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Zangzaad
‘Gebakken Cloud’ zo heet het nieuw verschenen boek van een
manager die is ‘uitgestapt’. Uitgestapt uit de ratrace van digitalisering,

Guus van Ballegoijen de Jong, Rhosonics

Technology with the
speed of sound!
Dutch Tech on Holidays
De vijf werelden van WoTS
Her-automatisering wolkenkrabber

‘value added services’. Deed mij denken aan de oude uitdrukking
‘Zangzaad voor koekoeksklokken’. Wie dat kon verkopen was pas een
echte topverkoper.
Natuurlijk is het van alle tijden. De marskramers op de dorpspleinen

PUBLICATIES

leefden van de verkoop van tovermiddelen, placebo-effecten. Hoe

Eerdere uitgaven van Signalement

zie je dat verschijnsel in de technologiemarkt en hoe ga je daar

zijn terug te vinden op www.fhi.nl

verantwoord en slim in plaats van sluw mee om?
Er is natuurlijk van alles over te zeggen in het pregnant digitale
kader van IoT, Internet of Things. Maar dichter bij de ‘hardcore’
instrumentatie speelt het ook. Features die de klant niet vraagt en
waar hij wel voor moet betalen. Inderdaad al die functies in jouw auto

50PLUS-ser Léonie Sazias,
een centimeter opschuiven

12

en op je smartphone waarvan je het bestaan niet vermoedde en die,

Redactioneel
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als je ze daadwerkelijk gaat gebruiken, jou meer tijd en geld kosten
dan toegevoegde waarde leveren. Ja, zelfs schade berokkenen.

Interview Guus van Ballegoijen
de Jong
Kort nieuws
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In onze enabling B2B wereld blijkt dat ook te spelen. Nieuwe

Bureau FHI

generaties instrumentatie hebben prachtige nieuwe ‘features

Kees Groeneveld

aan boord’. Multisensing, verschillende communicatieprotocols,

Marina van den Berg

zelfkalibratie, asset management, decentrale intelligentie. Niets is
onmogelijk, de datasoep kookt over. Maar waar leidt al die data toe?

Oproep- en consignatiediensten

11

Paul van Nieuwenburg, Blue Trout

Haagse babbel

12

REDACTIEADRES

Extra alarmen? Meer ‘stops’ in het systeem? Een bos zonder zicht op
bomen?

Postbus 366, 3830 AK LEUSDEN

Conjunctuur
Dutch Tech on Holidays
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WoTS 2018
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Telefoon: (033) 465 75 07

“Ik wil een telefoon, maar zonder emaille”, eiste een dame op leeftijd.

Fax: (033) 461 66 38

Jugaad, sense & simplicity was een paar jaar geleden al eens een

Internet: www.fhi.nl

motto. Nu lijkt het veel te gaan om meten ‘on the flow’ en ‘in line

E-mail: info@fhi.nl

analyse’, lees maar verderop in deze Signalement-editie het verhaal
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van Indorama in Europoort. Doelgerichtheid en doelmatigheid zijn de
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kenmerken van elegante technologie. Dan levert technologie werkelijk

Zo gezegd, zo geschreven
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meerwaarde.
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CARTOON

Een klok die “koekoek” roept is natuurlijk merkwaardig, al kun je nog

Studio Artjan

verdedigen dat een uurwerk aan de muur niet uitsluitend functioneel

Her-automatisering van
een wolkenkrabber

28
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Broedplaats voor Gas-to-Liquid
technologie

hoeft te zijn. Zo strikt is het dus allemaal niet. Als digitale technologie,
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de tablet of smartphone, de deur opent om een stap te durven zetten

Drukkerij Van de Ridder

naar echte toegevoegde waarde, prima. Maar af en toe een les ter
harte nemen van een manager die flipt omdat hij zich plots realiseert
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Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

dat zijn exorbitante salaris gebaseerd is op lucht en leegte, ja dat

nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten

zullen we moeten blijven doen.

en onvolledigheden niet worden ingestaan
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Guus van Ballegoijen de Jong, directeur Rhosonics

‘Lef en risico’s,
daar draait het om’
COVERSTORY

Ik ben op weg naar Rhosonics. In gepast zwart, lijntje onder mijn ogen en een paar mooie leren armbanden met stekels
om mijn polsen. Dat Rhosonics geen Black Metal Festival is, maar een bedrijf dat geavanceerde ultrasone
meetinstrumenten ontwikkelt en wereldwijd afzet, daar geloofden mijn kinderen namelijk geen barst van. En van zwart
knap ik enorm op zeiden ze… Volgens de website moet het in de buurt van Amsterdam zijn. Hmm, ik had minder tractors
op de A1 verwacht.
TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG FOTOGRAFIE LEO DE JONG

Hèhè, ik ben er. In Putten, onder de rook van

tragische gebeurtenis. Mijn vader Willem is vijfen-

bedrijfskunde gedaan, mijn vader wis- en natuur-

Amsterdam. “Ach”, zegt Guus van Ballegoijen de

twintig jaar geleden met dit bedrijf begonnen. Wat

kunde. Hij zat dus veel dichter op de materie. Ik

Jong, algemeen directeur van Rhosonics, “naar

je vermoedde klopt dus niet helemaal, Rhosonics

zit momenteel in het proces waarin ik mijn kijk

buitenlandse normen ligt alles in de buurt van

is weliswaar jong van geest, maar niet zo zeer

op zaken, onze missie, de actualiteit en mijn visie

Amsterdam, toch?” En zo is het. Wat is zestig

van jaren. Vorig jaar is hij tijdens een vliegtuigon-

op de toekomst moet zien te matchen met mijn

kilometer nou voor een willekeurige toendra-,

geluk om het leven gekomen. Als zijn zoon die

nieuwe rol. Dat is pittig, maar ook erg uitdagend.”

steppe- of zoutvlaktebewoner? Even op en neer

al in het bedrijf werkzaam was, heb ik de rol van

naar de supermarkt voor een kratje pils waar-

algemeen directeur op me genomen.”

Als je het hebt over de materie, heb je het
over ultrasoon meten?

schijnlijk. Ik kijk om me heen. Jong bedrijf. En
trouwens ook een behoorlijk jonge directeur. “Hoe

Moet zwaar geweest zijn.

“Dat klopt. Wij ontwikkelen voor bedrijven wereld-

oud denk je dat ik ben?”, werpt Guus me toe als

“Ja, vanwege de verantwoordelijkheden die op je

wijd meetapparatuur die onder meer de snelheid

ik het voorzichtig aanstip. Ai, altijd lastig dat raden

af komen. En natuurlijk omdat ik in deze functie

van geluidssignalen die door vloeistoffen en

van leeftijden. “Mag ik uit je vraag opmaken dat

voortdurend aan mijn vader herinnerd word.

slurries worden gezonden nauwkeurig kan

je waarschijnlijk ouder bent dan je eruit ziet?”,

Maar ook weer niet, omdat hij alles behoorlijk

bepalen. Slurries zijn vloeistoffen waarin een

antwoord ik zo diplomatiek mogelijk. “Dertig”, zegt

goed gedocumenteerd had. Bovendien bleek er

onopgeloste vaste stof aanwezig is. De snelheid

ie. Hé, denk ik, dat is best jong voor iemand die

veel kennis bij de medewerkers aanwezig te zijn.

van die signalen hangt af van diverse factoren,

een bedrijf leidt dat internationaal staat. Wat zit

In die zin viel het dus mee. Maar eerlijk is eerlijk,

zoals de dichtheid van de stoffen, de geabsor-

daar achter…?

ik merk dat mijn nieuwe rol – voorheen hield ik

beerde energie en het signaalverlies. Neem

me voornamelijk bezig met verkoopprojecten en

water, dat heeft een geluidssnelheid van 1.500 m/

Wat zit daar achter?

het aansturen van de productie – veel van me

sec. Zit daar suiker in dan zal dat een bepaalde

“Je bedoelt hoe ik in deze positie ben gekomen.

vergt. Komt natuurlijk ook door mijn achtergrond.

vertraging opleveren. Op basis van het verschil

Tja, dat is het gevolg van een buitengewoon

Ik heb marketing, communicatie en technische

kun je precies zien wat de concentratie is. En door
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Lees verder op de volgende pagina’s
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andere fysische parameters te gebruiken, kun je

gewoon. Stel je voor, we zitten in verschillende

vooral bij een distributeur ligt? Negeren kun je het

ook andere eigenschappen te weten komen. Een

landen, waaronder in Marokko en de VS en het

niet. Is de inbedrijfstelling bijvoorbeeld onder de

en ander betekent natuurlijk wel dat het meetin-

gaat goed. En opeens gaat het hard, heel hard.

maat, dan kan dat een smet op je imago werpen.

strument aangepast moet zijn aan de omstan-

Wat was nou het geval, een distributeur van ons in

Zaak dus om er bovenop te blijven zitten.”

digheden, oftewel aan de stoffen en waarden die

de VS bleek via via contacten te hebben met een

gemeten moeten worden. Dat soort instrumenten

aantal grote mineralenbedrijven in Marokko. En

bedenken, ontwikkelen en leveren we dus.”

kwam er zo achter dat dat land van zijn nucleaire
dichtheidsmeters af wil. En raad eens wat...

Aan wat voor markten zoal?

Inderdaad, onze ultrasone meetinstrumenten

“Aan alle industrieën waar met vloeistoffen en

bleken de beste vervangers te zijn. Min of meer

slurries wordt gewerkt. En dan met name aan de

door toeval zijn we daar dus binnengekomen.

grotere spelers in die segmenten. Denk aan de

Zodoende hebben we een voorsprong op kunnen

olie- en gasindustrie, de voedsel- en drankenin-

bouwen die we nog steeds in handen hebben. En

dustrie, de chemische sector en niet te vergeten

absoluut niet van plan zijn uit handen te geven.”

’Zoals je hoort houden
we de wind er stevig
onder. Stilstand is geen
optie.’

‘Zo’n conferentie – en
eigenlijk het hele FHInetwerk – zou daar een
mooi podium voor
kunnen zijn.’

de bagger- en mineralenindustrie, dat is onze
grootste afzetmarkt.”

Vertel eens wat over die concurrentie, hoe
ziet die eruit?

En de meeste van jullie klanten zitten in het

“Onze markt kun je niet echt een niche noemen,

Waar wil je eigenlijk naartoe met je bedrijf?

buitenland, nietwaar?

maar hij hangt er tegenaan. Met andere

“Goede vraag. Als er iets is wat me bezighoudt,

“Inderdaad. Daar werken we nauw samen met

woorden, de grote jongens laten zich niet erg zien

dan is dat het wel. Ik ben nog steeds volop aan

distributeurs. Moet ook wel, zij kennen de markt,

en kijken vooral de kat uit de boom. De zwaarste

het leren, maar de missie is helder: voorop blijven

spreken de taal en weten welke wegen ze

concurrentie hebben wij te duchten van kleine

lopen. En dat houdt zoveel in als je organi-

moeten bewandelen. Evengoed is het belang-

bedrijven. Van de slimme jongens, de universi-

satie volledig op orde hebben, zowel wat betreft

rijk om van tijd tot tijd je neus te laten zien. Dat

teiten, de specialisten. Wij hebben, zoals ik je net

marketing, sales als ontwikkeling en alert zijn

geldt niet alleen voor onze salesmensen, ook voor

vertelde een voorsprong kunnen opbouwen, dat

op signalen uit de markt. Die komen hoofdza-

mij. Klanten willen gewoon de directeur weleens

is mede gelukt omdat wij ons hebben geprofi-

kelijk binnen via onze distribiteurs. Zo hoorden

ontmoeten. Vooral in Azië is dat nog wel eens het

leerd als een bedrijf dat lef heeft en risico’s durft

we onlangs dat er belangstelling was voor een

bereid op de toekomst. Daarover gesproken, we

geval.”

te nemen. Waar ik ook mee wil zeggen dat wij in

ultrasone toepassing die dwars door leidingen

hebben gekozen voor een koelwarmte-systeem

staat zijn om tegenslagen het hoofd te bieden en

heen kan meten. Op het moment dat we ervan

zonder airco. Is 100% klimaatneutraal. Vinden

En als ze jou hebben gezien gaan ze los?

op te lossen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

overtuigd zijn dat zoiets commercieel kansrijk is,

we belangrijk. Heb je het over de toekomst, dan

“Nee, zo werkt het niet. Weet je, soms gebeurt het

Hoe ga je bijvoorbeeld om met een probleem dat

gaan we meteen aan de slag en beginnen we

heb je het ook over je verantwoordelijkheden

met onderzoek en testen. Zoals je hoort houden

daarvoor.”

we de wind er stevig onder. Stilstand is geen
En verder?

optie.”

“Verder staat er van alles op stapel. Extern en
Vooruitgang zo te horen ook niet. Het lijkt me

gecontroleerd en gekalibreerd moeten worden.

Putten rules!

intern. Waaronder ook een aantal nieuwe dingen.

eerder een voorwaarde.

Nou wil je dat natuurijk zo efficiënt mogelijk doen.

“Nou en of, hier liggen onze roots. Putten is noch

Kees (Groeneveld, FHI) nodigde me zojuist uit voor

“Is het ook. Op technologisch gebied hebben we

Doen we dus ook, prik maar in dat usbtje en hup,

voor onze klanten, noch voor onze medewer-

Sense of Contact, een programmaonderdeel van

doorlopend innovatiepotjes op het vuur staan.

de boel wordt doorgemeten. Aan de andere kant,

kers ooit een probleem geweest. Sterker nog,

de MicroNano Conference. Kan erg interessant

Op dit moment zitten we bijvoorbeeld midden

continuïteit, service en relaties, het hangt toch wel

we hebben mensen gehad die ernaar uitzagen

zijn. Ik wil sowieso met Rhosonics meer naar

in de toepassing van nieuwe materialen en de

erg samen met menselijk contact. In dat verband

om deze kant op te verhuizen vanwege de

buiten treden. Zo’n conferentie – en eigenlijk het

ontwikkeling van compacte sensoren. Had ik je

kom ik toch even weer even terug op onze distri-

omgeving.”

hele FHI-netwerk – zou daar een mooi podium

dat trouwens al verteld? Dat ultrasone meet-

buteurs. Wij varen behoorlijk blind op die jongens.

instrumenten, althans die van ons, uit twee

Zo’n 80% van onze omzet is terug te voeren op

Blij dus met uitbreiding?

hoofdcomponenten bestaan. Uit een sensor en

onze samenwerking met hen. Ze zijn dus erg

“Zeker. Met de uitgebreide lab- en R&D-faciliteiten

En het is in Amsterdam hè, die conferentie.

een transmitter. Nee? Oh, hierbij dan. Hoe dan

belangrijk voor ons. En dus voor onze continuïteit.”

die het nieuwe pand biedt zijn we helemaal voor-

“Ja, lekker dicht in de buurt…”

voor kunnen zijn.”

ook, het zijn vernieuwingen, updates, die we de
komende vijf jaar gaan uitzetten.”

En hier, in ons eigen landje?
“Hier in Nederland en met name hier in Putten

En wat betreft service, tutorials en trainingen?

is ook van alles gaande. We hebben er net een

“Ja, daar noem je wat. Allemaal zaken die erg

nieuw pand bij!”

bijdragen aan de continuïteit. Kijk, de levensduur
van ultrasone meetinstrumenten bedraagt zo’n
tien tot vijftien jaar. In die tijd zullen ze regelmatig

SIGNALEMENT 04/2017

Guus van Ballegoijen de Jong ging na zijn opleiding Marketing Communicatie aan ROC ASA
in Amersfoort Technische Bedrijfskunde aan het Windesheim studeren om via een aantal stages
bij Rhosonics, het bedrijf van zijn vader Willem, aan de slag te gaan als Project Coördinator.
Sinds 2016 is hij algemeen directeur van Rhosonics.
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Voorbereid op privacywetgeving
AVG in tien stappen

OKTOBER

07
JULI

Bron: MKB-Nederland

Net gewend aan de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp?

over de AVG. Ook FHI-leden zijn voor deze voorlichtingsbijeenkomsten

Vanaf 25 mei 2018 krijgen we te maken met de grote Europese

van harte uitgenodigd, zie www.FHI.nl .

Noodklok voor digitale
veiligheid bedrijven
Bron: VNO-NCW

elektriciteit, gas en drinkwater, wisselen structureel belangrijke
informatie met elkaar uit over digitale dreigingen. Andere
bedrijven en organisaties blijven hiervan verstoken. De CSR

broer: de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

adviseert betrokken ministeries en het bedrijfsleven om

Online is ook veel informatie te vinden.
In de nieuwe Europese wet worden de gegevens van klanten nog beter

Met name bij de Autoriteit Persoonsgegevens, AP.

beschermd dan in de Wbp. De nadruk komt sterker te liggen op de

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/

verantwoordelijkheid van bedrijven. Te allen tijde moet kunnen worden

europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg

gezamenlijk een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten te ontwikkelen, dat ervoor zorgt dat het hele
bedrijfsleven van relevante gegevens wordt voorzien. Ook moet
volgens de CSR haast worden gemaakt met het opzetten van

aangetoond, dat data veilig zijn opgeslagen. Zo niet, dan worden flinke

een Digital Trust Centre voor het bedrijfsleven dat geen deel

boetes gehanteerd: maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de,

uitmaakt van de vitale infrastructuur. Het Ministerie van

wereldwijde, omzet.

Economische Zaken krijgt het advies om een financiële

Tijdens het FHI-federatiecongres wierp Claire de Schepper, topdeskundige bedrijfsintegriteit van Spectris/Panalytical al een steen in de vijver,
(Signalement 3 van juli 2017). In vervolg daarop organiseert VNO-NCW
- MKB-Nederland in november regionale voorlichtingsbijeenkomsten

De Cyber Security Raad, CSR, luidt de noodklok naar aanleiding

stimulans mogelijk te maken voor brancheorganisaties, zodat

van eigen onderzoek over het ernstige tekort aan cybersecurity-

zij hun belangrijke rol als informatiekanaal voor het

informatie in het bedrijfsleven.

bedrijfsleven kunnen vervullen.

Alleen de rijksoverheid en organisaties die van essentieel belang

VNO-NCW en MKB-Nederland sluiten zich aan bij de adviezen

zijn in het dagelijks leven, zoals banken en leveranciers van

van de Raad.
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Groningen en Rotterdam
krijgen klimaatcentrum

Duurzame inzetbaarheid opvallend
item op FHI HRM-Actualiteitenseminar

Bron: Rijksoverheid

Bron: FHI/Inhealth-VIT

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt

Veel mensen denken bij ‘duurzame

gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben

inzetbaarheid’ aan een preventief

het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA)

beleid ten aanzien van ziekteverzuim.

binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te

Maar het is meer dan dat! Hoe houd

leggen.

je je organisatie en medewerkers nu én
in de toekomst goed inzetbaar?
En hoe behoud en vergroot je hun
arbeidsproductiviteit? Duurzame
inzetbaarheid gaat over deze vragen en
draagt voor een groot deel bij aan het
wendbaar maken van je organisatie

KORT
NIEUWS
SIGNALEMENT 02/2017

voor de toekomst.
Het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt

Twee van haar tips. Het is belangrijk dat

toekomst. Wat komt er op je af en wat wil

de ondernemer weet dat het niet alleen

je met de inzetbaarheid van je
medewerkers?

opgezet, brengt een breed wereldwijd netwerk van partners samen.

Sandra Engelbertink van Inhealth/VIT is

over het instrumentarium gaat maar dat

Door het samenbrengen van kennis over projecten op het gebied van

degene die met haar analyse en aanpak

het samenhangt met visie en wensen van

bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw, kunnen straks nieuwe wegen,

de aandacht trok in het programma van

de organisatie. Inzetten van een

Voor meer info: Andreas Meijer,

gebouwen en akkers, overal ter wereld veerkrachtiger worden gemaakt

het jaarlijkse FHI HRM-Actualiteiten

instrument is niet het uiteindelijke doel.

a.meijer@fhi.nl of www.fhi.nl

tegen klimaatverandering.

seminar op 2 november.

Tweede tip. Durf na te denken over de

11

Oproep- en consignatiediensten
hoe werkt dat?
Ondernemingen die installaties of machines leveren en installeren bij hun klanten, verzorgen
daarbij vaak ook service en onderhoud. Regulier onderhoud kan in gewone arbeidstijd plaatsvinden, maar het kan zijn dat een leverancier van installaties of machines 24/7 bereikbaar en
beschikbaar dient te zijn om op locatie direct storingen en gebreken te verhelpen om de continuïteit van de werkzaamheden van uw klant te waarborgen.

TJEERD HOEKSTRA
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen,

op de werkplek te blijven - zoals dat doorgaans

is beschikbaarheid van een of meer werkne-

het geval is in ziekenhuizen, brandweer en

mers noodzakelijk om in te springen op de

ambulances. In het geval van bereikbaarheids-

onvoorziene vraag en behoefte van de klant.

diensten is er geen sprake van onvoorziene

Nederlandse arbeidswetgeving bevat regels

omstandigheden. In geval van consignatie mag

omtrent beschikbaarheids- en bereikbaarheids-

de werknemer op een door hem zelf gekozen

diensten van werknemers. Zomaar de eerste

plek verblijven. Hij heeft daarbij echter geen

de beste werknemer uit zijn bed bellen als er

onbeperkte mogelijkheden om over zijn vrijheid

midden in de nacht behoefte is aan onder

te beschikken, want hij moet wel in staat zijn om

steuning, dat werkt immers niet.

zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten als hij
daartoe wordt opgeroepen.

Aanvullende
beloning of compensatie
is gebruikelijk
geval hiervan sprake is, dient u er rekening
mee te houden dat er compenserende rusttijd

In de Arbeidstijdenwet is het begrip “consignatie” omschreven als een periode tussen twee

De Arbeidstijdenwet stelt een aantal vereisten

wordt geboden na werkzaamheden in een

elkaar opvolgende diensten of tijdens pauze,

aan een consignatiedienst. De belangrijkste

consignatiedienst.

waarbinnen de werknemer uitsluitend verplicht

vereisten worden hierna genoemd. De

is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene

werknemer die een consignatiedienst uitvoert,

Wanneer consignatiediensten onderdeel

omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk

dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Daarnaast

uitmaken van een vast -werk-rooster, dan

de bedongen arbeid te verrichten.

wordt de duur van de arbeid verricht in een

dient dat rooster ter instemming aan de

consignatiedienst opgeteld bij de gebruikelijke

ondernemingsraad te worden voorgelegd.

arbeidsduur. De Arbeidstijdenwet bepaalt dat er
in een periode van 24 uren maximaal 13 uren

Nederlandse wetgeving stelt geen specifieke

arbeid mag worden verricht. Als een werknemer

eisen aan de beloning van werkzaamheden die

8 uur per dag heeft gewerkt, blijft er dus nog

zijn verricht tijdens een consignatiedienst. Dat

5 uur arbeid over te verrichten in een

neemt niet weg dat een aanvullende beloning

consignatiedienst. Daarnaast bepaalt de

of compensatie wel gebruikelijk is. De exacte

Arbeidstijdenwet hoeveel rusttijd er geldt

omvang daarvan is afhankelijk van wat de

in geval van een combinatie van nacht- en

werkgever bereid is te bieden, wat is overeen-

Een consignatiedienst is iets anders dan een

consignatiediensten. Bovendien wordt de

gekomen in het kader van overleg met een

bereikbaarheidsdienst of een aanwezigheids-

gemiddelde toegestane arbeidsduur per week

ondernemingsraad of wat in een eventuele

dienst. Bij een aanwezigheidsdienst geldt het

naar beneden bijgesteld van 60 uur naar 45

toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst

uitgangspunt dat er sprake is van arbeid zodra

uur in geval consignatiediensten tussen 00:00

is afgesproken.

de werknemer de inspanning moet leveren om

uur en 06:00 uur worden uitgevoerd. In het

 erblijf op
V
zelfgekozen werkplek
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Haagse babbel
Sinds de laatste parlementsverkiezingen heeft 50PLUS een echte fractie in de Tweede Kamer, vier zetels.
Kabinetsdeelname is -nog?- niet aan de orde, maar bij een kleine marge voor de coalitie kan de partij er toe doen.
Logisch om vanuit de technologiebranches eens kennis te maken met het nieuwe Kamerlid dat namens 50PLUS lid
is van de vaste commissie voor Economische Zaken, Léonie Sazias.

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE 50PLUS

Wat beweegt een voormalig radio en

mijn credo, ook in Den Haag. Er is nog wel iets

zorgvuldig mee omgaan, maar de wetenschap

televisie ‘personality’ en kunstenares om

te verbeteren. Van de ‘kenniseconomie’, waar

moet wel ruimte krijgen, in bepaalde mate

parlementariër te worden?

al jaren geleden over werd gesproken, is niet

onafhankelijk zijn.”

“Frustratie over wat er gebeurt.”

zoveel terecht gekomen.”

Welzijn en persoonlijke aandacht in de zorg, het

Is dat niet een wat negatieve motivatie?

Meent u dat nou? Onze bedrijven tellen toch

Er wordt te veel wegbezuinigd en er moeten

“Het is meer natuurlijk. Ik wil nuttig zijn, iets

steeds meer kenniswerkers?

meer mensen worden opgeleid voor de zorg.

bijdragen.” In de lokale politiek, als fractieleider

“Nou ja, er is natuurlijk wel veel ontwikkeling

Ook al zullen we veel kunnen oplossen met

van Hart voor Hilversum, heeft Sazias al ervaren

geweest. Maar de wereld om ons heen gaat

technologie, sociale media en zorg via tablets,

hoe lastig dat is. “Toch geloof ik er in dat je iets

zo hard. We zijn nog niet de koploper die we

de letterlijke ‘aai-over-de-bol’ blijft belangrijk.”

kunt veranderen. Al kun je de dingen maar

hoopten te worden.”

Léonie ziet zeker nog wel mogelijkheden voor

zijn bekende speerpunten van de ouderenpartij.

bezuinigingen in de zorg. “Het aanbesteden

een centimeter opschuiven, dan is dat toch een
centimeter.” De halfvolle glazen gedachte past

Waar zou het beleid zich op moeten richten

voor thuiszorg hulpmiddelen gaat nu per regio.

bij haar positivisme.

qua technologieontwikkeling, waar moet meer

Dat is heel inefficiënt.” De politica komt met een

geld heen?

praktijkvoorbeeld. “Waar ik tegenaan liep was

“Duurzaamheid zou ik zeggen, al weet ik niet

dat een gebruiker van een op maat gemaakte

of het over geld gaat. Focus richten, daar gaat

rolstoel verhuisde naar een andere gemeente

het om. Anderzijds heb ik ook de neiging om

en die rolstoel niet mocht meenemen, omdat de

te pleiten voor productiebanen in Nederland,

nieuwe gemeente maar voor zo’n rolstoel moest

al besef ik dat we in Nederland een tekort aan

zorgen. De bestaande dure maatwerkstoel werd

vakmensen kennen.” Een bijzondere passie

waardeloos en de nieuwe gemeente moest

heeft Sazias voor industriële vormgeving. “Vanuit

weer een nieuwe laten aanmeten. De vrijheid

mijn kunstachtergrond stoor ik me aan die

van gemeenten is te groot.”

‘Ruim baan voor
de wetenschap’ is
mijn credo, ook in
Den Haag’

lelijke windmolens. Dat moet toch veel mooier
kunnen?”

Hoe bevalt het nu in Den Haag?
“We hebben een ontzettend leuke fractie,
een warm bad. Met vier mensen is het al

Refererend aan Léonie’s periode waarin ze
behandeld moest worden voor darmkanker,
spreekt Sazias over “een beetje een valse start.
Maar gelukkig is er nog geen kabinet. Ik kan dus
nog van vooraf aan meepraten en meedoen en

‘Aai over de bol
blijft belangrijk’

heel moeilijk om alles te volgen. Met een
éénmansfractie is het echt niet te doen.” Zelf
‘doet’ ze binnen de fractie EZ en Zorg, hoogst
relevant voor FHI. “Ja, nog even terug naar die
vormgeving, de klikbare zonneceldakpannen,
dat is toch waanzinnig veel mooier dan wat je

dat vind ik fijn.”

tot nu toe ziet? Dingen gaan gewoon niet snel
Natuurlijk zijn we benieuwd naar haar affiniteit

Ze geeft toe, de politiek kan weinig anders

genoeg. Auto’s op waterstof zouden er allang

met technologie. “Ik ben van nature gefascineerd

dan sturen via geld. “Wat betreft medische

moeten zijn. Ik word zo enthousiast van de

door wetenschap. De ruimtevaart, die geeft

technologie vind ik dat nog steeds te veel geld

studenten die winnen met de zonneautoraces.

zo’n wijde blik. En ik ben trots op Nederland

gaat naar ‘cure’ en te weinig naar ‘care’, zorg.

Daar moeten we heen.”

en onze specialismen, watertechnologie

Ik verwacht ook op dat terrein veel van de

bijvoorbeeld. ‘Ruim baan voor de wetenschap’ is

wetenschap en technologie. Natuurlijk moet je er

SIGNALEMENT 04/2017

Lees verder op de volgende pagina

Een centimeter
opschuiven is toch
een centimeter
50PLUS-ser Léonie Sazias
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Conjunctuur
Producentenvertrouwen op hoogste niveau in 9,5 jaar
Het producentenvertrouwen steeg van 5,4 in
augustus naar 8,5 in september, maakt het CBS
bekend. Hierdoor zijn de dalingen in de voor-

8

Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste

6

producenten ligt ruim boven het gemiddelde van

4

de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van

2

de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste
Bioprocesindustrie?

Moeten we nu uit dit gesprek concluderen dat

“De politiek heeft niet zo veel mogelijkheden.

“Dat kost tijd en geld, duurt generaties, maar we

de politiek niet zoveel vermag?

Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid

kunnen niet wachten. De overheid kan duwen

“De macht van een Kamerlid is inderdaad

nemen. Neem de farmaciebedrijven. Die zetten

en versnellen. Ik heb nog een idee waar ik mee

beperkt, maar die ene centimeter blijft van belang.

zich niet in de eerste plaats in voor patiënten.

rondloop, misschien kun je er iets mee in de

Er gebeurt ook zo veel om ons heen in de wereld.

Daar moet de politiek ingrijpen, monopolies

technologiebranches. Zo’n vliegenstrip, die ken je

We leven in een tijd van digitale revolutie. Wij

aanpakken, regelgeving aanscherpen. ”We

wel, waar vliegen aan vast kleven. Met zo’n strip

tollen als Nederland mee in die revolutie, overal,

proberen nog een keer scherp te krijgen wat

zou je toch ook plastic uit het riool en uit de zee

maar in de politiek eigenlijk veel minder.

50PLUS wil met de economie. “Het is jammer dat

kunnen vangen...? Wat ik zelf tegenkom is dat

we geen scheepsbouw meer hebben. Nu kiezen

de regelgeving vaak niet voorziet in wat nodig is

De mediarevolutie, dat vind ik mooi. Ik hoop

we voor bestaande speerpunten, Schiphol,

voor nieuwe technologie, bijvoorbeeld voor het

dat die de burger meer macht en invloed

Rotterdam, duurzaamheid, waterbouw,

gebruik van drones in de land- en tuinbouw. Wel

geeft.” Al filosoferend komen we uit bij Luther

logistiek, medische technologie.”

mooi dat het internationale klimaatcentrum van

en de boekdrukkunst, eerdere revoluties die

de VN gekozen heeft voor Nederland, Groningen

emancipatie effect hadden. Een rechtgeaard

en Rotterdam, en zich hier gaat vestigen.”

politica kent haar klassiekers.

‘Tollen in de digitale
revolutie’

10

gaande twee maanden meer dan gecompenseerd.
niveau in 9,5 jaar. Het vertrouwen van de industriële

Hoe gaat Den Haag dat regelen?

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd), saldo % positieve en % negatieve antwoorden

waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief
gestemde ondernemers de overhand.
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Afzetprijzen industrie ruim 4 procent hoger
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie
waren in augustus ruim 4 procent hoger dan in
augustus 2016, meldt het CBS. De prijsstijging is
wat hoger dan een maand eerder. Toen waren
de producten van de industrie bijna 3 procent
duurder.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Afzetprijzen industrie, %-mutatie t.o.v. jaar eerder
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Moeten we ook gaan voor het aantrekken
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van banken die na de Brexit Londen verlaten,
naar de Zuidas?
“Wat mij betreft niet. Het aanpakken van
belangrijk punt.”

Hightechindustrie exporteert voor bijna 22 miljard

Fossiele energie?

De exportwaarde van in Nederland gemaakte

belastingvoordelen is voor ons een

“We moeten stoppen met gaswinning en met
kolencentrales. De transitie van Rotterdam

hightechgoederen lag in 2016 op 21,6 miljard
euro. Dat is minder dan in 2015, maar nog

gaat te traag.”

altijd bestaat ongeveer 9 procent van de

De rol van de overheid daarin?

industriële export van hightechproducten.

“Faciliteren, ruimte maken.”

totale export van Nederlandse makelij uit de
De Verenigde Staten is de belangrijkste
exportbestemming voor hightechgoederen. Ook
gaan relatief veel hightechgoederen naar Azië.
Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de
Internationaliseringsmonitor.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Export van hightechgoederen van Nederlandse makelij (mld euro)
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citizenM is een bijzonder hotelconcept. Vanuit
Nederland ontwikkeld en ‘uitgerold’, met als basis
digitale technologie voor functionaliteit, comfort en ‘fun’.
De FHI leden Regel Partners en Saia Burgess
ontwikkelden het concept en de hardware, samen met
Swisscom. Inmiddels zijn er meer en andere partijen
aan boord. Geen fysieke vorm van boeken en inchecken
meer. Kleine superkamers en trendy lounges waar je
graag vertoeft. Jouw persoonlijke instellingen en
voorkeuren zijn meteen beschikbaar op jouw tablet
waar ter wereld je ook bent in een citizenM-hotel.
Dutch Tech on Holidays & Business Trips.
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ICY, spreek uit ‘I see why’, FHI lidbedrijf in Lemmer,
ontwikkelt, produceert en installeert draadloze
managementsytemen voor bungalowparken, campings,
maar ook voor bedrijfshallen, studentenflats en
kantoren. Een zelfontwikkeld, geoctrooieerd, ‘Hopping
Protocol’, ICY-Net, maakt het mogelijk om draadloos te
‘hoppen’ van transceiver naar transceiver. De af te
leggen afstand en te volgen route zijn volledig flexibel
Vanuit een centrale plek krijgt de manager of beheerder
grip op energieverbruik, verwarming, brandbeveiliging
-rookmelders-, inbraakbeveiliging, cv-druk,
toegangscontrole, YNI, You Name It.

SIGNALEMENT 04/2017
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Schiphol kent ruim 21 kilometer ondergrondse
bagagebanden. De oppervlakte van de ‘bagagekelder’
is gelijk aan twaalf voetbalvelden. Onder de grond
komen zowel de binnenkomende als uitgaande bagage
samen, een complex en ingenieus systeem. Precisie en
betrouwbaarheid zijn keyfactors. Vanuit de controlroom
wordt via 80 computers 24 uur per dag, zeven dagen
per week het proces gemonitord en gestuurd. Voor de
server, computers en bekabeling in de controlroom is
door Koning & Hartman een volledige oplossing
uitgedacht en gerealiseerd met behulp van KVMkeyboard/video/mouse-matrixswitches.
De transportsystemen zelf komen uiteraard van
Vanderlande, klant en toepasser van veel technologie
van FHI bedrijven.
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Jaarbeurs Utrecht, www.wots.nl

De Beurs, een
koe, een haas
en verstand
van verzekeren

De vijf
werelden
van WoTS
De beurzen ‘World of Technology & Science’ en ‘Industrial
Processing’ worden in 2018 gecombineerd tot één groot
evenement, World of Technology & Science 2018. WoTS

“Je weet nooit hoe een koe een haas vangt”, het is een oud

bestaat volgend jaar zodoende uit vijf ‘werelden’; World

gezegde. Hier een verhaal waarin dat weer eens blijkt.

of Automation, World of Laboratory, World of Motion &
Drives, World of Electronics en Industrial Processing. Elke

Het is september 2003 en de buitendienst van HBR Branche

wereld en elke branche daarachter exposeert haar eigen

Verzekeringen BV loopt over de beurs Het Instrument, één van

identiteit, expositieprogramma en richt zich op haar

de grootste technologiebeurzen van Europa en de voorloper

eigen specifieke bezoekersdoelgroep. Niet alleen het type

van WoTS. De HBR mannen lopen daar omdat dit bedrijf al

exposanten, ook specifieke thema’s, seminars en beurs-

sinds 1996 de collectieve verzekeringen verzorgt voor de bij

projecten maken het onderscheid, maar tegelijk ook de

de FHI-branches aangesloten bedrijven. Ze bezoeken hun

samenhang.

World of Automation
v/s Industrial Processing
= ++

bestaande relaties, die hier nu op loopafstand van elkaar zijn
verzameld en nieuwe leden die gebruik hebben gemaakt van

Inmiddels is een zogeheten ‘vlekkenplan’ gedefinieerd waarin

‘Hoe zit dat nou?’ vragen sommige

de beursaanbieding worden opgezocht.

enerzijds de onderscheiden werelden duidelijk worden en

bedrijven zich af. ‘Moet ik nou op

bulk en flow processen, met expo-

anderzijds de onderlinge samenhang duidelijk wordt. Bij de

World of Automation gaan staan

santen die complete machines en

Op dag twee van de beurs loopt Ruud Rooker samen met Eliab

indeling van bedrijven die zich inschrijven voor een stand op

of op Índustrial Processing als ik

apparaten realiseren. De exposanten

Salamony naar een stand waar zij de beursverzekering voor

de beursvloer is dit vlekkenplan leidraad. Als volgend jaar

de procesindustrie wil adresseren?’

in de World of Automation bedienen

hebben geregeld.

de tienduizenden bezoekers zich gaan verspreiden over

It’s all about de doelgroep en de

een bredere markt, alle toepas-

Ruud loopt voorop en stapt kordaat naar binnen. Hij loopt naar

de verschillende hallen van de Jaarbeurs Utrecht, zullen de

bezoekers van de verschillende

singen van noviteiten in instrumentatie

de standhouder en reikt hem de hand. “Mijn naam is Ruud

onderscheiden werelden volgens dit plan herkenbaar en

werelden.

en integratieconcepten, vaak in een

Rooker van HBR Branche Verzekeringen BV en wij hebben uw

vindbaar zijn.

Industrial Processing gaat vooral over

hardware /software combinatie. Factory

stand verzekerd voor beursschades.” De man stelt zichzelf voor,

In de wereld van industriële automa-

Automation richt zich daarbinnen op

“directeur”, kijkt enigszins vragend naar beide bezoekers en

tisering komen bedrijven vaak in een

een specifiek toepassingsveld.

zegt “Oké?”

transitiefase. ‘Traditionele instrumen-

Ze raken aan de praat over de beurs, de aanwezige techniek.
Naarmate het gesprek vordert begint de directeur toch wat
vreemd te kijken. Op een bepaald moment zegt de standhouder

World of Electronics

World of Electronics

World of Automation
World of Motion & Drives

vragend, “Jullie zijn toch van ABN?”. “Nee”, zegt Ruud Rooker,

World of Motion & Drives

Industrial Processing

“Wij zijn van HBR Branche Verzekeringen, de club die de verzekeringscollectieven van FHI regelt”.
“Maar dan hebben jullie ons bedrijf helemaal niet verzekerd,
want dat doet de ABN”.

tatieleveranciers vervullen steeds meer

Probleem en kans is dat dit allemaal

een adviserende, engineeringsrol, al

niet zwart/wit is. De werelddelen zijn

vroeg in het ontwerpproces van de

complementair, dat is de ratio van de

eindgebruiker, de plantowner. Een

vijf werelden van WoTS. Met het hele

aantal transformeert naar een rol als

spectrum op één locatie worden cross-

systeem integrator of technisch dienst-

overs gestimuleerd, aantrekkelijk voor

verlener.

de bezoeker en extra kansrijk voor

World of Automation
World of Laboratory
World of Automation

nieuwe marktontwikkeling.
Dit heeft consequenties voor de
beursvloer van WoTS 2018. Ook daar

Elk bedrijf, elke exposant maakt een

“Dit is toch bedrijf … ?” “Nee hoor”, zegt de directeur, “Dit is I.B.

is integratie onvermijdelijk. De World

eigen keuze, maar de kracht van het

Kracht uit Voorburg”.

of Automation is fysiek op de beurs-

totaal is voor iedereen geborgd in het
nieuwe concept.

Ruud en Eliab kijken elkaar aan.

“Oeps, dan zitten we fout. We moeten bij de buren zijn. Maar nu

Sinds de opening van inschrijving enige tijd geleden hebben

vloer enigszins uit elkaar getrokken,

we hier toch zijn, kunnen we u net zo goed meteen de collecti-

zich inmiddels meer dan 100 bedrijven ingeschreven voor

met enerzijds Factory Automation en

viteiten van FHI laten zien.” Wij zijn nu veertien jaar verder en al

deelname aan de beurs als exposant. Bedrijven die zich voor

anderzijds Process Automation en

vele jaren lang zijn voor I.B. Kracht alle verzekeringen geregeld

16 februari 2018 inschrijven, worden ingedeeld in de eerste

daartussenin, ter integratie, de World of

via de combinatie FHI / HBR Branche Verzekeringen BV.

conceptplattegrond.

Industrial Processing.
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Zo gezegd, zo geschreven
Team Zematra/Romex wint FHI-Golf 2017
Voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis werd op 7 september de wisselbeker van het FHI Golftournament uitgereikt aan een team en
niet aan een individuele speler. Onder het mom ‘verandering van spijs…’ besloot de golfcommissie dit jaar een Texas Scramble wedstrijd te
spelen. ‘Samen sterk’ is immers het adagium van de brancheorganisatie.
Het winnende team maakte dat waar. Met twee spelers van Zematra en twee van Romex, was er sprake van echte samenwerking tussen
twee FHI bedrijven. Bart Zeegers nam als captain de wisselbeker in ontvangst. Samen met zijn collega van Zematra, Marcel van den Bosch
en Mark van Son en Ton Beekman van Romex, bleef hij het team Reflex Systems/Rotero/Interscience voor met precies één puntje, 56 om 57.
De beginnersclinic kreeg een prachtige en vermeldenswaardige winnaar: Roel Boekel, van start up nanotechbedrijf Nanonow v.o.f.

“A billion apps have been sold.
Where’s the betterness?”
Bruce Sterling, science fiction schrijver, één van de
grondleggers van het cyberpunk genre, hoogleraar
aan de European Graduate School, in zijn ‘closing
remarks’ ter afsluiting van de het SxSW, South by
South West Interactive Festival in Austin Texas,
12 maart 2013.

Winnaars in de masterclinics werden Jan Brandenburg van FHI-partner HBR Branche Verzekeringen en Arnoud Kuiper
van de firma Averna.
En het bleef nog lang onrustig in en rond het clubhuis van Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek...

“Het moet niet degene zijn die het beton stort die
bepaalt welke technologie er in een gebouw komt”

“Het lijkt alsof we tegenwoordig meer waarde hechten aan
meningsuiting dan aan meningsvorming, terwijl het tweede aan
het eerste vooraf zou moeten gaan. We hebben het steeds maar
over vrijheid van meningsuiting, maar dat is een ander ‘ding’
dan meningsvorming”

Piet van Veelen, DGA Vedotec, voorzitter van de Nederlandse
brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering, lid federatiebestuur FHI, in de ontmoeting van het FHI federatiebestuur met de
voorzitter van MBK Nederland, 6 juli 2017.

Daan Roovers, filosofie docent, trainer, spreker, schrijver, voormalig hoofdredacteur
van Filosofie Magazine in het televisieprogramma ‘Het Filosofisch Kwintet’, NPO 1,
9 juli 2017.

“De natuur kan alles heel
veel sneller en efficiënter
dan wij. Heel veel van wat
robots kunnen, hebben we
afgekeken van de natuur
en wij gebruiken daar
veel meer verschillende
energiebronnen voor en
veel meer materialen dan
een plant”
Sara van Duijn, biologe en auteur
van het boek ‘Alles is biologie’ in
het radioprogramma Nieuwsshow,
NPO Radio 1, zaterdag 8 juli 2017.
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“Als je jezelf niet kunt bedruipen,
ben je niet duurzaam”
Roebyem Anders, Vice President Development International
Sungevity Nederland, in FD Weekend, 8 juli 2017.
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Lorna Ewart van AstraZeneca

Organs-on-Chip
keynote op
MicroNano Conference
De naam van Lorna Ewart is één van de meest opvallende op de ‘playlist’ van

Wat in elk geval overeind blijft, is het veelbelo-

de international MicroNano Conference van dit jaar. De van oorsprong Schotse

vende perspectief achter het feit dat AstraZeneca

industriële wetenschapper heeft in Cambridge, UK, de leiding over het

toepast binnen het bedrijf. Veel van de projecten

Microphysiological Centre of Excellence van het fameuze wereldwijde
biofarmaceutische concern AstraZeneca. Als zodanig maakt de R&D groep
van Ewart deel uit van de unit ‘Innovative Medicines’ binnen het bedrijf.

nu al organs-on-chip technologie daadwerkelijk
en de ervaringen zijn nog ‘unpublished’. “It is
mainly about safety assessment in the domain of
drug discovery” legt Lorna Ewart uit. Daarnaast
gebruikt het bedrijf de technologie “to develop
a framework to guide scientists defining key
needs and gaps in drug discovery”. Niet alleen
de complexiteit van het samenbrengen van

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE ASTRAZENECA

biologie en chip technologie is ‘driver’, ook de
grote beloftes van biosensoren en big data zijn

Uit een gesprek met Lorna, in het kader van de

Micronanotechnology is nu via Organ-on-Chip

belangrijke argumenten om hier verder in te

voorbereiding van de conferentie in december,

gelinkt met big data en big pharma.

investeren. “We wish to bring this complexity
down to the simplest unit and build systems in

blijkt hoe gruwelijk interessant zij en haar werk
is voor de lidbedrijven van MinacNed, maar ook

Waarom wil Lorna Ewart graag van de partij

a logical way so that they help our scientists

voor medische technologie bedrijven. Ze past

zijn bij de conferentie van 12 en 13 december in

understand the response of human cells”.

ook perfect in het profiel waar de conferentie

Amsterdam? “I am passionate about the subject

op mikt: industrieel wetenschappelijk werkzame

and want to participate in building momentum”

‘frontrunners’.

zegt ze. Dat klinkt als de stem van een wetenschapper. Tegelijkertijd heel pragmatisch, “I also

Je merkt het al meteen aan het professionele

want to see what I can learn from the audience”.

taalgebruik. Waar de academische wereld

Cross-overs inspireren en laten nieuwe moge-

spreekt over ‘organs-on-chip’, heeft Lorna het

lijkheden zien. “I hope to build my knowledge

over MPS, Micro-Physiological Systems. In de

of opportunities for future collaborations”. Het

farmaceutische industrie gaat het op dit moment

is een hint in de richting van nieuwe research

Big pharma en big data, het is werkelijk ‘een

vooral om systemen die informatie genereren.

programma’s, al dan niet gesteund door

klein wereldje’, dankzij micronano-technologie.

De nieuwe technologie levert alternatieven op

Europese stimuleringsgelden.

voor het testen van nieuwe medicijnen met
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Big pharma en big data,
‘klein wereldje’

behulp van proefdieren. Daarnaast blijkt het

EU funding, dat is een heikel punt. Hoe zal dat

werken met levende cellen op een chip een

verder gaan nu vanwege de Brexit het kader

methode te kunnen zijn om ‘big data’ beschik-

dreigt weg te vallen voor de UK? Lorna Ewart is

baar te krijgen die je niet of heel moeilijk

uiteraard niet in de positie om daar uitgebreid

op gepersonaliseerd niveau kunt vergaren

commentaar op te geven. “My general feeling is

via de traditionele ‘clinical trials’, zeker niet

that these kinds of developments and discus-

binnen een kader waarin dit financieel gejus-

sions take away the focus and fun from doing

tificeerd kan worden. Daar zit de connectie.

science”.
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De kantorenmarkt ondergaat de laatste jaren

verbonden aan het pand. “Dit jaar ga ik mijn 29e

latie daar last van kan hebben. Jaap van der

snelle veranderingen. Kantoren worden steeds

jaar in bij Delftse Poort.” We hebben dus de juiste

Velde was namens FHI-lidbedrijf Unica project-

meer flexibel gebruikt. Daarnaast vragen

man te pakken voor een stukje chronologische

manager voor de vervanging van de E-installatie.

huurders steeds vaker om slimme oplossingen,

geschiedschrijving.

“Ronald zegt altijd tegen mij: ‘als je één draadje

bijvoorbeeld op het gebied van verlichting en

verkeerd los maakt, kan ik 3500 mensen naar

klimaat. En als het aan het klimaatakkoord ligt,

huis sturen’. Die risico’s zorgen voor een extra

worden kantoren steeds zuiniger. Als gevolg

uitdaging.”

daarvan neemt de vraag naar technologie en
automatisering toe. Ook het aanbod ontwikkelt
zich snel. Waar we het precies over hebben?
Over een toekomst waarin het normaal is
dat werknemers via hun smartphone het licht
kunnen regelen, het eigen energieverbruik

Her-automatisering van
een wolkenkrabber

Een draadje verkeerd
betekent 3500
mensen naar huis

De afgelopen jaren stonden in het teken van
de renovatie van de W-installatie door Johnson
Controls, ook FHI-lid, en de E-installatie door
Unica (zie kader). De komende twee jaar moet
Delftse Poort ingeplugd worden in het digitale

kunnen bijhouden, en zien welke vergader-

tijdperk. Het is de bedoeling dat alle verschil-

ruimten er vrij zijn.

lende systemen en installaties die het gebouw

Nieuwbouw leent zich vanzelfsprekend het best

Van der Stoep doet zijn verhaal. “Tijdens de

rijk is, via interfaces op de pc volledig op afstand

voor het integreren en innoveren van nieuwe

renovatie kwam CBRE er als nieuwe eigenaar

24/7 te bekijken en te monitoren zijn. System

technieken. The Edge op de Zuidas is misschien

achter dat het systeem veel ingewikkelder was

integrator MPL, het derde FHI-bedrijf in dit

wel het bekendste voorbeeld van nieuwbouw

dan gedacht. Bij oplevering in 1991 was het een

verhaal, is inmiddels al begonnen met integratie

waar automatisering stevig bijdroeg aan een

voor die tijd revolutionair systeem. De W- en

van het beveiligingssysteem, toegangscontrole

flexibel en duurzaam pand.

E-installaties volledig van elkaar gescheiden.

en brandveiligheid. Daarna is het de bedoeling

Dergelijke nieuwbouw is prachtig, maar de

Dat moest ook wel, omdat de voorloper van

dat de gebouwbeheersystemen van de E- en

paradox is dat Nederland vol staat met lege

windows 95, waar we destijds mee werkten,

W-installaties daar aan worden gekoppeld.

kantoren. Transformatie, renovatie, vernieuw-

de grootte van het pand anders niet had

Systeem integratie is de vakterm die hierop van

bouw het is aan de orde van de dag. Dankzij de

aangekund. Binnen de installaties zelf werden

toepassing is. Marcel Lenters van MPL legt uit

snelle ontwikkeling van de technologie bevatten

alle systemen met elkaar gekoppeld. Dat heeft

wat dat in dit geval inhoudt. “Mooi gezegd zijn

bestaande gebouwen al snel verouderde –

als voordeel dat functies als noodstroom, over-

we bezig met het uitluisteren van de technische

automatiserings – systemen. Wat is dan wijsheid?

drukinstallaties en brandmelders op elkaar

systemen. We koppelen onze software aan data-

Een upgrade van de technische installaties die al

kunnen reageren. Het gebouw was in de jaren

punten: regelkleppen, temperatuurregelaars en

in een gebouw aanwezig zijn, of alles eruit halen

negentig erg modern. Maar de complexi-

dergelijke. Zo ‘oogsten’ we data uit de systemen.

en helemaal opnieuw beginnen?

teit maakt het ingewikkeld om het systeem te

Via de pc kan worden bijgehouden wat er in het

moderniseren.”

gebouw gebeurt, en er kan ingegrepen worden

Delftse Poort onderging de afgelopen jaren een

Het nadeel van de gekoppelde systemen is dat

in de processen.”

grondige renovatie en werd getransformeerd tot

wanneer er iets fout gaat, direct de hele instal-

bedrijfsverzamelgebouw, met volop mogelijkheden voor flexibel gebruik. In eerste instantie
werd ingezet op één op één vervanging van
de systemen. Maar tijdens het traject kwam
eigenaar CBRE Global Investors er achter dat

van hoofdkantoor naar ‘multi-tenant’ dankzij technologie

de functionaliteit van de ruim vijfentwintig jaar
oude systemen in Delftse Poort achter bleef bij
moderne kantoren. Inmiddels is de renovatie
klaar, maar de grootste uitdaging begint nu

TEKST DAAN GROENEVELD FOTO’S ISTOCK

Met Internet of Things voor de deur wil Delftse Poort niet langer alleen letterlijk, maar ook figuurlijk de cloud in. Bij

pas: het integreren van de aanwezige systemen
met de modernste technieken op het gebied
van gebouwautomatisering. Of als integreren
te risicovol is, dan toch ten minste ‘connecten’,

oplevering in 1991 was dit toenmalig ING kantoor het hoogste gebouw van Nederland, en één van de modernste.

koppelen via netwerktechnologie. De wolken-

Wat betreft de hoogte zijn er in al die jaren maar een handjevol gebouwen Delftse Poort voorbij gegaan. Op het

ook figuurlijk de cloud in.

gebied van de technologie is in vijfentwintig jaar tijd echt veel veranderd. Na een grondige renovatie moet ‘her’automatisering van de verschillende systemen ervoor zorgen dat het mega grote pand naast ‘Station Kapsalon’ in

krabber moet niet langer enkel letterlijk, maar
Hoe groot die opgave is – en hoe leerzaam en
interessant – blijkt in gesprek met de betrokken
automatiseringspartijen. Ronald van der Stoep,

Rotterdam weer een hypermoderne werkplek wordt. Of eigenlijk een verzameling van werkplekken, want zo gaat

technisch beheerder van Delftse Poort namens

dat tegenwoordig, de gebouwen worden ‘multi-tenant’, in stukjes verhuurd en gebruikt.

verhuurder JLL, is al vanaf de jaren tachtig

Lees verder op de volgende pagina’s
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Verspilling inzichtelijk
door data-oogst

is samenwerking onontbeerlijk. De system inte-

‘wandelend logboek’. Zijn jarenlange ervaring

grator weet wat er mogelijk is. Maar de eindge-

als beheerder zorgt ervoor dat hij de praktische

bruiker bepaalt uiteindelijk wat hij nodig heeft.

ins en outs van de systemen op zijn duimpje

En de installateurs en beheerders zijn het best

kent.

31

op de hoogte van de technische huishouding in
het pand. Die moet volledig op orde zijn, wil een
geslaagde integratie kunnen plaatsvinden. Om
te kunnen integreren moet eerst in kaart worden

Hoe meer de verschillende systemen worden

gebracht wát er precies geïntegreerd gaat

gekoppeld, hoe meer inzicht en flexibiliteit er

worden. Dat was in het geval van Delftse Poort

ontstaat en hoe groter de mogelijkheden om

een grote uitdaging.

Continu updaten
en upgraden

nieuwe functies toe te voegen.
De systeem integratie maakt niet alleen het
monitoren van storingen efficiënter, maar biedt
ook de gelegenheid voor het verzamelen van
data. Met dat laatste gaat een hele wereld
open, vol mogelijkheden. Een nieuwe wereld,
waar zowel techneut als eindgebruiker de weg

‘Gedocumenteerd?
Ja, in mijn hoofd…’

De vervanging en verbetering van de installaties is dus tot een goed einde gebracht. Het
gebouw is klaar voor een toekomst van continu
updaten en upgraden. De eerstvolgende stap

moeten zien te vinden. Beheerder Van der Stoep

is de integratie van de brandmeldingsinstal-

wrijft zich in de handen als hij hardop nadenkt

latie. Uiteindelijk moet het gebouw voortdurend

over mogelijke toepassingen. “Op het gebied

voorop kunnen blijven bij de modernste kantoren

van energiebeheer kunnen we enorme stappen

Niet geheel verrassend bleek al snel dat de

van Nederland. Van der Stoep: “Ik kijk er heel erg

zetten. Delftse Poort bestaat uit verschillende

technische installatie in 1991 nauwelijk was

naar uit. Het belooft veel werk te worden, maar

torens, maar de servicekosten zijn nu voor iedere

gedocumenteerd. Van der Stoep: ”Ja, in mijn

ik leer weer.” Met een knipoog toont Marcel

huurder gelijk, puur omdat we geen inzicht

hoofd…” Jaap van der Velde, namens Unica

Lenters beelden van de schoonmaakrobot die

hebben wie wat verbruikt. Wanneer zichtbaar

verantwoordelijk voor de vervanging van de

in The Edge rond rijdt. “Die liet steeds het alarm

wordt waar de energie wordt verbruikt, kan

E-installatie, kan hierover meepraten. “Het mooie

voor niets afgaan. De robot kan nu zo worden

dit individueel doorberekend worden naar de

aan dit project vond ik om samen, met elkaar,

geprogrammeerd dat hij automatisch detectie-

huurders. En het wordt inzichtelijk waar

te ontdekken wat er precies aan installaties

zones uitschakelt, terwijl het alarmsysteem wel

verspilling plaatsvindt.”

in het gebouw zat. Dat was een spannende

aan blijft. Dat zijn leuke innovatieve oplossingen

puzzel.” Nadat de puzzel op het gebied van de

die we in Delftse Poort willen toepassen.”

Toegepaste Technologie
De Delftse Poort, gelegen direct naast

betekent: doordeweeks voorbereiden,

bij het project betrokken werden was onze

Rotterdam Centraal, is een van de meest

vrijdagavond de spanning van de oude

eerste gedachte: we gaan het licht auto-

De ontwikkeling van Internet of Things gaat

herkenbare gebouwen van Rotterdam. De

regelkast af en zondagavond moest de

matisch aan en uit zetten. Dat is vaak wat

Delftse Poort nu rijp voor systeem integratie van

door en zal een steeds prominentere rol gaan

twee torens met hun spiegelende glas-

nieuwe regelkast volledig in bedrijf zijn. En

de gebruiker wil automatiseren. Maar in

voorkomen dat het zicht op bomen in het bos

nieuwe, minder traditionele functionaliteit. Dat

spelen in het beheer van gebouwen. Al stelt zelfs

gevels zijn ontworpen door architect Abe

dan hoop je dat niemand merkt dat we

de loop van het traject verschoof de focus

verdwijnt? Dat de juiste data wordt verzameld,

de puzzels überhaupt nog op te lossen waren,

system integrator Marcel Lenters grenzen aan

Bonnema. Verdeeld over 42 verdiepingen

in het weekend op de bureaus hebben

volledig naar energiebeheer. Voor de

correcte analyses worde gemaakt en uiteindelijk

is voor een groot deel te danken aan Van der

het gebruik van technologie. “Voor gebouwbe-

biedt het gebouw 65.000 m2 kantoorruimte.

gestaan.” Op aanvraag van eigenaar CBRE,

perfectionering daarvan hebben we een

het gebouw echt beter wordt? In die zoektocht

Stoep, die zich tijdens het project ontpopte als

heerders is het fantastisch om zo veel mogelijk

De renovatie van de losstaande E- en

werd één op één vervanging van het oude

proefopstelling gemaakt, waarbij we allerlei

te koppelen en digitaal te ontsluiten. Maar tech-

W-systemen was de eerste stap naar

systeem doorgevoerd, met toevoeging

verbeteringen hebben getest voor zaken

nologie op de arbeidsvloer is een ander verhaal.

vergaande automatisering om het gebouw

van nieuwe technieken. “De hele instal-

waar beheerder Ronald van der Stoep in de

Veel werknemers hebben nog altijd liever een

up to date temaken, na de transitie van

latie is van pneumatisch over gegaan op

loop van de tijd in de installatie tegen aan

lichtschakelaar, dan dat ze met hun smartphone

hoofdkantoor van ING naar een door

elektrisch. Dat zorgt voor minder storingen.

liep.” Het is nu aan system integrator MPL

aan de slag moeten.”

CBRE te exploiteren gebouw voor diverse

Verder heeft het nieuwe gebouwbeheer-

om zowel de E- als W-systemen volledig

Langzaam groeit in de vastgoedwereld het besef

verschillende huurders. Emiel van den

systeem meer functionaliteit en zijn de

te koppelen aan het Winguard systeem

dat automatiseren een doorgaand proces is. Dat

Hoven vertelt namens Johnson Controls

regelaars beter. Zo zijn klimaatbeheer-

voor safety en security waarbij de techniek

het slimmer is om nieuwe oplossingen direct te

– verantwoordelijk voor de W-installaties

sing en luchtverversing per ruimte op één

achter het gebouw op afstand volledig te

kunnen gebruiken, in plaats van iedere twintig

– dat het project een ongekende omvang

regelaar aangesloten.” De installatie is

bekijken en te monitoren is.

jaar een enorme update te moeten uitvoeren.

had. “29 regelkasten, 40.000 I/O punten,

helder in kaart gebracht, en door verbe-

Die omslag in denken gaat in tegen de traditio-

om en nabij de 1600 naregelingen. Het

tering van de technieken is deze zo veel

nele gedachte van het gebouw dat ‘af’ is bij de

nieuwe glasvezelnetwerk heeft 61 netwerk-

mogelijk vrij programmeerbaar gemaakt.

oplevering. Mensen als Van der Stoep weten

controllers. Dus de omvang was zeker een

De vervanging van de E-installaties stond

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in

als geen ander dat een gebouw nooit af is.

uitdaging. Een andere uitdaging was om

in het teken van energiebeheer. “Van de

het tijdschrift ‘Bouw en Uitvoering’, in het

Zoals de mens nooit is uitgeleerd. En zolang de

de huurders geen hinder van de renovatie

2000 I/O punten is tweederde gericht op

kader van de serie ‘business cases’ van

mens nieuwe dingen bedenkt, is het handig om

te laten ondervinden.En dat met een pand

energiebeheer”, vertelt Jaap van der Velde,

de FHI-branche Gebouw Automatisering.

gebouwen daar op af te stemmen.

waarin zo’n 3500 mensen werken. “Dat

projectmanager namens Unica. “Toen wij

Als maar lang genoeg data van steeds meer

E-installatie werd opgelost door Unica, en die

sensoren en installaties wordt verzameld,

voor de W-installatie door Johnson Controls, is

ontstaat er vanzelf big data. Hoe wordt
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Shell Technology Centre Amsterdam geeft een opmerkelijk
inzicht in de ontwikkeling van ‘GTL’, Gas-To-Liquid technologie,
het verwerken van aardgas tot vloeistof voor verschillende
applicaties. Driver voor voortdurende ontwikkeling van de
procestechnologie is de race naar minder schadelijke uitstoot
bij het gebruik van de eindproducten. Wie wordt toegestaan
in het Shell Technology Centre Amsterdam de faciliteiten voor
research & development voor deze technologie te bezoeken,
komt onherroepelijk onder de indruk.

Fischer-Tropsch ‘FT’ synthese

De Gas-To-Liquid technologie, waarin Shell claimt pionier te

In de (exotherme) FT-reactie reageert één CO met twee H2 tot een -CH2-

zijn, is gebaseerd op de Fischer Tropsch synthese. Een dergelijk

ketenverlenging (1). Een verhouding van H2/CO ³ 2 is nodig en de zuurstof

proces maakt het mogelijk om koolwaterstofproducten te

komt vrij als H2O. Lagere verhoudingen kunnen aangepast worden in de

maken uit aardgas. In dit proces worden korte aardgasmole-

reactor met de Water-Gas Shift reactie (3). In dat geval is een verhouding

culen afgebroken en gecontroleerd gesynthetiseerd, ‘geknipt

van H2/CO = 0.7 noodzakelijk en komt de zuurstof vrij als CO2 (2).

en geplakt’ tot langere uniforme moleculen. De moleculen die

Shell Technology
Centre Amsterdam
Broedplaats voor
Gas-To-Liquid technologie

het oplevert hebben een grotere consistentie en uniformiteit

Synthese reacties van Benzine en Diesel:

dan die resulteren uit het conventionele raffinageproces uit

CO + 2 H2 Þ - CH2 - + H2O (1)

ruwe aardolie. Het proces levert een alternatieve dieselbrand-

2 CO + H2 Þ - CH2 - + CO2 (2)

stof op die schoner verbrandt, met minder uitstoot en zonder
schadelijke componenten als zwavel, metalen of aromaten.

Water-Gas Shift (WGS) Reactie:
CO + H2O Þ CO2 + H2 (3)
Katalysatoren voor de FT synthese zijn ijzer (Fe) en kobalt (Co). Ter verge-

‘Nog veel validatie nodig’

lijking: Co katalysatoren geven (1), hebben een hogere omzettingsnelheid, een langere levensduur en zijn reactiever, terwijl Fe katalysatoren (2)
geven, WGS activiteit hebben een hogere tolerantie voor verontreinigingen
(als zwavel) hebben en goedkoper zijn.

De Duitse wetenschappers Fischer en Tropsch ontwikkelden
hun synthese methodiek in de jaren ’20 van de vorige eeuw.
Constant Guédon vertelt hoe deze methodiek binnen Shell

Bron: Harold Boerrigter in zijn ECN publicatie
”Productie van ‘Groene’ Diesel uit Biomassa & Afval
met het Fischer-Tropsch Proces”

wordt toegepast in de ontwikkeling van het GTL proces.
Guédon was tot voor kort ‘researcher gasconversion’ en sinds
kort ‘researcher advanced catalyst analysis’ in het STCA, “Bij
Shell Amsterdam is men in 1973 gestart met de ontwikkeling van Fischer Tropsch synthese voor GTL”. Inderdaad het
was de periode van de grote oliecrisis. In 1983 was de pilot
in Amsterdam zover dat de productie in Maleisië gestart kon
worden. Sindsdien gaat het onderzoek en de ontwikkeling
voortdurend door. “We werken voortdurend aan onderzoek
naar en ontwikkeling van betere katalysatoren. Daar kunnen
we nog grote stappen voorwaarts in zetten.” Als jonge
wetenschapper blijkt Guédon goed op de hoogte te zijn van
nieuwe ontwikkelingen, zoals die van het jonge Delftse bedrijf

Het huidige Shell Technology Centre Amsterdam werd in 2009 geopend

VSParticles, met hun nanotechnologie die het effect van de

door toenmalige kroonprins Willem-Alexander. Meer dan duizend

daarop gebaseerde katalysatoren voorspelbaar maakt (zie

researchers en ondersteunende medewerkers in het ‘megalab’ hebben

duidelijk deel uit van de strategie van het bedrijf om meer nadruk te leggen op haar ‘downstream’

Signalement nr. 1, januari 2017, pag. 36) en dus de ontwikkeling

ongeveer een miljoen euro per dag aan research budget beschikbaar.

activiteiten, de verwerking en bewerking van grondstoffen en de distributie van eindproducten naar de

van nieuwe procestechnologie veel sneller en eenvoudiger.

In 1914, ruim honderd jaar geleden, werd het Laboratorium van de

“Ja, dat komt wel, maar er is nog veel validatie nodig”,

Bataafsche Petroleum Maatschappij Amsterdam, LBPMA, gevestigd op

reageert Guédon.

het terrein van de Dordtsche Petroleum Maatschappij, een onderdeel

De in Nederland gewortelde multinational Royal Dutch Shell nodigde in mei van dit jaar een internationaal
gezelschap uit om naar Amsterdam te komen voor het Shell Technology Forum. De bijeenkomst maakte

markt. Een belangrijk deel van de bijeenkomst ging over ‘lubricants’, smeeroliën en wat er te winnen is

van de Koninklijke Shell groep en The Shell Transport and Trading

voor eindgebruikers en voor samenwerkende ecosystemen van bedrijven in de waardeketen.

Company. Het lab startte toen met negen mensen. Naast het STCA
Lees verder op de volgende pagina’s

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE STCA

beschikt Shell over nog twee grote R&D labs elders in de wereld, Shell
Technology Centre Houston, USA en Shell Technology Centre Bangalore,
India. Het Amsterdamse lab beschikt over 80.000 m2 vloeroppervlak
en telt 900 technische R&D installaties. Dit jaar wordt de uitbreiding van
de faciliteiten met nog eens 8.500 m2 opgeleverd, een speciale vleugel
voor research naar terugwinning van koolwaterstoffen.
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Column
de verreweg grootste GTL productiefaciliteit ter
wereld is de Pearl raffinaderij in Qatar, meteen
naast de plek waar het gas wordt gewonnen. De
site beslaat een oppervlakte vergelijkbaar met
35 voetbalvelden en heeft sinds 2011 een capaciteit van 260.000 barrels aan producten per dag.
De productieflow gaat in drie stappen.

Integratie en
samenwerking

Eerst is er de vergassing tot methaan en
zuurstof. Dan het syntheseproces met katalyse

De World of Technology & Science 2018, daar wordt nu hard aan

tot koolwaterstof en tenslotte het raffinage

gewerkt. Voor alle werelden worden bijeenkomsten gehouden om

productieproces. “In Qatar betekent dat recycling

de projecten en seminars zo goed mogelijk voor te bereiden -voor

van water op een schaal van 45.000 m3 per

bezoekers-. Daarbij zijn de betrokken verenigingen meer dan ooit

dag, en dat middenin de woestijn” schetst Daniel

gericht op een geïntegreerde aanpak. Passend bij de actuele integratie

Arteaga, R&D project lead and process engineer

van technologie.

binnen Shell. Desgevraagd vertelt hij dat Shell de
enige ‘technology provider’ ter wereld is die GTL

In de branches Gebouw Automatisering, Industriële Elektronica en

op deze schaal kan realiseren. Er zijn wel andere

Industriële Automatisering kan ik vaststellen, dat bijvoorbeeld het

bedrijven die GTL productie doen, zoals Sasol,

Internet of Things een integratie en samenwerking van deskundig-

maar dan via andere technologie en op minder

heden vraagt. In de elektronica ontwikkelen professionals specifieke

grote schaal.

IoT toepassingen. Zij beheersen de basis, waar men in de industrie of
in gebouwen gebruik van maakt. De professionals in die branches zijn
weer schakels naar de adviseurs, ingenieurs en gebruikers.

‘Recycling van 45.000 m3
water per dag middenin
de woestijn.’

Hebben we die professional
wel nodig?

De boodschap is helder. Hoe hard er ook
gewerkt wordt om de wereld volledig onaf-

Ik kan hetzelfde schrijven over End-to-End security, Big Data, Industry 4.0

hankelijk te maken van fossiele brandstoffen,

en Predictive Maintenance. Technisch gezien is er nogal wat mogelijk,

de schaal waarop er nu vraag is en geprodu-

maar kent u de juiste mensen in de bedrijfsketen, zodat elke schakel

ceerd wordt is zodanig groot, dat het zwaar de

van die keten goed op elkaar aansluit? Dat is dus wat lastiger. Wie kent

moeite loont om te blijven werken aan betere

de juiste data-scientist? … OF hebben wij die professional wel nodig?

procestechnologie. Nederland is en blijft een

Die vragen kunnen over elke schakel gesteld worden.

belangrijke hotspot in dergelijke technologieontwikkeling. En de basis voor een toekomst waarin

Op WoTS zullen vijf werelden samenwerken, om klanten uit de industrie,

dergelijke processen gevoed worden met biolo-

laboratoria en zorg toegang te bieden tot de gewenste bedrijfske-

gische feedstock ligt er dus ook.

tens. Alle projecten en seminars, maar ook de gehele beurs, zijn er op
gericht om sterke kennisoverdracht te bieden aan bezoekers, om hun
voordelen uit de actuele technische ontwikkeling te halen. Integratie en

‘Blijven werken aan
betere procestechnologie.’

samenwerking zijn daarin dus kernbegrippen.
De FHI-branches gaan in ledenbijeenkomsten ook nadruk op deze
begrippen leggen. Om een goede aansluiting van de professionals

Het is werkelijk indrukwekkend om te zien. Tien

die zichtbaar zijn. “We testen hier de katalysa-

uitsluitend beschikbaar voor Shell productie-

grote en vijf kleinere testinstallaties draaien er in

toren in het proces. Hoe selectief werken ze, hoe

plants. De katalysatoren worden niet verkocht

het lab in Amsterdam. Er is flink in geïnvesteerd,

actief zijn ze, hoe lang gaan ze mee?” Dat is

aan derden. Maleisië en Qatar zijn de GTL

maar ze gaan best een poosje mee. En vanzelf-

het werk van Constant Guédon en zijn collega’s.

productievestigingen. Op beide locaties vindt het

Dat Shell, als beursfonds en concurrentie en

‘interactie tussen de branches’ en de bijeenkomsten hebben het doel

sprekend vinden er updates en upgrades plaats.

Overigens heeft het Amsterdamse lab inmiddels

proces plaats onder exact dezelfde omstan-

publieke opinie gevoelig bedrijf, nu meer inzicht

om de gezamenlijke krachten -naar de markt- in te zetten.

Mooi om te zien dat daar allerlei instrumentatie-

in veertig jaar tijd 3500 patenten opgeleverd.

digheden als in de pilots in Amsterdam.

geeft in haar interne processen, is voor iedereen

Verbeteringen zijn dus snel en efficiënt door te

goed, zeker voor alle bestaande en potentiële

voeren. De Maleisië plant draait sinds 1993 en

ecosysteempartners in de waardeketen.

firma’s bij worden betrokken uit de kring van FHI:
Bronkhorst, Panalytical, Swagelok zijn namen

Het werk dat in Amsterdam wordt gedaan is

binnen FHI te maken, worden overkoepelende thema’s benut om de
samenwerking tussen leden te bevorderen. Dat heeft nu de werknaam

PAUL PETERSEN
p.petersen@fhi.nl
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Hoe een industriële
labman samen met
leveranciers business
cases bouwt
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Indorama Europe Ventures op de Maasvlakte in Europoort maakt PTA als
grondstof voor PET granulaat en gebruikt daarbij een NIR diode array systeem
van Büchi en een in line TOC analyser van Hach Lange. Deze zin roept om uitleg.
Waar gáát dit over en wat boeit het eigenlijk?
Weinig mensen hebben enig idee wat er eigenlijk allemaal gebeurt daar ten
westen van Rotterdam. Het grootste chemisch industriële complex ter wereld
zorgt voor veel van onze welvaart, maar we denken er niet graag aan, want we
vinden het vies en gevaarlijk. Niettemin is het een boeiende wereld, waar veel
in beweging is. En waar laboratorium technologie een heel belangrijke factor is,
voor veiligheid, voor kwaliteit, voor efficiency en dus ook voor duurzaamheid.
TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE INDORAMA

Getriggerd door zijn bijdrage aan de FHI Lab

de productie van PTA Purified Terephthalic Acid,

Analyse dag van 19 september in De Kuip, mede

gezuiverd tereftaalzuur en PET, polyethyleente-

vanwege de onbekendheid van de naam van

reftalaat, thermoplastisch polyester, recyclebaar

het bedrijf waar hij ‘team coach laboratory’ is,

plastic.

spreken we Marcel Braam van Indorama.
Hij werd vanuit de leden van de Lab-branche

“Ze zijn echt wel wat van plan met deze site”

aangedragen als spreker, dus daar moet iets

weet Marcel Braam. “Ik zit hier nu drie-en-een-

illustratiefs achter zitten voor de toepassing van

half jaar en in die periode zijn er forse inves-

labapparatuur in de industrie.

teringen gedaan, tientallen miljoenen, vooral
‘debottlenecking’ van het hele productieproces,
om duurzamer te kunnen produceren.” Braam
is zelf van origine analytisch chemicus. Zijn

Het fenomeen
Indorama

lab moet vooral het productieproces ondersteunen via analyse en tests. QC, Quality Control,
productieoptimalisatie en productverbetering
zijn de doelen. “Het is fascinerend om te zien
hoeveel logistieke deelprocessen er nodig zijn
voor het uitvoeren van een testje. Mensen zien

Een Indiase familie, Lohia, emigreerde in 1973

dat meestal niet. Zelf heb ik ervaring en kennis

naar Indonesië. Drie jaar later startte de tweede

opgedaan bij contractlabs. Ik heb de switch

van drie zoons, Sri Prakash Lohia, 24 jaar toen,

meegemaakt ‘van labthinking’ naar het denken

Indorama Synthetics, producent van synthetische

in termen van analytische productieplatforms

garens.

voor het uitvoeren van tests.

Een oudere broer ging terug naar India om daar

Ik zag hier dat sommige wachttijden betrekkelijk

een Indorama-bedrijf op te zetten en de derde

lang waren. Dat had niet altijd de aandacht. Ik

van de broers, Aloke Lohia, toog naar Thailand

ben toen alle workflows gaan uitschrijven en heb

om daar een fabriek te vestigen voor wollen

een actielijst gemaakt van bottlenecks om die

garens. Vandaag staat Aloke Lohia aan het

één voor één te kunnen wegwerken. Nu heeft

hoofd van een gigantisch Indorama-imperium,

elk lab een productiemonitor. Ik wil steeds meten

bestaande uit twee multinationals, Indorama

aan mijn workload.” Hier spreekt een man die

Corporation en Indorama Ventures. In 2008 nam

heel goed weet waar hij mee bezig is.

laatstgenoemde de Rotterdamse productieplant
over van Eastman Chemical. Sinds dat moment
wordt er flink geïnvesteerd in uitbreiding van
Lees verder op de volgende pagina’s
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van het product.” Het testen en vergelijken van

Zo konden we het verkregen signaal versterken.

de resultaten van enerzijds de productie en

Uiteindelijk heeft Büchi ook geholpen bij de instal-

anderzijds het lab, blijkt bijna een jaar voorbe-

latie van de NIR analyzer in de proefopstelling en de

reidingstijd te hebben gekost. “Maar we hadden

datafeed naar de computer.”

meteen succes en hebben toen de kleppen

Met de firma Hach Lange werd een ander in

open gezet voor full scale productie. Het beeld

line project opgezet. Dat ging over een TOC -Total

bleef exact hetzelfde!”

Organic Carbon- analyser op waterige afval-

Zorg dat je verkoper
geen dodo wordt!

stromen in het proces. “Het bestaande systeem
Om mensen van zowel het lab als van de

was verouderd en aan het einde van zijn lifecycle

Door internet, globalisering, smartphones en social media is de wereld

productie mee te krijgen in zo’n nieuwe aanpak,

waardoor uitval optrad. De keuze was, of het

voorgoed veranderd en daarmee ook het inkoopproces van organi-

dat heeft volgens Braam veel voeten in aarde.

bestaande systeem ‘overhalen’, of een nieuw

saties. Volgens Graham Hawkins is de wijze waarop producten en

“Men moet er in gaan geloven en je moet

systeem. Een projectteam heeft toen drie mogelijke

diensten ingekocht worden de afgelopen vijf jaar zelfs meer veranderd

zelf beseffen dat nooit alles volledig in line zal

nieuwe systemen bekeken. Dat van Hach Lange

dan de 130 jaar daarvoor. En zullen die veranderingen elkaar alleen nog

kunnen. Uiteindelijk wordt de workload 30 tot

goede referenties in de markt had. We zijn ook

maar sneller opvolgen!

40% minder en dat heeft consequenties voor de

bij FrieslandCampina gaan kijken hoe ze er daar

personeelsbezetting. Dat is naar de analytische

mee werken en kregen zo een goede indruk. We

Onderzoek wijst uit dat inkopers behoefte hebben aan minder en aan

mensen lastig uitleggen. Uiteindelijk wordt hun

hebben toen aan Hach gevraagd ‘zet hem een

ander contact met verkopers. Zestig procent van het klassieke aankoop-

werk van meerwaarde, kalibreren en onder-

maand in ons analyser huisje en als dat die maand

proces is reeds voorbij, voordat er behoefte is aan contact met een

steuning van het proces, het interpreteren van

goed werkt, dan kunnen we verder’. Vanuit het lab

verkoper van een potentiële leverancier. En inkopers verwachten van

signalen. ‘Dat wordt jullie rol’ heb ik hen kunnen

hebben we de analytisch technische werking geva-

een verkoper veel meer dan alleen het uitleggen van wat hun bedrijf te

vertellen. Een ander takenpakket. Uiteindelijk

lideerd en we zagen een goede robuustheid. Het

bieden heeft.

“Gaandeweg ontdekten we dat er veel oude

Al pratend hadden we al vrij snel een business

werken we als groep nu met één fte minder. Die

systeem ‘pakte’ de processen goed. De validatie

apparatuur stond die vanwege het vele

case. Zeker toen we constateerden dat we

is intern verschoven naar de QA department.“

doen we vanuit het lab voor operations. We doen

Waarde toevoegen blijft de kern van verkopen, maar hoe, wanneer en

onderhoud extra wachttijden veroorzaakte. Maar

gelijktijdig viscositeit, en kleur zouden kunnen

dat pragmatisch, maar hoe je een validatie doet,

welke waarde je toevoegt is compleet aan het veranderen. Verkopers

het justificeren van investeringen in nieuwe QC

meten. Dat we ook kleur als testparameter mee

Braam en zijn organisatie is nu in de fase van

dat houden we wel in het lab.”

die niet mee kunnen met deze verandering, die dreigen uit te sterven.

gerelateerde labapparatuur is niet eenvoudig.

zouden kunnen nemen, dat wist ik daarvoor

implementatie van het nieuwe systeem in de

De verkoper van de toekomst durft zijn klanten uit te dagen op zijn

We hebben analyses gemaakt van kosten en

nog niet. Toen dat duidelijk was, had ik de

operatie. “Dan gaan we kijken naar de sample

business. Dat vraagt om veel kennis van de business van de klant, zijn

van vertragingen, en in overzichten maakten we

business case.”

rendering, het checken van de genomen

business model, creativiteit en lef. Verkopers kunnen zich onderscheiden

de parameters zichtbaar. Daarna waren er twee

monsters. Nu werken we met verschillende types

opties. De apparatuur één op één vervangen of,

granulaat. In de overgang, transitie, van de ene

en dat kon nu omdat we alles in kaart hadden

naar de andere ontstaat vertraging in het proces

gebracht, kijken naar het opnieuw inrichten van
onze analyseprocessen. Dat ik intussen weet
hoe Value Stream Mapping werkt en drager van
Six Sigma Black Belt ben, dat hielp.”

Viscositeit
en kleur.

Weinig kennis van
het proces.

door de sampling. Straks kunnen we veel sneller

’Een storing is fantastisch,
data buiten specs.’

met de waarde van hun ideeën en inzichten, waarmee ze hun klanten
helpen geld te verdienen of geld te besparen.
De verkoper van de toekomst blinkt uit op de competenties ‘samen-

naar klasse 1 materiaal.” Op den duur verwacht

werken’ en ‘kennis delen’. De interne samenwerking met marketing en

Marcel een efficiënter silobeheer door minder

service wordt steeds belangrijker, maar ook het kunnen co-creëren met

logistieke stappen. “Die besparing hebben we

klanten. En de kunde om jouw klanten met elkaar te verbinden.

nog niet eens meegenomen in onze business

Er blijkt binnen de organisatie van Indorama veel

De verkoper van de toekomst is proactief op social media en past social

case. Als we 24/7 datafeed realiseren op de

ruimte te zijn voor mensen om te participeren in

selling toe. Social selling is het proces om via een actieve aanwezigheid

Implementatie van in line tests in een productie-

stuurparameters kleur en viscositeit, dan krijgen

dit soort vernieuwingsprocessen. Marcel Braam

op sociale platformen waarde toe te voegen en wordt steeds bepa-

proces is voor een lab man natuurlijk niet zo

de operations managers te maken met een

ervaart ook dat collega’s in het lab er enthousiast en

lender voor het succes van de verkoper.

makkelijk. “Als analyticus heb ik weinig kennis

nieuwe situatie qua procesbeheersing.”

ondernemend van worden. “Af en toe uit de routine
stappen is prettig.”

van het proces. Dus heb ik een flex participatieteam gevormd; iemand uit ‘operation’ en een
lab specialist (iemand met databasekennis en
analysevaardigheden).

Rol van leveranciers.

Braam probeert zelf altijd tijd vrij te maken voor leve-

’Dodo’s pasten zich niet aan.’

ranciers. “We hebben een ‘total care’ contract met

Marcel Braam is een rappe verteller als het over

We hebben een plan gemaakt om het systeem

zijn vak gaat. “We kwamen tot de conclusie

te valideren in het lab. Daarna hebben we het

om kennis uit te wisselen, ook de kennis die hij bij

De ‘klassieke’ verkoper is met uitsterven bedreigd. Voorkom dat jouw

dat onze organisatie zich goed leent voor een

systeem opgepakt en in een testopstelling gezet

andere bedrijven opdoet.” Vanuit Braam’s achter-

verkopers ‘dodo’s’ worden en help ze zich aan te passen aan de

mooi NIR, Near Infra Red, applicatie. Vervolgens

waar de omgevingsfactoren van de productie

We spreken over de rol van leveranciers van lab

grond bij contractlabs, ervaart hij de meerwaarde

veranderingen die zich in rap tempo voltrekken. Wees je bewust van

googelen om leveranciers te vinden. Normaal

werden ingebracht. Na enige testruns werden

apparatuur. “Met Büchi konden we afspreken

van de Indorama situatie. “Een fabriek met een

wat Charles Darwin ooit zei: ‘It is not the strongest of the species that

komen leveranciers hier niet zo veel, maar

de resultaten in de productie vergeleken met

dat we eerst een online NIR diode array detector

eigen lab is extra interessant. De kennis van instal-

survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most

Gerard Schuurmans van Büchi sprak ik wel

die in het lab. Dat moet je allemaal zo simpel

systeem konden huren, om de dimensies van

latiebeheer hielp mij enorm bij het opzetten van de

adaptable to change’.

eens bij een kop koffie omdat we hier zijn appa-

mogelijk houden en je moet zorgen voor een

de pilot te kunnen bepalen. Zij tekenden vervol-

productiemonitor. Het is voor mij fantastisch als er

ratuur hebben staan. Ik weet uit ervaring dat

stabiele, robuuste database,”

gens het ontwerp dat onze eigen maintenance

een storing optreedt. Even buiten de specs, dat geeft

afdeling heeft uitgewerkt. Vervolgens deden

je data die je anders mist. Vooral om meetonzeker-

De proefopstelling blijkt een nabootsing te zijn

we zelf de labvalidatie, waarna wij samen

heden vast te stellen heb je data nodig. Dat kan niet

met daarin de NIR analyser. “Zo werkend is er

met Büchi de data hebben gecheckt. Waar dat

op gevoel.” In de technologiebusiness is partne-

Gerard’s suggestie was, ‘waarom doe je het niet

geen sprake meer van sampling en hebben we

relevant was, hebben we via het ‘snijden’ van

ring tussen eindgebruiker en leverancier blijkbaar

in line? Dan heb je meteen 24/7 data.’

geen granulaatafval meer. Dat is immers zonde

het spectrum een en ander geoptimaliseerd.

normaal. No way ‘dozenschuiven’.

je van dergelijke mannen, die ook bij andere,
vergelijkbare bedrijven komen, veel kunt leren.”
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Boeken
Bas Boorsma has been active in the smart city
space since 2003. He joined Cisco in 2007 as the

Vergaderfaciliteiten

Recensie door Kees Groeneveld

Kom vergaderen bij FHI
op Landgoed Leusderend

Het Internet der Planten
komt er aan

company embarked in earnest on its community
digitalization journey. He has taken up various global

Voor haar leden biedt FHI de

and regional roles at Cisco since, leading thought-

mogelijkheid tegen geringe

leadership efforts, community digitalization and

kosten gebruik te maken van

Een boek over planten in het magazine van

technologie. Wat we technologie zijn

Internet of Things portfolios. Prior to joining Cisco, he

vergaderfaciliteiten. U kunt de

de technologiebranches? Wie gevolgd heeft

gaan noemen is het voortdurend

founded and managed two companies, and led a

vergaderzalen gebruiken

hoe dominant de biologierevolutie aan het

namaken van levende organismen. De

global network of smart communities. Bas has been

inclusief koffie, thee, frisdrank

ingrijpen is in de technologie en de econo-

voorspelling van een ‘Internet der Planten’

educated as a historian, and works in the present

en alle gewenste extra (AV)

mie, die zal dat niet verbazen. Wie kennis

is zo gek nog niet.

with the future as his canvas.

faciliteiten.

heeft genomen van overeenkomsten tussen

Wanneer u gebruik wenst te

het gedrag van groepen levende organismen

Dit alles is niet de boodschap van het

Bas Boorsma is afsluitende keynote spreker tijdens de eerste dag (1 november) van

maken van één van de vergader-

en dat van technologische informatienetwer-

boek, zo lijkt het althans. Tot vervelens toe

Bits, Bricks & Behaviour Conferentie van de branche GebouwAutomatisering.

zalen, neem dan contact op met

ken, die zal ook nieuwsgierig zijn naar meer

hameren Mancuso en Viola er op dat de

het FHI-bureau: Loes Smit,

kader en achtergronden daarvan.

wetenschap en de publieke opinie de

telefoon (033) 465 75 07.

plantenwereld toch zo vreselijk onrecht

Tentoonstelling

Zie voor meer informatie over de conferentie: http://gebouwautomatisering.fhi.

Uiteraard op basis van

Stefano Mancuso, hoogleraar in Florence,

doet. Het lijkt een onstuitbare behoefte

SchimmelLAB

nl/nieuws/nationale-conferentie-gebouw-automatisering-1-en-2-november-2017/

beschikbaarheid.

noemt zich ‘plant neurobioloog’ en hij speelt

van hen om toch maar te benadrukken

graag in op die nieuwsgierigheid. Samen met

hoe vreselijk revolutionair hun opvattingen

Schimmels zijn nuttig

wetenschapsjournaliste Alessandra Viola

en bevindingen zijn. Overdrijven is een

schreef Mancuso een heel lezenswaardig

vak. Toppunt is misschien wel de poging

boek onder de titel ‘Verde brillante’. Prachtig

om aan te tonen dat in de Bijbel het

schetst het duo sensorsystemen, zintuigen

plantaardig leven wordt ondergewaar-

van planten, en hoe die werken. Hoogst

deerd. Belangrijkste argument: er ging

relevant in een tijd waarin we ervaren dat

geen plant mee in de Ark van Noach!

nieuwe sensortechnologie steeds meer

Edoch, er gaan nog wat Genesis

moleculaire biochemie als basis krijgt. Het

hoofdstukken vooraf aan de beschrijving

gegeven dat de rekenkracht en het vermogen

van de zondvloed. Het was een boom (!)

tot communicatie van planten, ‘intelligentie’

die de hele wereld op zijn kop zette. Nota

volgens de auteurs, vooral via de wortelstel-

bene, de boom van kennis van Goed en

sels realiteit is, past perfect bij de ontwikkeling

Kwaad!

‘A New Digital Deal’, Bas Boorsma. Rainmaking Publications.
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ontmoet de Van Rossums in Delft
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Arjan Glas

TechnologieTrio

w w w . s t u d i o - a r t j a n . n l

het

www.fhi.nl/vergaderfaciliteiten

die we zien in de informatie en communicatie
Kan zijn dat het vooral bedoeld is als
ironie, al die metaforische vergelijkingen
in het boek van de Italianen. Ik denk het
niet, maar als je het zó leest, wordt het
wel leuk leesbaar. Tegelijk ben je
daardoor geneigd één en ander toch
maar met een korreltje zout te nemen.

16 februari 2017 t/m 30 november 2017

Zit jij in de toekomst op een kruk van
schimmels? En droom jij van een schimmel
met jouw naam? Kijk verder dan je groen
uitgeslagen boterham en ontdek de
bijzondere wereld van schimmels in het
Universiteitsmuseum Utrecht. In de
afgelopen honderd jaar zijn er al meer dan
100.000 schimmels verzameld. En er zijn er
nog meer, verzamel jij mee? Kom naar het
SchimmelLAB en ontdek wat onderzoek naar
schimmels betekent voor de landbouw en
nieuwe, duurzame materialen.
Het SchimmelLAB wordt georganiseerd in het
kader van het Westerdijkjaar. Johanna
Westerdijk deed onderzoek naar plantenziektes en schimmels en had de leiding over de
schimmelcollectie van het Centraalbureau
voor Schimmelcultures. In 2017 is het
honderd jaar geleden dat zij de eerste
vrouwelijke hoogleraar van Nederland werd.

‘Briljant groen’, Stefano Mancuso

Universiteitsmuseum Utrecht

en Alessandra Viola, uitgeverij Cossee

Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

uu.nl/organisatie/johanna-westerdijkjaar
uu.nl/agenda/schimmellab
nemokennislink.nl/activiteiten/schimmellab

42

43

Agenda
INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
IT ROOM INFRA EVENT 2017
14 november 2017
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
LED EVENT BELGIË
29 november 2017
Technopolis, Mechelen
LED EVENT NEDERLAND
30 november 2017
1931 Congrescentrum
Brabanthallen, Den Bosch
SENSOR CONFERENCE
THE SENSE OF CONTACT 19
13 december 2017
Beurs van Berlage,
Amsterdam
TELECOM INFRA EVENT 2018
7 maart 2018
USER INTERFACE DESIGN
SEMINAR 2018
21 maart 2018
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
GEBOUW AUTOMATISERING
NCGA 2017, BITS, BRICKS &
BEHAVIOUR 4.1/4.2
1 en 2 november 2017
Taets Art & Event Park,
Amsterdam
INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
PROFIDAG 2017 –
PI NEDERLAND
9 november 2017
De Basiliek, Veenendaal
MACHINEBOUW EVENT
7 december 2017
1931 Congrescentrum,
Den Bosch
INDUSTRIAL ETHERNET
15 maart 2018
Hart van Holland

Ledennieuws

Personalia
FHI
LABORATORIUM
TECHNOLOGIE
WORKSHOP DIAGNOSTIEK IN
DE PATHOLOGIE 2017
7 november 2017
PAMM, Eindhoven
WORKSHOP LABORATORIUM
TECHNOLOGIE VOOR DUMMIES
8 november 2017
Rijn IJssel, Arnhem
MINACNED
INTERNATIONAL
MICRONANOCONFERENCE
12 en 13 december 2017
Beurs van Berlage,
Amsterdam

Siep Eilander

Maarten Honing

Op voordracht van het Bestuur heeft

is per 1 september 2017 werkzaam

de ledenraad van NEVI ingestemd met

bij de FHML-faculteit van de

de benoeming van Siep Eilander als

Universiteit Maastricht, analytische

nieuwe bestuursvoorzitter van NEVI

wetenschappen als Full Professor

per 1 december 2017.

Analytics in System Imaging.

Harm Wijsman

Pieter Duisenberg

is per 1 september gestart als

Is per 1 september 2017 benoemd

Op vrijdag 15 september vormde theater De Veste in Delft

commercieel directeur bij

tot voorzitter van de Vereniging van

het podium voor Visionairs, waarmee Festo haar klanten

Ymif Engineering. Wijsman was

Nederlandse Universiteiten (VSNU), de

branchemanager Industriële

koepelorganisatie van de Nederlandse

wilde bedanken voor 50 jaar ‘samen groeien’. Centraal

Elektronica bij FHI.

universiteiten. Bij de VSNU volgt

Michaël van Straalen

FHI HRMACTUALITEITENSEMINAR
2 november 2017
FHI, Leusden
WORKSHOP JURIDISCHE
POSITIE EN AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE DIRECTEUR
7 november 2017
FHI, Leusden
WORKSHOP AGENTUUR- EN
DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN
14 december 2017
FHI, Leusden
WORKSHOP PRESENTEREN
MET IMPACT
19 december 2017
FHI, Leusden

industrie’. Het programma werd ingeleid door directeur

pensioen gaat

Dennis van Beers die de tijd duidde met de stelling dat in
deze tijd het betaalmiddel is voor succes. Wat betekent dit

voorzitter van MKB-Nederland. De

Rico Logman

Algemene Ledenvergadering van

trad per 1 september 2017 in dienst

de ondernemersorganisatie heeft

bij adviesbureau DWA als senior

klein of juist groot bedrijf in de maakindustrie?

Unica neemt Brabantse automatiseerder Pro-Fa Automation uit Den Bosch over. De

op voordracht van het hoofdbestuur

adviseur. Logman was hiervoor

De ruim 200 aanwezige relaties werden in een middag-

technische dienstverlener neemt een substantieel belang in het bedrijf en verwerft

unaniem ingestemd met zijn

vestigingsdirecteur bij ingenieursbureau

vullend programma op weg geholpen met het beantwoor-

binnen enkele jaren alle aandelen.

herbenoeming.

Valstar Simonis.

den van deze vraag. Festo-board member Ansgar Kriwet

Pieter Barendrecht

Prof.dr.ir. Karin Schroën

is op 11 juli 2017 officieel aangesteld

is per 8 juni benoemd als nieuw

als de nieuwe Managing Director van

voor een leidinggevende en de bedrijfsstrategie van een

-zie foto- memoreerde dat Festo startte in een jaar van

Unica zelf, met 2000 medewerkers de top-4 speler in de Nederlands installatiebranche,

innovatie omdat toen in Duitsland de eerste kleurentelevisie

komt grotendeels in handen van een buitenlandse investeerder, het van oorsprong

bestuurslid van MinacNed, als

werd geplaatst. Een vinding die eerst onbelangrijk leek

Zweeds-Duitsel private-equityhuis Ttiton. Het familiebedrijf uit Hoevelaken voor

Procentec GmbH en volgt daarbij Tim

vervanger van Han Zuilhof.

maar al snel de hele samenleving veranderde, een parallel

technische installaties in gebouwen boekte vorig jaar de beste resulaten in de 80-jarige

Karnau op. Pieter zal deze functie

Karin is persoonlijk hoogleraar bij de

met de technologische

combineren met die van Managing

Universiteit Wageningen,

geschiedenis. Unica is lid van de FHI-branche Gebouw Automatisering.

Director op het hoofdkantoor in

Departement Agrotechnologie en

ontwikkelingen van nu.

Wateringen.

Voedingswetenschappen.

Peter Ligteringen

Jasper den Hartog

in het voorspellen van

is met ingang van 1 augustus 2017

Is per 1 augustus 2017 benoemd tot

organisatorische

benoemd tot CFO bij Koning &

commercieel directeur van MCS. Alle

Hartman. Hij volgt daarmee Hans

commerciële activiteiten van mede

ontwikkelingen;

Kleiwegt op, die recentelijk met

oprichter en eigenaar John van Nijnatten

pensioen is gegaan.

zijn aan hem overgedragen.

Lijong Tjang A Tjoi

Hein Schumacher

is per september 2017 benoemd

volgt per 1 januari 2018 Roelof Joosten

tot Managing Director Enterprise

op als CEO van FrieslandCampina.

van Dell EMC Nederland, waarbij

Schumacher werkt sinds 2004 bij het

hij verantwoordelijk is voor de

bedrijf, in 2015 werd hij daar CFO.

We moeten dan alleen
wel wat beter worden

technisch kunnen we
het wel. Go digital,

commerciële activiteiten van Dell EMC

Nieuw pand
Da Vinci Laboratory
Solutions

in Nederland met een focus op het
enterprise-segment.

Nieuwe leden
GEBOUWAUTOMATISERING
HARRY ATTEVELD
REGELTECHNIEK
Stolwijk

Samenwerking Micronit en Surfix
Microtechnologiebedrijf Micronit en chemisch technologiebedrijf Surfix, beiden
lid van de branche MinacNed, slaan de handen ineen om medische testen
voor thuisgebruik te verbeteren. Zij ontvangen hiervoor een R&D samenwer-

INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING

LABORATORIUM
TECHNOLOGIE

ICT AUTOMATISERING
NEDERLAND
Barendrecht

FESTO BV
Delft

HUDSON CYBERTEC
Den Haag

MEDISCHE TECHNOLOGIE
NUTRICIA ADVANCED
MEDICAL NUTRITION
Zoetermeer

Per 21 augustus 2017 heeft Da

kingssubsidie uit het EFRO programma OP Oost. In totaal trekken beide

Vinci Laboratory Solutions haar

bedrijven tot eind 2018 ruim een half miljoen euro uit om een capillair gedreven

nieuwe hoofdvestiging

kunststof chip met lokaal aangebrachte coatings te ontwikkelen. Met behulp

geopend aan de Sydneystraat

van deze chip kunnen thuistesten ontwikkeld worden voor medische analyses

in Rotterdam. Het nieuwe pand

die nu nog in een laboratorium uitgevoerd moeten worden.

bevindt zich, net als de eerdere

Het nu gestarte project richt zich voornamelijk op technologische ontwikkeling,

locatie aan de Cairostraat, op

maar is ook vanuit commercieel oogpunt veelbelovend. “In de wereld van de

het bedrijventerrein Noord-West

medische diagnostiek is er veel interesse om de stap naar thuistesten te maken

in Rotterdam.

en worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd”, aldus Marko Blom van

De nieuwe vestiging biedt

Micronit. “Aan het eind van het project presenteren we een demonstratiechip

naast kantoorruimte voorzieningen als een uitgebreid applicatie-

met de nieuw ontwikkelde technologie. Hiermee komt de medische thuistest als

en R&D laboratorium, een speciale trainingsruimte, een ruime

standaard weer een stap dichterbij”.

productie- en serviceruimte en een groot magazijn.
SIGNALEMENT 04/2017

Unica, overnemen en
overgenomen worden

stay human.

WORLD OF TECHNOLOGY
& SCIENCE WoTS
2-5 oktober 2018
Jaarbeurs Utrecht

2 t/m 5 oktober 2018
Jaarbeurs Utrecht, www.wots.nl

deze middag stond het thema ‘de toekomst van de

Duisenberg Karl Dittrich op die met
is ook de komende vier jaar de

FEDERATIE FHI
WORKSHOP HOE HAAL JE MEER
UIT JE SERVICEORGANISATIE?
23 oktober 2017
FHI, Leusden

Festo 50 jaar: Samenwerkende techniek of een
technische samenwerking?

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

