doorgifte begrenst, waardoor er geen 100 kPa

gebouwautomatisering en energiebesparing een

onderdeel van een groter geheel. We hebben

zijn hydraulisch. Een beetje vergelijkbaar met

nodig is om alle radiatoren te vullen, maar slechts

kwestie is van anders durven denken. Mind you,

het totale gebouwenbeheersysteem, inclusief de

dynamische verwarmingsventielen van radiatoren.

50 kPa. Tel dat op bij de reductie van faalkosten

het kostbaarste goed met betrekking tot innovatie

licht- en klimaatregeltechniek en de complete

Daarin wordt water rondgepompt waarbij,

die hiermee gepaard gaat en je hebt het over een

en vooruitgang is de mens.”

energiecentrale voor onze rekening genomen en

wannneer het systeem op druk is, de dynamische

energiebesparing van maar liefst 70%.”

daarmee een enorme besparing op de instal-

verwarmingsventielen zorgen dat het water

latiekosten gerealiseerd. Komt nog bij dat we het

gelijkmatig verdeeld wordt. Je kunt je voorstellen

Sjonge, dat is nogal wat!

Die heeft lekker energie liggen besparen

gehele project drie maanden eerder dan gepland

dat wanneer zo’n pomp niet voldoende druk kan

“Ja, dat vind ik ook. Het zal ook zeker niet de

“Mooi beest, hè. Mijn vriendinnetje. Ze blaft me

hebben kunnen opleveren. Ziedaar, het resultaat

opbouwen voor alle radiatoren of als de kleppen

laatste energiebesparende automatiseringsop-

altijd luid toe als ik thuiskom.”

van efficiency en een uitstekende samenwerking

vervuild zijn, slechts een deel daarvan verwarmd

lossing zijn die we gaan opleveren. Weet je, er

met onze opdrachtgever. Ik kan je melden dat we

wordt en de radiatoren achter in de serie koud

is zoveel te bewerkstelligen. Zolang we maar

erg trots zijn op dit project.”

blijven. Voor een kantoorgebouw aan de Zuidas in

Hee, kijk nou, je hond is wakker.

De mijne ook…

Amsterdam hebben we dat mogelijke probleem
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Indrukwekkend. Maar ik bedoelde eigenlijk,

weten te voorkomen door als eerste in Nederland

Theo Smulders

heb je meer voorbeelden van dit soort

het gehele pand compleet digitaal waterzijdig in

Mede eigenaar-directeur van Celsius Benelux, heeft Computertechniek gedaan aan de Hoge

innovaties?

te regelen. Ik zal proberen het je uit te leggen.

School Enschede en is vervolgens verder gaan studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven.

“Jazeker. Een vrij recente zelfs. Eentje die je zowel

Standaard wordt de doorgifte van water en lucht

Voor hij 20 jaar geleden met Celsius startte was vijf jaar werkzaam bij Honeywell Nederland.

een toepassing als een uitvinding zou kunnen

hydraulisch geregeld. Wij hebben simpel gezegd

8
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Nieuwe inkoopvoorwaarden
voor zorgsector

HBR Pensioenmantel voor leden
Bron: www.hbrbranche.nl

Voor de leden van FHI is er een nieuwe mantel met betrekking tot
pensioenregelingen afgesloten. De nieuwe partner is Brand New
Day. Een relatief nieuwe uitvoerder, Premie Pensioen Instelling,
maar eentje zonder verleden en waarmee goede kortingen zijn

Bron: NEVI

bedongen voor de leden.

ActiZ, organisatie van zorgondernemers,

juridische standaard die voldoet aan de

GGZ Nederland, NVZ vereniging van

eisen van deze tijd. Een werkgroep vanuit

ziekenhuizen, Vereniging Gehandicapten-

NEVI Zorg nam eind 2015 de taak op zich om

zorg Nederland (VGN) en NEVI Zorg hebben

de AIVG te evalueren. Naast inkopers en 15

nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden

grote leveranciers uit verschillende branches

Gezondheidszorg (AIVG) vastgesteld.

werden ook de brancheverenigingen FHI,

Resultaat is een lagere risicopremie, lagere kosten voor de werknemer
en werkgever, volledige digitale omgeving, uitsluitend beschikbare
premieregeling en bij overlijden voor de pensioendatum gaat voor het
ouderdomspensioen opgebouwde waarde naar de partner voor het
optimaliseren van het partnerpensioen. Alle branche-leden krijgen een
korting op het pensioenabonnement. Komt uw regeling in aanmerking

Nefemed en Diagned betrokken.
Deze inkoopvoorwaarden bieden zorg-

De AIVG2017 is gratis te downloaden op

instellingen een breed gedragen nieuwe

www.nevi.nl/inkopen-de-zorg.

voor verlenging of bent u van plan een pensioenregeling aan uw
werknemers aan te bieden, dan kunt u contact opnemen met HBR
Branche Verzekeringen.

30
MAART

Japanse Medical Technology
Asssociation bezoekt FHI

05
APRIL

Bedrijven, werk aan uw digitale veiligheid!

Bron: FHI
Bron: BDO

Op 23 maart heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen FHI, de
Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie en een
delegatie van de Japanse Medical Technology association, waar ook
FHI-lidbedrijf Terumo onderdeel van uitmaakt. De Japanse
brancheorganisatie heeft in de afgelopen jaren een reeks van
bezoeken afgelegd in Europa en heeft in dit kader afgelopen weken
verschillende klanten/afnemers en andere stakeholders bezocht.
Doel van het overleg met FHI was in eerste instantie het verkrijgen van
meer inzicht in de opzet van het Nederlandse Zorgstelsel. In aanvulling
hierop is men geïnformeerd over het proces tot waardebepaling van
medische innovaties en de opbouw van het selectieproces van medische
toepassingen in zorgcentra. FHI Medische Technologie werd in het overleg

KORT
NIEUWS
SIGNALEMENT 02/2017

met de Japanse delegatie vertegenwoordigd door haar voorzitter Rob de
Vroet, Medisize en bestuurslid Jan-Steven van Wingerden, Entermed. Zij
hebben een presentatie verzorgd in de vorm van een situatieschets van
de Nederlandse markt.
http://medischetechnologie.fhi.nl/nieuws/901

Nederlandse bedrijven doen onvoldoende op
het gebied van cyber security, terwijl dit wel
verplicht is. Dat constateert de nationale Cyber
Security Raad (CSR), het onafhankelijk
adviesorgaan van het Kabinet op het gebied
van cyber security.
De CSR heeft een handreiking opgesteld met een
overzicht van de belangrijkste juridische
zorgplichten voor bedrijven op het gebied van
cyber security en de belangrijkste handvatten om

verantwoordelijk voor dat het bedrijf inzicht heeft in

deze plichten in te vullen. In de praktijk blijkt dat

de cyber securityrisico’s en daartegen adequate

organisaties onvoldoende op de hoogte zijn van

maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan kunnen

hun verplichtingen op het gebied van cyber

zij aansprakelijk zijn voor de schade die

security. Op bedrijfsniveau betekent dit vaak dat de

consumenten en andere bedrijven lijden. Doordat

systemen onvoldoende beveiligd zijn en dat

het risico op digitale én fysieke schade sterk

onveilige producten op de markt worden gebracht.

toeneemt, verwacht de CSR dat schade in de

Het bestuur of de directie van een bedrijf is er

toekomst steeds vaker verhaald zal worden.
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FHI Jong &
Ambitieus 2017

Werknemers
betaald in de file?
Veel FHI-bedrijven hebben werknemers in dienst die regelmatig op de weg zitten, bijvoorbeeld
om klanten te bezoeken. Als dat het geval is, dan is de reistijd die werknemers in dat verband
maken aan te merken als arbeidstijd, voor zover de contractueel overeengekomen arbeidstijd
als gevolg van die reistijd wordt overschreden. En als dát het geval is, is het de vraag of die
arbeidstijd voor vergoeding in aanmerking komt.

TJEERD HOEKSTRA
Advocaat bij CMS

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-

benadrukte het Hof dat de Europese regelgeving

Leeuwarden hierover een duidelijke beslissing

in dit verband alleen voorwaarden stelt aan de

gewezen. Deze beslissing is interessant,

kwalificatie van arbeidstijd. Of die arbeidstijd ook

omdat het Gerechtshof goed heeft gekeken

voor beloning in aanmerking komt, wordt door

naar zowel Europese wetgeving, en uitspraken

Europese wet- en regelgeving niet bepaald.

van het Europese Hof van Justitie, als
Nederlandse wetgeving.

In 2013 oordeelde de Hoge Raad al dat de
reistijd van de woonplaats van de werknemer

In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat

naar een klant of project van de werkgever als

een werknemer als gevolg van de reistijd van

arbeidstijd moet worden aangemerkt. Wat dat

en naar de werklocatie (klanten of projecten)

betreft zijn de hoogste nationale rechter en de

langer aan het werk is voor de werkgever

hoogste Europese rechter het met elkaar eens.

dan het contractueel overeengekomen aantal

“Interessante en leerzame bijeenkomst
van FHI, bij Lijm & Cultuur in Delft. Even
succesvol mogen ‘proeven’ aan Serious
Lego en Scrum. Geweldige locatie”
WENDY VERHALLEN
marketing & communicatiespecialist
bij Hettich Benelux, op LinkedIn

“Bedankt voor de ‘smaakrecensie’.
Met plezier jullie kennis laten maken
met LEGO SERIOUS PLAY”
MAARTEN VAN DER BOON
R&D, innovatie, business development
@Leertouwerbv | blogger | gastdocent
| LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator |
moderator, op LinkedIn

FOTOGRAFIE HENK TUKKER

uren. Hiervan zal sneller sprake zijn als een

In de kwestie die speelde bij het Gerechtshof

werknemer een functie uitoefent waarvoor hij

Arnhem-Leeuwarden stelde een werknemer

naar de klant of een projectlocatie zal moeten

zich op het standpunt dat de extra reistijd die hij

reizen, zoals de functies van Servicemonteur en

maakte van zijn woonplaats naar de werklocatie

Sales- of Account Manager.

waar hij (tijdelijk) was gedetacheerd ook voor
vergoeding in aanmerking diende te komen. De

tegen een (uur)tarief. Dergelijke afspraken

In september 2015 heeft het Europese Hof

werknemer had daarvoor een loonvordering

kunnen in een collectieve arbeidsovereenkomst,

van Justitie (het “Hof”) in een Spaanse zaak al

ingesteld.

een personeelsreglement of in een individuele
arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

bepaald dat de reistijd van werknemers – die
geen vaste of gebruikelijke werkplek hebben –

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden baseert

naar een klant als arbeidstijd dient te worden

de beslissing op de Europese wetgeving en

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt

aangemerkt. De argumentatie daarachter was

de rechtspraak van het Hof en de Hoge Raad.

over beloning van reistijd naar klanten en/of

dat de arbeidstijd de tijd omvat waarin de

Zowel Europees recht, als Nederlands recht

projecten van de werkgever, dan kunnen werk-

werknemer werkzaam is, ter beschikking van

bepaalt niet dat de reistijd die als arbeidstijd

nemers geen aanspraak maken op vergoeding

de werkgever staat en zijn werkzaamheden

wordt aangemerkt voor vergoeding in aanmer-

van die reistijd. Als werknemers al daadwerkelijk

of functie uitoefent – een en ander in lijn met

king dient te komen. Het is vanzelfsprekend

betaald in de file staan, zal dat het gevolg zijn

nationaal recht. Het Hof heeft bepaald dat de

mogelijk dat de reistijd die als arbeidstijd wordt

van concrete afspraken die daarover door de

werknemer tijdens de reistijd naar een klant

aangemerkt wél voor vergoeding in aanmerking

werkgever zijn gemaakt.

onderworpen is aan het instructierecht van

komt als dat door de werkgever contractueel is

de werkgever. De werkgever kan de volgorde

afgesproken. Te denken valt aan regelingen die

van te bezoeken klanten wijzigen of afspraken

bepalen dat reistijd vanaf een bepaalde duur

schrappen of toevoegen. In het arrest uit 2015

(bijvoorbeeld 30 minuten) wel wordt beloond

Voor meer informatie:
federatie.fhi.nl/ledenvoordelen/diensten/
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We lopen een beetje gehaast de historische werkkamer van Arno Rutte binnen in de VVD vleugel van het Tweede Kamer
gebouw. Het is campagnetijd, aanloop naar de verkiezingen. “We moeten wel even goed de tijd in de gaten houden.”
De volgende afspraak staat strak in de agenda. Beetje stressy dus de situatie waarin we ons gesprek beginnen. Zo is het
werk van een parlementariër. Des te opmerkelijker hoe snel we toch in een bedachtzaam gesprek raken, dat echt over
wezenlijke zaken van het leven gaat. Professioneel als je zo snel kunt schakelen en het getuigt van gedrevenheid.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE VVD

Technologie in de
zorg ontploft tussen
nu en twee jaar
Kamerlid Arno Rutte gemotiveerd
voor goede en betaalbare zorg

HAAGSE
BABBEL
SIGNALEMENT 02/2017

Wat drijft de nu bijna vijfenveertigjarige

heel grote stappen in research, diagnostiek

aan de zorgverzekeraar worden toegerekend

Groninger, zanger van de Rock ’n Roll band

en geneesmiddelenontwikkeling. Ik denk wel

vaak meer bij de zorgaanbieder liggen. Acht jaar

‘Harige Harry & the Ladyshavers’, om politiek

dat we wat minder slordig om moeten gaan

geleden werd bijvoorbeeld een start gemaakt

actief te zijn als Kamerlid?

met patenten. Nieuwe bedrijven worden te

met thuiszorg op afstand. Daar wilde men de

Het is Arno Rutte’s persoonlijke verhaal. “Zo’n

snel overgenomen of verkopen te gemakkelijk

verzekeraar voor laten betalen. Maar het werd

tien jaar geleden stond mijn leven op zijn kop.

licenties. Voor je het weet betaal je twee keer,

te duur omdat de thuiszorg aanbieders dit naast

Mijn jongere broer en mijn vader overleden

eerst voor de research en dan vervolgens ook

en niet in de plaats van het reguliere werk wilde

kort na elkaar allebei aan kanker. En ik raakte

nog eens voor het product dat dan door iemand

aanbieden. Vervolgens werd het probleem

mijn baan kwijt door een reorganisatie bij mijn

anders op de markt wordt gebracht. Zo haal je

‘geframed’ alsof de zorgverzekeraar niet wilde.

werkgever, de rechtbank. Dat was voor mij

te weinig ROI, Return on Investment. Overigens

Vaak is de implementatie van een innovatie

een ‘harde reset’. Ik wilde mij in elk geval gaan

zie ik bijvoorbeeld bij Brightlands in Maastricht

het grootste probleem. Het invoeren van een

inzetten voor de zorg en ging aan de slag bij

dat daar heel gericht gezocht wordt naar lokale

nieuwe werkwijze wordt als ‘te ingewikkeld’

zorgverzekeraar Menzis. Nu kom ik uit een

ondernemers, om zelf via het opzetten van

ervaren. We hebben geen innovatiegebrek maar

politiek nest en van uit die achtergrond kwam

bedrijven waarde te ontwikkelen. Ik voel meer

een implementatiegebrek. De zorgaanbieders

ik in de gemeenteraad van de stad Groningen.

voor deze weg. Onze universiteiten mogen best

moeten hier aan de bak. Leveranciers van

Vervolgens werd ik uitgenodigd me kandidaat

wat meer ondernemend gaan denken.”

medische technologie kunnen daar zeker een rol

te stellen voor de Tweede Kamer op een niet

in spelen.”

verkiesbare plek, dacht ik. Tot mijn stomme

Dat we weinig naar buiten brengen wat we

verbazing werd ik ook nog gekozen. Nu zit ik

kunnen blijkt ook uit het feit dat de parlementaire

Overigens erkent en herkent Arno Rutte het

hier alweer vier jaar en sta ik hoog genoeg op

zorgspecialist een recent groot geworden

probleem van slecht matchende verdien-

de lijst om herverkozen te kunnen worden.”

Nederlands farmabedrijf als Synthon niet blijkt

modellen, bijvoorbeeld wanneer zorg-

Hetgeen ook is gebeurd.

te kennen. Overigens begrijpelijk, omdat dit een

verzekeraars de wereldmarkt afstruinen voor de

bedrijf is dat zich heeft ontwikkeld volledig buiten

goedkoopste disposables als de prijs van

het blikveld van overheidsfinanciering.

apparatuur is bepaald op basis van verwachte

Met zijn juridische achtergrond blijkt Arno zijn
‘zorg-ei’ goed kwijt te kunnen in Den Haag. “Ik

omzet uit de bijbehorende verbruiksartikelen.

ben erg gemotiveerd voor kwaliteit in de zorg,
die we wel moeten kunnen blijven betalen. Dat
ik mij daar hier en nu voor mag inzetten maakt
mij dankbaar.”
Hoe staan we er voor in Nederland?
“Het gaat heel snel nu in Nederland in
de biomedische sector. We hebben veel
hoogwaardige kennis, bijvoorbeeld op het

‘Geen innovatiegebrek, maar een
implementatiegebrek.’

“Ik zie wel meer pijnpuntjes in de markt. De
Da Vinci operatierobot is zo uniek dat er geen
alternatieve leverancier is. Dat remt de innovatie,
zeker als je voor zo’n apparaat al na tien keer
gebruiken een hele dure nieuwe operatiearm
moet kopen. Toch verwacht ik dat tussen nu en
twee jaar de implementatie van technologie
in de zorg ontploft. Er is een zodanig tekort

gebied van biomarkers. Dergelijke specialismen

aan mensen die kunnen werken in de sector

van onze onderzoeksinstituten en bedrijven

dat het onvermijdelijk is. Bovendien willen we

zijn ook niet zo gemakkelijk te verplaatsen. We

ons met de beschikbare mensen concentreren

beseffen misschien zelf te weinig hoe goed

Hoe kijkt deze Rutte aan tegen de rol

op echt menselijk contact met patiënten. De

we zijn, ook in Groningen waar ik woon. In

van zorgverzekeraars?

aanjagers van innovatie zijn nu de vergrijzing

Nederland hebben we eigenlijk geen echte

“Ik ken die sector natuurlijk ook omdat ik er zelf

en de daarmee verbonden krapte op de

‘big pharma’ bedrijven, maar we zetten wel

in heb gewerkt. Wat ik zie is dat problemen die

arbeidsmarkt.”

Lees verder op de volgende pagina
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Conjunctuur
Arno wijst op FHI-lidbedrijven als Philips en

een arts verplicht is een patiënt vooraf allerlei

We kennen de discussie rond de NIP test, de

Siemens als voorbeelden van leveranciers die

informatie te verstrekken rond een voorgestelde

prenatale test op erfelijke aandoeningen zoals

inspelen op wat nodig is. “Bijvoorbeeld de

behandeling waar toestemming van de patiënt

Down. Nu wordt er getest op vijf of zes factoren.

app ‘Hartwacht’, 24-uurs telecardioloog voor

voor vereist is. Bekend binnen FHI is ook het

We weten dat het kan op wel 70 verschillende

hartpatiënten, via smartphone of tablet. Die

Life Lines project waarin over een groot aantal

mogelijke aandoeningen. Maar het is zeer de

wordt gemonitord door ziekenhuis Sionsberg

jaren biologisch materiaal en gegevens van heel

vraag of dat wenselijk is. Actueel is ook de nog

in Dokkum. Dergelijke bewezen effectieve,

veel mensen wordt opgeslagen als referentie.

vrij jonge CRISPR technologie, om genen te

patiëntvriendelijke innovaties moeten sneller

“Je moet mensen altijd actief vragen of ze mee

vervangen in embryo’s. Dat is een geweldige

worden uitgerold in heel Nederland.”

willen doen. Dan is de keuze aan hen.”

hoopgevende techniek waarmee zeer ernstige
en levensbedreigende ziekten kunnen worden

Hoe kijkt Kamerlid Rutte aan tegen het

voorkomen. Maar dezelfde techniek kan ook

koppelen van gegevensbestanden van

ontaarden in het kiezen van de kleur ogen of van

patiënten, ten behoeve van onderzoek en

geslacht. Ik zie daarom een grote en belangrijke

klinische studie, het Health RI initiatief?
“Helemaal vóór. Er is natuurlijk wel een privacyissue, maar mijn ervaring is dat patiënten bijna
altijd zeggen ‘deel mijn informatie’. Artsen
willen soms wel verder gaan dan de wet- en

’Medische ethiek en
technologie, rol voor de
wetgever.’

taak voor de wetgever, het goed vastleggen wat
wel toegestaan is en wat niet.”
Het is opeens tijd voor de volgende afspraak.
We maken snel de afspraak dat Arno mee gaat

regelgeving toelaat, maar aan de andere kant

doen aan het FHI-federatiecongres, mits de

is de weerstand soms ook wel wat theoretisch.

Kameragenda dat toelaat uiteraard. Maar dat

Er is veel winst te behalen door informatie te

zal wel meevallen zolang er nog geen nieuw

delen. Maar we moeten wel voorkomen dat van

kabinet zit. Tweede afspraak is die voor een

alles op straat komt te liggen. Zorgvuldigheid

We komen bijna als vanzelf uit bij het

bedrijfsbezoek aan FHI-leden. Wordt vervolgd

is eerste vereiste.” Arno refereert in dit verband

onderwerp ‘medische ethiek en technologie’.

dus, in veel opzichten...

aan het ‘Informed Consent’, de regeling waarbij

“Dat zie ik als een groot issue voor de toekomst.

Vertrouwen producenten industrie opnieuw hoger
Het producentenvertrouwen steeg van 7,0 in
februari naar 7,8 in maart, maakt het CBS bekend.
Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever

Producentenvertrouwen industrie (seizoensgecorrigeerd), saldo % positieve en % negatieve antwoorden
8

over hun verwachte bedrijvigheid. Het producen-

6

tenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in 9 jaar.

4

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde
ondernemers de overhand. Het vertrouwen van
de industriële producenten ligt ruim boven het
gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6).
Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in

2
0
-2

januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim

-4

een jaar later de laagste waarde (-23,5).

-6
2013

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
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Investeringen groeien weer
In januari was het volume van de investeringen

Investeringen in materiële activa (volume), %-mutatie t.o.v. jaar eerder

in materiële vaste activa 6,4 procent groter dan in

40

januari 2016, meldt het CBS. Een maand eerder
krompen de investeringen nog met 9,5 procent.
Het CBS publiceert elke maand rond de 15e werkdag cijfers over de investeringen.

20

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.
Januari 2017 heeft twee werkdagen meer dan
januari 2016. Volgens de CBS Investeringsradar

0

zijn de condities voor de investeringen in maart
gunstiger dan in januari.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
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Grootste prijsstijging industrie in bijna 6 jaar
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie
lagen in februari ruim 11 procent hoger dan in
februari 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste
prijsstijging na juli 2011. Vooral de prijzen van de
aardolie-industrie waren in februari fors hoger.
Exclusief de aardolie-industrie was in februari de
prijsstijging in de industrie bijna 7 procent.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Afzetprijzen industrie, %-mutatie t.o.v. jaar eerder
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Met de OXBOARD
door de Jaarbeurs

De wondere wereld van
Tomorrows Electronics
Micro Assembly, Photonics, MEMS & On Board Technology

Wie naar de Electronics & Applications show

Oxboardpad, met een blauwe loper, naast het

gaat kan het laatste stukje afleggen op een

rode looppad. De route is in totaal 80 meter

hoverboard, de Dutch Design OXBOARD. Wat

lang, opgedeeld in drie etappes. Ervaren hover-

een hoverboard is? ”Een hoverboard (ook wel

boarders pakken meteen het hele stuk. Wie nog

Het ‘Tomorrows Electronics’ seminar is iedere keer

Vervaagt het verschil tussen een pcb en een

smart balance board) is een door elektro-

moet oefenen kan dat op de eerste 25 meter

één van de hoogtepunten in het conferentie-

chip? Prachtige nieuwe technologie komt er aan,

motoren aangedreven eenpersoons transport-

doen. Speciale hosts geven instructie en doen

programma van de E&A beurs. Ooit werd in dit

‘on board’. Op de chip zijn MEMS sensoren nu al

middel. Het is een uit twee delen bestaande

hun kunstjes.

seminar de eerste E-reader gepresenteerd,

een trend en ‘integrated photonics’ komt er hard

plank met een ingebouwde accu en met aan

Wie bij de finish zijn visitekaartje inlevert maakt

werd de ontdekking van grafeen aangekondigd,

aan, light-on-a-chip. Wat we er mee kunnen

weerszijden wieltjes. Het apparaat heeft geen

kans een OXBOARD te winnen.

legde Leo Kouwenhoven al ver voordat Microsoft

gaan maken?

hem binnenhaalde uit hoe hij de kwantum-

Natuurlijk de elektronische pil, die je inslikt en

stuur; sturen gebeurt door het verplaatsen van
gewicht en het met de voeten manipuleren van

De OXBOARD is een product van het Helmonds

computer zou gaan bouwen. Het wordt ook

die daarna informatie uit het lichaam doorgeeft.

de plank” zegt Wikipedia.

bedrijf GBO Innovation Makers, productontwer-

nu weer spannend.

Maar spannend is vooral of de langverwachte

Als je op 30, 31 mei of 1 juni de hoofdingang van

pers en -realiseerders.

en gewenste ‘energy harvesting’ modules er

Jaarbeurs Utrecht kiest, dan moet je eerst door

De focus ligt dit jaar op ’micro assembly’. Wat

nu komen. Kleine devices die energie uit de

hal 8 om bij de beurs in hal 7 te komen. Dat kan

gebeurt er in de toekomst allemaal op een chip

omgeving oogsten en batterijen overbodig

en op miniscuul kleine printed circuit boards?

maken...

dan dus op een OXBOARD. Er komt een speciaal

http://gbo.eu

Elektronicaproductie in
de Benelux, Be Smart

Groeistrategie E&A beurs
meer dan succesvol

Vijfendertig jaar geleden schreven we elektro-

In 2015 moest de brancheorganisatie ‘nee’ verkopen tegen een flink aantal

naar een grotere hal zodra duidelijk zou zijn dat het aantal aangevraagde

nica nog als electronica. Rena Electronica vierde

bedrijven die in een laat stadium alsnog wilden delen in het succes van de

m2 standruimte van 3.060 naar minimaal 3.500 zou groeien. Die strategie

eind 2016 het zevende lustrum met de opening

beurs Electronics & Application, sorry, Automation toen nog. De beurshal

is meer dan geslaagd. Met nog bijna twee maanden te gaan, stond de

van een ‘smart SMT factory’. Dankzij leverancier

was te klein om iedereen een plek te kunnen geven en halverwege de

teller op 3.700 m2, ingevuld door 165 exposanten, waar er in de vorige

ASM haalde het Zundertse bedrijf daarmee de

voorbereiding naar een andere hal, dat gaat niet werken. Moet je ook

editie 135 bedrijven deelnamen.

internationale online vakpers. Het levert meteen

meteen weer heel wat extra stands hebben, wil je zo’n grotere hal aantrek-

ook een hoogtepunt op in het conferentiepro-

kelijk kunnen inrichten.

gramma van Electronics & Automation.

De Nederlandse elektronicabeurs groeit dus met meer dan twintig procent.
Dat is boven verwachting, een mooi signaal. Nu de bezoekers nog...

De situatie van toen gaf wel aanleiding na te denken over een groeiOp donderdagochtend 1 juni staat Rena-

scenario voor dit jaar, 2017. Het branchebestuur besloot over te stappen

directeur Jochem Winkelman in het programma
van het seminar dat als titel draagt ‘De toekomst
van elektronicaproductie in de Benelux’. Hoe
vaak al is sinds 1980 voorspeld dat elekronicaproductie verdwijnt uit Nederland en België? Het
is als een worm. Je hakt er een stuk af en hij
kronkelt door, groeit weer aan.

tronica de elektronicaproductie verandert’.

en ASM. En als je de titel ziet van het tbp verhaal,

De E&A beurs bewijst het elke twee jaar weer.

Winkelman zal zeker en vast in zijn verhaal

dan is die ook tekenend voor de transitie die de

Het geheim heet ‘transitie’, continu. Dit seminar

ook reppen van de samenwerking binnen het

worm weer laat aangroeien: ‘Van 3 uur naar 20

begint met een verhaal onder de titel ‘Hoe elek-

FHI-ecosysteem, de ledenkring, met Partnertec

minuten omsteltijd’.

WWW.EABEURS.NL
30/31 MEI & 1 JUNI 2017
JAARBEURS UTRECHT
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DUTCH TECH
IN FO D

Productielijn
bakkersingrediënten, USA
Alewijnse ontwerpt, levert en integreert elektrotechnische
systemen. Dit doen zij op internationaal niveau voor de
maritieme sector, industrie en retail. Voor de elektrotechnische
installatie en de besturing van een nieuwe batch continuous
line bij een Amerikaanse producent van bakkersingrediënten
kregen zij een opdracht. Uitdaging hierbij was de mogelijkheid
om verschillende producten per dag te produceren op één lijn
en dit meerdere keren per dag te kunnen wisselen. Een
centraal CIP station zorgt ervoor dat de machines tussen de
wisselingen volledig schoon worden gemaakt. De machine
moest geheel voldoen aan de Amerikaanse voorschriften en
U.L. norm. De machines zijn in Nederland gebouwd en getest
en vervolgens naar Amerika verscheept, opgebouwd, getest
en in gebruik genomen. Onderdelen die gebruikt zijn, zijn
onder andere MCC paneel met besturing voor hardware,
motorgroepen en frequentieomvormers, PLC hardware met
zeven remote stations, profibusnetwerk tussen MCC en
remotepanelen. Alewijnse was verantwoordelijk voor het
ontwerp, de productie en installatie.
www.alewijnse.nl
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DUTCH TECH
IN FO D

De melk koekt aan,
Klay’s sensor blijft werken
In de zuivelindustrie is biologische vervuiling een
bekend probleem. De ‘normale’ procescontrole met
flow, niveau- en temperatuursensoren moet wel blijven
functioneren. De geavanceerde membraam technologie
van het Hollandse FHI-bedrijf Klay Instruments zorgt er
voor dat er geen vervuilend medium in het instrument
komen en de niveautransmitter zijn werk blijft doen.
‘Sanitaire procesaansluitingen, noemen we dat. De
niveautransmitters, druktransmitters hebben een Klaydesigned frontmembraan en actieve temperatuurcompensatie. Op de foto de zuivel proeffabriek bij NIZO
Food Research in Ede.
www.klay.nl
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DUTCH TECH
IN FO D

Kaasboerderij Kaamps:
Zekerheid over
temperatuur stelt
productieproces veilig
Bij kaasboerderij Kaamps maken ze al decennialang kaas:
800 kazen per dag, 1,1 miljoen kilo kaas per jaar. De kazen
van dit familiebedrijf vinden gretig aftrek in Nederland en in
nog 40 andere landen. Met zo’n grote afzetmarkt is het
belangrijk dat de productie is veiliggesteld.
Zuursels moeten worden opgeslagen bij een temperatuur die
lager is dan -45°C. Zonder goed zuursel: geen goede kaas.
Daarom is het van belang een systeem te implementeren dat
de temperatuur automatisch kan registreren én tijdig signaal
afgeeft bij afwijkingen. Gullimex installeerde TempWeb. De
rapportages worden dagelijks doorgegeven. Hiermee wordt
gezien wanneer de vriezers open zijn geweest. Zodra een
vriezer uitvalt of een afwijking vertoont in temperatuurgedrag
geeft TempWeb een signaal af. Het systeem geeft hen de
gelegenheid uitval vóór te zijn en garandeert daarmee dat de
zuursels en dus de kazen hun kwaliteit behouden. In de
toekomst wil Kaamps TempWeb aansluiten op de
kaasopslagen om daar, behalve de temperatuur, ook de
relatieve luchtvochtigheid te meten.
www.gullimex.nl
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“Een bio-inspired coating welke als celmembraan
mimic aanhechting van biologische materiaal
voorkomt”, het is lekentaal voor wat LipoCoat
maakt en toepast. LipoCoat coatings tonen sterke
gelijkenis met membranen welke in elke cel van
het menselijk lichaam aanwezig zijn en welke
middels een geheim recept en gepatenteerd
proces kunnen worden aangebracht tot een
coating laagje van enkele nanometers dik. Per
applicatie kan de coating getuned worden. De
coating van LipoCoat voorkomt dat eiwitten en
bacteriën zich hechten in situaties waar je dergelijke vervuiling niet kunt gebruiken: bij medische
hulpmiddelen zoals katheters, implantaten en
contactlenzen.

‘Windstille fase
van de start-up.’

beschikbaar om nieuwe bedrijven op gang te

exclusiviteit gaat gepaard met een forse som geld,

helpen. “We zijn opgegaan voor een ‘grant’ van

hetgeen gebruikelijk is in de biotech branche.”

€ 125K. Die werd niet toegekend. Vervolgens
hebben we het nog een keer geprobeerd en

Willem van den Berg beaamt dat. “Dat is leuk,

toen lukte het om op basis van een nieuw plan

want je zit als start-up op dat moment juist in

€ 100K subsidie te verwerven.

een ‘windstille’ fase. Dan is het heel fijn als je een
goeie OEM aan boord kunt krijgen. Is wel knap

MINACNED

Een sterk technologieplatform en een deal
met een strateeg

LipoCoat oprichter Jasper van Weerd (links

Daarmee kon worden gestart. Vervolgens kwam

als je zo’n deal kunt maken. Vaak willen partijen

afgebeeld) startte de onderneming medio 2016

de toezegging van € 50K van het Dutch Student

veel meer dan je weg wilt geven en goed voor je

naar aanleiding van zijn promotieonderzoek

Investment Fund (DSIF), van Neelie Kroes en met

is.” Raoul: “Mijn ervaring in de biotech hielp wel.

aan de TU Twente, samen met chemicus Pascal

de matching via de universiteit kon toen

Het bedrijf kan nu ruim anderhalf jaar verder,

Jonkheijm en bioloog Marcel Karperien. Raoul

de doelmarkt worden ontwikkeld richting

mede dankzij een gunstige zachte lening in

Oostenbrink kwam al aan boord voordat het

een product.”

tranches uit het RedMedTech fonds van de Health

bedrijf formeel werd opgericht. “Het promotieon-

Valley regio Arnhem Nijmegen.” We hebben

derzoek van Jasper werd gefinancierd door het

Waarom is er nu sprake van een

het hier over de markt van medische hulpmid-

nanotechnologie programma NanoNextNL. Voor

‘firm business case’?

delen en dan heb je te maken met regelgeving

dat programma was ik al business development

“Een belangrijke milestone die werd bereikt,

waaraan voldaan moet worden via langlopende

manager om kansrijke ontwikkelingen te bege-

was een strategisch partnership met een

acceptatietesten. “De doelmarkt voor katheters

leiden richting commercialisatie. We hebben toen

grote internationale partij in de wereld van

moet nog worden ontwikkeld. Daar kom ik zelf

eerst verkend waar de beste toepassingskansen

ophthalmische producten. Een dergelijke

vandaan.” Tijdens het gesprek maken Raoul

zouden liggen en we kwamen uit op medische

‘strateeg’ koopt exclusiviteit tijdens de verken-

en Willem de afspraak verder te gaan praten

hulpmiddelen.” Binnen het NanoNextNL

ningsfase om te kijken of de technologie past

over mogelijke scale-up en samenwerking in

programma waren fondsen van de overheid

bij zijn product. Het verwerven van dergelijke

dat traject. Dat gesprek maakt deel uit van het
winnen van de contest tijdens de conferentie van
MinacNed van afgelopen december.

Het succesverhaal van de winnende micronano start-up
TEKST KEES GROENEVELD FOTO’S FRANK VISSCHEDIJK

‘LipoCoat wint MicroNano Start-Up of the Year contest 2016’ meldde Signalement in editie 1 van 2017. “A firm Business

‘Commentaar van
de investeerder.’

Case, good market chances and solving a problem of today”, meer omschrijving werd er toen niet meegegeven.
Hier het beloofde achtergrondverhaal, vooral opgetekend aan de hand van een gesprek met Raoul Oostenbrink,

Wanneer gaat LipoCoat produceren?

director of business development bij LipoCoat, de winnende pitcher tijdens de international MicroNano Conference en met

“Als de klant uit de ophthalmische

Willem van den Berg, managing partner bij Value Creation Capital en Tech Nano Fund. Als tech-investeringsdeskundige

kunnen we waarschijnlijk binnen zes maanden

was Van den Berg voorzitter van de jury die LipoCoat in december 2016 uitriep tot winnaar.

produceren. Daarvoor moet eerst het ISO 13485

(oogheelkundige, red.) wereld een ‘go’ geeft, dan

dossier rond zijn.
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Als mensen vanuit groot geld gaan denken, dan
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Zo gezegd, zo geschreven

worden de ‘waarderings’ verwachtingen ook
opgeklopt. Dan gaan ondernemers soms in een
te vroege fase uit van erg hoge waarderingen.
Wij laten dan soms mooie deals gaan omdat we
de waarderingen te hoog vinden en voor ons
als investeerder in de vervolgfase onvoldoende
rendement kan worden gerealiseerd.”
“Voor de meeste investeerders zijn technologie
start-ups nog steeds moeilijk te beoordelen. Dat

“Het was fascinerend eens in een gebouw
te wonen waar mijn achternaam niet op
de gevel stond.”
Donald’s dochter Ivanka Trump over haar tijd op een
kostschool in Connecticut, in fd.persoonlijk, zaterdag
14 januari 2017.

betekent dat wij met onze hands on ondernemers gerichte scale-up aanpak in combinatie
met ons netwerk het verschil kunnen maken.
Het is wel overhyped qua multiples voor kleine
bedrijven. De wal keert ook hier het schip.” Met
trots meldt Willem dat hij superblij is dat zijn
Onze afnemer is dan de ‘legal manufacturer’.

Wat is het commentaar van de investerings-

organisatie het HighTech en Nanotech fonds van

Om te produceren hebben we niet meer dan een

deskundige, Willem van den Berg?

de grond heeft gekregen. “We hebben we nu

paar vierkante meter bedrijfsruimte nodig, met

“Ik was tijdens de hele contest die we hadden

ook een cyber security fonds met focus op de

wat kookketels. Het coaten van de eerste medi-

op de MicroNano Conference positief verrast

Internet of Things wereld, Security of Things Fund,

sche hulpmiddelen gebeurt bij de klant, op basis

wat betreft de kwaliteit van de twintig start-

gerealiseerd.”

van ons proces.“

ups die pitchten. Er diende zich ook een grote
variëteit aan, waarbij de ene wat verder was in

Overigens ziet de fondsbeheerder dat de Value

En de katheters?

de ontwikkeling van zijn bedrijf dan de andere.

Creation Capital ook investeert in scale-ups. “Wij

“Dat hangt er van af of ook daar een ‘strateeg’

LipoCoat sprong er uit qua technologie en

willen graag de combinatie, van start-ups en

te interesseren is voor de toepassing”, meent

potentie van het platform enerzijds en ook wat

scale-ups. We hebben daar een speciale aanpak

Oostenbrink. “De doorlooptijd daarvoor is afhan-

betreft de hands on approach van het team met

voor die we ‘click & grow’ noemen, de waarde

kelijk van klinische studies. Het proces van het

koppeling naar applicatievelden anderzijds. Door

vastklikken voor deel-exit van de DGA en van

aanbrengen van een extra biocompatibele laag

de toevoeging van een aantal business geori-

daaruit aan een nieuwe scale-up en groeistra-

is bekend. Ik heb wel vertrouwen dat de ‘time to

ënteerde mensen aan Jasper van Weerd, zag ik

tegie werken.”

market’ beperkt kan blijven tot anderhalf jaar.”

toen al de kwaliteit van de aanpak. Dat er ook

“Zijn er ook concurrerende ontwikkelingen?”, wil

nog een mooie basis was gelegd via een deal

Lessons learned?

Willem van den Berg weten. “Wat Lee Ayres met

met een strateeg, dat wisten we als jury toen nog

Raoul Oostenbrink is opgetogen over de

zijn bedrijf Encapson, ook in Enschede, doet met

niet eens.”

MicroNano Conference. “Leuk, mooi internatio-

Sono-Coat, ultrasound technologie, is dat verge-

naal event, belangrijk voor Nederland. Ga daar

lijkbaar?” Raoul: ”Dat is een coating met andere

Overigens is Van den Berg blij met de aandacht

vooral mee door en verlies niet de aandacht voor

eigenschappen, vooral geschikt voor imaging.

die de overheid nu heeft voor technologie start-

start-ups.”

Kan wel complementair aan onze coating

ups. “Daardoor groeit nu ook bij corporates lang-

worden toegepast. In theorie is een

zaam het besef dat er potentie zit. Er komt nu ook

De combinatie van MinacNed en FHI, daar ziet

mix mogelijk.”

meer investeringsbereidheid bij grotere fondsen.

Willem van den Berg brood in. “Hoe jullie dingen

Dat kan het overigens voor ons lastiger maken.

samenbrengen en organiseren, grote klasse!”

“Van investeerders denken we altijd dat het rijke
mensen zijn, die veel geld gaan verdienen.
Maar zij zijn wel het vuur waarop deze hele
industrie brandt... ...Wat ik doe is een beetje
hot air.”
Constantijn van Oranje, Ambassadeur Start-Up Delta in SLASH,
magazine van de Technische Universiteit Eindhoven,
december 2016.

“De overheid heeft het helder neergezet. Maar ze vergeten de
biobased economie. Ze moeten de circulaire economie koppelen
aan de biobased economie... ...Maar de boodschap van veel
meer biomassa gaat tegen de wind in. Soms voel ik me wel een
Don Quichot.”
Marcel Wubbolts, tot voor kort CTO bij Royal DSM, nu CTO bij Corbion,
in Het Financieele Dagblad van zaterdag 7 januari 2017.

Welke toekomstige ontwikkelingen
voorziet LipoCoat?
“We zullen vooral nieuwe doelmarkten ontwikkelen. Dat kan overal zijn waar biofouling (het
rottend ‘aankoeken’ populair gezegd, red.)
een probleem kan worden. Dat kan zijn in de
voedingsmiddelen industrie, medische diagnostiek of bij gebruik van wetenschappelijke

“We zijn invalide geworden
omdat we nu technologie
gebruiken in plaats van
onze mentale krachten”,

instrumenten en tools. Per doelmarkt zullen
we verkenningen doen. Het platform staat.
Vervolgens is het een kwestie van ‘tunen’ van
recepturen op basis van op te bouwen kennis uit
het desbetreffende applicatieveld.” Oostenbrink
ziet onbegrensde mogelijkheden. “Maar het is
natuurlijk oppassen dat je niet meteen overal
naar toe holt.”
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Marina Abramovic, wereldberoemde performance
kunstenares in Het Blad, bijlage bij
NRC, editie #09, februari 2017.

“Als je niet wilt de-globaliseren, is het alternatief dat
je de globalisering in goede banen leidt. Dat je de
negatieve aspecten bestrijdt. De markt is op hol.
Ze moet worden getemd. Wie kan dat beter dan
Europa? Wij hebben de beschavingstraditie. We zijn
die traditie.”
Pascal Lamy, voormalig Europees Commissaris voor Handel en
voormalig directeur generaal van de Wereld Handels Organisatie
WHO, in NRC Weekend, zaterdag 25 maart 2017.
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Wereldwijde uitrol Nederlands LoRaWan
dankzij de FHI community

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

We zitten nog midden in de hype-fase. Maar misschien is het inmiddels toch wat
meer. De brede verspreiding van The Internet of Things lijkt sterk samen te hangen

Zowel de lokale aanpak als de wereldwijde uitrol

De producten die TTN verkoopt zijn webshop

kostprijs. Vervolgens brengen we het wereldwijd

loopt via de FHI connectie. The Things Network

verhandelbaar; Gateways, Nodes en een

naar de markt, via de community.” Kalyanaraman

LoRaWan enabled Arduino ontwikkel board. Elke

maakt deel uit van een design & development

hobbyist kan er mee aan de gang. “De firma

groep die overal in de wereld support kan bieden.

Microchip was onze componenten leverancier.

Met zijn historie van betrokkenheid bij diverse

Farnell is de distributeur van Microchip en zo

succesvolle start-ups, toont hij zich enthousiast

kwam de connectie tot stand. Farnell doet via

over The Things Network. “’The promise is

Element14 meer dan productie en verkoop

exciting’. De Arduino LoRaWan is innovatief en IoT

en dat maakte de samenwerking nog meer

is ‘quite exciting anyway’.” Het commitment van

maar ook met Hari Kalyanaraman, in Chicago,

voor de hand liggend. Het eerdere succes van

de Farnell organisatie lijkt belangrijk voor de kans

van Farnell-brand Element 14.

de Raspberry pi development kits is voor een

van slagen van de Hollandse venture. “We have

belangrijk deel toe te schrijven aan de Element14

an arms length community and this LoRa network
initiative is the only one that is crowd sourced.”

is volop betrokken bij de KissLoRa gadget die op
de E&A beurs wordt geproduceerd. FHI lidbedrijf
Farnell is het bedrijf dat wereldwijd de LoraWan

met de uitrol van gratis open source LoRa-Wan netwerken, Low Power, Long Range,

producten van TTN verkoopt, de productie voor

Wide Area Networks. In Nederland en in België is het een ‘gevecht’ tussen de geves-

zijn rekening neemt en via de Element14 brand

tigde orde en in beide landen een start-up met een bottom-up community. In België
is het Proximus tegenover Wireless Things. In Nederland rolt KPN een landelijk
netwerk uit. Maar de meest opvallende speler is The Things Network, een bottomup beweging met gedreven ondernemers, Wienke Giezeman en Johan Stokking,
op de achtergrond. Grote verschil van de laatsten met de anderen is de wereldwijde ambitie. Uitrol in zoveel mogelijk grote steden in de wereld is belangrijker dan
landelijke dekking in Nederland. Een prachtig voorbeeld van ‘think global, act local’.
TEKST KEES GROENEVELD
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overal in de wereld de designers communities
ondersteunt. We spraken met Wienke Giezeman,

’Blue Tooth en WiFi
startten in Nederland,
LoRaWan kan het derde
wereldsucces worden.’

“Toen ik in 2012 mijn video on demand bedrijf

dus zoveel mogelijk deelnemers zien te krijgen.

Community-aanpak.” “De online community is

verkocht aan Sanoma, ben ik samen met Johan

Twee jaar na de start in Amsterdam in 2015 is het

waar het om gaat”, bevestigt Hari Kalyanaraman.

Stokking The Things Network begonnen, met

protocol nu al verder dan WiFi was na eenzelfde

Element14 claimt 450.000 geregistreerde leden

Het kan spannend worden in de komende

daarachter The Things Industries. Doel van

periode.” De ontwikkeling van de LoRaWan

te hebben.

jaren. Blue Tooth en WiFi startten in Nederland,

de stichting is het toegankelijk maken van het

producten wordt gedaan door de firma Tweetonig

LoRaWan netwerk voor iedereen. Met The Things

in Rotterdam en Giezemen denkt in de toekomst

“Wij hebben Wienke leren kennen via Microchip.

Industries leveren we value added services via

ook omzet te genereren uit de servers die nodig

We hebben hem geholpen met het optimaliseren

een open source business model. We moeten

zijn om het protocol te ondersteunen.

van de producten, ook qua productie en qua

LoRaWan kan het derde wereldsucces worden in
connectivity.
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Mauritshuis, Kropman, Priva
en het Meisje met de Parel
In hoeverre hebben klimaat- en

alle verlichting, zonwering en lichtwering,

gebruiksvriendelijke grafische touchscreen.

De techniek is constant in dialoog met het gebouw,

lichtomstandigheden het ‘Meisje met

meldingen vanuit invalide toiletten, de

Beheerders en medewerkers van het

in een zoektocht naar de beste oplossing voor de

noodstroomvoorziening en monitoring van het

Mauritshuis kunnen de verschillende functies

gebruiker.” Deze lering uit de recente business case

energiegebruik.

van de gebouwautomatisering in één overzicht

van de FHI-branche Gebouw Automatisering komt

monitoren en bedienen.

van toenmalig zakelijk directeur van het Mauritshuis

de Parel’ in de loop der eeuwen heen
veranderd? Vanuit deze vraagstelling
keek het Mauritshuis bij de ingrijpende

Kropman koos voor een gebouwbeheersysteem

Victor Moussault.

van Priva. Dat systeem bestaat uit standaard

“Niet alleen na oplevering maar ook aan de

hardwarecomponenten met engineeringstools

voorkant, bij het opstellen van het pakket van

Het complete verhaal wordt gepubliceerd in het

waarmee partnerbedrijven op projectbasis eigen

eisen, kan het nuttig zijn om automatiseerders

magazine ‘Bouw + Uitvoering’ editie nummer 3 2017.

software kunnen schrijven.

te betrekken. In een gebouw bestaat altijd een

De business case zal medio juni ook terug te vinden

wisselwerking tussen techniek en de architectuur.

zijn via de branchewebsite.

De verschillende systemen werken elk met

Zo is bij het Mauritshuis gekozen voor glas

Victor Moussault beschreef zijn ervaringen in een

Nu heeft de technische dienst van het

een eigen communicatieprotocol, een eigen

met zonnefilter, waardoor er minder warmte

boek dat hij schreef: ‘De focus op een ander, als

Mauritshuis dankzij de systeem integratie van

taal. Zo communiceert de verlichting over een

en uv-straling naar binnen komt. Dat heeft

fundament voor succes ‘, Waanders Uitgevers,

Kropman toegang tot alle parameters van de

KNX-protocol, terwijl het klimaat via Priva (TCP/

invloed op de keuze voor de capaciteit van de

Zwolle, managementboek.nl

verschillende installaties: luchtbehandeling, cv,

IP) wordt aangestuurd. De bediening kan

klimaatinstallaties. Automatisering is nooit een op

koeling en verwarming, de lokale naregelingen,

via een PC ter plaatse, op afstand of via een

zichzelf staand onderdeel van een bouwproject.

verbouwing van kort geleden naar de
uitgangspunten voor gebouwautomatisering ter plaatse.
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‘Als ik geweten had dat we zo’n klik hebben...’
Badotherm met ENFM-erfenis in transitie
naar swingend technologiebedrijf

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Remco Donkervoort, voormalig directeur van ENFM, de Eerste Nederlandse Fabriek van Manometers, werkt sinds kort bij
één van zijn voorheen grootste concurrenten, de firma Badotherm. Hoe is dat zo gekomen, en hoe gaat dat tussen twee
van oudsher gekende lidbedrijven van Het Instrument, van FHI? Een goed gesprek met Remco en zijn huidige collega bij
Badotherm, Sander Posthumus, brengt veel leerzaams aan het licht.
TEKST KEES GROENEVELD BEELDEN HENK TUKKER

De markt voor manometers staat anno 2017 niet

de bank het nodig om ons krediet in te trekken,

te boek als de meest veelbelovende. De tech-

omdat men geen waarde toekende aan het

nologie wordt ervaren als weinig spannend en

onderpand bij het aflopen van de erfpachtter-

de internationale concurrentie is moordend. Als

mijn. Elke maand werd het krediet ingeperkt.

je daarin weet te overleven, in Nederland een

Eerst was er geen geld meer voor innovatie en

gezonde business overeind kunt houden en zelfs

investeringen. Daarna ontstond liquiditeitskrapte

in staat bent om intern technologen vrij te spelen

en kwam het omzetniveau onder het break-

voor nieuwe ontwikkelingen, dan moet je wel

even point. Dit gebeurde allemaal toen net de

iets goed doen. Zo ligt het wel bij Badotherm in

crisis omsloeg naar een heel licht aantrekkende

Dordrecht. Directe aanleiding voor het gesprek

economie.”

’De bank pakt je
paraplu af als het
gaat regenen.’

is de overname van het hoogwaardige deel van
het productenpalet, de klanten goodwill en de
productietechnologiekennis uit de failliete boedel
van ENFM door Badotherm.
“Met ENFM, het bedrijf dat opa Donkervoort in
1906 startte, kreeg mijn vader al in de jaren
90 te maken met concurrentie uit lagelonenlanden. Mijn twee broers en ik hebben het
vol kunnen houden door te concentreren op
speciale producten, export en schaalvergroting.
Zo werkten we in de hoogtijdagen met tweehonderd mensen.” Remco spreekt met passie over
het vroegere familiebedrijf. “Daarna moesten we
afbouwen. Vanaf 2006 maakten we een doorstart
op basis van de ontwikkeling en implementatie
van moderne productietechnologie, met veertig
mensen. Dat het vervolgens in 2016 toch misging
was eigenlijk een hele vervelende samenloop van
omstandigheden.”
“Door het aflopen van onze erfpachttermijn en
veel te hoge eisen die de gemeente Schiedam
ons stelde aan een nieuw te bouwen pand op
de A-locatie aan de A20, kregen we steeds
maar niet een nieuw erfpachtcontract. Toen vond

Lees verder op de volgende pagina
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Vierde revolutie
De afgelopen drie jaar is de boodschap van Industry 4.0 breed
gedeeld met eindgebruikers en alle andere stakeholders in de
industrie. In het begin waren er wat mensen sceptisch, net zoals men
dat was over cloud computing en andere ‘hypes’.
Ik was laatst op een event van één van de leden en daar merkte ik
bij de koffie, dat eindgebruikers er ook daadwerkelijk mee bezig zijn.
Het is dus niet zomaar een plaatje in een presentatie of een praatje
om wat producten te verkopen. We zitten in de vierde revolutie. Voor
sommigen klonk het nog als een cursus. Dat kan.

‘Integratie van technologie vraagt
om het stoppen van eiland-denken.’

Maar … als vakmensen met elkaar praten, komen ze al snel tot de
conclusie dat IoT, Big Data, smart industry en connectiviteit termen zijn
voor de toekomst waar ze al middenin zitten. Het zijn trouwens nogal
wat ‘hypes’ tegelijkertijd.
Tijdens een seminar van eindgebruikers in de procesindustrie, presen“Het was de ENFM niet gegund om deze aantrek-

Bastiaan, lid van de familie die eigenaar van

de komst van Remco hebben we eigenlijk ook kennis en ervaring

teerde een spreker de aanpak van een Open Process Automation

kende economie te gebruiken om het bedrijf weer

Badotherm is, verzuchtte een keer ‘als ik geweten

ingekocht en vastgelegd, in dit geval meer specifiek voor de mano-

project. De titel spreekt voor zich, maar is dus vrij uitzonderlijk. De

sterk te maken. Voor de bank was de operatie

had dat we zo’n klik hebben met elkaar…’. Want

meters. Op dat spoor van ontwikkeling willen we ook verder.” Sander

actuele uitdagingen doe je niet meer alleen.

geslaagd, maar de patiënt overleden.”

dat bleek. Remco heeft zoveel kennis ontwikkeld op het gebied van productietechniek voor

’FHI als trigger voor
nieuwe strategie.’

onderbouwt één en ander door te verwijzen naar het ‘white paper’
dat hij onlangs online publiceerde over de toepassing van zirkonium

Dat is, denk ik, dus het spannende van de komende tijd. Het belang

“Een typisch staaltje van de bank die je een

manometers. Het was de strategie van ENFM

en tantaal voor scheidingsmembranen voor niveau-, druk- en

van integratie van de technologie vraagt om sterkere samenwerking

paraplu geeft als de zon schijnt en hem weer

om daarmee zo lang mogelijk te kunnen blijven

verschildrukmeters in de productie van ureum. (Zie de website van

en het stoppen van eiland-denken. Er zijn namelijk veel leveranciers

afpakt als het gaat regenen”, refereert Sander

concurreren, op basis van kwaliteit en efficiënte

dige segment. Er worden steeds hogere drukken

UreaKnowHow.com, http://bit.ly/2deBWYz, red).

betrokken bij de productie- en procesindustrie. De volledige connec-

Posthumus aan de uitspraak die PvdA parle-

productiemethoden. Zij waren daarin verder

gevraagd, wel tot 10.000 bar, bijvoorbeeld voor

mentariër Jan Vos meenam van zijn FHI bedrijfs-

dan wij.”

waterstraal snijden.”

bezoek bij Badotherm vier jaar geleden en

tiviteit en digitalisering leidt tot grote voordelen, als alles goed op
En Remco, hoe ervaar je de overstap persoonlijk?

elkaar aansluit en goed beveiligd is. Dat kan niet met één leverancier.

“Een gedwongen keus van voor jezelf werken naar bij een bedrijf

die Vos later Minister Kamp voorhield in een

Badotherm had zelf voor een andere strategie

“Overigens hebben jouw bezoek en de mailings

inschuiven is natuurlijk niet niks. Het is hier heel anders. Bij ENFM

Dat kan ook niet met één eindgebruiker of één system integrator.

Kamerdebat. “Ons probleem was indertijd dat

gekozen. De focus kwam op hoogwaardige

van FHI ons als bedrijf getriggerd”, bekent Sander

was alles gefocust op snel, hoog volume, tegen minimale marges.

De initiatieven om door samenwerking mogelijkheden te omarmen

China onze producten één op één kopieerde en

manometers, maar vooral op complete oplos-

Posthumus aan zijn interviewer. Het is de tweede

Hier is meer rust, door de focus op toegevoegde waarde. Dat

schieten als paddenstoelen uit de grond en die kennen wij ook.

de grote klanten daar vervolgens veel goedkoper

singen, gericht op het samenbouwen van

verwijzing naar het bedrijfsbezoek met Jan Vos,

betekent minder stress, een iets ander tempo. Nu heb ik ook ruimte

Internet of Things is bijvoorbeeld een basisthema op Electronics &

konden inkopen”, memoreert Remco. Na een

scheidingsmembranen aan drukinstrumenten.

inmiddels vier jaar geleden. “We zijn er nu trots

om alles degelijk en organisatorisch goed te doen, ook qua docu-

Applications. Leden van de FHI branches onderling kunnen krachten

faillissement komen andere bedrijven langs om

Geholpen door de eigen productie in Roemenië,

op dat we productie en engineering in Nederland

menteren bijvoorbeeld. Bij ENFM liepen we eerlijk gezegd wel een

bundelen, maar er is nog veel werk te doen in alle bedrijfsketens.

te zien of de goodwill en de achterblijvende zaken

wist het Dordtse bedrijf business te kunnen blijven

doen en we zijn inmiddels in contact met meer

beetje achter de feiten aan, noodgedwongen.”

voor hen waarde hebben. “Dat was gek genoeg

doen en te groeien. “Wij hadden ook niet kunnen

FHI-lidbedrijven, op collegiale basis, om samen

de eerste keer dat er rechtstreeks contact was

overleven als we uitsluitend manometers waren

op te trekken ten gunste van de BV Nederland.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe binnen de FHI-familie, of

tussen het management van Badotherm en van

blijven produceren. Nu zijn we enorm blij met

We kijken intussen veel meer richting R&D. We

binnen het FHI-ecosysteem zoals we dat tegenwoordig noemen,

ENFM.” Sander Posthumus is er zelf nog steeds

de kennis van moderne productietechnieken die

besteden meer geld aan onderzoek en hebben

tegenslagen gezamenlijk worden overwonnen en uit as nieuwe

verbaasd over. “We hebben lang als concurrenten

Remco bij ons inbrengt. Daarnaast past bijvoor-

daarvoor nu ook een aantal techneuten vrijge-

perspectiefvolle ontwikkelingen oprijzen.

(geografisch) dicht bij elkaar gezeten, maar steeds

beeld de hogedruk manometer van ENFM perfect

speeld binnen de organisatie om oplossingen

in een bepaald vijanddenken. Mijn collega Patrick

bij ons programma en klanten, het hoogwaar-

te bedenken voor scheidingsmembranen. Met
PAUL PETERSEN
p.petersen@fhi.nl

SIGNALEMENT 02/2017

LT

36

Tata Steel gebruikt FHI
LabAutomation event
bij selectie LIMS leverancier

37

Thermo Fisher draaide in het keramische research
lab van Tata Steel.
“Het project betreft de operationele laboratoria, direct gerelateerd aan de staalproductie,
een Product Analyses Lab –AnaLab- en een
Mechanical Testing Lab –TestingLab-. Het AnaLab
is een chemisch lab en test bijvoorbeeld grondstoffen en de chemische samenstelling van het
staal bij de staalproductie. Dat laatste heeft te
maken met bijsturen van de kwaliteit tijdens
het productieproces. Dat moet dus heel snel
gebeuren. Het TestingLab kijkt naar allerlei testplaatjes van plakken en rollen staal, zowel voor

LABORATORIUM TECHNOLOGIE

de normale productie als voor poefrollen die

“Twee jaar geleden bezocht ik voor het eerst het LabAutomation event, omdat er bij ons een project aan kwam.” Kees
de Haan was als IT-strategie man binnen Tata Steel aanvankelijk geen specialist op LIMS, Laboratorium Information

productontwikkeling gerelateerd zijn. Deze vorm
van offline testen betekent dat producten geblokkeerd worden totdat de testresultaten bekend

Management Systemen. Dit voorjaar trad De Haan zelf op als spreker tijdens de editie 2017 van het LabAutomation

zijn. Liefst zouden we deze blokkering willen

branche evenement. Zijn presentatie met als titel ‘LIMS in a digital company, requirements and selection’, is aanleiding

uit de procescondities. Zover is de technologie

voorkomen door de productkwaliteit af te leiden

voor een gesprek van drie Kees-heters, Kees de Haan, Kees Jansen van LIMS leverancier Thermo Fisher Scientific en

van staalproductie nog niet.“

slagen wordt op een manier dat ze eenvoudig te

daarna een workshop om de requirements

analyseren is. Voor alle laboratoria willen we om

FHI-er Kees Groeneveld.

te fine tunen. Dan bouwen we een prototype,

Waarom eigenlijk een LIMS systeem en wat is

die reden het zelfde systeem gebruiken. Na het

maken we samen de workflow, gaan we testen,

het verschil met productieautomatisering?

lopende project gaan we verder met de automati-

uitbreiden en weer testen. We doen dat allemaal

sering van ons R&D lab.”

via agile scrum procedures, waar onze mensen

Dat er in Nederland nog steeds een grote staalfa-

dergelijke vormen betaalbaar kunt maken uit ons

Kees de Haan is de man om dat uit te leggen. “In

briek operationeel is, mag in historisch perspectief

staal. Voorheen kon dat helemaal niet.” Kees de

de productie zelf gaat het primair om betrouw-

best een klein wonder worden genoemd. ‘Zware

Haan doceert.

industrie’ is er nooit veel geweest in ons land en

’Wisselende IT tactiek
houdt je scherp.’

op getraind zijn.”

baar werken en om de beschikbaarheid van
het productiesysteem. De processen zijn voor
het AnaLab en het AnaLab heel anders en ook

’Oplossing ‘on the fly’.’

Helpt het dat er ook apparatuur van Thermo
Fisher in het lab staat?

hoe vaak is niet de druk gevoeld van krachten in

‘Tata Steel in Europe wants to become a Digital

de markt, in de Europese politiek en later van de

Master’, luidde de titel van slide nummer 10

verschillend. Voor het AnaLab werken we ook met

globalisering. Stop maar met staalproductie hier

in De Haan’s presentatie. Het past natuurlijk

een interne webshop waar afdelingen binnen

ter plaatse.

naadloos in de strategie die het bestaansrecht

begonnen in de hoek van proces control. Daarna

het bedrijf proeven kunnen aanvragen.” Kees

Welke technologieontwikkeling is herkenbaar

Inzet op technologie, eigen R&D, hoogwaardige

van de fabriek in IJmuiden overeind houdt. Altijd

werd ik informatiemanager voor allerlei verschil-

Jansen pakt deze complexiteit beet “door eigenlijk

binnen de LIMS wereld?

productie-, test- en analyse methodieken zorgden

voorop lopen, zeker wat betreft het toepassen

lende onderdelen van het bedrijfsproces, supply

twee systemen in één te bouwen. Verschillende

“Tien jaar geleden was het ook met LIMS

De verwachte benefits?

er voor dat dit stuk nationale trots overeind bleef.

van nieuwe technologie binnen de wereldwijde

chain, sales, inkoop. Soms maakte ik dan deel

systemen met dezelfde standaard ‘core’. Dat

pakketten nodig om te programmeren. Nu is het

“We kunnen sneller en flexibeler zaken wijzigen,

“Wij ontwikkelen nieuwe staalsoorten die nu

staalproductie.

uit van de business unit, andere keren werkte ik

betekent wel meer werk voor ons.”

meer configureren. De gebruiker kan nu meer

het beheer wordt eenvoudiger, onze bedrijfsze-

mede de vormgeving van auto’s bepalen. Als je

Hoewel van oorsprong elektrotechnicus, is Kees

vanuit de afdeling IT. Die tactiek wil nogal eens

“In een R&D lab is het nog complexer”, weet Kees

zelf, de interfaces zijn eenvoudiger geworden. In

kerheid gaat omhoog”, voorspelt Kees de Haan.

bepaalde ‘vouwen’ in de carrosserie ziet, dan is

de Haan geen man van de ‘harde’ informatie-

wisselen binnen een bedrijf als Tata Steel. Dat

de Haan. “Daar zijn de verschillende situaties veel

plaats van coderen ben je nu vanuit de business

dat niet alleen maar omdat designers dat mooi

technologie. Het grensvlak tussen business en

houdt je scherp.” Kees Jansen mag zich wel

gevarieerder, minder standaard waardoor het

workflow aan het configureren”, volgens Jansen.

Waarom is eigenlijk niet eerder gekozen voor

vinden. Wij hebben er voor gezorgd dat je nu

IT is zijn veld van operatie. “Bij Tata Steel ben ik

met recht een ‘LIMS-specialist’ noemen. Al sinds

zelf kunnen configureren van de workflow nog

“Je creëert jouw oplossing ‘on the fly’”, is de

de workflow aanpak?

1988 voert de van oorsprong chemisch analist de

belangrijker is. Overigens is key voor Tata Steel

formulering van Kees de Haan. Of je daar een

“Tata Steel liep steeds voorop. Toen de IT-markt

vier letters in zijn functietitel, sedert 2001 binnen

dat testdata uit productontwikkeling, proefpro-

IT workflow-specialist voor nodig hebt? “Als je

er nog niet klaar voor was, bouwden wij al een

Thermo Fisher. Interviewer Kees wist niet eens

ductie en de normale productie langdurig opge-

dat als business zelf niet weet... Kijk, al sinds de

IT landschap waarbinnen alle systemen geïn-

dat er al zo lang sprake is van LIMS software.

komst van SAP 25 jaar geleden was het devies;

tegreerd zijn. Dat maakt het nu complex om te

“Aanvankelijk waren er twee grote spelers in

maak systemen volledig configureerbaar door

migreren naar een nieuw IT landschap.”

deze markt, Beckman Coulter met ‘Lab Systems’

een business specialist. Als je de inhoudelijke

Dat Tata Steel al zo lang werkt met een land-

en Thermo Fisher met ‘Sample Manager’. Na

gebruiksspecialist de juiste workflow kunt laten

schapsbenadering, werpt zijn vruchten af. De

de overname door Thermo Fisher in het jaar

configureren, dan werkt dat het beste. Ik heb

interne IT kennis en ervaring staat daardoor op

2000, is Sample Manager verder doorontwikkeld

goede hoop dat dit nu met Thermo Fisher

een hoog niveau. “Dat komt uiteindelijk ook de

en supporten we vanuit Thermo Fisher de nog

gaat lukken.”

leverancier van de LIMS systemen ten goede.”

“Eigenlijk maakt dat niet uit. Misschien zijn die iets
makkelijker te koppelen, maar het speelt nauwelijks een rol.”

draaiende Beckman systemen.”
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Waarom?

Eigenlijk is dat wat elk FHI-bedrijf zich wenst;

Na het selectieproces, dat De Haan beschreef in

“We hebben daar vorig jaar bij de systeemse-

een klant met verstand van zaken en als een

zijn presentatie, bleek dat de oplossing van Thermo

lectie scherp op gelet.” Jansen beschrijft hoe de

brancheactiviteit als het LabAutomation event er

Fisher als het meest passend uit de evaluatie

implementatie in de praktijk gaat. “Wij beginnen

een klein beetje toe bij kan dragen om elkaars’

kwam. Een factor was daarbij dat er al meer dan

met het trainen van de mensen van Tata Steel,

professionaliteit te herkennen, dan is dat mooi

tien jaar een ‘Sample Manager’ systeem van

eerst het aanleren van het jargon en dan meteen

meegenomen.
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Richtlijn wordt verordening
Verscherping Europese controle op Medical Devices

tijd. De VS heeft een meer pre-market benadering en Europa meer
een post-market benadering. Daarom roepen de Amerikanen graag
dat Europa haar hele bevolking behandelt als guinea pigs, proefko-

Hoe krijg ik mijn
mensen pro-actiever?

nijnen. Uit onderzoek blijkt echter dat er niet meer incidenten zijn met
CE gemarkeerde medische hulpmiddelen dan met FDA approved

In gesprekken met ondernemers en managers in de technologie

medische hulpmiddelen.”

hoor ik vaak de wens om medewerkers pro-actiever te krijgen. Zeker
in deze tijd van elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen

Zorgvuldig handelen in de markt is

Wat zijn de consequenties voor medische technologie bedrijven?

wordt de roep om proactieve medewerkers steeds groter.

nergens zo van belang als in de zorg.

Jan Harks ziet één en ander op zich af komen. “Wij moeten allerlei

Pro-actief betekent ‘niet reagerend, maar anticiperend’. Het woord

controles en rapportages gaan doen, krijgen meer verantwoordelijk-

kwam in de jaren negentig op en is nu gemeengoed. Het is tegen-

Het gaat altijd direct om kwaliteit

heid. Daarbij moet alles wat we inkopen aan de nieuwe verorde-

woordig één van de meest gewenste competenties die we graag

van leven en zelfs leven en dood.

ning voldoen. Ik ben bang dat bepaalde kleinere leveranciers dat niet

bij medewerkers zien. Pro-actieven nemen initiatief, denken in

kunnen waarmaken.”

oplossingen, zijn creatief met kansen en wijzen minder naar wat

Naarmate overheden meer aan de

Bas spreekt zijn collega rechtstreeks aan. “Jij Jan, wordt verantwoor-

er om hen heen allemaal mis is. Ze denken vooruit, wachten niet af,

markt willen overlaten, wordt wet- en

delijk voor de post-market surveillance van jouw leveranciers bij jouw

nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en stellen

klanten.” Jan weet dat. “We moeten dat vooral automatiseringstech-

zich niet afhankelijk op. Dat klinkt als ideale medewerkers…..

regelgeving belangrijker. Het gaat

nisch proberen op te lossen, maar kostenverhogend werkt het zeker.

Het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat pro-activiteit te

om veiligheid, ‘performance’, doet het

Doorberekening van die kosten zal lastig worden gezien de policy van

leren is. Maar dat gaat niet vanzelf! Wees je daarom bewust van

zorgverzekeraars.”

de volgende drie aspecten die de pro-activiteit van je mensen
beïnvloeden:

product wat is beloofd, en om klinisch

Gaat dit effect hebben op de mate waarin innovaties de zorgmarkt

bewijs, wat zijn de bijwerkingen?

bereiken?

Leiding geven speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van pro-

Recent organiseerde de FHI

Jan Harks en Bas Dirkson denken van wel. “Ik sta achter de idee van

actief gedrag van hun medewerkers. Een studie naar de relatie

branche Medische Technologie een

de verordening”, zegt Bas. “Ik wil patiënten reproduceerbare kwaliteit

tussen pro-actief gedrag van leidinggevenden en pro-actief gedrag

kunnen leveren en claims kunnen waarmaken. Daarbij ben ik er van

van medewerkers toont aan dat het eerste een voorwaarde is voor

overtuigd dat je verdergaande claims kunt vertalen naar een betere

het tweede. Als leidinggevenden zelf niet pro-actief zijn, dan kun je

prijs. Maar de financieringsbehoefte bij de introductie van een innovatie

dat ook niet van hun medewerkers verwachten.

drukbezocht symposium over de
Europese MDR, Medical Devices

“We kennen al sinds 1990 Europese richt-

surveillance worden gedaan.” Vooral die post-

zal groter worden. Financiers zullen daar aan moeten wennen. In

Regulation, wetgeving die medio dit

lijnen voor medische hulpmiddelen, via de

market surveillance wordt een stuk zwaarder. ”Er

principe zou geharmoniseerde registratie voor alle EU-landen moeten

Cultuur is ook bepalend. Stimuleert die pro-actief gedrag? Welke

jaar van kracht wordt. ‘The biggest

CE-markering. Waar ik iedere keer op moet

komt een Europese Eudamed databank waar

leiden tot snellere marktpenetratie. Maar het traject naar introductie

voordelen heeft pro-actief handelen voor de medewerker, waarom

hameren bij bedrijven is dat er nu sprake is van

alle informatie in moet. Uiteindelijk krijgt elke

wordt langer en dat heeft effect op het innovatietempo.”

zou hij of zij blijvend pro-actief zijn? En is er voldoende ruimte om

game changer in EU since decades

een supernova in regulering. We gaan van drie

device, tot en met de kleinste scalpel, een UDI,

Erik, de jurist, nuanceert: “Bedrijven roepen al snel dat de innovatie-

pro-actief te handelen? Hoe meer procedures, hoe minder initiatief.

for the medical devices industry’

gedeeltelijk harmoniserende richtlijnen naar een

Unique Device Identifier. Alles in de waardeketen

kracht wordt ondermijnd. Het kost inderdaad tijd en geld om nieuwe

pakket van twee rechtstreeks toepasselijke veror-

moet extreem transparant worden, ook aan

certificaties te doen. Maar ik zie ook bedrijven soms op schandalige

Inzicht in de nut en noodzaak van ander gedrag zal eerst aanwezig

noemde jurist Erik Vollebregt het in

deningen. En dat is nog maar het begin omdat dit

de toezichthoudende kant. Er komt een nieuw

wijze de kantjes er van aflopen. Klinische en Performance Evaluaties

moeten zijn, voordat medewerkers hun gedrag gaan bijstellen. Je

zijn presentatie.

verder ingevuld wordt met gedetailleerde nadere

Europees regime voor klinische proeven met

zijn soms echt ver onder de maat. Er is veel gepruts bij software en een

gaat niet pro-actiever handelen omdat het moet, maar omdat je

Europese implementatiewetgeving.” Vollebregt

medische hulpmiddelen.”

bepaald niet compliancy gerichte instelling van bedrijven komt voor. De

het zelf wilt. Zonder inzicht in nut en noodzaak tonen mensen geen

spreekt met nadruk. Wat verandert er eigenlijk?

Duidelijk dus dat leveranciers, distributeurs van

houding van ‘als het compliant moet zijn dan is het niet meer lucratief’

gedragsverandering!

Erik is verbonden aan Axon Science Based

Erik Vollebregt kent het hele verhaal. “Door schan-

medische hulpmiddelen een actieve rol moeten

kan natuurlijk niet.”

Lawyers als advocaat, gespecialiseerd in de

dalen zoals dat van de borstimplantaten kwam

gaan spelen.

life science. In een gesprek met hem en twee

aan het licht dat er te weinig toetsing vooraf is

leveranciers van medische hulpmiddelen wordt

op de naleving van regelgeving. De Europese

duidelijk dat er inderdaad sprake is van een

commissie is vanaf 2012 begonnen met acties om

zware impact op de branche. De referentiege-

het niveau van ‘notified bodies’ omhoog te krijgen.

sprekspartners zijn Jan Harks, clinical expert

Sindsdien is al een kwart van hen door de mand

bij thuiszorgleverancier en dienstverlener Vivisol

gevallen. Nu moeten de 50 à 60 die zijn overge-

en Bas Dirkson, ervaren entrepreneur in de

’Europese bevolking als
guinea pigs.’

’Geen zaklantaarn apps.’

’Niet simpelweg opleggen.’
Kortom, je kunt je mensen zeker pro-actiever krijgen. Maar dat

Bas constateert dat de inspanning voor start-ups verzwaart. “Dat moet

doe je niet door het simpelweg aan ze op te leggen. Creëer de

bleven opnieuw een aanvraag tot accreditatie

wel voorgefinancierd worden.”

rand-voorwaarden voor pro-actief gedrag en daag ze daarop uit!

zorgmarkt en CEO van start-up Wind Tales. Dat

doen, waardoor waarschijnlijk nog eens de helft

“We praten natuurlijk niet over zaklantaarn apps of zo waarmee je

En wees zelf ook pro-actief in je aannamebeleid. In een eerdere

bedrijf komt met een revolutionair medisch

afvalt. Daarnaast worden fabrikanten verplicht

Hoe verhoudt de regelgeving zich straks ten

vanaf je zolderkamertje rijk kunt worden. Claim je klinische perfor-

column citeerde ik Peter Schutz: “Hire character. Train skill”. Richt

‘serious gaming’ product, om mensen met adem-

om voor bepaalde hoog-risico hulpmiddelen,

opzichte van die in de VS met de FDA?

mance, dan moet je dat goed kunnen onderbouwen”, debiteert Erik.

je aannameproces dus zo in, dat je zeker weet dat je mensen

halingsproblemen therapeutisch te helpen en te

bovenop de notified body procedure, een extra

Dat hangt volgens Erik af van aan wie je de vraag

monitoren. “Mensen die moeite hebben om hun

klinische evaluatie op Europees niveau te doen

stelt. “De FDA vindt dat Europa achter loopt en de

Waar het om gaat is; producenten, leveranciers, ‘let op uw saeck’,

saaie oefeningen thuis vol te houden, gaan door

als onderdeel van de eisen voor het verplichte

EU is van oordeel dat in de VS een toelatingspro-

wees voorbereid op de nieuwe wetgeving. Het komt er nu snel aan:

onze game hun oefeningen langer, beter en met

technisch dossier. Een risicoplan wordt verplicht

cedure van kracht is die niets toevoegt behalve

inwerkingtreding in juni dit jaar, met een overgangstermijn van drie jaar.

plezier doen.”

en er moet meer gestructureerde post-market

kosten, onnodig klinisch onderzoek en extra

aanneemt die pro-actief gedrag tonen.

EELCO THEMANS
ISA Training & Coaching
eelco.themans@isatraining.nl
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Boeken
Het is het verhaal over 70 jaar
Nederlandse natuurkunde;
wetenschappelijke hoogtepunten,

Vergaderfaciliteiten

Recensie door Kees Groeneveld

Tentoonstelling

Kom vergaderen bij FHI
op Landgoed Leusderend

De verheerlijking van de
hype en het belang van
identiteit in de tijd

Nobelprijswinnaars en tot de

Voor haar leden biedt FHI de

verbeelding sprekend onderzoek. In

mogelijkheid tegen geringe

1946 richtten vooraanstaande fysici

kosten gebruik te maken van

samen met de regering de Stichting

vergaderfaciliteiten. U kunt de

voor Fundamenteel Onderzoek der

vergaderzalen gebruiken

Materie (FOM) op. Tussen 1946 en

inclusief koffie, thee, frisdrank

Twee boeken over veranderingen in de

Atte Jongstra

2016 was FOM de belangrijkste

en alle gewenste extra (AV)

wereld. ‘Nooit af’ werd geschreven door

deed dat wel.

verstrekker van fondsen voor

faciliteiten.

‘zelfbenoemd hoogleraar organizonder-

Vanuit de

natuurkundeonderzoek. Dit nieuwe

Wanneer u gebruik wenst te

kunde’ Martijn Aslander en journalist ‘inno-

gedachte van de

boek laat aan de hand van een

maken van één van de vergader-

vatiedeskundige’ Erwin Witteveen. De titel

Britse filosoof

groot aantal foto’s zien hoe fysici succesvol meebewogen in de tijd. Succesverhalen

zalen, neem dan contact op met

refereert aan een vermeende verstarring in

John Cage, dat

uit de Nederlandse natuurkunde behelzen bijvoorbeeld de schakelbare spiegel, de

het FHI-bureau: Loes Smit,

de maatschappij tegenover ‘opzienbarende

kunst en cultuur

lokalisatie van het licht, de snaartheorie en de experimentele bevestiging van het

telefoon (033) 465 75 07.

veranderingen’ die beiden zien aankomen.

niet cumulatief is,

Higgs-deeltje. Een boek voor betawetenschappers en iedereen met interesse in

Uiteraard op basis van

Het tweede boek, ‘Het fluïde tijdperk’, gaat

maar technologie

de natuurkunde.

beschikbaarheid.

over veranderingen in de tijd die de identi-

wel, is Jongstra

Te bestellen bij bol.com

www.fhi.nl/vergaderfaciliteiten

teit van mensen kunnen beïnvloeden. Atte

voortdurend bezig met zijn eigen

Jongstra schrijver van dertig literaire werken,

identiteit, in verbinding met allerlei

is de auteur.

kunstuitingen. Dat heb ik als onderhou-

#VIRALVANDALS
Stichting MU, Eindhoven
5 mei t/m 2 juli 2017

dend ervaren, gewoon leuk om te lezen,
Beide boeken nemen

hoewel Jongstra’s humor soms wel een

Een tentoonstelling over the second life van

je mee langs allerlei

beetje melig is. De verhalen zijn veel

graffiti. Virtueel viraal geen vervangt de

waarnemingen in

tijdlozer dan de opsommingen van

straat in de zoektocht naar nog grotere

heden en verleden.

Aslander en Witteveen. Als basis gebruikt

zichtbaarheid. Nieuwe expressievormen

Het ‘nooit af’ principe

Jongstra een prachtig citaat van Derek

ontstaan en het DNA van de scene vernadert

kennen we van

Parfit, de op de eerste dag van dit jaar

onomkeerbaar. Een monument voor de

Microsoft. Bill Gates

overleden Britse online ethicus: “Toen ik

internationale, online graffiti community –

was in zijn

nog geloofde dat mijn identiteit een feit

jonge makers en wereldwijde iconen – in

marktsegment dertig

was, scheen het mij dat ik gevangen zat

Eindhoven.

jaar geleden

in mijzelf…….Er is nog steeds een verschil

revolutionair met zijn uitgangspunt dat de

tussen mijn leven en dat van anderen.

Deelnemers

gebruiker zelf de bugs maar moest

Maar het verschil wordt kleiner. Andere

4608 & Fabian Sigurd, Boyscout, Brad

ontdekken. Een onaf product als MS-DOS zou

mensen zijn dichterbij. Ik hou me minder

Downey, Eewan, Good Guy Boris, Loiq,

door het gebruik beter worden. Als typische

met de rest van mijn leven bezig en meer

Mobstr, MVIN, Nawas, Nug & Pike, Rage,

trendwatchers brengen de auteurs dit principe

met het bestaan van anderen.”

Sauli Sirviö, MOSES&TAPS™, TOY Crew, Utah

als geweldig revolutionair nieuwtje, goed voor

& Ether, Veli & Amos, Zelle Asphaltkultur

een heel boek, 360 pagina’s vol hypes die de

Een mooie gedachte, die Jongstra wat

mannen hebben verzameld. Een mooi, maar

hap snap uitwerkt. Verhalend zijn de

Co-curatoren

tijdgebonden naslagwerk dus. Aan het eind

teksten boeiend, maar er was best wat

Jasper van Es & Good Guy Boris

de conclusie dat ‘de wereld sneller draait dan

meer uit te halen. Identiteit is een cruciale

wij een boek kunnen maken’. Dat komt ervan

factor in een tijd waarin volkstammen op

als je je beperkt tot hypes en die verheerlijkt

drift zijn, de identiteit van bedrijven op de

MU artspace, located in Eindhoven,

tot compleet nieuwe inzichten. En dan ook

tocht staan, bijna elk mens moeite heeft

zooms in on the hybrid visual culture of

nog de denkfout die er aan ten grondslag ligt:

met de vraag met wie hij of zij zich zal

now and later. MU is an adventurous

het verwarren van perfectie met continuïteit.

identificeren vandaag en morgen.

guide to all art lovers with a keen interest

Als blijkt dat perfectie niet bestaat, niets ‘af’ is,

Inderdaad een vloeibaar geheel, maar

in the energetic mix of art, design,

dan wil dat nog niet zeggen dat er geen

ben je er met die constatering?

popculture and new media.

continuïteit kan bestaan in ontwikkelingen. Ik
had moeite om me door het boek te
worstelen. Het verraste me nooit.

MU artspace
Torenallee 40-06
5617 BD Eindhoven
www.mu.nl
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Agenda

Personalia

INDUSTRIËLE ELECTRONICA
ELECTRONICS & APPLICATIONS
Jaarbeurs, Utrecht
30 mei en 1 juni 2017

XS2HITEK ZORGGEBOUWEN
Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis, Tilburg
16 mei 2017

POWER ELECTRONICS EVENT
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
20 juni 2017

MASTERCLASS WKO MET VGME
Rijkswaterstaat, Utrecht
27 juni 2017

D&E EVENT
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
12 oktober 2017
LED EVENT BELGIË
Technopolis, Mechelen
29 november 2017
LED EVENT NEDERLAND
30 november 2017
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
VACUÜM-MIDDAG VOOR DE
INDUSTRIE
Kontakt der Kontinenten,
Soesterberg
23 mei 2017
LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
LABSAFETY EVENT
Reehorst, Ede
16 mei 2017
GEBOUW AUTOMATISERING
EXPERTMEETING THEATERS EN
MUSEA
Stadsschouwburg Utrecht
8 mei 2017

NATIONALE CONFERENTIE
GEBOUW AUTOMATISERING
Taets Art & Event Park,
Amsterdam
1 en 2 november 2017
MINACNED
INTERNATIONAL MICRONANOCONFERENCE AMSTERDAM
Beurs van Berlage,
Amsterdam
12 en 13 december

Ledennieuws

Jeroen Tas

Alexander Bloemers

wordt Chief Innovation & Strategy Offi-

is per 1 april aangesteld als algemeen

cer bij Philips. Hij neemt hierbij de rol

directeur van het familiebedrijf Imbema

over van de Fransman Jean Botti die

Groep, een industriële groothandels-

vertrekt bij Philips. Tas geldt binnen

organisatie. Hij volgt Robert Bloemers

Philips als de aanjager van de digitali-

op die per direct toe getreden is tot

sering van zorgsystemen.

de raad van commissarissen.

Aalt Dijkhuizen

Marian Geluk

is als voorzitter topsector Agri & Food

is per 1 mei de nieuwe directeur van de

per februari tevens benoemd als voor-

Federatie Nederlandse Levensmiddelen-

zitter van het TKI Agri & Food.

industrie, FNLI. Voorgaand was zij
directeur van het Top Institute Food &
Nutrition in Wageningen.

Daphne Thijssen-Timmer

Robert Claassen

is per januari aangetreden bij Sanquin

is sinds 7 februari werkzaam als

TE Connectivity in Den Bosch, wereldmarktleider in connectiviteit en

als bestuurslid met de portefeuille

executive director bij Chemelot. In

Bloedbank en Tissues&Cells. Eerder was

de afgelopen jaren heeft hij diverse

sensoren, organiseerde een workshop over ‘marketing als bijdrage

zij managing director van de unit

management- en adviesfuncties

FEDERATIE FHI
WORKSHOP: HOE HAAL
JE MEER UIT JE
VERKOOPORGANISATIE
Kantoor FHI, Leusden
9 mei 2017

Tissues& Cells en directeur van

bekleed.

MANAGEMENTSESSIE/LEDENNETWERKBIJEENKOMST
Corpus, Leiden
18 mei 2017
WORKSHOP: CONTENTMARKETING, SOCIALE MEDIA,
SEO EN SEA
Kantoor FHI, Leusden
8 juni 2017

Studenten bij
TE Connectivity

aan succes in een B2B omgeving’. Op 12 april kwamen 70
studenten van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg op
bezoek. In de workshop kwamen verschillende facetten aan bod

weefselinstelling Bislife.
Ab van der Touw
Peter Oosterveer

is benoemd als vicevoorzitter van VNO-

is door ingenieursbureau Arcadis

NCW. Hij volgt per 1 mei Dick Boer op.

benoemd tot ceo. Oostveer komt van

Van der Touw (ceo van Siemens) was

het Amerikaanse Fluor waar hij de

al penningmeester bij de onderne-

functie chief operating officer vervulde.

mingsvereniging. Die functie zal nu

van marketing in de praktijk van een internationaal technologiebedrijf. Dit paste perfect in het straatje van de studenten; deze
jongeren zijn namelijk bezig met hun studie International Business
and Languages en International Marketing and Management.
De workshopdeelnemers mochten aan de slag met een marketing

worden ingevuld door Rien Nagel (lid van de raad van

De gemeente Rotterdam heeft BAM Bouw en Techniek het contract gegund

introductie plan voor twee recent geïntroduceerde producten van

bestuur van de Rabobank).

voor het bouwen van het Collectiegebouw van het museum Boijmans van

TE. De beste ideeën uit deze plannen, zullen toegepast worden in

Beuningen. Dit Collectiegebouw, dat gebouwd zal worden op het grindterrein

volgende productintroducties!

Jan van den Hogen
is de nieuwe secretaris van de Stichting

BAM bouwt Collectiegebouw
Boijmans van Beuningen

FHI

VastgoedManagers-Expert -VGME-.

Wendy Debets

van het Museumpark, wordt de schatkamer van Rotterdam en een veilige plek

Conform het rooster en met instem-

is per 1 januari 2017 werkzaam als

voor de Rotterdamse kunstcollectie in een publiek toegankelijk kunstdepot.

ming van de raad van commissarissen

branchemanager van de branche
Laboratorium Technologie. Hiervoor

Het gebouw is ontworpen door MVRDM en zal 39 meter hoog worden. Met

heeft hij de rol overgenomen van Rob
Sprenkels.

was zij bij FHI werkzaam als interim
projectmanager WoTS.

zijn ronde volume en zijn reflecterende glazen gevel weerspiegelt het Depot
Boijmans Van Beuningen het groen en de gebouwen rond het Museumpark.

Koning & Hartman opnieuw
top employer Nederland

Geplande opening is medio 2019.

Ad Kaandorp 1935 – 2017

Young Professionals
Programma

Hij was één van de founding fathers van de VLW, Vereniging van Leveranciers van Weeginstrumenten, in 1991 en

In dienst bij één van
je opdrachtgevers

betekenisvol leven is geëindigd. Met de familie resten ook de VLW/FHI community dierbare herinneringen, in dankbaarheid.

FHI
Golftournament
7 september 2017

Het Rijk van Nijmegen golfbaan
Meld je aan via www.fhi.nl

VERUM SOFTWARE TOOLS
Waalre
MEULEMAN ELECTRONICS
Best
ALANTYS TECHNOLGY
Kortrijk, België
LOGIC TECHNOLOGY BV
Panningen
EXMORE BENELUX BVBA
Beerse, België

SCREVLE
Rotselaar, België
DBR GENERATORSETS
Sliedrecht
HAM ELECTRONICA BV
Waalwijk
GEBOUW
AUTOMATISERING
BUILDING TECHNOLOGY BV
Twello
MPL EASY SAFE
INTERGRATIONS B.V.
Barneveld

Schrijven
van blogs

Persoonlijke coach
Management van K&H

YP borrels

START
Start bij K&H

Young Professionals Programma

SIL2/PLd inclino/accelerome-

Nieuwe leden
INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

Opleiding naar keuze
in het 2e jaar

Denktanks

Voor het 3e kwartaal van
2016 is DIS Sensors met de

PRISAFE INTERNATIONAL BV
Diemen

SIGNALEMENT 02/2017

DIS Sensors wint CE-Design
Award van Dare!!

a

hem tot voorman in de branche. Kaandorps’ korte en krachtige analyses zorgden voor vermaak en tegelijk diep respect. Een

Koning & Hartman

Opdrachten

lom

nadrukkelijke aanwezigheid, fijne neus voor onderscheid tussen details en hoofdzaken en aimabele persoonlijkheid maakten

Klanten & Partners

WO

van ESC Nederland. Vergroeid met de weegschalenbranche. Nooit aflatende aanwezigheid bij VLW bijeenkomsten.
In de vergadering van 28 maart, minder dan twee weken voor zijn overlijden op 8 april, trad Ad terug als penningmeester. Zijn

Dankzij leerzame
ervaring je eigen
toekomst tegemoet

Opleiding o.a. Prince2
en Management Eﬀectiviteit

Dip

stapte over naar de handel. Vervulde directiefuncties bij Hamilton Instruments en DRU in Ulft en werd vervolgens dga

Carrière
bij K&H
YPP Alumni

sindsdien verbonden met FHI. Ad Kaandorp promoveerde in de chemische wetenschap, werkte in het lab bij TNO en

ter door DARE!! Measure-

INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
MIXE COMMUNICATION
SOLUTIONS BV
Rotterdam
WONDERWARE BENELUX BV
Breda
BENDER BENELUX BV
Breda
LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
L.E.D. TECHNO BV
Heusden-Zolder, België

MEDISCHE TECHNOLOGIE
WELLAND NEDERLAND BV
Heteren

ments gekozen als winnaar

Koning & Hartman is voor de vijfde keer op rij door het

van deze award. Zo’n

onafhankelijke Top Employers Instituut gecertificeerd voor haar

complex veiligheidsproduct

uitstekende personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

dat aan vele normen moet
voldoen in één keer door de keuring krijgen is een prestatie van formaat.

Het jaarlijkse internationale onderzoek van het Top Employers

4 DENTAL HOLDING NV
Arnhem

Jaarlijks worden er door DARE!!, geaccrediteerde Notified Body, honderden

Institute erkent toonaangevende werkgevers wereldwijd:

producten getest en gemeten in het kader van EMC, CE-markering en

bedrijven die uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden,

SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH
Bonn, Duitsland

automotive. Lang niet alle ontwerpen komen in één keer met goed resultaat

ondersteuning geven voor de ontwikkeling van talent op alle

door de testen. Daarentegen zijn er ook ontwerpen die zich onderscheiden

niveaus binnen het bedrijf en ernaar streven om de arbeidsom-

wat betreft EMC en/of veiligheidsontwerp en om deze bedrijven in het

standigheden constant te verbeteren. Koning & Hartman heeft

zonnetje te zetten, reikt DARE!! elk kwartaal de CE-Design Award uit.

ook dit jaar de exclusieve certificering Top Employers Nederland

MEDCAPTAIN EUROPE BV
Nijmegen
FUEGO B.V.
Amersfoort
NIPRO EUROPE NV
Zaventem, België

2017 ontvangen.

to innovate

Muntz innoveert! Door merkstrategie, creativiteit (creativity) en online technologie (technology) te verbinden weten
wij merkvoorkeur om te zetten in conversie. We brengen alle touchpoints met je doelgroep tot leven. Van A tot Z.

muntz.nl

