OKTOBER 2018

WIJ INVESTEREN IN ONTWIKKELING

HARKBOOT ACTIEF IN
NATUURLIJKE GROEIMARKT

NIEUWE NOM WEBSITE LIVE
MET ZOEKOPDRACHT-PRIJSVRAAG

HOLLAND FIRST,
NOORD-NEDERLAND SECOND

COLUMN

We zijn bij de les
We duiken geleidelijk de herfst in na een buitengewoon
mooie zomer. Een zomer met nieuwe records die tegelijkertijd van waarschuwingen wordt voorzien in het kader van
opwarming van de aarde. Ondertussen dendert de onderhandelingskaravaan over Brexit met grote snelheid door richting
de afgrond van 29 maart 2019. Blijft de Nederlandse economie
op volle toeren draaien en kan aan de vraag voor voldoende
gekwalificeerde medewerkers nauwelijks worden voldaan.
Anderzijds is er nog steeds een harde kern van mensen die
niet aan de bak komt.

Ben ik een doemdenker? Of wordt deze intro al te filosofisch?
Daar ben ik niet op uit. Een voorwoord moet toch positief
zijn en optimisme uitstralen? Dat komt in deze NOMMER ook
zeker tot uiting. De parels van nieuwe ontwikkelingen, de
betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijf laten zien dat
we in Noord-Nederland bij de les zijn. Elke keer weer geeft
dat ons als NOMmers energie om door te gaan. Samen zoeken
naar mogelijkheden. Alert zijn op wat er op je afkomt.

Voor een groot deel weten we wat er op ons afkomt.
De voorbeelden uit het begin kent iedereen. De maatschappelijke uitdagingen zoals dat zo fraai heet, zijn tevens kansen
om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen passend
bij deze tijd. Een tijd met een hoge eis van duurzaamheid en
relevantie voor de samenleving: gezonde voeding, circulaire
productie, beperking grondstoffen- en energieverbruik,
robotica voor ondersteuning van menselijk handelen ...

Kortom, deze tijd blijft boeien en dat vindt u ook terug in
deze NOMMER.
Ik wens u veel leesplezier.
Siem Jansen
jansen@nom.nl
@siem_nom
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NIEUWE NOM WEBSITE LIVE!
Na maanden hard werken is de nieuwe site live. En dat willen we
maar wat graag delen. Delen alleen is zelfs niet genoeg. We willen

NOMMER is een magazine van N.V. NOM en speciaal
bedoeld voor relaties en iedereen die geïnteresseerd is
in de activiteiten van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor het Noorden. NOMMER is open,
toekomst-en resultaatgericht en beschrijft de economische
ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven en
werken in Groningen, Friesland en Drenthe.

het vieren. Samen met jou. Daarom een cadeau bij deze NOMMER.

Verspreiding: gratis onder alle relaties van N.V. NOM.

Ha, de prijsvraag. Dan denk je direct, wat valt er te winnen? Laten we daar mee beginnen:

Redactie: Communicatie N.V. NOM, Manisch Creatief.

•
•
•

Eindredactie: Annemarie Atema, atema@nom.nl.

Een ‘bij-de-NOM-zit-je-goed’ zadelhoesje! In blauw, groen of oranje;
je fiets herken je onmiddellijk. En het kan niet op. Naast het zadelhoesje ook nog een prijsvraag.

DE PRIJSVRAAG: WAT KUN JE WINNEN EN HOE?
twee retourtickets Groningen-Kopenhagen. Aangeboden door Groningen Airport Eelde;
twee hotelovernachtingen in Kopenhagen;
een vrijblijvende inspiratiesessie aangeboden door Sellian over hoe je met 		
moderne marketing en sales meer klanten en omzet kunt genereren.

Idee, art direction en realisatie: Manisch Creatief.
Tekstbijdragen: Annemarie Atema, Amber Boomsma,
Manisch Creatief, Folkert van der Glas, Minke Haveman, Femke
van Houwelingen, Hans Praat, Jean Paul Taffijn en Lolle Wijnja.
Fotografie: Hans van Dijk (o.a.cover), Martin Rijpstra en
NOM-stock.
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Drukwerk: Scholma Print & Media.
Oplage: papier 3.500, digitaal 730.
Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de N.V. NOM of andere auteursrechthebbenden.
Alle gegevens zijn onder voorbehoud, en er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.
NOMMER is een uitgave van N.V. NOM, Investerings- en
Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Paterswoldseweg 810, Groningen.
Telefoon (050) 521 44 44, www.nom.nl.
Cover: Ondernemer Leon Sterk met zijn allernieuwste Harkboot samen met Veronique Jeunhomme en Klaas Kooistra.
Lees het volledige verhaal vanaf pagina 5.
De NOMMER is gedrukt op houtvrij offset, FSC Mix Credit
gecertificeerd. De gebruikte biofolie is biologisch afbreekbaar
en composteerbaar.
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Hoe kun je dit winnen? Op de site hebben wij iets verstopt wat er niet hoort. Dit kan van
alles zijn; een verhaal, een afbeelding, een bedrijf of iets anders. Ja, best vaag, maar we willen
het natuurlijk ook niet al te gemakkelijk maken. Zoek dit op en ding mee naar bovenstaande
prijs! Als je hebt gevonden wat wij hebben verstopt wijst de prijsvraag zich vanzelf en word
je doorgelinkt naar de pagina om deel te nemen. Je kan dit doen tot 7 november aanstaande.

WAT IS ER NIEUW OP DE SITE?
Nou, best veel. Ga naar de site en oordeel zelf. Allereerst een totaal nieuw jasje. Dat zal
onmiddellijk opvallen. Maar ook de inhoud is over de kop gegaan. Nog meer gericht op
ondernemers. Vanuit vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen. Vertaald naar hoe
wij daarbij kunnen helpen. Best logisch eigenlijk.
Op de site veel verhalen van collega-ondernemers. Verhalen waar je misschien wat aan hebt.
Herkenbare uitdagingen en, in een aantal gevallen, ook oplossingen. Ook nieuw op de site
is een online kaart waarmee je in één oogopslag ziet hoeveel waardevolle bedrijven er in
Noord-Nederland al in ons netwerk zitten. Wie weet sta je er al tussen of maak je binnenkort ook deel uit van dit netwerk.

WE HOREN GRAAG JE MENING
Vanzelfsprekend zijn we ook benieuwd wat je van de nieuwe site vindt. Verbeterpunten,
aanbevelingen, bugs? We horen het graag (mail naar communicatie@nom.nl)!
En misschien vind je tijdens het klikken ‘dat-wat-er-niet-hoort’.
Veel succes!
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HARKBOOT IN STROOMVERSNELLING
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Leon Sterk prutst naar eigen zeggen het liefst met bootjes. Op een dag deed hij zo’n succesvolle
vinding, dat hij nu aan het roer staat van Harkboot in Roden. Het managen van een groeiend bedrijf
blijkt niet zijn droom, daarom zoekt hij een partner voor die taak. Toch maakte Sterk als ondernemer
indruk op de NOM, die Harkboot recent een financiering verstrekte.

Zijn handdruk is net zo stevig als zijn werkschoenen en de zwarte vegen
op zijn vingers maken duidelijk dat hij niet bang is om zijn handen vuil
te maken. Boven zijn bureau hangen robuuste industriële lampen,
maar in het kantoor staan tegenwoordig ook nette rolkasten vol
papierwerk. ‘In het begin ging ik gewoon op pad als er een klus was’,
vertelt Sterk. ‘Sinds we een team vormen, komt er veel meer bij kijken,
van werkvoorbereiding tot scholing en verzekeringen.’ Als ondernemer
zoekt hij nog steeds zijn weg in de veranderingen die groei met zich
meebrengen. ‘Het is geweldig dat onze harkmethode zo’n groot succes
is, maar het runnen van een zaak is een vak apart.’
Het overkomt meer mensen met een goed idee of passie. Ze gaan bevlogen aan de slag met iets wat op hun pad komt en opeens zijn ze ‘in
serious business’. Sterk pakt de uitdagingen van het ondernemerschap
met verve op sinds de harkmethode aanslaat in binnen- en buitenland.
‘Het begon allemaal met de vraag van een klant toen ik als zelfstandige
boothuizen en jachthavens ploegde. Ze vroegen of ik ook de wildgroei

aan waterplanten kon bestrijden. Maaien bleek niet effectief, dan
woekert het juist sneller. Daarom bedacht ik de harkmethode, om de
planten met wortel en al uit de bodem te trekken.’

Visvriendelijk en EU-proof
De technisch handige Sterk bouwde een constructie op een tweedehands boot en zo was de harkboot geboren. Het concept bleek een
uitkomst voor het aanpakken van ‘groene soep’: oprukkende waterplanten in open water die de boel ondoordringbaar maken en soms
zelfs de waterkwaliteit bedreigen. ‘Wij verwijderen waterplanten met
aandacht voor het zuurstofgehalte, zodat de vissen blijven leven’,
legt Sterk uit. ‘Door die visvriendelijke werkwijze werden we al snel
populair bij hengelsportfederaties die hun visplekken willen vrijhouden
van dichte waterbegroeiing, zoals de Sportvisserij Groningen Drenthe
waarmee we al jarenlang samenwerken. Inmiddels worden we in het
hele land gevraagd en krijgen we zelfs verzoeken uit België, Duitsland
en Frankrijk.’
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OPEENS BEN JE IN GESPREK MET MENSEN VAN ECOLOGISCHE
INSTITUTEN, HET MINISTERIE VAN EZ EN DE VOEDSEL- EN
WARENAUTORITEIT. NA EEN AANTAL JAREN VELDERVARING
BLIJKT DAT WIJ MET ONZE HARKMETHODE GOED KUNNEN
INSPELEN OP DE NIEUWE WETGEVING.
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Het verhaal wordt nog mooier, want Harkboot kwam in een stroomversnelling dankzij wet- en regelgeving rondom uitheemse waterplanten.
Door nieuwe EU-richtlijnen voor de aanpak van invasieve exoten die
de waterkwaliteit bedreigen, wijken steeds meer waterschappen,
provincies en gemeenten uit naar de innovatieve harkmethode. ‘We
worden platgebeld’, zegt Sterk, die ook regelmatig wordt gevraagd om te
spreken op symposia over de bestrijding van exotische waterplanten.
‘Opeens ben je in gesprek met mensen van ecologische instituten, het
ministerie van EZ en de Voedsel- en Warenautoriteit. Na een aantal
jaren veldervaring blijkt dat wij met onze harkmethode goed kunnen
inspelen op de nieuwe wetgeving.’

Blijven ontwikkelen
De eerste zelfgemaakte harkboot is inmiddels onderdeel van een vloot
met vijf exemplaren. Voor de ontwikkeling van de harkboten zocht
Sterk samenwerking met Conver, een fabrikant van maaiboten en
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amfibische machines. ‘Het leek me slim om mijn ontwerp met een gerenommeerde botenbouwer verder uit te werken. Ik pruts nog steeds
graag met bootjes, maar de ontwikkelingen rondom Harkboot vroegen
om een professionele aanpak. We blijven wel zelf mee ontwikkelen.
Elke situatie is anders, dus in de werkplaats stoeien we regelmatig met
harkmodellen om te kijken wat het effect is. Door onze ervaring met
veldwerk te combineren met technische kennis en kunde, werken we
toe naar nog betere harkboten en resultaten.’
Om te kunnen investeren in de ontwikkeling en groei van het bedrijf,
klopte Sterk aan bij de NOM. ‘De eerste keer dat ik de werkplaats in
Roden bezocht, had hij nog huiswerk te doen’, vertelt investment
analist Veronique Jeunhomme. ‘Een businessplan was er niet, maar
de unieke vinding en hands-on mentaliteit van deze man maakten
meteen indruk.’ Het gesprek met de NOM inspireerde Sterk tot een
meer gefundeerde aanpak. Hij stak zijn licht op bij Flinc en benutte het

WWW.HARKBOOT.NL
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subsidieprogramma ‘Ik ben Drents ondernemer’. Jeunhomme prijst de
manier waarop Sterk anticipeert op kansen. ‘Hij is een doorpakker en
heeft zijn zaakjes goed op orde. Het businessplan kwam er ook: kort,
maar inhoudelijk krachtig en to the point.’

Goede leerschool
De NOM is overtuigd van de groeikansen van Harkboot én het
ondernemerschap van Sterk. ‘Juist omdat hij zich goed bewust is van
zijn sterke en minder sterke kanten’, zegt investment manager Klaas
Kooistra . ‘De kunst is mensen om je heen te verzamelen die andere
taken oppakken, zodat jij je kunt focussen op waar je goed in bent.’ De
bedenker van de harkboot is blij met alle kritische vragen die de NOM
hem stelde. ‘Je wordt helemaal doorgezaagd en dat helpt om de zaken
helder te krijgen. Dit soort processen zijn een goede leerschool voor
ons bedrijf. Met de NOM aan boord kunnen we de basis verstevigen.
Niet alleen dankzij hun financiële middelen, maar óók omdat de NOM

een naam is die vertrouwen wekt bij banken en andere samenwerkingspartners. Daar zijn we blij mee.’
Het team van Harkboot bestaat inmiddels uit vier vaste medewerkers,
een flexibele kracht en diverse zelfstandigen voor uiteenlopende hark-,
ploeg- en veegklussen in open water. Bovendien werkt het bedrijf samen
met een bioloog om de effecten van de harkmethode grondiger te
onderzoeken. ‘We gaan diverse gebieden na het opschonen monitoren
en gebruiken de uitkomsten om onze werkwijze verder te verfijnen’,
vertelt Sterk. Intussen groeit de opslag- en werkplaats in Roden uit
zijn jasje. ‘De vloot breidt uit en daarmee ook de nodige trailers, takels,
machines, lasapparatuur en gereedschap. De plannen voor uitbouw
liggen al klaar, we hopen deze winter te beginnen.’
Klaas Kooistra | Investment manager

Veronique Jeunhomme | Investment analist

T +31 6 557 076 95 | E kooistra@nom.nl

T +31 6 557 116 27 | E jeunhomme@nom.nl
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SPOTLICHT

ONDERNEMING UITGELICHT

INDIVEO MAAKT PATIËNTEN THUIS IN DE WERELD
Innovatie ontstaat vaak waar twee
werelden elkaar ontmoeten. Zo leidde
een toevallig gesprek tussen longarts

Daniel
de Broek

Gerard
Bremer

Ralph Koppers en het ontwerpduo
Edwin de Boer en René Adema tot
Indiveo, een jong bedrijf dat bij
ziekenhuizen een kleine revolutie
ontketent met de nieuwste

Bernard
Plat

generatie patiëntenvoorlichting.
Vaarwel papieren folders, welkom
interactieve digitale video’s.

Rene
Adema

8

Dankzij de beveiligde link die Indiveo me na het interview per mail
heeft gestuurd, kan ik thuis zelf de voordelen van digitale patiëntenvoorlichting ervaren. Via een toegangscode kom ik op een online
platform met een overzichtelijke structuur. Het menu toont de onderzoeken die mij zogenaamd te wachten staan in het Medisch Centrum
Leeuwarden (MCL): eerst bloedprikken, dan een CT-thorax en tot slot
een bronchoscopie. Bij bloedprikken kan me ik wel iets voorstellen,
maar die thorax en bronchodinges? Geen idee wat me dan boven het
hoofd zou hangen …

Aan alles gedacht

initiatiefnemer achter Indiveo en longarts in het MCL. ‘Onderzoeken
en afspraken verlopen daardoor soepeler. We verwachten bovendien
de kwaliteit van behandelingen te verbeteren. Door Indiveo hoeven
artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen immers minder tijd te
besteden aan voorlichting; tijd die benut kan worden voor bijvoorbeeld
een goed gesprek over de mogelijkheden. Uiteindelijk willen we in de
medische zorg toe naar shared decision making en dat lukt alleen met
goed geïnformeerde patiënten.’

Beeld en geluid

Precies daarom blijken de DiVi’s – digitale interactieve video informatie –
van Indiveo een uitkomst. Toegankelijke animaties leiden me binnen
enkele minuten stap voor stap door de onderzoeken heen, waarbij een
voice-over de beelden ondersteunt met uitleg. Daarnaast geven pictogrammen en korte teksten duidelijke informatie over de voorbereiding,
eventuele risico’s en nazorg. Handig is ook dat de routenummers
van de juiste afdelingen in het MCL alvast vermeld staan. Aan alles
is gedacht, zelfs een korte introductie van de arts die het onderzoek
doet en de mogelijkheid om feedback te sturen. Zo’n goed begin geeft
vertrouwen in het proces waar je als patiënt in terecht komt.

Samen beslissen is nogal wat. Kan de dokter het dan toch niet het
beste zelf uitleggen? ‘We maken deze animaties in nauwe samenwerking met medische instellingen. Zij weten uit ervaring dat alles wat
artsen in de spreekkamer vertellen thuis vaak grotendeels vergeten
is. Spanning en emoties spelen een grote rol en gebruik van vakjargon
helpt ook niet mee. Om die reden geven we – bij wet verplicht – altijd
informatiefolders mee, maar dat werkt lang niet voor iedereen. Nog
los van obstakels als laaggeletterdheid en taal- of cultuurverschillen,
is het bekend dat mensen tegenwoordig minder lezen. In de online
wereld zijn beeld en geluid veel belangrijker; dat is een taal die sneller
doordringt en beter lijkt te beklijven.’

Samen beslissen

Beter dan Google

In Noord-Nederland zijn het afgelopen jaar al meer dan 30.000 patiënten
via Indiveo geïnformeerd. Wat is het effect hiervan? ‘Mensen zijn minder
onzeker en bang over wat er gaat gebeuren’, zegt Ralph Koppers, de

‘Juist in de medische zorg is begrijpelijke patiëntinformatie in beeld en
geluid zeer welkom’, weet de longarts uit ervaring. ‘De meeste mensen
hebben geen idee hoe het er binnen ziekenhuizen aan toe gaat, maar
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VAN HET ZIEKENHUIS
Jarno
Wouda
Eva
Strikkers

Ralph
Koppers
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Edwin
de Boer
hebben ook weinig inzicht in de werking van hun eigen lijf, laat staan
de impact van medicatie en behandelingen. Dat kan tot allerlei spookbeelden leiden, soms aangewakkerd door onjuiste informatie op internet.
We kunnen niet voorkomen dat patiënten gaan googlen, maar we kunnen
wél zorgen dat zij kwalitatief goede medische informatie op maat krijgen.
Compact, helder, makkelijk, betrouwbaar en altijd toegankelijk.’

mogelijk te maken binnen ziekenhuizen – waar kostenbesparing
steeds belangrijker wordt – bedacht Indiveo een innovatief investeringsmodel. ‘Alleen al het MCL heeft ruim 800 verschillende folders in
omloop. Alles laten omzetten in DiVi’s kost een flinke duit, maar door
meer ziekenhuizen te laten aanhaken, kunnen we de kosten verdelen
en voorkomen we dat iedereen hetzelfde wiel moet uitvinden. We
hebben een community opgericht waar deelnemers zowel DiVi’s
kunnen huren als zelf kunnen laten ontwikkelen, mét rendement. Zo
tillen we op een haalbare manier samen de patiëntenvoorlichting naar
een hoger niveau.’

Vernieuwing in zorg

Elke dag leren

Indiveo helpt om de patiënt werkelijk centraal te stellen en draagt
daarmee ook bij aan vernieuwing binnen de ziekenhuizen. Koppers:
‘Onze totaaloplossing sluit binnen het MCL bijvoorbeeld uitstekend aan
op de doelstelling om papierloos te werken. Digitale patiënteninformatie
is efficiënter, actueler, op termijn goedkoper én kan op maat worden
toegepast. Bovendien is het meetbaar en dat is fijn voor de kwaliteitsprocessen binnen het ziekenhuis. We hebben inzicht in de klikroutes,
zien waar gebruikers afhaken of juist naar kijken én krijgen rechtstreeks
feedback van zowel patiënten als de ziekenhuizen. Zo kunnen we de
kwaliteit van de voorlichting voortdurend aanscherpen.’

Naast het MCL zijn de Friese ziekenhuizen Tjongerschans, Nij Smellinghe
en het Antonius al aangehaakt en Indiveo is in gesprek met andere
medische centra in Nederland. ‘Het is overweldigend hoe snel het kan
gaan’, zegt Koppers. ‘Het is nog geen drie jaar geleden dat ik Edwin
en René ontmoette en nu hebben we al een team van negen mensen.
Dankzij een innovatiesubsidie konden we een jaar bouwen aan Indiveo.
Na de succesvolle pilot zijn we gaan uitrollen en nu zijn er al meer dan
100 DiVi’s in omloop. Dankzij de feedback uit de praktijk kunnen we
uitbreiden en aanscherpen waar nodig. Alles om onze missie waar te
maken: goede en begrijpelijke informatie voor patiënten.’

Investeren als community
Om de omslag naar interactieve patiënteninformatie ook financieel

Meer weten over Indiveo en hun community? Kijk op www.indiveo.nl.
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2018 update #3

GELD VOOR GROEI
We houden u graag per kwartaal op
de hoogte van de financieringen via
Geld voor Groei. Dat doen we online,
maar ook in de NOMMER.

93

MILJOEN
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166
62

Voor startende bedrijven en
bedrijven die willen groeien
of een overname willen doen.
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30

59

MILJOEN
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Voor innovatieve ondernemers,
starters en bestaande bedrijven
in Fryslân.

Bel Veronique Jeunhomme op 06 - 557 116 27
of mail haar via jeunhomme@geldvoorgroei.nl

Voor starters en bestaande
bedrijven in Drenthe.

Voor starters, het mkb en
voor grote investeringen
in Noord-Groningen.

Financiering van innovatieve
technologieën, producten en
concepten.

WAAROM AMERIKA ZO BELANGRIJK IS VOOR HANDEL IN DE REST VAN DE WERELD
De World Dairy Expo in Madison (VS) is dé beurs voor iedereen die zich wereldwijd bezighoudt met de
melkvee-industrie: alles over koeien en wat er op het boerenerf gebeurt. Interessant voor producenten,
(boeren- en melkvee) bedrijven, de toeleverende industrie, overheden en universiteiten. Bedoeld om
ideeën uit te wisselen, te verkopen en kennis op te doen over de nieuwste technologieën en materialen.
En dit niet op een saaie beursvloer. Nee, je ziet er (uiteraard) veel koeien (er is ook een vee-show),
machines en demonstraties. Een mooi podium om te netwerken! De beurs vond plaats van 2 t/m 6 oktober
en er waren ongeveer 900 standhouders aanwezig.
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V.l.n.r. Casper Rijnsdorp, Ira Gosselink, Case Dorresteijn, Joep de Vries en Ellen Deelen.

WORLD DAIRY EXPO: DÉ BEURS VOOR DE MELKVEE-INDUSTRIE
Holland Dairy Valley stand

Center). Samen hebben we gekeken wat we voor elkaar konden

‘Hier moeten we met een stand staan’, vonden zowel de NOM als
Dairy Valley. Joep de Vries, Foreign Direct Investment NOM vertelt:
‘Met veel boerenbedrijvigheid in Noord-Nederland is de NOM uiteraard
geïnteresseerd in deze beurs. Net als Dairy Valley (een initiatief van de
Provincie Fryslân), twee gemeenten, Hogeschool Van Hall Larenstein
en bedrijven als Uniform-Agri, CRV en Lely van de DDC (Dutch Dairy

krijgen. Uiteindelijk lukte het ons met hulp van het RvO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland - in het kader van de Topsector Agri
& Foods), een stand te betalen. De ‘Holland Dairy Valley’ stand werd
bemand door de NOM, het consulaat en de ambassade. Ook waren er
twee Nederlandse startups aanwezig en een matchmaker om bedrijven
met elkaar in contact te brengen.’
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Handelsbevordering
‘Het voornaamste doel op deze beurs is handelsbevordering, en dat
realiseren we door ons op te stellen als netwerkorgaan. Belangrijk
is dat de communicatie tussen Nederland en de Verenigde Staten
makkelijk tot stand komt. En dat lukt alleen als we actief bedrijven,
universiteiten, hogescholen en overheden aan elkaar koppelen.’ En
waarom de VS zo belangrijk is? ‘Ten eerste moeten bedrijven die willen
exporteren naar Azië, éérst cijfers laten zien over hoe ze het doen in de
VS. Investeren in de VS is dus belangrijk voor handel met de rest van
de wereld. En ten tweede wordt er in de VS ook steeds meer aandacht
besteed aan duurzaamheid, de natuur en het milieu. Ze kunnen veel
van ons leren op dat gebied. Andersom kunnen wij ook veel van hen
leren uiteraard. Zij hebben bijvoorbeeld veel meer ervaring in het
managen van enorm grote bedrijven.’ Om de bedrijvigheid in de stand
te bevorderen, werd naast een borrel en diner Marieke Gouda kaas
uitgedeeld. Deze initiatieven werden zeer goed ontvangen.

Komende jaren uitbouwen
Al met al was het een goede beurs. ‘De komende jaren gaan we dit
flink uitbouwen, in samenwerking met o.a. de Hogeschool Van Hall
Larenstein. Amerika is gewoon belangrijk voor de melkvee-industrie
en het loont voor de handel in (Noord) Nederland om veel aandacht te
steken in netwerken en samenwerken.’
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MATCHMAKER: CASE DORRESTEIJN
Case heeft 30 jaar ervaring in de melkveehouderij en woont
al jaren in Madison (VS). Hij is eigenaar van New Horizons
Agriculture LLC, een adviesbureau voor melkveehouders en
bedrijven gericht op melkveehouderij. Deze World Dairy Expo
was zijn 25ste editie.
‘De NOM vroeg me om te helpen bij de organisatie én om
mensen op de beurs met elkaar in contact te brengen. Ik heb
iets met koeien en ik heb wat met mensen dus deze rol is me
op het lijf geschreven. De World Dairy Expo is vooral een netwerkbeurs en ik heb dan ook verschillende partijen bij elkaar
kunnen brengen.
Mijn twee voornaamste doelstellingen waren:
1. Nederlandse bedrijven in contact brengen met internationale
organisaties
2. Nederland onder de aandacht brengen bij Amerikaanse
bedrijven die via Nederland Europa in willen.
We kijken terug op een zeer geslaagde beursdeelname en ik
hoop dat ik mij volgend jaar opnieuw kan inzetten.’

DE ROL VAN DE NL AMBASSADE WASHINGTON
EN NL CONSULAAT-GENERAAL CHICAGO
De Nederlandse Ambassade en het Nederlands ConsulaatGeneraal ondersteunen het Nederlands bedrijfsleven in het
buitenland, o.a. door het organiseren van economische
missies en beurzen. Belangrijk onderdeel is het opbouwen
en onderhouden van een sterk netwerk: ‘your contacts are
your currency’. Een sterk netwerk is instrumenteel om de
betrekkingen tussen Nederlandse en Amerikaanse ‘Midwest’
bedrijven in de melkvee-industrie te bevorderen. De Nederlandse overheid is een belangrijke intermediair om de juiste
contacten van Nederlandse en Amerikaanse zijde met elkaar
te linken.
Het Nederlands netwerk in de VS zoekt naar potentiële kansen
in de toekomst. Waar gaat de melkveesector naar toe? Welke
uitdagingen komen bedrijven tegen? Hoe kan Nederland op
deze uitdagingen inspelen met kennis en innovatieve technologie? Hoewel de ‘World Dairy Expo’ in de VS plaatsvindt,
kent deze beurs een grote Nederlandse aanwezigheid. Vertegenwoordiging van o.a. boeren uit Nederland, boeren die
jaren geleden naar de VS zijn geëmigreerd, vertegenwoordigers van bedrijven uit Nederland en Nederlandse bedrijven

die al gevestigd zijn in de VS. Bedrijven hebben plannen
om uit te breiden en zoeken naar investeerders en partners
om dit mogelijk te maken. Het is belangrijk om de Nederlandse activiteiten op deze beurs te ondersteunen vanuit
de overheid, bijvoorbeeld met een Holland Paviljoen. Met
een Holland Paviljoen kunnen bedrijven zich samen sterker
profileren onder het innovatieve imago van Nederland met
expertise en aandacht voor dierenwelzijn.
Volgens de NOM en de Nederlandse Ambassade is de beurs
erg geslaagd. De Nederlandse bedrijven stelden het erg op
prijs dat er vanuit de overheid en de NOM ondersteuning
werd geboden. Daarnaast zijn er eerste stappen gezet om
Nederland in deze regio op de kaart te zetten als innovatief
‘dairy’ land. De netwerkevents hebben sterk bijgedragen aan
het saamhorigheidsgevoel onder de Nederlandse bedrijven
en boeren en hebben er tevens voor gezorgd dat de verschillende partijen hebben gewerkt aan samenwerking en
business development. Iedereen kijkt er naar uit om hopelijk
volgend jaar terug te komen!
Ellen Deelen - Nederlandse Ambassade in Washington
Ira Gosselink & Casper Rijnsdorp - Consulaat-Generaal in Chicago
Joep de Vries | Foreign Direct Investment manager
T +31 6 253 926 71 | E jdevries@nom.nl
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DEZE BEURS IS ZÓ INTERESSANT
VOOR DE MELKVEE-INDUSTRIE IN
(NOORD-) NEDERLAND, HIER MOETEN
WE MET EEN STAND STAAN

| WIJ INVESTEREN IN ONTWIKKELING

DRIJFVEREN

Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling, maar in hoeverre zijn bedrijven
in Noord-Nederland daar bewust mee bezig? En hoe pakken ze dat aan? NOM is nieuwsgierig en
interviewt voor deze rubriek organisaties die hun beweegredenen actief onderzoeken.

lle
Isabee Nadort
van d
Lichaamstaal gebruiken we allemaal. We reageren
voortdurend op de signalen die we naar elkaar uitzenden, alleen doen we dat grotendeels onbewust.
‘Een gemiste kans’, stelt Isabelle van de Nadort (45),
die is gespecialiseerd in non-verbale communicatie.
‘Door te leren waarnemen, kun je beter meebewegen met anderen in zakelijke, sociale en persoonlijke
interacties.’
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NONVERBAALTJE LAAT ONS ANDE
Ze raakte zelf al jong bedreven in het observeren van mensen en
hun manier van doen. Mede dankzij haar vader, die Isabelle in haar
schooljaren op het bestaan van lichaamstaal wees. ‘Wat een eyeopener.
Als dyslect had ik moeite met geschreven taal en was luisteren al
belangrijk voor mij. Zodra ik me realiseerde hoe mensen óók met hun
lichaam iets vertellen, ben ik bewuster gaan kijken. Doordat mijn vader
via zijn werk regelmatig mensen uit allerlei culturen aan mij voorstelde,
kon ik hun interacties gadeslaan. Zo pikte ik gaandeweg – nieuwsgierig
en leergierig als ik was – de non-verbale taal op.’

Mensen ‘lezen’
‘Voor mij werd deze vorm van communicatie iets vanzelfsprekends.
Het ‘lezen’ van mensen kwam in alle situaties van pas en het hoorde bij
hoe ik functioneerde. Eigenlijk dacht ik dat iedereen het toepaste. Pas
als dertiger kwam ik erachter dat ik met mijn kunde van lichaamstaal
voor anderen van betekenis kan zijn. Ik had een coachingsbureau
– vanuit mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie – en toen ik
daar wegens mijn chronische ziekte mee stopte, koppelden al mijn
klanten terug dat ze zo blij waren dat ik hen bewust had gemaakt van
het effect van lichaamstaal. Toen wist ik opeens: dít is het!’
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Sinds dat eurekamoment verdiept Isabelle zich gedegen in non-verbale
communicatie om haar praktijkervaring te onderbouwen. Ze leest,
onderzoekt, verwondert en maakt met haar bedrijf NONverbaaltje de
vertaalslag naar een breed publiek. ‘Op mijn website plaats ik videofragmenten waarin – vaak bekende – mensen interessante lichaamstaal vertonen. Via een animatie en korte tekst vertel ik daar iets over;
heel speels en luchtig, zonder belerend te zijn. Door op een inspirerende
manier aandacht te vragen voor non-verbale communicatie, hoop ik
mensen beter te leren waarnemen en zich bewuster te maken van hun
eigen lichaamstaal.’

Non-verbaal oefenen
Met trucjes heeft ze weinig. ‘Manipuleren kun je proberen, maar als je
goed kijkt, zie je altijd subtiele signalen die de werkelijke gevoelens en
denkwijzen blootleggen’, stelt Isabelle. ‘Wel kun je prima oefenen met
het effect van bijvoorbeeld een andere houding, net zolang totdat het
eigen wordt. Zo was er een directeur die regelmatig feedback kreeg
over zijn geslotenheid. Toen hij meer ging ‘spelen’ met geopende handpalmen tijdens gesprekken, veranderde zijn hele houding. Daardoor
reageerden zijn gesprekspartners anders en ontstond als vanzelf meer
openheid. Het gaat allemaal om de wisselwerking tussen mensen.’

MEER MET LICHAAMSTAAL
In het bedrijfsleven speelt non-verbale communicatie een wezenlijke rol. We geven presentaties,
voeren verkoopgesprekken, doen onderhandelingen,
hebben besprekingen … bij al die interacties kan
het ‘lezen’ van onze gesprekspartners helpen
om soepeler op elkaar in te spelen. Ook met de
eigen houding en mimiek oefenen we invloed
uit. Nieuwsgierig? Kijk op www.nonverbaaltje.nl
en bezoek een masterclass of boek Isabelle van de
Nadort voor een training op maat.

RS KIJKEN NAAR ELKAAR
De bevlogen ondernemer uit het Friese Reduzum deelt haar passie
voor non-verbale communicatie tijdens masterclasses in heel Nederland. Daarnaast verzorgt ze bedrijfstrainingen en workshops op maat.
‘Ervaren staat centraal in mijn aanpak, want je hoeft niet alles met je
hoofd te weten over lichaamstaal. Doen, kijken en ondervinden werkt
beter. Met wat humor en vooral zonder oordelen. Het gaat niet om
goed of fout, maar om authenticiteit. Je bent wie je bent. Om meer
te ontdekken over jezelf en de ander, kun je veel leren door waar te
nemen. Kijk maar eens naar iemands voeten bij een staand gesprek.
Wijzen die naar een deur of van jou af, dan is de energie van die persoon al bij het weggaan. Lees: tijd om af te ronden.’

De goede dagen
Door alle nuances in lichaamstaal, leert Isabelle zelf nog elke dag.
‘Het blijft me fascineren, omdat non-verbale communicatie zo’n grote
invloed heeft op ons dagelijkse leven en werk. Toch is het voor de
meeste mensen geen open boek, daarom leer ik anderen graag beter
meebewegen met deze taal. Bij voorkeur in groepen, want dan heb
je meteen oefenmateriaal. Bovendien maakt die vorm het voor mij
mogelijk om in balans te functioneren. Ik stopte eerder met mijn
coachingspraktijk wegens chronische reuma. Eén-op-één coachen is
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alleen rendabel als je stevige werkweken kunt draaien en die energie
heb ik helaas niet meer. Gelukkig zijn er nog veel goede dagen en die
benut ik voor mijn masterclasses, trainingen, videoblog en – sinds kort
– het schrijven van e-books.’
Aan haar sprankelende verschijning is moeilijk af te lezen dat Isabelle
soms van ver moet komen wat betreft gezondheid en energie. ‘Het
succes van NONverbaaltje is ondanks, maar tegelijkertijd ook dankzij
mijn ziekte tot stand gekomen. Na de diagnose werd ik volledig afgekeurd. Mijn hele leven kantelde. De ziekte leerde ik accepteren, maar
dat ik in de WIA zat, daar legde ik me niet bij neer. Inderdaad, er zijn
dagen waarop ik nauwelijks kan functioneren, maar aan mijn hersenen
mankeert niets. Als ik voldoende rust neem, kan ik pieken op de
momenten dat het nodig is. Het ondernemerschap biedt me die ruimte,
zodat ik via NONverbaaltje mijn passie voor het vak professioneel kan
delen. Want elkaar beter begrijpen, daar draag ik graag aan bij.’

WWW.NONVERBAALTJE.NL
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CHANGING THE NATURE OF CHEMISTRY

DE VERGROENING VAN DE
‘Wie naar de sterren reikt, blijft nooit staan met een handvol modder’, stelt een
gezegde. Ofwel: koester flinke ambities, dan heb je tenminste kans om wat teweeg
te brengen, impact te maken. Flinke ambities, die heeft de chemische industrie in
Noord-Nederland: we willen koplopers zijn in de vergroening van de chemie. In
Nederland? Nâh, te bescheiden. Vooroplopen in de wereld, dat is wat we willen.

DE CHEMISCHE INDUSTRIE VERGROENEN. HOE PAKKEN BEDRIJVEN DAT AAN?
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DE VIER ELEMENTEN

De chemie werkt met elementen. Zuurstof en stikstof in de lucht,
natrium en chloor in zout, koolstof en waterstof in aardgas -as we
speak zijn er 118 elementen bekend.
Ook de vergroening van de chemie kunnen we ontleden in elementen,
het zijn de ingrediënten van het succes: groene energie, biobased
grondstoffen, slimme processen en tenslotte ketenvorming en hergebruik (wat afval is voor de een, is grondstof voor de ander).
Noord-Nederland heeft deze elementen alle vier, waardoor we een
weergaloos ecosysteem kunnen bouwen. Op naar de wereldtop.

•

Groene energie

De hele chemische industrie in Delfzijl zou kunnen draaien op energie
uit biomassa. Maar er is nog veel meer: vlakbij het cluster ligt Gemini,
een van de grootste windparken ter wereld. Tel daarbij op dat we ook
investeren in wind- en zonne-energie en het plaatje kleurt diepgroen.

•

•
•

Biobased grondstoffen

We hebben al eeuwenlang een sterke agrarische sector in het Noorden. Maar ineens zien we nieuwe toepassingen voor oude gewassen,
zoals suikerbieten en aardappelen, gras en tophout uit de bossen: het
zijn grondstoffen waaruit de chemische industrie ‘intermediate chemicals’ (zeg maar bouwstenen voor duurzame kunststoffen) kan maken.
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Slimme processen

‘Vergroening is ook: meer doen met minder’, stelt Errit Bekkering van
de NOM. ‘Minder grondstoffen, minder energie, minder belasting van
het milieu.’
Gelukkig is het Noorden ook sterk in digitale technologie en big data,
want daarmee kunnen we processen in de chemie analyseren en
vervolgens optimaliseren: efficiënter en schoner maken.

Ketenvorming en hergebruik

Veel chemische plants vlakbij elkaar heeft als voordeel dat er steeds
minder afval bestaat: wat voor de een een reststroom is, is voor de
ander waardevolle grondstof. Daarom zijn ketenvorming en hergebruik
noodzakelijk voor vergroening. Einddoel: gesloten ketens, een circulaire
economie, waarin behalve materiaal- ook energiestromen worden
uitgewisseld. We zijn onderweg.

CHEMISCHE INDUSTRIE
VERGROENING IS OOK: MEER DOEN
MET MINDER. BETER PRESTEREN
MET MINDER ENERGIE, MINDER
GRONDSTOFFEN EN MINDER SCHADE
AAN HET MILIEU
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(Errit Bekkering, Business developer NOM)

DE VIER SUCCESFACTOREN

Waarom schieten bedrijven in het Noorden zo lekker op met de vergroening? Het zijn de mensen, het is de mentaliteit.
We beseffen dat we moeten samenwerken, we hebben het lef om een
grote ambitie te koesteren, en we zijn van ‘niet lullen maar poetsen’.

•

Steek de koppen bij elkaar

Hoe breder een ambitie gedeeld wordt, hoe meer kans van slagen die
heeft. In Noord-Nederland hebben we dat heel goed begrepen: ook
overheden en onderwijsinstellingen hebben vergroening voor ogen en
versterken het bedrijfsleven in de zogenaamde ‘triple helix’.

•

•
•

Denk groot

Een of twee bedrijven? Nee, niet van dat benauwde. Laten we de hele
chemie vergroenen! Inmiddels is het leeuwendeel van de chemische
bedrijven ermee bezig.
Groot denken is een voorwaarde voor impact maken. En het kan nergens beter dan hier: we hebben de grondstoffen, de energie, het talent
en de infrastructuur.

De handen uit de mouwen

Geen woorden, maar daden. Dingen doen, anders blijft de vergroening
bij rapporten in een lade. De chemische industrie is al aan de slag met
het vervangen van aardgas door wind en biomassa als energiebron.
Waterstof uit elektrolyse en biomassa zijn trouwens óók groene
grondstoffen: van waterstof en kooldioxide kan methanol worden gemaakt, een basis voor chemische halffabrikaten, uit biomassa winnen
we suikers om duurzame kunststoffen van te maken.

Doe het samen

Kansen om te besparen houden niet op bij het hek rond een bedrijfsterrein. De vergroening vergt een gezamenlijke inspanning met ‘de
buren’. In het Noorden werken bedrijven samen, maakt het cluster
rond Delfzijl chemische bouwstenen voor het cluster rond Emmen
waar polymere enmaterialen worden gemaakt, én vinden ondernemers, overheden en kennisinstellingen elkaar: ze werken samen in
Chemport Europe (zie kader op volgende bladzijde).
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PUNT OP DE HORIZON
Er is sprake van een breukvlak in de chemie, een transitie. De uitdaging is zó groot, dat niemand
kan voorspellen hoe de industrie eruit zal zien over pakweg twintig jaar.
‘Er zijn talloze scenario’s voor vergroening denkbaar, er is een mix nodig van duurzame energie,
groene grondstoffen en nieuwe technologieën’, zegt Errit Bekkering van de NOM.
‘Er is geen blauwdruk, er is geen Grote Regisseur. Maar we hebben wél een punt op de horizon
gezet om samen naartoe te werken.’

CHEMPORT EUROPE
VAN KETENS NAAR CIRCULAIR
Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken
samen in Chemport Europe. Het motto is ‘Changing The
Nature Of Chemistry’. Want het moet anders, het moet en
kan groener en duurzamer.
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Er zijn verschillende wegen die naar vergroening leiden.
Grondstoffen spelen een belangrijke rol. Noord-Nederland is
al eeuwen sterk in landbouw en al decennia in chemie. De
twee werelden groeien nu in hoog tempo naar elkaar toe,
want gewassen als suikerbieten, aardappelen, maar ook gras
en hout worden steeds vaker gebruikt om duurzame chemicaliën te maken.
Ketenvorming is een andere snelweg naar vergroening.
Bedrijven binnen Chemport Europe kunnen aansluiten bij
ketens en grondstoffen met elkaar uitwisselen. In de nabije
toekomst sluiten de ketens zich en ontstaat er een circulaire
economie binnen het ecosysteem.
Dat ecosysteem wordt nóg sterker van de samenhang tussen
de clusters in Delfzijl en Emmen. Delfzijl produceert vooral
‘intermediate chemicals’, duurzame bouwstenen voor de
bedrijven rondom Emmen, die zich richten op de vervaardiging van vezels en kunststoffen. Zo bouwt Noord-Nederland
een cluster dat er toe doet. Niet alleen op nationale schaal,
maar wereldwijd.
Kan het nog beter? Ja, natuurlijk. Het is nooit af. Op het
gebied van inzameling en hergebruik is nog een wereld te
winnen. Op dit gebied zetten bedrijven als Attero en Omrin
maar ook Morssinkhof, Cumapol en anderen grote stappen:
producten als PET-flessen beginnen dankzij hen aan een
nieuw leven als grondstof voor plastics. Niet één keer, maar
telkens opnieuw.
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‘ZO STELLEN WE WAT VOOR IN DE WERELD.’
Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken
samen in Chemport Europe. Het motto is Changing
The Nature Of Chemistry. Want het moet anders, het
moet groener.
Errit Bekkering, bezig met Groene Chemie bij de NOM,
is vanaf het begin betrokken. ‘Chemport Europe is
voortgekomen uit het nadenken over onze propositie,
\ons verhaal. Zo kwamen we erachter dat we in
Noord-Nederland een aantal elementen aan elkaar
konden verbinden tot een unieke combinatie: we hebben
twee clusters, Delfzijl en Emmen, die ook nog eens met
elkaar samenwerken, we hebben duurzame energie en
groene grondstoffen, we hebben een hoogwaardig kenniscluster, havens, spoorlijnen en wegen. Gecombineerd
met een gezamenlijke focus vormen deze elementen
een uniek ecosysteem, daarmee stellen we wat voor in
de wereld.’

Errit Bekkering | Business developer
T +31 6 250 083 70 | E bekkering@nom.nl

WWW.CHEMPORT.EU
WWW.AVANTIUM.COM
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AVANTIUM: GROEN OP ALLE FRONTEN
Hoe gaat de vergroening van de chemie in zijn werk? Hoe
ziet de samenhang in het ecosysteem van Chemport Europe
eruit? De bioraffinaderij van Avantium is een voorbeeld uit
het boekje.

Avantium is groen op meerdere fronten:
Het begint allemaal met hout, bij voorkeur uit de de
Nederlandse bossen. Uit het hout haalt Avantium door
bioraffinage twee producten: lignine en glucose, een soort
suiker. Het eerste is een duurzame brandstof voor energieproducent RWE, het laatste een grondstof voor een breed
scala aan monomeren, bouwstenen voor duurzame polyesters.
Verschillende productieketens binnen Chemport Europe
kunnen deze monomeren gebruiken als grondstof. Bij
Cumapol (de naam staat voor Custom Made Polyesters) in
Emmen, bijvoorbeeld, kunnen producten van Avantium
worden gebruikt als basis voor PET, een kunststof waarvan
duurzame flessen voor water en frisdrank gemaakt worden.
Circulaire productie is binnen bereik: de PET-flessen komen
terug via inzameling door Attero, Omrin en Morssinkhof en
beginnen aan een nieuw leven als grondstof.
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BUSINESS DEVELOPMENT

Composiet is hét materiaal van de toekomst. De inzet ervan kan bestaande producten lichter en sterker
maken, maar ook de ideale keuze zijn bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De vliegtuigindustrie
heeft het gebruik van composieten al jaren omarmd, maar
er zijn nog eindeloos veel meer toepassingen in even zoveel
sectoren. Denk bijvoorbeeld aan frames van racefietsen
of masten van zeilboten. Het programma World Class

COMPOSIET: EEN

Composites Solutions (WCCS) staat in het teken van kennisdeling en (gezamenlijk) innoveren.
Rudmer Heij en Alex Berhitu zijn vanuit de NOM betrokken bij WCCS en vertellen over het belang van
het programma.

Composieten zijn alleskunners
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‘Het mooie van composieten is dat er oneindig veel verschillende toepassingen denkbaar zijn. Ze zijn waardevol voor heel veel verschillende
bedrijven en sectoren, maar de implementatie staat nog niet overal op
het netvlies. Daarom biedt WCCS kennis, ervaring en expertise op het
gebied van dit materiaal’, begint Berhitu. ‘Veel mensen vragen wat een
composiet precies is en eigenlijk komt het neer op een combinatie van
twee materialen die elkaar aanvullen qua eigenschappen. Bijvoorbeeld
een lichter gewicht of meer flexibiliteit in combinatie met sterkte.
Composieten kunnen metaal vervangen, maar ook hout of andere
materialen.’

Inzet op florerend ecosysteem in de regio
De vliegtuigindustrie is al vroeg gevallen voor de voordelen van
composiet, juist omdat hier de combinatie van licht én sterk cruciaal is.
De bevindingen vanuit jaren van intensief onderzoek bij Fokker, leading
partner in WCCS, worden nu gedeeld binnen het netwerk en Fokker
hoopt natuurlijk nieuwe inzichten op te doen, maar heeft ook belang
bij een florerend bedrijfsleven in de regio. Heij: ‘De voordelen van
composieten reiken zeker verder dan de vliegtuigindustrie. Het gebruik
van deze materialen heeft namelijk veel voordelen, onder meer op het
gebied van gewichtsbesparing. De bijbehorende kostenbesparing kan
zeer interessant zijn voor het mkb. Voorbeeld hiervan zijn de kipperbakken van Fiby. Deze zijn gemaakt van composiet in plaats van staal
en daardoor zijn ze veel lichter. Hierdoor wordt er brandstof bespaard
of kan er juist meer lading mee worden genomen.’

het gebruik van deze materialen ook daadwerkelijk te implementeren’,
legt Berhitu uit. Ook de Provincie Drenthe participeert. ‘Fokker zit in
Hoogeveen en in Drenthe zitten meerdere bedrijven die actief zijn met
composieten. Inzet op innovatie op dat vlak zorgt voor meer werkgelegenheid.’

Kijken, luisteren en doen
Composieten kunnen ook interessant zijn buiten de maakindustrie.
Berhitu: ‘Denk aan het materiaal dat voor protheses gebruikt wordt
in de zorg. Maar ook voor architecten en stedenbouwkundigen is het
goed om kennis te nemen van de mogelijkheden van composieten.
Ze kunnen van grote waarde zijn voor het ontwerpen van gebouwen
of stadsmeubilair. En vergeet de automotive-sector niet. Kijk, Fokker
en andere vliegtuigbouwers gebruiken composiet al heel erg lang. Als
er ergens strenge regelgeving is, dan is het wel in die industrie. Het
loont echt om de mogelijkheden te onderzoeken.’ Om kennis te delen
en expertise uit te wisselen, worden er vanuit WCCS verschillende
activiteiten georganiseerd. Ook lopen er meerdere deelprojecten
waarin ingezoomd wordt op specifieke vraagstukken, de zogenaamde
werkpakketten. Heij: ‘Het is belangrijk dat we onze ogen openhouden
voor bedrijven die composieten kunnen gebruiken in hun producten.
Dit materiaal biedt namelijk interessante kansen die mogelijk tot meer
business kunnen leiden. We willen weten wat deze bedrijven nodig
hebben om daadwerkelijk met composiet aan de slag te kunnen. Hoe
beter we dit weten, des te beter we onze activiteiten daarop kunnen
richten en des te sterker het potentiële ecosysteem van bedrijven
wordt.’

Onderzoeken, opleiden, implementeren
Een ecosysteem is niet in een dag gebouwd. Het vraagt inzet van
alle partners binnen het netwerk, maar ook andere relevante partijen
vanuit Noord-Nederland. Om composieten te kunnen doorontwikkelen
is er enerzijds onderzoek nodig. Anderzijds zijn vakmensen onmisbaar
voor de verwerking ervan. ‘Stenden Hogeschool is één van de partners
van WCCS. Zij willen kennis ophalen om zo hun opleidingen aan te
kunnen passen en zo mensen te leveren die de expertise hebben om
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WCCS partners: NOM, Fokker, Stenden PRE, TU Delft, TNO, RUG,
S[&]T, QSight IT, Hanzehogeschool Groningen, Boikon, Vanenburg
Software, 3D Value

Alex Berhitu | Business developer

Rudmer Heij | Business developer

T +31 6 255 472 69 | E berhitu@nom.nl

T +31 6 553 300 38 | E heij@nom.nl
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KIJKT OM

Hoe gaat het eigenlijk met de bedrijven waar NOM in het verleden
in participeerde? In deze rubriek kijken we samen met ondernemers
terug naar de ontwikkeling tussen toen en nu.

PIPE PROTEQ VEROVERT
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Het is 2010 als Roy Lübbers en zijn vader aankloppen bij het
dan net opgerichte Flinc. Ze krijgen een zogenaamde ‘zeer
vroege fase financiering’ uit het gloednieuwe fonds om zo
hun innovatieve product te kunnen gaan produceren. Vader
en zoon Lübbers ontwikkelden namelijk een universele kap
om het schroefdraad van boorpijpleidingen te beschermen:
geen alledaags product voor een uitdagende markt. En daarmee ook niet de makkelijkste route, blijkt al snel.

Groot vertrouwen in innovatief product
‘Wat ons op de been hield, was dat iedereen altijd vertrouwen heeft
gehad in ons idee en de uitvoering daarvan’, vertelt Roy Lübbers. ‘Mijn
vader bedacht deze kap na zijn pensionering, hij werkte jarenlang in
de olie- en gassector en ergerde zich altijd aan hoe omslachtig het was
om kappen te plaatsen die het kwetsbare schroefdraad op pijpen
beschermen. Het is essentieel dat dit schroefdraad wordt beschermd
en daar worden van oudsher kappen voor gebruikt, alleen is het plaat-
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sen en verwijderen van deze kappen arbeidsintensief, niet optimaal
veilig en zijn er zo’n 250 soorten schroefdraad op de markt die allemaal
een andere kap vragen in de oude methode. Ons product is vrijwel
universeel te gebruiken, makkelijker in gebruik en bespaart tijd.’

Gouden ei?
Klinkt als een gouden ei, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De
gas- en oliemarkt is conservatief. Ze zien de waarde van het product,

ALSNOG EEN LASTIGE MARKT
WAT ONS OP DE BEEN HIELD, WAS DAT IEDEREEN
ALTIJD VERTROUWEN HEEFT GEHAD IN ONS IDEE EN
DE UITVOERING DAARVAN
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toch durven ze de innovatie nog niet daadwerkelijk te implementeren.
En dan keldert de oliekoers. Lübbers: ‘De interesse bleef, maar niemand
uit de industrie durfde op dat moment te investeren. En we hadden
natuurlijk wel verplichtingen aan onze financiers. We hebben door
privé-investeringen het infuus waaraan we lagen aan de drup kunnen
houden. Gelukkig kwamen we in contact met een externe financier,
afkomstig uit de industrie, die ons kon helpen. We zijn toen in overleg
gegaan met de NOM.’

Ruimte als reddingsboei
Chantal Leijendekker, investment manager NOM: ‘Als we investeren,
doen we dat natuurlijk met de insteek dat de investering terugkomt. In
dit geval kon een nieuwe aandeelhouder instappen als wij die ruimte
zouden geven. Deze nieuwe aandeelhouder kwam uit het netwerk van
de NOM en had veel ervaring in de sector. Dan is onze afweging: wat is
het beste voor het bedrijf? We erkenden het belang van deze nieuwe
aandeelhouder voor de toekomst van het bedrijf en kozen er in dit geval daarom voor om uit te stappen.’ Lübbers: ‘Door deze ontwikkeling
konden we weer vooruit kijken. Als er financiële zorgen zijn, lukt dat

lastig. We hebben ons toen op een ander marktsegment gericht. Ons
product kon met enkele aanpassingen namelijk veel betekenen voor
booreilanden. Onze kappen leveren daar een directe tijdsbesparing
op van 4 uur per boring. Dat zijn duizenden euro’s, want uren op een
booreiland zijn duur.’

Volhouden loont
Pipe Proteq krijgt door deze koerswijziging weer spek op de botten
en onderzoekt steeds nieuwe mogelijkheden en markten voor hun
product. Die blijken er te zijn: begin oktober tekenden ze een overeenkomst in de VS waar hun kappen nu worden verhuurd door een
samenwerkingspartner. ‘We hebben in het eerste half jaar van 2018
meer omzet gedraaid dan alle jaren daarvoor. Ik kan echt zeggen dat
het heel erg goed gaat. En dat we nog lang niet klaar zijn. De aanhouder wint. We hebben volgehouden, ook toen het heel moeilijk was en
dat betaalt zich nu uit.’

Chantal Leijendekker | Investment manager
T +31 6 502 021 61 | E leijendekker@nom.nl
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WWW.BIOPACKPACKAGING.COM

FINANCE
Dat plastic een grote bedreiging vormt voor het milieu, is geen nieuws meer.
Elk jaar vindt 5 miljoen ton plastic afval de weg naar onze zeeën en oceanen.
En dan gaat het nog niet eens over plastic dat op straat blijft liggen of in de
natuur terecht komt. Het kost jaren voordat dit materiaal vergaat en bovendien bedreigt het afval dier en mens. Tijd voor een alternatief, vond Biopack
Packaging. Daarom willen zij plastic vervangen met hun biologisch afbreekbare verpakkingsmateriaal, gemaakt van houtvezels.

BIOPACK PACKAGING STRIJDT VOOR MINDER
Gepatenteerd product vervangt plastic verpakkingen
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‘De huidige consumptie van plastic is niet meer houdbaar’, vertelt Jacob
Kielman, CEO van Biopack Packaging. ‘We zien steeds meer bewustzijn als het gaat om duurzaamheid en circulair produceren. Ook in de
politiek. Kijk bijvoorbeeld naar het verbod op het gratis verstrekken
van plastic tasjes. We verwachten in de toekomst meer aangepaste
wetgeving, dat gebeurt in de ons omringende landen ook.’ Tegelijkertijd blijkt een goed alternatief vinden voor plastic lastig: ‘De grootste
uitdaging in onze productontwikkeling is waterbestendigheid geweest.
Ons verpakkingsmateriaal is gemaakt van houtvezels, cellulose, en dat
gaat van nature niet goed samen met vocht. Door gebruik te maken
van bepaalde additieven, is het ons toch gelukt onze producten waterproof te krijgen. Dit hebben we dan ook gepatenteerd.’

Eerste orders uit de ‘hortimarkt’
Het bedrijf biedt hiermee een alternatief voor plastic verpakkingsmaterialen in allerlei soorten en maten. In eerste instantie wilden ze hiermee
de food sector verleiden tot het verkleinen van hun plastic footprint.
Dat bleek lastiger dan gedacht. ‘Deze sector heeft te maken met erg
strenge regelgeving. Terecht, natuurlijk en uiteindelijk gaat het zeker
lukken om daar aan te voldoen, maar het proces is tijdrovend. Daarom
hebben we voor nu een draai gemaakt naar een heel andere markt: de
hortimarkt. Bloemen en planten zoals we ze kopen bij de tuincentra
of bloemisten zitten vaak in plastic potjes of trays. Die gaan we vervangen met ons materiaal’, aldus Kielman. De eerste order is inmiddels
binnen en er zijn serieuze gesprekken over meer opdrachten. ‘Het gaat
hier gelijk over hele grote productie-aantallen, we hebben aanvragen
voor orders van twintig miljoen stuks. Dat betekent dat onze machines
straks permanent bezet zijn en we kunnen investeren in machines met
een hogere productiecapaciteit. Zo gaan we groeien de komende tijd.’

‘Dat ene plastic bakje zal het verschil wel niet maken’
De aandacht voor een duurzamere wereld en minder plastic neemt
in alle facetten toe. Biopack Packaging zoekt daarom ook aansluiting
met partijen die het bewustzijn rondom dit probleem willen vergroten.
Kielman: ‘Ons product is beter voor het milieu dan plastic, maar ook

duurder. Iemand moet dat betalen. Als consumenten kunnen kiezen
tussen meer betalen of minder, dan denken ze vaak: ‘ach dat ene
plastic bakje zal het verschil wel niet maken.’ Maar bijna iedereen
denkt dat. We zullen dus allemaal moeten wennen aan het idee dat
meer betalen voor een duurzamer alternatief een investering is in onze
toekomst. In Scandinavische landen is die mindshift al vergevorderd,
Zuid-Europa loopt daarin wat achter en wij zitten er tussenin. Toch is
de verandering voelbaar en we voorzien dan ook dat de markt voor
ons alternatief groeit. We hebben nu ook weinig concurrentie, dus als
het aan ons ligt stomen we door.’

Gunstig vestigingsklimaat
De drie oprichters en de vijf werknemers hebben grootse
ambities als het gaat om het veroveren van de markt in
Nederland en daarbuiten. Allemaal vanuit Appingedam.
‘De participatie van de NOM en het GROEIfonds is de
belangrijkste reden dat we hier zitten. Noord-Nederland
heeft een erg gunstig vestigingsklimaat en goede
mogelijkheden tot financiering. Dat is essentieel
voor bedrijven die te maken hebben met
innovatieve productontwikkeling, want
dat is gewoon kostbaar. Een prima en
duurzame samenwerking dus.’

CHANTAL LEIJENDEKKER

investment manager NOM:
‘Biopack speelt slim en heel tijdig in op een belangrijke
marktontwikkeling. De aanlooptijd naar uiteindelijk
kunnen produceren is met dit soort nieuwe producten
vaak lang, maar we hebben alle geloof in de potentie. Voor
ons zijn dit soort duurzame oplossingen erg interessant.’

Chantal Leijendekker | Investment manager
T +31 6 502 021 61 | E leijendekker@nom.nl
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PLASTIC SOEP VANUIT APPINGEDAM
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ALLARD VAN DER HORST

investment manager GROEIfonds:
‘De eerste contacten met Biopack dateren van een jaar geleden. In zo’n financieringstraject is het
essentieel dat de communicatie goed verloopt. Niet alleen tussen ons en het bedrijf, maar met alle
betrokken financiers. Dat ging hier erg soepel en zo konden we snel en goed acteren op de behoefte
van Biopack. Nu de eerste grote contracten binnenkort getekend worden, zullen er snel meer volgen.
Als er één schaap over de dam gaat, dan volgen er meer. En dat zien we met alle vertrouwen tegemoet.’

Allard van der Horst | Investment manager GROEIfonds
T +31 6 126 422 89 | E vanderhorst@groei-fonds.nl
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WATERHUBS ALL OVER THE WORLD CONNECTEN IN
Water is flexibel en krachtig tegelijk. Hetzelfde geldt voor de European Hub for Water Technology
die door Water Alliance in tien jaar tijd is opgetuigd. ‘De vorming van dit platform bleek net zo’n
innovatief proces als de producten die aangesloten bedrijven ontwikkelen’, stelt Alex Berhitu.
‘Je moet het momentum pakken en dat hebben we gedaan. Met als recent hoogtepunt de verbinding
met waterhubs uit andere werelddelen.’
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LEEUWARDEN
WATER GAAT DE
HELE WERELD AAN

Ze stonden eind september met elkaar op het podium tijdens de
European Water Tech Week (EWTW) in Leeuwarden: vertegenwoordigers van waterhubs uit Amerika, China, Israël, Singapore, Zuid-Korea
én Nederland. Met de ondertekening van de gezamenlijk opgestelde
Declaration of Global Coöperation is Noord-Nederland een internationaal knooppunt geworden voor ontwikkelingen op gebied van
watertechnologie. Dat is goed nieuws voor bedrijven die op of rond
de WaterCampus in de Friese hoofdstad zijn gevestigd, terwijl ook de
maakindustrie en andere mkb’ers in de noordelije regio indirect van de
dynamiek rondom watertechnologie profiteren.

Internationaal podium
Alex Berhitu is vanuit de NOM al sinds dag één betrokken bij de
ontwikkeling van een European Hub for Water Technology. Binnen
het team van Water Alliance houdt hij zich als business development
manager vooral bezig met het economische groeibelang. ‘Waar het bij
technologische innovatie uiteindelijk om draait, is de vertaalslag naar
concrete business. Vanuit de NOM ligt de focus daarbij op Noord-Nederland, maar wel vanuit het besef dat een sector als watertechnologie
om een internationaal podium vraagt. Naast business development en
spin-off binnen de eigen regio is het bevorderen van export daarom
een belangrijk hoofddoel.’
Kijkend naar het huidige ecosysteem rondom de WaterCampus in
Leeuwarden, is Berhitu trots op wat er in een decennium is opgebouwd. ‘Het begon met een verhaal vol ambities en nu ís het er
allemaal. Van uitstekende faciliteiten voor toegepast onderzoek en
het testen en doorontwikkelen van producten tot en met aandacht
voor financiële ondersteuning, business coaching, ketenpartners en
marketing. We houden in het vizier dat innovatieve ideeën daadwerkelijk klaargestoomd moeten worden voor de markt. Dan komt
het aan op de flexibiliteit van ondernemerschap en de kracht van
verbinding, juist internationaal, want water gaat de hele wereld aan.’
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Innovatie in beweging
‘Door de toenemende watervraagstukken is innovatie vanaf het begin
de drijvende kracht achter de European Hub for Water Technology’,
benadrukt Berhitu. ‘Daarmee onderscheiden we ons van de gangbare
grote techreuzen. Aangesloten startups en mkb’ers zijn immers veel
wendbaarder en kunnen oplossingen op maat bieden. Zij kijken anders
naar vraagstukken rondom water en vanuit dat vernieuwende klimaat
ontstaan producten en diensten die interessant zijn voor een brede
markt.
Het is een bijzondere wisselwerking, waarbij binnen de hub vanuit
verschillende perspectieven wordt nagedacht over vraagstukken en
mogelijkheden rondom watertechnologie. Zo kunnen innovatieve
ideeën accelereren richting de markt.’
‘We zijn daarin niet geheel uniek, want er zijn meer van die plekken in
de wereld, zoals de waterhubs in Amerika, China, Israël, Singapore en
Zuid-Korea. Allemaal met hun eigen dynamiek, maar net als wij in het
besef dat we elkaar vooruit kunnen helpen. Immers: omstandigheden,
klimaten, systemen en culturen verschillen soms sterk en daarom
zijn die hubs belangrijke knooppunten. Bijvoorbeeld door technologie
op verschillende locaties te testen en waar nodig aan te passen voor
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WWW.WATERALLIANCE.NL

lokale markten. Maar ook door uit te wisselen over watervraagstukken,
inzichten en oplossingsrichtingen. Want waar China of Amerika nog
naar zoeken, kunnen we hier al hebben uitgevonden en vice versa.
Door elkaars beste technologieën te delen, komen we samen verder op
de wereldmarkt.’

Kansrijke springplank
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De waterhubs zoeken elk naar oplossingen voor actuele watervraagstukken die in de kern allemaal gerelateerd zijn aan schaarste en
vervuiling. ‘We zijn daarom blij dat we tijdens de EWTW tot concrete
verbinding zijn gekomen’, zegt Berhitu. Hij doelt op de eerder genoemde
Declaration of Global Coöperation between Water Tech Hubs, waarmee
de deelnemers tekenden voor een gezamenlijke inspanning rondom
wereldwijde watervraagstukken. Door innovatie, talentontwikkeling, het
creëren van businesskansen, gebruik te maken van elkaars expertise en
onderlinge promotie beschikken de hubs samen over een wereldwijd
podium voor de technologie die aangesloten partners ontwikkelen.
Zo’n podium is enorm waardevol voor ondernemers uit de regio’s waar
de hubs gevestigd zijn. Een voorbeeld uit eigen land is Brightwork
uit Sneek, dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrieën
adviseert over (afval)waterzuivering, terwijl zusterbedrijf BW Products
technologische oplossingen biedt. ‘Voor ons creëert de European Hub
for Water Technology een mooie internationale springplank’, zegt
managing director Hans Wouters. ‘Via dit netwerk komen wij in contact
met serieuze lokale klanten en realiseren we de eerste referenties.
Bovendien blijkt de hub een betrouwbare partner om ons op weg te
helpen in het oerwoud van regels en procedures waar we tegenaan
lopen om business lokaal van de grond te krijgen.’

Meters maken
Om dichter bij het vuur te zitten, opende het Noorse Oisann Engineering
zelfs bewust een vestiging op de Leeuwarder WaterCampus. Tijdens
de EWTW legde ondernemer Tor Stolpestad uit waarom deze hub
de juiste plek blijkt voor het opschalen van innovatieve ontziltingstechniek. ‘Hoe goed je techniek ook is, alleen met de juiste contacten
kom je verder. Vanuit Noorwegen hadden we moeite onszelf op de
kaart te zetten, terwijl we vanuit de European Waterhub echt meters
maken. We treffen hier mensen die onze techniek én visie snappen. Zo
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komen we makkelijker in contact met geschikte potentiële partners en
klanten, maar ook met passende financiële fondsen. Echt een goede
voedingsbodem voor innovatie en business.’
Eric Wildeboer heeft een vergelijkbare ervaring. Als managing
director bij Berghof Membranes wist hij het Duitse moederbedrijf
voor membraanproductie te overtuigen van een verkoopkantoor op
de WaterCampus. ‘Tien jaar geleden begon ik hier in m’n eentje, nu
hebben we een team van vijftien mensen rondlopen in Leeuwarden die
zich bezighouden met innovatie, marketing en wereldwijde verkoopondersteuning. Want hier op de Campus gebeurt het. We zeggen wel
eens gekscherend: als je het antwoord hier niet kunt vinden, dan vind
je het nergens. Het netwerk is de grote kracht en dat wordt alleen
maar krachtiger door de verbinding met andere waterhubs. Al in 2014
stelde Alex Berhitu ons voor aan de waterhub in Singapore, wat mede
leidde tot de oprichting van Berghof Membranes Asian Pacific in 2016.
Zo helpt de European hub om onszelf internationaal goed op de kaart
te zetten.’

Betrouwbare partners
Als business development manager ziet Berhitu hoe belangrijk goede
matches zijn om technologie naar kansrijke business te vertalen.
‘Uiteindelijk komt het allemaal aan op contacten en wederzijds
vertrouwen.’ Dat bleek ook tijdens de ‘Connection-sessie’ tijdens de
EWTW in september. Feit is dat ook watertechnologie wordt bedacht
en ontwikkeld door mensen. En om innovatieve vondsten te vertalen
in internationale business, is het zaak dat deze mensen hun weg
weten te vinden, letterlijk en figuurlijk. ‘Daar hebben we betrouwbare
partners bij nodig en die zijn er binnen de aangesloten hubs’, constateert Berhitu. ‘Wat hier op en rondom de WaterCampus in het klein
gebeurt, zien we nu in het groot ontstaan door de connectie tussen
de internationale waterhubs. Zo kunnen we vanuit Noord-Nederland
meedoen op wereldniveau.’

Alex Berhitu | Business developer
T +31 6 255 472 69 | E berhitu@nom.nl

INNOVEREN
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KUN JE NIET ALLEEN
Innovo, ergo sum (ik innoveer, dus ik ben). Wie niet innoveert, raakt achterop. Je hoort het allerlei mensen
roepen. Maar wat is dat, innoveren? En waarom hebben we het er met zijn allen continu over? Tijd om eens
te kijken waar we het nou eigenlijk over hebben.
Innoveren. Iedere ondernemer doet het. En wie het niet doet, moet het
doen. Daar lijkt het althans sterk op. Het buzz-woord innoveren ligt
voorop menig tong, zonder dat de betekenis voor iedereen hetzelfde
is. Dat maakt het lastig. Wie innoveren gelijkstelt aan openstaan voor
(minimale) veranderingen, heeft gelijk als hij zegt dat stilstand achteruitgang is en innoveren in die zin een must is. Wie innoveren ziet als
een wezenlijke vernieuwing aan een product of proces weet: dit kost
veel geld, veel tijd en heel wat moeite.

‘Het is inderdaad een containerbegrip geworden’, vertelt Jens Ruesink,
fondsmanager van het Innovatiefonds Noord-Nederland. ‘Wij hebben
het begrip afgebakend om ermee te kunnen werken. Voor ons is een
innovatie een technologische ontwikkeling die zorgt voor vernieuwing
en een verandering in de markt. Het moet iets unieks zijn, een product
dat nieuw is, een proces dat we nog niet kenden.’
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CEO Erik Spelt toont de Quva, een typisch voorbeeld van een innovatie waar markt voor is.

Innovatie is schaalbaar
De kadering gaat nog iets verder. ‘Wij houden ons daarin bezig met
innovaties die ook nog eens schaalbaar zijn. Als een fabriek een
unieke lijn bedenkt is dat prachtig, wij vinden het pas interessant als
die procesvernieuwing ook elders op de markt gebracht kan worden
en dus niet puur voor eigen gebruik is bedacht. De innovatie moet
beschikbaar zijn voor veel klanten zonder dat het direct veel extra werk
of geld kost.’
Concreet? Quva is één van de tien ondernemingen waarin het Innovatiefonds participeert. De Groningse startup ontwikkelt een apparaat dat
voedsel vacuüm verpakt. ‘Vanaf maart is de Quva te koop bij grote
keukenwinkels’, zegt CEO Erik Spelt. ‘Wat wij gebouwd hebben is een
apparaat dat prachtig in de keuken geïntegreerd kan worden, net als
een magnetron, een stoomoven of een koffiemachine.’
Quva is een typisch voorbeeld van innovatie in de definitie van het
Innovatiefonds. De technologie om vacuüm te verpakken bestond al.
Dat was destijds een uitvinding, wat iets anders is dan een innovatie
(nieuw versus vernieuwing). Het nieuwe zit hem in de toepassing en
Jens Ruesink gaat ervan uit dat er een markt voor is, een belangrijke
voorwaarde voor een bijdrage uit het Fonds. ‘De markt voor vacumeren is in opkomst, onder meer door de trend van sousvide koken.’ Erik
Spelt zag dat ook. ‘We hebben contact met de twee grootste aanbieders van keukens in Nederland. Zij willen ons product gaan verkopen
en hebben een afnamegarantie afgegeven.’
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Eén of twee van de tien een succes
Spelt haalde onlangs extra financiering op voor de laatste fase van
de productontwikkeling. Het Innovatiefonds is (opnieuw) één van de
investeerders. ‘Voor ons is de financiering van het Innovatiefonds cruciaal geweest. Zeker in die beginfase, als je alleen nog maar een prototype hebt en het échte ontwikkelen nog moet beginnen, is het lastig
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om kapitaal te verwerven. De risico’s zijn dan nog groot. Dan móet je
een partij hebben die durft te investeren. Het Innovatiefonds dus.’
Dat is precies wat Ruesink en zijn fonds willen. Zorgen dat veelbelovende innovaties niet op de plank blijven liggen. ‘Het begin van de
ontwikkeling is het moment waarop we nodig zijn en echt wat te
bieden hebben. Niet alleen vanwege onze financiering. Ook omdat we
graag meedenken en meekijken om de innovatie verder te helpen. We
bieden een netwerk en advies. We staan naast de ondernemer en zijn
een klankbord. Ja, het gaat heus wel eens mis. Van de tien innovaties
waarin we geld steken, mislukken er gemiddeld tussen de vijf en zeven.
Een paar kabbelen voort zonder grote groeikansen en één of twee
worden een groot succes.’
Dat een innovatie mislukt, kan met van alles te maken hebben. Ruesink
ziet wel een paar terugkerende ‘problemen’. Als het niet goed gaat is
dat vaak omdat de ondernemer de markt niet goed heeft ingeschat.
Een niet goed uitgebalanceerd team wil ook nog wel eens voorkomen
dat een innovatie een succes wordt. Een goede uitvinder is niet per
se een goede ondernemer. Wij proberen met een kritische, maar
dienstbare blik naar zo’n organisatie te kijken en te ondersteunen
waar we kunnen.’

Kapitaal, kennis en netwerk
Innoveren is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat ziet ook Killian
McCarthy, onderzoeker Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als je kijkt naar radicale innovatie (een vernieuwing die
een wezenlijke verschuiving in de markt teweeg brengt), dan zie je dat
heel veel mislukt. En toch moet het, want zonder innovatie redden de
meeste bedrijven het ook niet. Het gaat om risico’s nemen en over het
algemeen zijn bedrijven niet genoeg bereid die te nemen. Ook nu niet,
terwijl het geld er vanwege de verbeterde economie wel is.’
Overigens is een ‘mislukte innovatie’ lang niet hetzelfde als wegge-

gooid geld. ‘Je leert er altijd iets van, al is dat een open deur. Je ziet
bovendien regelmatig dat ontwikkelingen die niet meteen tot een
innovatie leiden, later in een andere vorm alsnog slagen.’
McCarthy ziet dat het bestaan van een ‘ecosysteem’ rond innovatie
van belang is, dat het helpt om innovaties tot een succes te maken.
‘Dat ecosysteem is er in het Noorden. De lijnen zijn kort, overheid,
onderwijsinstellingen, fondsen en bedrijfsleven kennen elkaar. De
NOM is in dit verband belangrijk, bijvoorbeeld omdat ze risicokapitaal
ter beschikking heeft, maar ook kennis en een netwerk. En dat is wat
ondernemers die een grote innovatie tot een succes willen maken,
nodig hebben.’

Goede ideeën moeten niet verstoffen
De Noord-Nederlandse innovatiemonitor is een onderwerp van
McCarthy. Uit de laatste monitor blijkt dat mkb-bedrijven in NoordNederland de afgelopen jaren niet meer zijn gaan uitgeven aan innovatie. ‘Dat is zonde. Je moet het dak repareren als de zon schijnt en dat
is nu.’ Dat kan een stilte voor de storm zijn, want uit dezelfde monitor
blijkt ook dat ondernemers bekender zijn met subsidie- en financieringsmogelijkheden voor innovatie. Die maken allemaal deel uit van
het al genoemde ecosysteem.
Een heel eigen ecosysteem is de Water Campus Leeuwarden, dat
compleet gericht is op innovatie. De NOM participeert ook in de Friese
netwerk- en clusterorganisatie van dit ecosysteem, Water Alliance.
Alex Berhitu is namens de NOM verantwoordelijk voor de business
development. ‘Innovatie is waar we voor bestaan. Rond de Water
Campus ontstaan fascinerende ideeën over en met water. Het is zonde
als zulke ideeën op de plank komen te liggen en verstoffen. Dat is geen
vernieuwing. Pas als ze op de markt komen, noem ik dat innovatie.’
Bijzondere ideeën en vindingen toepasbaar maken in de praktijk. Dat
is wat Berhitu wil. ‘Mooie vindingen kunnen werken in een bekerglas,
maar doen ze op grotere schaal ook wat ze moeten doen? Die vraag
van ondernemers helpen we beantwoorden en daar hebben we de
faciliteiten voor, om mooie ideeën tot een commercieel succes te
maken. Om ideeën in innovatie te veranderen dus.’

Blue energy bijna innovatie
In het ecosysteem Water Campus Leeuwarden zitten nog heel wat
ontwikkelingen die de status ‘innovatie’ zouden kunnen bereiken.
‘Vaak zijn het vindingen gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld het
herwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater. Er zit echt
veel moois tussen, maar of ze allemaal leiden tot innovatie, weet je
nooit zeker. Wij doen daar alles aan.’
Voorbeelden van succes zijn er. ‘De hydraloop is er zo één. Waterzuivering voor in huis is dat. Ziet er uit als een koelkast, prachtig. De
eerste honderd zijn al in de markt gezet, dus dat noem ik een innovatie.
Bestaande ideeën op een nieuwe manier koppelen. Eén van onze
bekendste projecten is Blue Energy, de technologie om energie op te
wekken uit de overgang van zout naar zoet water. Tien jaar geleden
was het een mooi concept, nu zitten we in de laatste fase van de
ontwikkeling, de grootst denkbare pilot aan de Afsluitdijk. Nu worden
er enkele kilowatts opgewekt. Dat moet naar honderden megawatts,
wil de technologie echt toegepast gaan worden in een commerciële
elektriciteitscentrale. Dat is dus bijna een innovatie.’
‘Het gaat erom dat je technologie gebruikt die niet kant en klaar
beschikbaar is, die je zelf moet ontwikkelen’, legt Hans Praat van de
Region of Smart Factories (RoSF) innovatie vanuit het bedrijfsleven uit.

Blij met Hydraloop, waterzuivering voor in huis.

‘Je weet dat het kan, maar het is er nog niet. Wij helpen bedrijven die
zulke technologische oplossingen willen maken.’

Niemand heeft overal verstand van
Die zinsnede ‘je weet dat het kan’ is een belangrijke voor de RoSF,
de noordelijke fieldlab voor smart industry waarin veertig noordelijke
partners uit overheid en bedrijfsleven samenwerken. Praat: ‘Wij zitten
niet helemaal aan het begin van het idee aan de keukentafel. Daar zijn
de risico’s nog te groot. Wij houden ons bezig met haalbare oplossingen.
Vaak gaat het dan om bestaande technieken die op een nieuwe
manier worden ingezet. Technologie met sensors bijvoorbeeld, of met
autonome processen.’
In de fieldlab werken ondernemers en (onderwijs)organisaties samen
in een geconditioneerde omgeving. ‘Mensen met verstand van IT
spreken met industriëlen bijvoorbeeld. Zo kom je tot nieuwe ontwikkelingen. Wij koppelen mensen en organisaties om de kans op succes te
verhogen. Een traject duurt meestal twee jaar. Zo veel tijd hebben en
nemen ondernemers normaalgesproken nooit om een goed idee helemaal uit te ontwikkelen tot een innovatie die op de markt gebracht kan
worden. Daarom is zo’n fieldlab een perfecte plek om meer innovaties
te krijgen.’
Innoveren moet, maar het gaat niet vanzelf. Je hebt er mankracht
voor nodig, tijd, goede ideeën, ontwikkelingsmogelijkheden. En diepe
zakken, als je een innovatie wilt doorvoeren die echt impact heeft. ‘Er
zijn niet veel ondernemers die dat allemaal alleen kunnen’, vertelt Jens
Ruesink. ‘Je kunt als ondernemer niet overal verstand van hebben,
daarom zijn belangrijke faciliteiten en goede mensen om je heen
belangrijk. Innoveren kost ook geld en dat heeft zeker niet iedereen.
Daarom is het essentieel dat alle factoren die succes bepalen aanwezig
zijn in de ecosystemen in Noord-Nederland. Je hebt elkaar nodig en we
helpen elkaar vooruit.’
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Jens Ruesink | Investment manager
T 31 6 215 185 08 | E ruesink@nom.nl
Hans Praat | Business developer
T +31 6 215 184 93 | E praat@nom.nl
Alex Berhitu | Business developer
T +31 6 255 472 69 | E berhitu@nom.nl
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AUTONOOM VAREN IN 2030

BUSINESS DEVELOPMENT

TOEKOMSTSCHETS: DE BESTE
In 2030 staat de kapitein niet op zijn of haar schip, maar aan wal. In de ‘scheepverkeerstoren’ krijgt hij gedetailleerde informatie over verschillende schepen. Over de snelheid,
de koers of de technische staat. De schepen stemmen zelf hun planning af met sluizen,
bruggen en containerterminals. Of, als er problemen zijn, met hun gezagvoerder aan
wal. Dan neemt de kapitein het over en kan hij meerdere schepen op afstand besturen.
En de matroos? Staat ook aan wal, maar dan in een andere functie.
Onrealistisch plaatje? ‘Zeker niet’, stelt Koenraad de Haas van Marinminds, ‘maar dan
moeten we wel stapsgewijs opereren en kleine praktische toepassingen realiseren.’
Het doel: vaarhulp voor de pleziervaart
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De Haas heeft jarenlang in de auto-industrie gewerkt en vele ontwikkelingen meegemaakt. ‘De laatste jaren zijn we o.a. bezig met technologie
die de bestuurder helpt veiliger en makkelijker te rijden. Denk aan cruise
control, automatisch inparkeren en automatisch afstand bewaren. Dit
kunnen we natuurlijk ook toepassen in de scheepvaart.’
De Haas is een geboren en getogen Fries en heeft daar zijn affiniteit
met watersport en scheepvaart vandaan. ‘Via via kwam ik bij jachtbouwers
terecht: hoe kunnen we de techniek uit de auto-industrie inzetten voor
de scheepvaart?’ Dit heeft hem gedreven de startup Marinminds op
te richten, die vooral praktische toepassingen zoekt. ‘Het helpt dat ik
een groot en handig netwerk heb, zodat we met elkaar kunnen kijken
naar wát er precies nodig is en hóe we dat in kleine stappen kunnen
realiseren.’
Voorbeeld: ‘Boten worden steeds vaker gehuurd of geleased in plaats
van gekocht. Dit betekent dat bestuurders vaak minder ervaring
hebben, óf gewoon een dagje willen varen zonder al te veel kennis te
moeten opdoen over de boot zelf of de regels op het water. Ze hebben
dus vaarhulp nodig. Wij bedenken toepassingen die dit kunnen realiseren.
Verhuurder blij, bestuurder blij. Maar, zover zijn we nog niet.’

De start: onbemand vaartuig op het water
‘Op dit moment bouwen we een onbemand vaartuig dat metingen
verricht op binnenwateren en open zee’, vertelt De Haas. ‘Denk aan
bodemonderzoek, testen waterkwaliteit en inspecties van kades,
dammen, bruggen en sluizen. Dit vaartuig kan ondersteuning bieden
bij de aanleg van windmolenparken, reddingsoperaties, het plaatsen/
onderhouden van vaarwegmarkeringen zoals lichtboeien, bakens en
tonnen, en handhaving of verkeersbegeleiding.’
Het vaartuig wordt verder gebruikt om de autonome systemen verder
te ontwikkelen. Zo kan het steeds meer zelfstandig zijn werkzaamheden uitvoeren. ‘We zorgen ervoor dat de systemen naar behoren
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DE KUNST IS MET
ELKAAR TE BEKIJKEN
WÁT ER PRECIES NODIG
IS EN VOORAL HÓE WE
DAT IN KLEINE STAPPEN
KUNNEN ONTWIKKELEN
EN TOEPASSEN
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STUURLUI STAAN AAN WAL
functioneren en goed getest zijn voordat ze op grotere, bemande
schepen worden toegepast.’

OM AUTONOOM VAREN OP GROTE SCHAAL
TE REALISEREN, LIGT ER EEN ENORME TECHNISCHE,
JURIDISCHE EN FINANCIËLE UITDAGING

Nederland en Scandinavië koplopers op het gebied van
autonoom varen

De rol van de NOM

Waar Marinminds op dit moment vooral bezig is met praktische toepassingen voor werkzaamheden op het water en de pleziervaart, zijn
andere partijen op grotere schaal werkzaam. De Technische Universiteit Delft loopt hierbij in Europa voorop, samen met Scandinavië. De
TU Delft werkt nauw samen met de hele scheepsbouwwereld, waaronder
onderzoeksinstituten Marin en TNO, het loodswezen, rederijen,
technische keuringsbedrijven, grote scheepsbouwers, leveranciers,
ministeries, brancheverenigingen, havens en binnenvaartschippers.
Naast de technische uitdaging (schepen moeten volledig herontworpen
worden), ligt er een enorme juridische en financiële uitdaging.

Maar wat is de rol van de NOM in dit verhaal? ‘Een deelproject van
de Region of Smart Industries is Smart Sailing,’ vertelt De Haas. ‘We
werken samen met partners die al innovatieve sensorsystemen en
modellen in het Smart Sailing project ontwikkelden. De NOM vond
het autonoom varen zó interessant, dat we met elkaar in gesprek zijn
gegaan. Hierna heeft de NOM ons in contact gebracht met SNN voor
subsidie, helpt ze ons om aan de juiste voorwaarden te voldoen voor
investeerders, helpt ze mee om ons businessmodel te versterken en
brengt ze ons in contact met nieuwe (regionale) toeleveranciers en
potentiële klanten.’

Hans Praat | Business developer
T +31 6 215 184 93 | E praat@nom.nl

@HansPraat
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VOORDELEN AUTONOOM VAREN
Goederenvervoer kan 30% tot 40% goedkoper door o.a. centrale coördinatie. Hierdoor zal
vracht vaker per schip dan per auto vervoerd worden. Dit betekent veel minder goederentransport op de weg, wat weer andere voordelen met zich meebrengt (milieu, files).
Autonoom varen is veiliger. Op dit moment wordt 75% tot 95% van de ongevallen op zee
mede veroorzaakt door menselijk handelen.
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FONDS SUPPORT NOORD

EINDELIJK EEN BEDRIJF DAT CO2 ÚIT DE LUCHT HAALT
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PHOTANOL BOUWT EEN PROEFFABRIEK IN DELFZIJL
Een vreugdedansje doen, daar zijn we in het Noorden misschien net wat te nuchter voor. Maar reden
voor blijheid is het zeker: de komst van Photanol naar het Noorden. De startup, ontstaan aan de
Universiteit van Amsterdam, kiest voor Delfzijl als locatie om een proeffabriek te bouwen. Een mooie
aanvulling op het ecosysteem dat Chemport Europe al is (zie pagina 16, ‘Vergroening van de chemie’).
CEO Veronique de Bruijn van Photanol: ‘Het was een zoektocht naar de beste voedingsbodem voor onze
volgende fase. Uiteindelijk bleek het Noorden de beste combinatie van eigenschappen te hebben.’
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Bouwstenen voor de chemie

Combinatie van factoren

Wat is er zo bijzonder aan wat Photanol doet? Het zijn niet zozeer de
dingen die ze maken, het is vooral de manier waaróp ze producten
maken: een bassin waarin blauwalgbacteriën rondzwemmen, zonlicht
erop en hop: de bacteriën gaan aan het werk. Zo leveren ze verscheidene
‘intermediate chemicals’, bouwstenen voor de chemie. Om precies te
zijn: organische zuren, die op hun beurt dienen als grondstof voor een
breed scala aan producten; geur- en smaakstoffen, bijvoorbeeld, maar
ook afbreekbare kunststoffen.
Mooi detail: Photanol stoot geen CO2 uit, maar gebruikt het integendeel als grondstof. Duurzamer wordt het niet.

Photanol is het laboratorium ontgroeid. De ontwikkelde technologie,
blauwalgbacteriën modificeren zodat ze bruikbare chemische bouwstenen gaan maken, heeft zich bewezen.
Next up: een proeffabriek. Die komt te staan op de site van Akzo Nobel
in Delfzijl.
Waarom kiest een startup uit Amsterdam uitgerekend voor Delfzijl?
De Bruijn hoeft er niet lang over na te denken: ‘Het Noorden heeft een
bijzondere combinatie van eigenschappen: strategische partners in de
chemie, moderne landbouw waarbij wij kunnen aansluiten, kennisinstellingen in de nabijheid en volop ruimte in het achterland.’

Veronique de Bruijn, CEO Photanol

PHOTANOL INSIDE?
‘Wij zullen nooit rechtstreeks cosmetica op de markt brengen, maar ik kan me wel een crème
voorstellen met een stickertje waarop staat ‘Photanol Inside’, zegt Véronique de Bruijn. Ze lacht
erbij, maar de gedachte is serieus te nemen: ‘Daarmee kan de producent van een merkartikel
laten zien dat hij duurzaam werkt. En dat is voor consumenten een doorslaggevend argument.’

Jan Martin Timmer, fondsmanager Investeringsfonds Groningen

PHOTANOL RAAKT DE VERGROENING IN HET HART
Jan Martin Timmer | Investment manager IFG
T +31 6 292 408 99 | E timmer@ifg.nl

Jens Ruesink | Investment manager Innovatiefonds
T +31 6 215 185 08 | E ruesink@nom.nl

Het Noorden wil vooroplopen in de vergroening van de chemie. De komst van een onderneming als
Photanol past perfect bij die ambitie, vindt Jan Martin Timmer: ‘Het raakt het in het hart, hè. Wat
Photanol doet is met bacteriën, CO2 en licht biologische bouwstenen produceren. Het is nu nog in een
prille fase, maar het heeft een enorme potentie. Als we dit kunnen, dan kunnen we echt duurzame
grondstoffen aan de wereld leveren en dat zou prachtig zijn.’
Wat gaf de doorslag voor Investeringsfonds Groningen om financiering te verlenen? ‘We onderzoeken
natuurlijk of de business case goed onderbouwd is, maar voor ons is het management team doorslaggevend. Wij stellen onszelf altijd de vraag: gaan deze mensen het waarmaken? Heeft dit team een
bovengemiddelde kans van slagen? Daarbij konden we in het geval van Photanol een dikke groene vink
zetten.’ Drie noordelijke fondsen besloten Photanol te financieren: Innovatiefonds Noord-Nederland,
GROEIfonds en Investeringsfonds Groningen. ‘Het is echt een Noord-Nederlandse effort’, concludeert
Jan Martin Timmer. ‘Niet alleen op het gebied van financiering trouwens. Het contact met Photanol
loopt al veel langer. In eerste instantie lagen de contacten bij Alex Berhitu en Errit Bekkering (NOM
Business Development). Errit heeft ons van veel technisch inhoudelijke kennis voorzien. Ook onontbeerlijk in de besluitvorming omtrent financiering.’
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Johan Visser, site director Akzo Nobel Delfzijl
Sytze Hellinga | Investment manager GROEIfonds
T +31 6 140 021 17 | E hellinga@groei-fonds.nl

VERGROENING VAN DE KETEN, DAT IS WAAR WIJ OP UIT ZIJN
‘Het is goed nieuws dat Photanol naar onze site komt. Wat Photanol voor Akzo Nobel interessant maakt, is
dat ze direct toewerken naar een product dat wij nodig hebben: azijnzuur. Tot nu toe moeten we nog een
tussenstap zetten: eerst tweede-generatie-suikers maken en die vervolgens omzetten in azijnzuur.’
Het contact tussen Photanol en Akzo Nobel in Delfzijl kwam tot stand via Marco Waas, director RD& I in
Amsterdam. ‘Marco en ik hebben een uitstekend contact, iedere donderdag houden we een korte ‘poten-op-tafel-sessie’. Daardoor kunnen we de Photanols van deze wereld een plek bieden, ingebed in onze
industrie. We hebben zulke ondernemingen graag dichtbij ons, want vergroening van de keten, dat is waar
wij op uit zijn.’
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Veertien locaties werden bezocht en onderzocht. De keuze
van Purified Metal Company (PMC) viel uiteindelijk op Delfzijl.
En dus huist daar vanaf 2020 het eerste bedrijf ter wereld
met een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode
om met asbest vervuild staalschroot te recyclen tot nieuwe
grondstoffen voor de staalindustrie.

Ze werkten samen bij een groot staalproductiebedrijf in het westen
van het land. Daar werden Jan Henk Wijma, Nathalie van der Poel
en Bert Bult op een dag benaderd door een handelaar die, tegen een
opvallend lage prijs, staalschroot wilde verkopen. Met asbest vervuild
staalschroot, zoals snel zou blijken. Ze gingen er niet op in. Wel maakte
het hen ervan bewust dat het vervuilde materiaal onverkoopbaar is
en daardoor gedumpt wordt. Want inderdaad, alleen al in Nederland
komen jaarlijks grote hoeveelheden met asbest vervuild staal beschikbaar. Gemiddeld zo’n tachtigduizend ton, ooit toegepast in onder meer
gebouwen, woningen, treinen, schepen en industriële installaties. Het
reinigen van vervuild staalschroot is lastig en kostbaar. Om die reden
verdwijnt het nagenoeg allemaal in ondergrondse stortplaatsen. Dat
moeten we niet willen, dacht het drietal ruim zeven jaar geleden.
Waarom bedenken we geen veilige en verantwoorde oplossing?
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Gepatenteerd proces
Inmiddels is het idee van destijds uitgegroeid tot een waar bedrijf:
Purified Metal Company, kortweg PMC. ‘We hebben een nieuw en
gepatenteerd proces ontwikkeld, waarmee verontreinigd staal kan
worden gerecycled tot een hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten’, vertelt algemeen directeur Jan Henk Wijma. ‘Een circulair
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proces, volledig opgebouwd uit bestaande technieken uit verschillende industrieën, dat de asbestvezel vernietigt waardoor het geen
gevaar meer vormt voor mens en milieu.’ In de zoektocht naar een
geschikte locatie voor een fabriek kwam, in 2014, ook NOM Foreign
Direct Investment in beeld. Het team van de NOM dat zich richt op
het aantrekken van (buitenlandse) investeringen beschikt immers
over een schat aan kennis over vestigingslocaties in Noord-Nederland.
‘Aan de hand van de gestelde criteria kunnen we al snel een shortlist
aanleveren met de best mogelijke vestigingslocaties’, zegt Sander
Oosterhof, manager Foreign Direct Investment en Business Development. ‘Bovendien kunnen we, door ons grote netwerk, bedrijven op de
betreffende locatie in contact brengen met relevante partijen. En dat is
ook exact wat in het geval van PMC is gebeurd.’

Kop en schouders
In totaal werden veertien mogelijke vestigingsplaatsen, verspreid over
heel Nederland, bezocht en onderzocht. Uiteindelijk bleven Amsterdam
en Delfzijl over. Er werd bewust gekozen voor de Noord-Groningse
havenstad. Maar wat gaf nu precies de doorslag? ‘Delfzijl stak er
gewoon met kop en schouders bovenuit’, benadrukt Jan Henk. ‘Omdat
er voldoende ruimte, voldoende elektriciteit en voldoende arbeidsaanbod aanwezig is. Maar vooral ook omdat de instanties in de regio,
zoals Groningen Seaports, de provincie Groningen en de gemeente
Delfzijl, uitstekend met elkaar samenwerken. De
lijntjes zijn heel kort. Niet onbelangrijk, want als
ondernemer kom je veel dingen tegen waar je
vooraf niet aan gedacht had of die je nog niet hebt
opgelost. Dan heb je al die partijen heel erg nodig.
In andere regio’s merkten we dat we soms van het
kastje naar de muur werden gestuurd.’

LOSSING VOOR VERVUILD STAAL
DELFZIJL STAK ER GEWOON MET KOP EN SCHOUDERS,
BOVENUIT VOORAL OOK OMDAT DE INSTANTIES IN DE REGIO,
ZOALS GRONINGEN SEAPORTS, DE PROVINCIE GRONINGEN
EN DE GEMEENTE DELFZIJL, UITSTEKEND MET ELKAAR
SAMENWERKEN
Tijdrovend en intensief
Nu een geschikte locatie was gevonden was het tijd voor een volgende
stap: het financierbaar maken van de fabriek. ‘Een tijdrovend en
intensief proces’, blikt Jan Henk terug. ‘We benaderden de NOM om
deel te nemen in de financiering van het project. Om de businesscase
te beoordelen en het beslissingsproces binnen de NOM in goede banen
te leiden werden Ruud van Dijk en Veronique Jeunhomme, respectievelijk Investment manager en Investment analist bij NOM Finance,
ingeschakeld. Hun inspanningen bleven niet zonder resultaat. De NOM
besliste als eerste om te financieren. ‘Mede door deze eerste stap
besloten, naast Jansen Recycling Group uit Dordrecht, aandeelhouder
van het eerste uur, ook NIBC Bank, de provincie Groningen, Groningen
Seaports en het GROEIfonds van het Economic Board Groningen in
PMC te investeren. Daarnaast is vanuit de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) een subsidie beschikbaar gesteld. BNG
Bank en Rabobank Utrecht en Omstreken complementeren de financiering. ‘Zelf waren we al snel overtuigd van de kwaliteit van het plan
en de manier waarop deze ondernemers ermee bezig waren’, vertelt
Ruud van Dijk. ‘Overal was over nagedacht, tot in de kleinste details.
Het hele verhaal zat gewoon heel goed in elkaar. Vandaar dat we ook
andere financiers over de streep wisten te trekken.’

Aanwinst
Een van die financiers is, zoals gezegd, het GROEIfonds. Investment
manager Sytze Hellinga van het GROEIfonds kende weinig twijfel om
geld in PMC te stoppen, zegt hij. ‘We hebben al in een vroeg stadium
besloten om mee te doen. PMC voldoet aan alle door ons gestelde
criteria. Allereerst is het een innovatief en duurzaam bedrijf met een
goed managementteam en een onderbouwd businessplan. Er wordt
een veilige en circulaire oplossing geboden om vervuiling tegen te
gaan en op jaarbasis de helft aan CO2 te besparen ten opzichte van
het reguliere proces. Daarnaast levert het ook nog eens 68 nieuwe
arbeidsplaatsen op. PMC mag daarom met recht een aanwinst voor de
regio worden genoemd.’ Afgelopen juli is gestart met de realisatie van
de fabriek aan de Oosterwierum, tussen het water en het zonnepark,
in Delfzijl. Naar verwachting wordt het in de zomer van 2020 werkend
aan PMC overgedragen.
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Ruud van Dijk | Investment manager
T +31 6 215 185 09 | E vandijk@nom.nl
Veronique Jeunhomme | Investment analist
T +31 6 557 116 27 | E jeunhomme@nom.nl
Sytze Hellinga | Investment manager GROEIfonds
T +31 6 140 021 17 | E hellinga@groei-fonds.nl
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FEITEN IN CIJFERS

GRONINGEN SEAPORTS
HAVEN VAN DELFZIJL

EEMSHAVEN

■
■
■
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Overslag: 5.857.000 ton
Oppervlakte: 1.477 hectare
Beschikbaar: 468 hectare
Lengte handelskade: 850 meter
Diepgang zeehaven: 9 meter
Diepgang binnenhaven: 5 meter

Overslag: 6.559.000 ton
Oppervlakte: 1.319 hectare
Beschikbaar: 275 hectare
Kadelengte Julianahaven: 2.300 meter
Kadelengte Beatrixhaven: 1.440 meter
Diepgang: 14 meter

In 2017 passeerden
6.334 zeeschepen,
4.584 binnenvaartschepen
en 1.371 passagiersschepen
de Eemshaven en de
haven van Delfzijl.
(GSP via de mail, 2018)

100>

DAIRY
1.693.385

koeien staan in 18.056 melkveebedrijven in Nederland.
Van dit aantal staan 4.707 bedrijven (26% van het totaal)
in Noord-Nederland, met gezamenlijk 527.815 koeien
(ruim 31% van het totaal). (CBS, 2017.)
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De Nederlandse Dairy industrie produceert 13 miljard kg melk
per jaar. (Propositie Holland – Dairy Valley (TopDutch), 2018)

internationale bestemmingen
kunnen worden bereikt vanaf

GRONINGEN
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STUDENTEN EN INWONERS
PROVINCIE FRIESLAND:
Aantal studenten woonachtig in:

PROVINCIE GRONINGEN:
•
•
•
•
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MBO: 19.211
HBO: 22.040
WO: 20.046
In de stad Groningen wonen 34.747 studenten.
Op een totaal van 202.810 inwoners in de stad,
heeft Groningen het hoogste percentage
studenten/inwoners van Noord-Nederland,
namelijk: 17,13%. (Allecijfers.nl, 2018)

•
•
•

MBO: 24.122
HBO: 19.153
WO: 2.568

PROVINCIE DRENTHE:
•
•
•

MBO: 17.132
HBO: 9.551
WO: 1.899

TOTAAL NOORD-NEDERLAND:
•
•
•

MBO: 60.465
HBO: 50.744
WO: 24.513
(CBS, 2018)

WATERTECH
Op de Watercampus in Leeuwarden zijn momenteel
in totaal 38 bedrijven gevestigd. Dat zijn 12 bedrijven
meer dan vier jaar geleden. In diezelfde periode
groeide het aantal werknemers van 192 naar 260.
(Buck Consultants International, 2018)

INVESTEREN IN
DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN
Internet of Things en sensortechnologie zijn populaire technologieën bij
mkb’ers in Noord-Nederland.

46%

Voor
van de respondenten is
Internet of Things relevant.

44%

Voor
geldt dit voor sensortechnologie.

Relevant maar nog
niet actief mee bezig

Relevant en
actief mee bezig

Internet of Things

19%

27%

Sensortechnologie

16%

28%

CULTUUR
De afgelopen 10 jaar zijn al 32 NOMMERS verschenen, met
1.280 pagina’s aan informatie over de economische ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven en werken in
Groningen, Friesland en Drenthe. Wil je nog eens (digitaal)
bladeren door deze edities?
Ze zijn allemaal te vinden op onze nieuwe website!

EXTERN SAMENWERKEN
VOOR ONTWIKKELING
VAN INNOVATIES

● In 2018 hebben 40.288 mensen genoten van de 162 artiesten
die optraden tijdens Eurosonic Noorderslag. Deze artiesten waren
afkomstig uit 24 verschillende landen. (DVHN, 2018)
● Met 103 paarden en 100.000 bezoekers is De Stormruiter de
grootste Nederlandse theaterproductie van 2018. (LC, 2018)
● Het TT Festival in de stad Assen heeft dit jaar 160.000 feestvierders
mogen ontvangen. (RTV Drenthe, 2018). De racedag van de
88e editie van de Dutch TT, zondag 1 juli 2018, werd door 105.000
toeschouwers bezocht. (DVHN, 2018b)

Betrokkenheid bij een innovatienetwerk,
innovatie(test)omgeving of incubator/accelerator

Percentage
Monitor 2018

Innovatienetwerk (zoals Healthy Ageing Netwerk,
Water Alliance, Health Hub Roden of Region of Smart Factories)

23%

Innovatie(test)omgeving (zoals Entrance, Wetsus of Healthy
Ageing Campus)

15%

Incubator of accelerator (zoals Ondernemersfabriek Drenthe,
VentureLab North, Inqubator of Cube050)
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10%

BRONNEN:
Allecijfers.nl, 2018. https://allecijfers.nl/gemeente/groningen/#bevolking CBS, 2017. • https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/50/bedrijven-per-grootteklasse-van-het-aantal-melkkoeien CBS, 2018. • http://statline.
cbs.nl/StatWeb/publication/?PA=71450ned DHVN, 2018. • http://www.dvhn.nl/cultuur/Ruim-40.000-bezoekers-voor-Eurosonic-Noorderslag-22839115.html DVHN, 2018b. • https://www.dvhn.nl/drenthe/TT-verwelkomt-meer-bezoekers-dan-voorgaande-jaren-23329074.html • Buck Consultants International, 2018. http://www.bciglobal.com/data/file/Inventarisatie%20en%20meerwaarde%20van%20campussen%20
in%20Nederland%20-%205%20juni%202018.pdf LC, 2018. • https://www.lc.nl/friesland/Achter-de-schermen-bij-De-Stormruiter-6-%E2%80%98Niet-piepen-je-wou-toch-zingen%E2%80%99-23512503.html
RTV Drenthe, 2018. • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/136428/TT-Festival-trekt-160-000-bezoekers • https://www.snn.nl/over-snn/snn-als-dienstverlener-subsidies/noord-nederlandse-innovatiemonitor
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INTERNATIONALE ACQUISITIE
WATERTECHNOLOGIEBEDRIJVEN
Natuurlijk focust de NOM primair op versterking en uitbreiding van de Noord-Nederlandse
economie. Maar wie internationale bedrijven warm wil maken voor vestiging in onze regio,
kan het beste beginnen bij Holland-branding. Zeker als het gaat om watertechnologie.
Projectmanager Reinder de Jong van het team Foreign Direct Investment (FDI) legt uit waarom.
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- NEDERLAND SECOND
De grote internationale watertechnologiebeurzen zijn voor het FDIteam gewilde vijvers om te vissen naar interessante acquisities voor
Noord-Nederland. Daarom stonden afgelopen maanden respectievelijk
de IFAT in München, de International Water Week in Singapore en
de WEFTEC in New Orleans op het programma. Net terug van het
waterkwaliteitsevent WEFTEC - een samenkomst van circa 1.000
water(technologie)bedrijven en meer dan 20.000 waterprofessionals benadrukt De Jong hoe belangrijk Holland-branding is. ‘Op dat soort
beurzen moet je groter denken dan je eigen regio, want juist dan maak
je kans als vestigingslocatie.’

Sterke troef
Hij noemt een praktisch voorbeeld: ‘We participeren samen met Water
Alliance doelbewust in het Holland-paviljoen en tijdens de WEFTEC
stond er op de achterwand een slogan over uitbreiding op de Europese
markt. Dat bleek raak! Het trok spontane aandacht van overzeese
bedrijven die doelgericht ingangen zoeken tot ons continent. Uit deze
gesprekken zijn zeker vier interessante leads voortgekomen. Voor
ons komt het er nu op aan om deze partijen naar Noord-Nederland te
leiden. Met de European Hub for Water Technology (zie artikel pag. 26,
red.) heeft onze regio natuurlijk een sterke troef in handen, dus zijn ze
eenmaal geïnteresseerd in Holland, dan is Noord-Nederland de tweede
stap.’

Persoonlijk contact
Over de leads kan De Jong nog niets prijsgeven. ‘Het zijn vertrouwelijke
gesprekken, waarbij we soms zelfs al een non-disclosure agreement
(NDA) ondertekenen. Potentiële acquisitiekandidaten willen concurrentie niet in de kaart spelen. Begrijpelijk, daarom werken wij altijd
zorgvuldig. Het opbouwen van een netwerk draait om vertrouwensrelaties en dat maakt het persoonlijke contact op die beurzen zo
waardevol. Door bewust hotels te kiezen vlakbij de beurslocatie, ontstaan er trouwens ook informeel mooie verbindingen. Zo trof ik bij het
ontbijtbuffet een CEO van een watercluster die me bij thuiskomst na
de WEFTEC al een mail had gestuurd, omdat hij graag een bedrijf wil
introduceren op de Nederlandse markt. Zo makkelijk kan het soms gaan.’

Slimme selectie
Naast Holland-branding - en daarna de trechter richting NoordNederland - is selectie vooraf ook onderdeel van de FDI-werkwijze.
‘Bij beursbezoek zitten wij een paar dagen middenin het krachtencentrum van potentiële acquisities, maar we willen onze kostbare tijd
vooral besteden aan echt kansrijke contacten’, benadrukt de project-

OP DAT SOORT BEURZEN MOET JE
GROTER DENKEN DAN JE EIGEN REGIO,
WANT JUIST DAN MAAK JE KANS ALS
VESTIGINGSLOCATIE.’
manager. ‘Dat is een serieuze uitdaging bij grote beurzen; alleen al de
IFAT trok dit jaar zo’n 100.000 bezoekers met ruim 3.000 exposanten!
Daarom doen we vooraf deskresearch en zetten we slimme software
in voor het selecteren van best potentials. Met die shortlist in handen
kunnen we tijdens het beursbezoek doelgericht werken en soms lukt
het om al vooraf afspraken in te plannen met de juiste mensen.’

NOM-criteria
Uitgangspunt bij de slimme selectie vooraf is dat potentiële acquisities
aan de NOM-criteria voldoen. De Jong: ‘Het is belangrijk dat bedrijven
al een zekere omvang hebben en succesvol opereren in hun thuismarkt, want dat zijn partijen die serieus kijken naar groei over
de grens. Bij ondernemingen van buiten ons continent letten we er
bovendien op dat ze al een klein begin hebben gemaakt met zakendoen binnen Europa. We weten dat de wens om zich hier te gaan
vestigen serieuze vormen aanneemt zodra ze de eerste business
hebben. En dan willen wij als Noord-Nederland natuurlijk vooraan
staan.’
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Productie is kansrijk
Als De Jong zijn huiswerk doet, let hij ook op andere indicatoren voor
kansrijke acquisities. ‘Denk aan kapitaalinjecties, de komst van een
nieuwe CFO of een situatie als de Brexit’, somt de projectmanager op.
‘En we letten ook op de inhoud. Zo vallen dienstverlenende ondernemingen vaak af, omdat zij hun werk prima op afstand kunnen
organiseren. In de watertechnologiesector maken we meer kans bij
productiebedrijven, zeker in combinatie met onderhoud. Die willen
immers graag dichter bij de klanten zitten. Kortom, analyse vooraf
helpt ons een lijst van duizenden bedrijven terug te brengen tot
een gekwalificeerde shortlist. Vervolgens doen wij ons best om op
strategieniveau met deze potentials in gesprek te komen en een lijntje
te leggen met Noord-Nederland.’

Reinder de Jong | Foreign Direct Investment manager
T +31 6 255 472 73 | E dejong@nom.nl
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GROOT LEMMER GAAT INNOVAT
Bruggenbouwer Groot Lemmer uit Heerenveen staat na de crisis vooraan nu de inframarkt weer
aantrekt. Hun geheim? Waar concurrenten vooral overleefden door werk tegen elke prijs binnen
te halen, richtte Groot Lemmer zich op kwaliteit, duurzaamheid en vernieuwing. Nu is het tijd om
die innovatiekracht te verzilveren.
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Het was directeur-eigenaar Eugène Dekker die een wezenlijke koerswijziging in gang zette nadat hij in 2010 het bedrijf overnam. Daarmee
loodste hij het bedrijf doelgericht door de crisis naar een bredere focus
en innovatieve aanpak. Toch spreekt Dekker in dit interview nadrukkelijk namens de hele onderneming. ‘Het is ons team van professionals
dat deze omslag binnen Groot Lemmer mogelijk heeft gemaakt’, stelt
Dekker. ‘Iedereen draagt bij aan wat we als bedrijf voor elkaar krijgen,
we doen het hier echt sámen.’
Dekker schat de doorpakmentaliteit in Friesland op waarde. Zelf komt
hij uit Den Haag en werkte jarenlang in de financiële sector in Rotterdam, waar ook een nuchter arbeidsethos heerst. ‘In Noord-Nederland
ervaar ik diezelfde sfeer van ‘niet lullen, maar poetsen’. Heel prettig.
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hier belangrijke waarden en daar
kan ik wat mee. Kijkend naar ons werkgebied zou een vestiging in het
midden van Nederland logischer zijn, maar de voordelen van Friesland
wegen absoluut op tegen de logistieke nadelen.’

Van tanker naar zeilschip
Dankzij de Noord-Nederlandse kracht blijft Groot Lemmer ook na de
aanstaande verhuizing behouden voor de regio. Sterker nog, het bedrijf
schuift slechts één perceel op aan de Innovatielaan in Heerenveen. ‘We
hoeven niet groter; verhuizen is voor ons vooral een uitgelezen kans
om het machinepark en de efficiency verder te verbeteren’, legt Dekker
uit. Met deze vernieuwingsslag in de productiehal en opslag zet Groot
Lemmer ook in haar onderkomen de puntjes op de i van een belangrijke
innovatieslag. Een slag waarmee het bedrijf van een relatief logge
tanker is getransformeerd tot een veel wendbaarder zeilschip.
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‘We hebben onze focus doelbewust verbreed van alléén hout naar
werken met hout, composiet, staal of een combinatie van deze materialen. Vanuit deze materiaalonafhankelijke positie zijn we als Groot
Lemmer in staat om eerlijke adviezen te geven en makkelijker mee te
bewegen met de vraag vanuit de markt. Elk materiaal heeft bepaalde
eigenschappen die in meer of mindere mate bij een situatie passen.
Wij kijken naar het doel, de eisen en de omgeving om tot een passend
advies te komen. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever natuurlijk zelf.
De ene keer wegen kosten zwaarder dan de wens van omwonenden,
de andere keer geeft duurzaamheid of onderhoud de doorslag.’

Slimme constructies
Opvallend zijn de voorbeelden waarbij stalen bruggen zijn bekleed met
hout voor een authentieke uitstraling. Bovendien kiezen Britten – in
Engeland zit ook een vestiging van Groot Lemmer – in elke natuurlijke
setting standaard voor houten bruggen. ‘Wij waarderen zelf ook nog
steeds de esthetische schoonheid van hout en hebben met bijna een
eeuw ervaring alles in huis om slimme constructies te maken die de
levensduur bevorderen. Toch heeft juist het werken met staal en composiet ons de afgelopen jaren weer in de innovatieversnelling gezet.
Het geeft de mogelijkheid om meer met vorm te spelen en biedt weer
andere voordelen dan hout, zowel in de engineering als bij levensduur.’
Door de aandacht voor vernieuwing is software bij Groot Lemmer
minstens zo belangrijk als machines en technische vaardigheden. ‘Slim
gebruik van ICT en data is ook een punt waarop wij ons onderscheiden
in de markt’, stelt Dekker. ‘Via ingebouwde sensoren verzamelen we
gegevens over het ‘gedrag’ van bruggen, bijvoorbeeld bij veranderende

IEKRACHT
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temperaturen of belasting. Dat biedt inzichten tot verdere verbeteringen in de engineering en draagt bij aan passend onderhoud en een
langere levensduur. Ook bij de engineering richten we ons op een
geavanceerde ICT-omgeving, zodat we zoveel mogelijk relevante data
kunnen uitwisselen tussen de keten en opdrachtgevers.’

Oog voor de markt

BRUGGENBOUWER MET HOUTEN HART
Groot Lemmer geniet tegenwoordig vooral bekendheid als bruggenbouwer, maar het bedrijf begon bijna honderd jaar geleden als hardhoutspecialist in Amsterdam. De onderneming verkaste in de jaren
zestig naar Friesland en besloot waarde toe te voegen aan hun hout
door zelf bruggen te gaan bouwen. Nog steeds zijn de houten fiets- en
voetgangersbruggen een specialiteit van Groot Lemmer; al bouwt het
bedrijf inmiddels ook kwaliteitsbruggen voor licht verkeer gemaakt
van composiet, staal of een combinatie van materialen. Bovendien
geniet de eigen hardhoutgroothandel anno 2018 ook nog volop faam
om de kwalitatief goede voorbewerking voor de bouwsector.

Groot Lemmer exporteert bruggen en sluisdeuren naar alle omliggende
landen in Europa. Nu de inframarkt aantrekt, staat het bedrijf vooraan
als speler in de grond-, weg- en waterbouw. ‘Al richten we onze pijlen
ook weer op vlonders en galerijen voor de Nederlandse woningbouw,
want die markt trekt eveneens flink aan. De stappen die nodig zijn
om onze innovatiekracht te verzilveren – van marketing en sales tot
materiaalinkoop, voorraadbeheer en een flexibel team – maken we
mede mogelijk door een financiering van de NOM. Een partner die als
verbinder in Noord-Nederland past bij die manier waarop wij onze
doelen willen realiseren: nuchter, doortastend en met oog voor de
bewegingen in de markt.’

NOM, investment manager Ruud van Dijk
Groot Lemmer is zich ook in de crisisjaren blijven richten op
kwaliteit, duurzaamheid en vernieuwing. Nu de markt weer
aantrekt, is dit hét momentum om vooraan te staan in de
infra- en woningbouwmarkt. Met onze financiering krijgt het
bedrijf de ruimte om daarin door te pakken.
Ruud van Dijk | Investment manager
T +31 6 215 185 09 | E vandijk@nom.nl
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ZET DE EERSTE STAP MET HET ASSESSMENT
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WWW.ROSF.NL
Slimme producten in slimme fabrieken. Dat wordt de succesformule voor de maakindustrie, overal in de
wereld. Maar wat is dat eigenlijk; slim? De ondernemers van het noordelijke consortium Region of Smart
Factories hebben het antwoord verpakt in een handig online assessment. Dat is ook slim, vinden zij.
Een assessment is eigenlijk een meetlat. Je kan er mee vaststellen hoe ‘slim’ je eigen bedrijf is en welke
stappen je kunt zetten om een echte Smart Factory te worden.
Maar pas op! Grote kans dat je niet in de bovenste regionen eindigt. Maar dat geldt voor veruit de
meeste bedrijven. We zitten niet voor niks midden in de 4e industriële revolutie. Er is werk aan de winkel.
Het Smart Factory assessment helpt je om de eerste stappen te zetten.

HOE WERKT HET SMART FACTORY ASSESSMENT?
•

Ga naar: https://rosf.nl/assessment/

•

Kies je taal

•

Vul het assessment in (Waar sta je nu? Wat is je ambitie?)

•

Geef per competentie aan hoe belangrijk deze is voor het succes van je bedrijf
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Daarna krijg je de resultaten te zien, gerangschikt naar prioriteit

HOU JE MEER VAN GAMEN? ER IS OOK
EEN GAME-VARIANT. DEZE VIND JE HIER:
WWW.SMARTFACTORYGAME.NL

De beste versie van jezelf
Het Smart Factory assessment is een hulpmiddel om op hoofdlijnen
een Industrie 4.0-strategie vast te stellen. Niet meer, maar zeker
ook niet minder. Heb je het assessment ingevuld en wil je meer?
De technologie-aanbieders uit de RoSF-groep, allemaal noordelijke
mkb-bedrijven, zijn zich aan het specialiseren om productiebedrijven
(uit de maakindustrie en de procesindustrie) om te bouwen tot smart
factories. Via de website (of Hans Praat zie contactgegevens onderaan
deze pagina) kun je contact met ze opnemen.

Credits
Ere wie ere toekomt. Het Assessment is opgesteld door fanatieke
ondernemers uit de RoSF-groep. ‘Van bedrijven, voor bedrijven.’
Zij hebben er menig avond aan besteed. De harde werkers zijn Anno
Cazemier (van Bureau Langhout en Cazemier), Jan Post (Philips), Kjeld
van der Schaaf (KxA), Wilbert van der Eijnde (projectteam RoSF), Joost
Schut (KE-Works), Jelle Jansma (Elfskot), Theodoor de Jonge
(Centraal-staal) en Lars de Groot (Demcon). De coördinatie is in
handen van NOMmer Hans Praat.
... er is zelfs een offline versie
van het assessment ontwikkeld.

Hans Praat | Business developer

Die is reuze!

T +31 6 215 184 93 | E praat@nom.nl
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SHARKMARK MAAKT ORGANISATIEVERBETERING LEUK EN PRAKTISCH
Medewerkers spelenderwijs het verbeterpotentieel van hun organisatie laten ontdekken, ontwikkelen
en bestendigen. Dat is in de kern het concept van SharkMark. Na een intensieve begeleiding door Flinc
is het softwarebedrijf uit Groningen klaar om de (internationale) markt te bestormen.
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WWW.SHARKMARK.COM
Organisatieverbetering en procesoptimalisatie. Nee, het zijn nu niet
bepaald populaire onderwerpen op verjaardagen of recepties. Maar
ook mensen die dergelijke trajecten hebben doorlopen zijn vaak niet de
beste ambassadeurs. En dat terwijl medewerkers de verbeterexperts
bij uitstek zijn. Spreek je met diezelfde personen echter over sport
en spel, dan ontstaat er een totaal andere dynamiek. Dan worden ze
welwillend en enthousiast. Vanuit die gedachte richtte Lammert van
der Wal het bedrijf SharkMark op. SharkMark, gevestigd in de stad
Groningen, maakt mobile games als tool voor organisatieverbeteraars
zoals managers, consultants en trainers. ‘We ontwikkelen zogeheten
serious games, bedoeld om de verbeterexpertise van medewerkers te
mobiliseren en vooral ook om organisatieverbetering leuk en praktisch
te maken’, verduidelijkt Lammert. ‘Alles wijst erop dat een game
mechanismen bevat die de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid
van mensen verhogen. Dat zorgt er voor dat informatie beter en langer
beklijft. Met SharkMark proberen we daar zo optimaal mogelijk gebruik
van te maken.’

Veel potentie
Een pilot bij het UMCG toonde overduidelijk aan dat het concept
over veel potentie beschikt. Nu was het zaak om de producten marktgereed te krijgen en succesvol bij de doelgroep onder de aandacht te
brengen. Een goede ondersteuning was daarbij meer dan welkom.
Lammert werkt al sinds de start alleen en liep na verloop van tijd tegen
de grenzen van zijn capaciteit aan. Maar bovenal had SharkMark, om
de producten door te ontwikkelen en de groeiambities verder uit te
rollen, extra financiering nodig. Via Triade (het investeringsfonds van
het UMCG), één van de aandeelhouders van zijn bedrijf, kwam hij
in contact met Flinc. Wat volgde was een intensieve en vruchtbare
samenwerking. ‘Er lag wel een businessplan, maar dat was nog niet
investor ready’, zegt coördinator Ellen Ploeger van Flinc. ‘Dus voordat
we het bedrijf konden matchen met financiers moest het plan nog
flink worden aangescherpt. Aan de gedrevenheid van Lammert zou
het niet liggen, merkte ik al snel. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen
en kan zich ergens in vastbijten. Bovendien is hij Lean Six Sigma Black
Belt gecertificeerd, een bewijs dat hij aantoonbare en recente ervaring
heeft in het uitvoeren van verbetertrajecten. Hij begrijpt wat er binnen
organisaties leeft en speelt. Zijn inhoudelijke achtergrond sluit dus
goed aan op de producten die SharkMark wil aanbieden. De aansluiting op de markt daarentegen was op bepaalde onderdelen voor
verbetering vatbaar.’

Verdienmodel
Lammert en Ellen gingen van afspraak naar afspraak. Voortdurend
werd het concept getoetst bij potentiële doelgroepen. En steeds
weer moest het businessplan worden aangepast. ‘Bij elke keuze die ik
moest maken, werd ik door Ellen uitstekend geholpen’, blikt Lammert
terug. ‘Het was een krachtige samenwerking, waarin we elkaar snel
begrepen. Ellen is altijd in het concept blijven geloven. Dat heb ik
enorm gewaardeerd. Een voornaam aandachtspunt in onze sessies
was het verdienmodel. Excel is gewillig, waardoor je je al snel rijk
rekent. Maar de klant moet het wel willen betalen. Zo kwam ik in

eerste instantie met een kostbare vierdaagse training met daarachter
ook nog eens een dure licentie. Daar bleek de markt echter niet op te
wachten. Na veelvuldig sparren zijn we uiteindelijk uitgekomen op de
verkoop van abonnementen op basis van het aantal spelers van de
betreffende game.’

Geslaagde financiering
Een volgende stap was het zoeken naar de juiste financiers. Flinc beschikt daartoe over een groot netwerk van investeerders. ‘Het begint
altijd met kijken naar wat een ondernemer nu precies nodig heeft’, legt
Ellen uit. ‘Vervolgens ga ik onderzoeken welke investeerder daarbij
past. Tijdens dit traject is door Lammert een teaser gemaakt, die is
ingezet om de interesse van investeerders te wekken.’ Met succes,
want naast Triade toonden ook Stichting Telematica en G-Force Capital
zich bereid in SharkMark te stappen. Fondsmanager Marco de Jong
van G-Force, een fonds voor starters in de ICT-sector in de provincie
Groningen, was meteen enthousiast, zegt hij.’ Een heel sterk concept
dat maximaal inspeelt op twee belangrijke trends: gamification en het
operationaliseren van strategieën. Daarnaast is het schaalbaar, waardoor het concept ook internationaal eenvoudig uit te rollen is. Maar
minstens zo belangrijk is het geloof in de ondernemer. Lammert heeft
een mix van expertises in zich die je maar zelden tegenkomt.’
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JUNGOO Lean
Onlangs lanceerde SharkMark de game JUNGOO Lean, de opvolger
van het enkele jaren geleden ontwikkelde Lean Scene Investigation.
In JUNGOO Lean, een combinatie van crowdsourcing en gamification,
helpen de deelnemers een lean consultant op een speelse manier orde
op zaken te stellen in de eigen organisatie. De FTE Groep uit Utrecht
heeft al aangegeven de game als tooling te gaan gebruiken en in hun
trainingen te verwerken. Met de consultancyfirma, met ruim 100 consultants in dienst, heeft SharkMark recent een partnership getekend.

Ellen Ploeger | Coördinator Flinc
T +31 6 481 779 08 | E ploeger@flinc.nl
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