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Ontwikkelen en loslaten
In het afgelopen half jaar heb ik veel mensen ontmoet. Waaronder 
een aantal mensen die eerder bij de NOM hebben gewerkt. Zo 
sprak ik een oud-collega die zich 20 jaar geleden verzelfstandigde 
met een klein stukje uit de NOM portefeuille. Daar is het mooie 
bedrijf Newion Investments uit voortgekomen. Recent bestond de 
Noordelijke Productiviteits Alliantie (NPAL) 10 jaar. Vijf jaar geleden 
hebben we NPAL losgelaten. Na aanvankelijk koudwatervrees 
hebben ze zich verder ontwikkeld tot de enthousiaste stichting die 
het nu is. NPAL is van grote betekenis voor de concurrentiekracht 
van de industrie in Noord-Nederland. 

Groeien
Startende ondernemers kunnen met hulp van Flinc werken aan 
een succesvolle pitch voor investeerders. Vaak een intensief en 
soms ook confronterend traject. Flinc levert zo een bijdrage aan de 
groei en ontwikkeling van ondernemers. Hierin ligt ook de kerntaak 
van de NOM besloten. Het voorwaarden scheppen en aanjagen 
van een optimaal ondernemersklimaat in het Noorden. Zodat 
ondernemers op eigen kracht verder groeien.

Al 45 jaar helpen we ondernemers vooruit. Voor korte of langere 
tijd. Soms is de samenwerking zo vanzelfsprekend dat je haast 
zou denken dat we als vaste partners met elkaar verbonden zijn. 
Hoewel we in die vanzelfsprekendheid ook scherp naar elkaar 
moeten blijven. Het is echter nooit de bedoeling dat een bedrijf tot 
in het oneindige onderdeel is van de NOM portefeuille.

Loslaten
Kort of lang. Uiteindelijk is het doel om elkaar na de ontwikkeling 
weer los te laten. Niet in de zin van ‘red je nu zelf maar’, maar vooral 
‘als je ons weer nodig hebt weet je ons te vinden’.

boonstra@nom.nl
      @dinaboonstra
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ONZE PARTNERSHIPS
Samenwerken door ons als partner te verbinden aan anderen vinden wij belangrijk. 
Op nom.nl laten we zien aan welke partijen wij ons verbinden. En lees je waarom.
 
www.nom.nl/over-ons/partners
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<  Marco en Ria Kramer  >
Boven in beeld: Diederik Jongema

De accountant (Bentacera) van de Kramers wees hen op de Friese 
Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) toen ze nog een klein deel financie-
ring nodig hadden voor hun plannen. ‘Door het succes in Heerenveen 
konden we eigen geld investeren en hadden we deze keer ook de 
bank mee, maar de FOM gaf de doorslag’, vertelt Marco. ‘Tijd om zelf 
nog even door te sparen was er niet, omdat de kans te groot was dat 
er een concurrerend trampolinepark zou openen. Wij wisten precies 
wat we wilden, hadden na weken rondrijden ook een geschikte plek in 
Drachten gevonden én hadden de zegen van de gemeente. Dan ben je 
heel blij als de financiering vlot rond is.’

Gouden kans
Het echtpaar Kramer uit Bolsward heeft duidelijk feeling voor de groei-
ende trampolinetrend, die tot 2017 nog nauwelijks in Noord-Nederland 
was doorgedrongen. Zelf ontdekten ze het bestaan van deze parken 
bij toeval in het westen, toen een gepland dagje aan de kust dreigde 
te verregenen. Online zocht de familie een alternatief en beide zoons 
– toen 11 en 6 jaar – zagen trampolinespringen wel zitten. Na afloop 
van de springsessie waren Marco en Ria net zo enthousiast als hun 
kinderen, zij het om een andere reden. ‘De jongens wilden dit vaker en 

Het trampolinepark van Marco en Ria

Kramer in Heerenveen bleek zo’n succes, 

dat ze haarfijn aanvoelden dat ze gauw

los moesten met een tweede vestiging 

van Jumpstyle in Friesland. ‘Het was 

spannend, want ook andere partijen roken 

hun kans’, weet het ondernemersechtpaar. 

‘Gelukkig konden we op tijd doorpakken 

dankzij het laatste stukje financiering

van de FOM.’ Afgelopen december ging 

het dubbel zo grote Jumpstyle-park in 

Drachten open.

ONDERNEMERSECHTPAAR KRAMER
SPRINGT VOL IN TRAMPOLINETREND 5
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Jumpstyle-Pro  >

Ze hebben het concept heel goed
doordacht en zijn enorm gedreven.
Het is bovendien een groot pluspunt
als je in deze tijd kinderen met plezier
laat bewegen.
Diederik Jongema, Investment Manager FOM

toen wij ontdekten dat er in het noorden alleen maar een trampoline-
park in Groningen was, wisten we meteen: dit is een gouden kans!’

‘Een kans die bovendien op het goede moment kwam’, vertelt Marco, 
die toen al twintig jaar een succesvol schildersbedrijf runde. ‘Wegens 
schouderklachten oriënteerde ik me op ander werk voor de toekomst. 
Bij het trampolinepark voelde ik heel sterk: dit is het!’ Ook Ria – die 
een HR-functie had bij een grote supermarktketen – zag de mogelijk-
heden en het echtpaar pakte het grondig aan. ‘Eerst zijn we met onze 
jongens bijna alle parken in Nederland langs geweest. Zo ontdekten 
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Diederik Jongema  |  Investment Manager FOM

T +31 6 557 122 96  |  E jongema@fom.frl

WWW.JUMPSTYLE.NU

we wat voor de kinderen belangrijke elementen zijn, maar ook wat 
ouders graag willen. We deden inspiratie op en zagen ook hoe het nog 
beter kon. Zo konden we het bij onze eerste Jumpstyle-vestiging in 
Heerenveen meteen goed aanpakken.’

Alles moet kloppen
‘Het is opvallend hoe hoog Marco en Ria de veiligheid, kwaliteit en 
klantbeleving in het vaandel hebben’, zegt Investment Manager 
Diederik Jongema van de FOM. ‘Ze hebben het concept heel goed 
doordacht en zijn enorm gedreven. Het is bovendien een groot 

pluspunt als je in deze tijd kinderen met plezier laat bewegen. Al die 
facetten samen maken dat wij vol vertrouwen hebben geïnvesteerd 
in de tweede vestiging van Jumpstyle in Drachten.’ Voor de Kramers 
is het vanzelfsprekend dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben. ‘Bij 
uitjes als deze moet alles kloppen. Onze klanten verdienen een fijne 
tijd en we zien hen graag terugkomen.’

Jumpstyle biedt daarom plezier voor de kinderen – van klein tot
groot – maar ook gezelligheid voor de ouders. ‘Van een goede
kop koffie tot een comfortabele bank, van zicht op je kinderen tot 
vriendelijke medewerkers: alles wat wij zelf belangrijk vinden als
gezin, bieden wij ook aan onze klanten’, legt het stel uit. ‘Dat kunnen 
we waarmaken, omdat we vanaf het begin een goed en zeer flexibel 
team hebben. Iedereen heeft iets met kinderen, er staan ervaren 
begeleiders bij de trampolines en we zijn allemaal bereid om aan te 
pakken. Het werk zien en doen wat nodig is, dat vinden we belangrijk 
en daarom werken we zelf net zo hard mee.’

Vrije ondernemer
De Kramers prijzen zichzelf gelukkig dat ze op tijd zijn afgehaakt 
van het oorspronkelijke plan om een franchisepark te worden. ‘We 
dachten eerst aan franchise vanuit de behoefte aan enige zekerheid. 
Tot we beseften dat je dan aan alle kanten gebonden bent. Wij hebben 
uitgesproken ideeën en dan moet je vrije ondernemer zijn. Gelukkig 
kregen we die kans dankzij onze eerste investeerder, een klant van 
het schilderbedrijf die geloofde in Jumpstyle. De banken durfden het 
toen nog niet aan, het concept was te nieuw voor Friesland. Natuurlijk 
vonden we het zelf ook spannend, maar het kon bijna niet missen dat 
een trampolinepark hier net zo’n succes zou zijn als elders in het land.’

Het positieve onderbuikgevoel van Marco en Ria klopte: vanaf de 
opening van de vestiging in Heerenveen in de zomer van 2017 liep 
het meteen storm. ‘Die eerste fase was nog wel een leerproces’, 
vertellen de ondernemers. ‘Vooral de systemen voor reservering en de 
kassa hebben we flink gestroomlijnd. Onze website moet goed zijn, 
maar om ons te vinden, zijn sociale media hét kanaal. Kinderen zien 
filmpjes online en komen naar Jumpstyle omdat ze dat ook willen. 
Liever één goede vlogger in je zaak dan tien advertenties in de krant. 
Dat zien we nu ook weer in Drachten, waar we het park twee keer zo 
groot hebben gemaakt en waar het sinds de opening in december ook 
moeiteloos vol stroomt.’

Naast free jumping, kinderfeestjes en groepssessies voor scholen, 
biedt Jumpstyle ook lessen in free running en trampofitness.
Zie www.jumpstyle.nu, waar naast vestigingen Drachten en Heerenveen 
ook het zelfstandig trampolinepark in Assen wordt genoemd, waarmee 
de Kramers een online samenwerking hebben.
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‘BLIJVEN
WERKEN
VANUIT
CREATIEVE
HONGER’
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ONDERNEMERS IN ONTWIKKELING

Tim Laning | Grendel Games:

Hoe beweeg je zelf mee als het bedrijf groeit? In deze rubriek vertellen
ondernemers over hun veranderende rol en hoe zij daarmee omgaan.



Groei gaat bij Grendel Games vooral over inhoudelijke ontwikkeling, 
innovatie en schaalbare producten, want Tim en zijn compagnon 
hebben nooit gestreefd naar een groot bedrijf. ‘Wij kiezen heel bewust 
voor een team van maximaal twintig mensen’, vertelt de commercieel 
directeur, die eigenlijk niets liever doet dan zijn creatieve honger stillen. 
‘De manier waarop we bij Grendel werken, is lastig houdbaar met een 
bedrijf van vijftig of honderd mensen. Ons team is heel organisch 
gegroeid. Daardoor konden Jan-Jaap en ik vrij makkelijk meebewegen 
en extra taken oppakken die ons van nature goed passen. Hij in de 
operationele processen, ik aan de commerciële kant.’

Dichtbij de kern
Bij Grendel staat alles in het teken van creativiteit, technisch vernuft 
en vakmanschap. Het bedrijf ademt wat de oprichters ook ademen. 
‘We zijn allemaal intrinsiek gemotiveerd en hongerig om datgene waar 
we goed in zijn naar een steeds hoger niveau te tillen. Daarom nemen 
wij graag mensen aan die slimmer en beter zijn dan wij’, lacht Tim. 
‘Het combineren van creativiteit en technologie is echt een voorrecht, 
zeker als het gaat om producten die maatschappelijk van betekenis 
zijn. Als commercieel directeur werk ik altijd vanuit dat gevoel van 
creatieve honger en bevlogenheid. Daar wil ik dichtbij blijven, want dat 
is de kern van Grendel.’

De grootste uitdaging vond Tim het vinden van een passende 
businessvorm voor alle goede ideeën. ‘In het prille begin werkten we 
vooral in opdracht, maar toen was er te weinig ruimte om echt zelf
te ontwikkelen en om innovatief te groeien. Nu maken we bij Grendel
alleen nog producten in een gelijkwaardig samenspel met partners. 
Met vallen en opstaan hebben we geleerd om passende verdien-
modellen te vinden. Het begint al met doordachte acquisitie. Dat heb 
ik echt moeten opbouwen. Wat mij hielp, was sparren met de juiste 
mensen. Met ondernemers uit de internationale game industrie, maar 
doelbewust ook met andere sectoren. Dan krijg je nieuwe perspectieven.’

Prikkels en kruisbestuiving
Nieuwe perspectieven zijn essentieel voor de ‘seriously entertaining 
games’ die Grendel ontwikkelt en waar Tim nog steeds een actieve rol 
in speelt. ‘Om te netwerken vlieg ik toch al de hele wereld over. Ik wil 
zoveel mogelijk prikkels opdoen en ontdekken wat er leeft in de sectoren 
waar wij voor ontwikkelen. Dat doe ik door met de juiste mensen te 
praten en veel te lezen, maar ook door beurzen en congressen te be-
zoeken. Het hoort erbij om bovenop technologische ontwikkelingen te  
zitten, al gaat het voor ons vooral om de kruisbestuiving: hoe creatief 
ben je om bepaalde mogelijkheden in te zetten voor het bereiken van 

een totaal ander doel. Dán krijg je de bijzondere producten die wij 
maken.’

‘Psychologie en sociologie spelen een belangrijke rol in ons werk. 
Ervoor zorgen dat onze doelgroepen – van topchirurgen tot moeilijk 
lerende kinderen – onze serious games zó graag spelen, dat ze moei-
teloos blijven leren en zich ontwikkelen. Wij zijn sterk in de combinatie 
van spel, inhoud en (werk)cultuur, mede dankzij ons wereldwijde 
netwerk van domeinspecialisten. Zo krijg je die unieke combinatie van 
creativiteit, technologie en inhoud. Vooral in health care heeft ons dat 
al ver gebracht. Wat begon met de ontwikkeling van een game voor 
operatievaardigheden op de Nintendo Wii in opdracht van het UMCG, 
heeft uiteindelijk geleid tot samenwerking met een wereldleider in
robotchirurgie, waarmee we al enkele jaren aan een baanbrekend
– nog geheim – nieuw product werken.’

Schaalbaarheid is het geheim
Tim is er trots op dat een klein bedrijf in Leeuwarden in staat is tot 
het maken van grootse producten van wereldniveau. ‘Het geheim is 
focus en schaalbaarheid. Wij hoeven niet met honderd man aan veel 
verschillende opdrachten te werken. Wij zetten onze creativiteit en 
kwaliteiten heel doelgericht in, zodat we met een bescheiden team 
van bevlogen professionals producten maken waar wereldwijd tien-
duizenden gebruikers mee gaan werken. Ook al is de omvang van ons 
bedrijf klein, deze insteek vraagt wel schaalbaar ondernemerschap. 
Eén van mijn grootste uitdagingen afgelopen jaren was om mee te 
groeien met het niveau van onze partners. Van regionale partijen naar 
internationale topspelers: dat vraagt echt om andere doelen, eisen, 
kwaliteiten, processen en manieren van onderhandelen.’

‘Het samenwerken met een bepaald type klanten is voor mij een 
belangrijke ontwikkelschool; daar scherp ik me aan. Jan-Jaap doet nu 
een MBA-opleiding, terwijl ik vooral leer van mijn netwerk en mijn spar-
ringpartners. Zo maak ik deel uit van een internationaal groepje met 
topmensen uit de game- en VR-industrie, die ik beschouw als men-
toren. We leggen elkaar specifieke uitdagingen in game design voor, 
delen de aangedragen oplossingen en gaan daar vervolgens over in 
debat. Het mooie daarvan is dat je vanuit verschillende perspectieven 
kijkt en ook leert van elkaars gedachteprocessen. Zo blijf ik mezelf 
als creatief ondernemer ontwikkelen en kunnen we met Grendel op 
topniveau producten maken.’

Nieuwsgierig naar de seriously entertaining business van Tim Laning 
en consorten? Kijk op www.grendelgames.com.

WWW.GRENDELGAMES.COMHet team achter Grendel Games ontwikkelt maatschappelijk relevante 

serious games die dankzij slimme entertainmentwaarde bijdragen aan 

betere gezondheidszorg, educatie en duurzaamheid. Medeoprichter

en commercieel directeur Tim Laning voelt zich ‘ondernemer tegen

wil en dank’, maar heeft met compagnon en operationeel directeur

Jan-Jaap Severs een modus gevonden waar het bedrijf zeer wel bij

vaart. ‘We nemen mensen aan die slimmer en beter zijn dan wij.’
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De Elfskot Product Configurator is het

verkoopkanaal van de toekomst. Met de

software kunnen fabrikanten uit de maak-

industrie hun complexe producten snel en 

foutloos verkopen, orders verwerken en 

zonder menselijke tussenkomst produceren. 

Online, want dat is hoognodig vindt Jelle 

Jansma, commercieel directeur van Elfskot, 

innovatieve softwareontwikkelaar uit

Drachten. ‘Slimme fabrieken vragen om

een andere manier van zakendoen dan

we traditioneel gewend zijn. Wij helpen

de maakindustrie concurrerend te zijn

én blijven.’

BIOBTX IS ALS
SJAKIE’S CHOCOLADEFABRIEK VAN
DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Het is een o zo doeltreffend proces. Want wat al te vaak als voordeel 
over het hoofd wordt gezien: met dat afvalplastic konden we tot nu 
helemaal niks, behalve verbranden. En doordat dit plastic, dankzij 
BioBTX niet meer de oven in gaat, maar wordt omgezet in nieuwe 
aromaten ofwel BTX (een combinatie van benzeen, tolueen en xyleen), 
wordt een sterke reductie van CO2 gerealiseerd.

CEO Pieter Imhof straalt als hij dit allemaal vertelt. Het verhaal van 
BioBTX klinkt als een sprookje maar het is zo feitelijk als maar kan. 
Het is een nieuwe en noodzakelijke werkelijkheid - immers, alles moet 
groen en duurzaam - die er geschapen wordt. Het is voor de scale-up 
BioBTX nu nog experimenteren in een proeffabriek op de Campus 
Groningen, maar vanaf 2023 begint het serieuze werk in een volwassen 
fabriek. Waar dat zal zijn is nog geen uitgemaakte zaak. Imhof: ‘De 
fabriek kan overal landen. Delfzijl is bij ons in the picture, maar het 
gaat om het grote plaatje. Aan- en afvoer spelen een rol, financiën, 
partners, personeel, noem maar op.’

Imhof houdt zich nu vooral bezig met én de nieuwe fabriek én de 
toepassingen voor de techniek die BioBTX hanteert. ‘Er is wereldwijd 
heel veel materiaal voor ons beschikbaar’, zegt Imhof. ‘Er worden 
enorme hoeveelheden plastic gedumpt of verbrand. We richten ons 
vooral op moeilijk te recyclen plastics zoals niet te scheiden plastic 
mengsels, meerlaagse materialen, zoals chipszakjes en de bladen van 
windturbines.’

BioBTX zou je wel de Sjakie’s Chocoladefabriek van 

de circulaire economie kunnen noemen. Overdreven? 

Natuurlijk, maar de metafoor geeft wel richting aan wat 

de chemische proeffabriek vermag: afvalplastics van 

de meest weerbarstige soort worden er afgebroken en 

de bouwstenen die dat proces oplevert worden gebruikt 

voor het maken van onder meer duurzame PET-flessen 

en duurzame supervezels.

Alle grote bedrijven willen de circulariteit
goed voor elkaar hebben. Ze helpen ons
daarom ook, ze zijn vaak geïnteresseerd.
Pieter Imhof, CEO BioBTX

BIOBTX IS ALS
SJAKIE’S CHOCOLADEFABRIEK VAN
DE CIRCULAIRE ECONOMIE
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Als geen ander kent Imhof het klappen van de zweep. Hij is ervarings-
deskundige want als chemicus bouwde hij bij technologiebeheerder 
Avantium ook aan expertise op het gebied van strategie en marketing 
en sales. BioBTX vliegt de toekomst dan ook via een brede startbaan 
aan en werkt onder andere samen met Teijin, dat BTX gebruikt als 
grondstof voor de supervezel Twaron en deze vezel zo van een duur-
zaam etiket wil voorzien. Imhof: ‘We hebben de hele keten in beeld, we 
werken samen met veel meer grote partijen. Maar nog niet iedereen 
wil genoemd worden.’

Waar BioBTX bouwstenen voor de chemie levert, zijn dit soort allian-
ties met grote partijen de bouwstenen voor uiteindelijk een fabriek. 
Imhof: ‘Alle grote bedrijven willen de circulariteit goed voor elkaar 
hebben. Ze helpen ons daarom ook, ze zijn vaak geïnteresseerd. 
Frisdrankmerken maken zelf de flesjes niet, maar als de leverancier 
van een bekend merk roept ‘ik wil die flesjes hebben waar BioBTX een 
rol in speelt’, dan gaat het allemaal sneller.’

Pieter Imhof geeft aan dat het er niet alleen om gaat die ene fabriek 
te bouwen. Het gaat veel meer om het bewijs leveren van de 
BioBTX-technologie, die de plastics verhit, de gassen uit de plastics 
opvangt en daarvan een combinatie van benzeen, tolueen en xyleen 
produceert. ‘Het is de intentie om in de toekomst meerdere fabrieken 
te bouwen of de technologie via licenties te verkopen’, zegt Imhof. Het 
is bovendien mogelijk om andere technologieën te integreren.
De techniek van BioBTX staat wereldwijd hoog aangeschreven. Bij een 
mondiale Sustainability Challenge behoorde het noordelijk initiatief tot 
de top-vijf als het om vernieuwende verpakkingen gaat. Het versterkt 
de belofte van BioBTX. Pieter Imhof: ‘Dit jaar gaan we grote stappen 
maken. We werken nu nog met een kleine groep. We moeten daarom 
focussen en daarbij hebben we de bewuste keuze voor afvalplastics 
gemaakt.’ En met een veelbetekenende glimlach: ‘Je moet focussen, 
maar je moet ook àlles doen.’

<  Nommer
 Jens Ruesink
 en CEO BioBTX
 Pieter Imhof  >

VIJF PARTIJEN
Vijf partijen (Carduso Capital, Lynnovation, Vries Beheer, NOM en Groeifonds van
Economic Board Groningen) besloten tot een nieuwe investeringsronde voor BioBTX.
Jens Ruesink, Investment Manager van de NOM:
‘Dit geld is vooral bedoeld om technologie te commercialiseren waarmee BTX (combinatie 
van benzeen, tolueen en xyleen) uit afvalplastic gemaakt kan worden. BioBTX is in een proef-
fabriek al langer bezig met vooral andere afvalstoffen, zoals glycerine, een bijproduct uit bio-
dieselproductie. Door die ervaring daalt het risicoprofiel. Met afvalplastics wordt een nieuwe 
route ontwikkeld en daarbij horen weer nieuwe risico’s. Op lab-schaal lukt het al, we weten 
dat het op grotere schaal moet kunnen, maar omdat het een nieuw proces is, moeten we dat 
proces leren beheersen. Als dat lukt, is het straks makkelijker mede-investeerders te vinden. 
En ligt er meteen een goed fundament voor de volgende fase, het bouwen van een fabriek.’
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IJzersterk en superlicht materiaal.

Thermoplastisch composiet biedt grote 

voordelen. Het is alleen lastig te verwerken 

tot eindproducten. De hoge kosten en het 

stevige energieverbruik maken het materiaal

bovendien minder aantrekkelijk.

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan een 

drastische verbetering daarvan onder de 

naam Luxovius.

Een vel met naast elkaar en kruislings over elkaar gelegde 
dunne, zwarte stroken koolstof vezels. Zo ziet het halffabri-
caat eruit dat machinebouwer Boikon uit Leek machinaal 
weet te produceren, na jaren van ontwikkeling en onderzoek. 
Het ziet er op het eerste gezicht niet spectaculair uit, maar 
vergis je niet: de grote vliegtuigbouwers van de wereld willen 
hier alles van weten. Deze bewerking van met koolstofvezels ver-
sterkt thermoplastisch materiaal herbergt in zich de belofte 
van kostenbesparing, milieuontlasting en kwaliteitsverhoging.

Boikon is gelukt wat anderen niet kunnen. ‘Tot nu toe werd 
deze techniek alleen handmatig uitgevoerd. Wij kunnen
het sneller, nauwkeuriger en variabeler. Zo krijg je een half-
fabricaat waarmee producten in verschillende vormen en 
afmetingen beter en rendabeler te maken zijn’, vertelt Jeroen 
Oosterhof, directeur eigenaar van Boikon.

Buiten autoclaaf
De voordelen van thermoplastisch composiet (wordt zacht bij 
verhitting) boven thermohardende composieten, zogeheten 
thermosets (blijven hard bij verhitting), zijn al langer bekend. 
De reden dat de inferieure thermosets veel meer worden ge-
bruikt, hangt samen met het kostenplaatje. Voor het vormen 
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van thermoplastisch composiet is een grote hoeveelheid energie in 
de vorm van warmte nodig. Het materiaal moet daartoe urenlang in 
een autoclaaf, een metersgrote drukkamer waarin het materiaal onder 
grote druk en hitte wordt gevormd.

Fokker ontwikkelde vijftien jaar geleden al een manier om het mate-
riaal buiten de autoclaaf te vormen, met behulp van een pers en veel 
minder energie. Alleen: dat lukte op laboratoriumniveau, maar niet 
op grotere schaal. Dus werd Boikon ingeschakeld. Oosterhof: ‘Jaren 
staken we er samen in, vanwege de grote beloften. Het was een grote 
puzzel en ik heb me best afgevraagd of het zou lukken om het ren-
dabel te krijgen. Het project raakte in een stroomversnelling toen die 
bekende grote Amerikaanse vliegtuigbouwer een jaar of zes geleden 
een bezoek bracht en grote interesse toonde.’

De machine die Boikon ontwikkelde, legt stroken tape naast elkaar 
en kruislings over elkaar en last ze aan elkaar. Als de vellen daarna 
verwarmd worden en de pers in gaan, ontstaat het oersterke en lichte 
materiaal waarin de industrie zo geïnteresseerd is. Extra voordeel:
thermoplastisch composiet is heel goed recyclebaar, in tegenstelling
tot de thermohardende variant.

Complete romp
Dat de aerospace-industrie dit project Luxovius nauwgezet volgt, ligt voor 
de hand. Niet voor niets is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
(NLR) betrokken. Bovendien valt te verwachten dat het superieure mate-
riaal ook in andere industrieën een warm welkom ontvangt. Denk aan de 
automotive-branche, de scheepvaart, aan alle takken van bedrijvigheid 
waar gewicht een bepalende kostenfactor is en sterkte een eis.

WWW.BOIKON.NL
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André Harmens  |  Business Developer

T +31 6 113 017 15  |  E harmens@nom.nl

‘Dat is iets waar wij nu mee bezig zijn’, zegt André Harmens. De Business 
Developer van de NOM werkt mee aan het interesseren van andere
bedrijven voor deze nieuwe productietechnieken. ‘Wij zien deze ont-
wikkeling als een prachtige kans om door middel van innovatie bedrij-
vigheid te stimuleren en daarmee werkgelegenheid in het Noorden. 
Daarom doet de NOM mee in Luxovius.’

Het lukt steeds beter om het materiaal in verschillende vormen te 
persen. Zo ontstaan vliegtuigonderdelen voor allerlei toepassingen.
De complete romp kan in wezen zo gemaakt worden, al is voor dat 
soort grote producten de autoclaaf nog wel nodig vanwege de wat 
betere hechting. Business Development Manager Kalong He (Boikon): 
‘Vliegtuigrompen worden nu nog gemaakt van aluminium, met
gebruikmaking van enorme hoeveelheden klinknagels. Stel je voor
dat dat niet meer hoeft …’

Digital Twin
Het door Boikon en Fokker ontwikkelde procedé om met koolstof-
vezels versterkt thermoplastisch composiet te maken, is helemaal 
nieuw. Dat betekent dat er geen regels en richtlijnen bestaan over 
trekkracht, sterkte, gewicht, elasticiteit en wat dies meer zij. Elke nieuwe 
vorm die in een vliegtuig gebruikt kan worden moet daarom apart 
worden gekeurd. Dat is de reden dat binnen Luxovius een Digital Twin 
wordt ontwikkeld. Het gaat daarbij om een simulatie van het proces 
op basis van gemeten parameters. Elke stap in het proces, elke milli-
meter van het materiaal, elke hoek, elke dikte, elke handeling wordt 
vastgelegd, zodat straks precies te berekenen is welke eigenschappen 
het materiaal heeft bij welke bewerking.

Rein Koppert, Projectmanager Composites, houdt zich intensief bezig 
met de Digital Twin. ‘Die geeft ons de mogelijkheid meer controle te 
hebben over het productieproces. We krijgen de mogelijkheid met de 
twin te testen wat er in werkelijkheid zal gebeuren. De bewijsvoering 
die we ermee creëren is essentieel.’

Boikon en Luxovius
Dat Fokker jaren geleden te rade ging bij Boikon voor het automatiseren 
van het productieproces is niet raar. Het Leekster bedrijf levert al bijna 
een kwart eeuw innovatieve machines en systemen aan vooral de 
voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de tabaksindustrie 
en de aerospace. Inmiddels werken ongeveer zeventig mensen in 
de moderne fabriekshal in Leek, waar robots rondrijden, complete 
fabriekslijnen worden getest en innovatie vanzelfsprekend is.
Toen Boikon in staat leek de productie van het halffabricaat voor 
thermoplastisch composiet te automatiseren, openden zich nieuwe 
mogelijkheden. Dat Fokker vaart wil maken met de ontwikkeling ligt 
voor de hand. Maar veel meer industrietakken kunnen met het nieuwe 
materiaal hun voordeel doen. Om te onderzoeken op welke manier die 
nieuwe markten bereikbaar zijn én om het productieproces verder te 
optimaliseren, werd Luxovius in het leven geroepen. Behalve Boikon 
en Fokker participeren ook het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart-
centrum, NHL Stenden en de NOM in Luxovius.
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Tot nu toe werd
deze techniek alleen
handmatig uitgevoerd.
Wij kunnen het sneller,
nauwkeuriger en
variabeler.

Jeroen Oosterhof,
directeur eigenaar van Boikon
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ZOEKT STRATEGISCHE PARTNER

Ondernemen doet Jan-Dirk van der Tol al 

sinds hij in 1992 afstudeerde en altijd samen 

met compagnons. Tot de agrarisch techneut 

in 2016 zelfstandig start met Feedtuber. Dat 

was geen bewust besluit, eerder een ontwik-

keling die voortvloeide uit de omstandighe-

den én een goed idee. Nu zoekt hij alsnog 

een partner die in het bedrijf wil stappen, 

want: ‘In je eentje heb je altijd gelijk, maar 

samen bereik je meer.’

Pas terugkijkend op zijn loopbaan beseft Jan-Dirk dat hij het 
samenwerken met compagnons altijd heeft opgezocht. ‘Nu ik 
alleen baas ben, mis ik een betrokken sparringpartner. Iemand 
die kritisch meedenkt en andere kwaliteiten inbrengt. Ik ben best 
goed in de commerciële kant van ondernemen, maar als ik eerlijk 
ben, ligt mijn hart bij technische ontwikkeling van machines. Zo 
is Feedtuber ook ontstaan. Het bedenken en bouwen van nieuwe 
machines is één ding, het verkopen ervan iets heel anders. Dat 
heb ik eerder gedaan, maar zou nu graag een partner hebben die 
vooral daar sterk in is. Een investeerder met hart voor de zaak én 
een passend netwerk.’

Flinc helpt hem bij deze zoektocht, als verbindende schakel 
tussen innovatieve startups en financiers. Al was het vinden van 
een investeerder een behoefte die pas in gesprek boven tafel 
kwam. ‘In eerste instantie ben ik met Bjorn Redmeijer rond de 
tafel gegaan omdat ik graag iemand met verstand van cijfers 
mee wilde laten kijken’, vertelt Jan-Dirk. ‘Het traject met Flinc was 
waardevol, omdat het stimuleert je hele onderneming goed door 
te lichten. Mijn prille samenwerking met een Duits bedrijf biedt 
mooie kansen – ik verkoop kleinere machines voor hen in de
Benelux, zij nemen mijn machines mee in hun netwerk – maar 
het is wenselijk om meer sporen uit te zetten. Dus zoeken we nu 
een strategische partner die Feedtuber verder mee wil opbouwen.’

Jan-Dirk van der Tol
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‘BEDENKEN EN BOUWEN IS ÉÉN    DING, VERKOPEN IETS ANDERS’

Oog voor machines
Het in Lemmer gevestigde Feedtuber is een nichespeler op gebied 
van technische systemen voor het zogenoemde inslurven* van
alle soorten veevoeders en biomassa. Dat gebeurt met hernieuwd 
ontworpen machines die zijn ontsproten aan het brein van een boeren-
zoon met een technisch hart. ‘Thuis op ons boerenbedrijf had ik als 
jongen alleen maar oog voor de machines’, lacht Jan-Dirk. Hij ging 
daarom werktuigbouwkunde studeren en begon na zijn studie een 
loonbedrijf met twee kompanen. ‘Een paar jaar later maakte ik kennis 
met een machine voor inslurven in Amerika en zag kansen om die in
Nederland en Europa op de markt te brengen. Mijn maten hadden daar 
wat minder interesse in, daarom besloot ik voor mezelf de kans te 
wagen.’

Al snel vond de Friese ondernemer een partner in Tsjechië die de 
Oost-Europese markt voor zijn rekening wilde nemen. ‘Samen hebben 
we bijna twintig jaar Eurobagging gerund. Tot de zoon van mijn
compagnon – die toen al bij ons werkte – zich wilde inkopen. Een 
slimme jongen die zijn plek zeer zeker verdiende, alleen: drie kapiteins 
op het schip zag ik niet zitten. Dus heb ik mijn aandelen in 2016 aan 
de zoon verkocht en ging me beraden op een volgende stap. Net in
die tijd werd ik benaderd door een opdrachtgever die behoefte had 
aan een inslurfmachine die minder breed was. Zijn idee sprak me aan 
en ik legde het voor aan de Tsjechen, maar zij wilden er niets mee 
doen. En zo besloot ik zelf te gaan ontwerpen.’

Concept heruitvinden
Jan-Dirk legde zijn ideeën bewust voor aan twee engineers van buiten 
de agrarische sector. ‘Het was nodig om een bestaand concept 
opnieuw uit te vinden’, legt hij uit. ‘Dit ging verder dan aanscherpen of 
verbeteren; de machine moest flink wat meters smaller worden en dat 
vroeg echt om een ander ontwerp. Mede door de frisse blik van twee 
andere techneuten en hun kwaliteiten in computertekenen zijn mijn 
ideeën aangescherpt en succesvol uitgevoerd. We hebben drie nieuwe 
machines ontwikkeld die minder ruimte innemen en praktisch zijn
in gebruik, ook omdat ze op de weg niet als tractor, maar als vracht-
wagen worden aangemerkt.’

Interesse voor de nieuwe machines is er volop. ‘Vanuit de agrarische 
sector én vanuit de groenverwerkershoek, omdat onze techniek ook 
geschikt is voor de keten van hergebruik van biomassastromen’, 

In je eentje heb je altijd gelijk,
maar samen bereik je meer.
Jan Dirk van der Tol, agrarisch techneut
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vertelt Jan-Dirk. Hij investeerde zelf in de prototypes, vanuit eigen ver-
mogen van de verkochte aandelen uit zijn eerdere bedrijf. ‘De bank is 
voorzichtig als het gaat om innovatieve machines in een nichemarkt’, 
merkte de ondernemer. ‘Ik heb al een aantal machines verkocht,
maar om alle kansen te verzilveren hoop ik via Flinc een risicodragende
investeerder te vinden. Iemand die echt enthousiast is over het product 
en een goed netwerk heeft.’

Juiste mensen en middelen
Zelf wil Jan-Dirk zich blijven focussen op innovatie. ‘Goed luisteren 
naar klanten en hun wensen en behoeften vertalen in technische ideeën: 
dat is waar ik het beste in ben en wat ik het leukste vind. Mijn visie 
is dat het werkt als iedereen doet waar hij goed in is. Om die reden 
besteed ik de productie bewust uit aan partijen die dat goed en efficiënt 

kunnen. Zelf gaan produceren in Lemmer heeft geen toegevoegde 
waarde, al is het op termijn wel slim om de assemblage van de onder-
delen in de eigen loods te doen. De plannen en mogelijkheden zijn er 
wel, het is vooral zaak om de machinerie van de onderneming soepel 
te laten draaien door de juiste mensen en de juiste middelen.’

*Inslurven is het inkuilen van veevoeders en/of het vermalen en 
samenpersen van biomassa voor opslag of verdere bewerking in een 
folieslurf.

‘BEDENKEN EN BOUWEN IS ÉÉN    DING, VERKOPEN IETS ANDERS’
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In opdracht van Xenz ontwikkelde Emmelkamp 

uit Drachten de Feel Good Shower, een douche 

die is voorzien van geïntegreerde UV- en infra-

roodstraling. Het kansrijke wellnessproduct 

staat aan de vooravond van een grootschalige 

marktintroductie. Een verhaal over verantwoord 

bruin worden, extra vitamine D en een

bijzondere financiering.
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Camilo Behage zat in een tussenjaar toen hij in 2007 werd gebeld 
door Folkert Emmelkamp. De oprichter en toenmalig eigenaar van 
Emmelkamp B.V. kampte met een personeelstekort. Of Camilo hem 
uit de brand wilde helpen. Een half jaartje moet lukken, dacht Camilo. 
Daarna weer aan de studie. Hij maakte indruk en bemoeide zich zelfs 
regelmatig met de bedrijfsvoering. Als je het zo goed weet, waarom 
neem je dan niet zelf de leiding?, grapte de directeur. ‘We raakten in dat 
half jaar zo goed op elkaar ingespeeld, dat hij op een gegeven moment 
vroeg of ik het bedrijf op termijn niet wilde overnemen’, blikt Camilo 
terug. En dat is precies wat er is gebeurd. Geleidelijk aan kreeg hij de 
volledige verantwoordelijkheid en sinds kort is hij officieel eigenaar van 
de Friese producent van wellnessproducten. 

Ideale partner
De core business van Emmelkamp is het ontwikkelen, produceren en 
verkopen van high end infraroodstralers voor cabines en sauna’s. Voor 
toepassing dus in vochtige ruimtes. Plekken waar hoge eisen worden 
gesteld aan de kwaliteit en het design van de producten. De infrarood-
stralers worden door heel Europa geleverd aan dealers en organisaties 
in de wellnessbranche. ‘We worden vooral geroemd om onze innovatie-
kracht’, zegt Camilo. ‘Zo waren we het eerste bedrijf dat in staat was 
een infraroodstraler voor de vochtige ruimte te ontwikkelen.’ Die goede 
reputatie bleef ook bij Xenz (voorheen Beterbad) niet onopgemerkt. 
De gerenommeerde producent van baden en douchebakken wilde 
haar assortiment verrijken met een nieuwe infraroodstraler en zag in 
Emmelkamp de ideale partner om die te vervaardigen. Het was het 
begin van een mooie en vruchtbare samenwerking. Een samenwerking 
waarbij Emmelkamp verantwoordelijk is voor de productie en Xenz de 
verkoop in de Benelux voor zijn rekening neemt. 

Vitamine D
‘De nieuwe infraroodstraler moest concurreren met een bestaand en 
gepatenteerd product dat in die specifieke markt al geruime tijd een 

monopoliepositie had’, licht Camilo toe. ‘We zijn de mogelijkheden 
grondig gaan onderzoeken. Een tijdrovend en complex proces dat 
uiteindelijk heeft geleid tot de ontwikkeling van de Feel Good Shower, 
een douche die is voorzien van geïntegreerde UV- en infraroodstraling. 
In tegenstelling tot de concurrent is de Feel Good Shower voorzien van 
lage druk UV lampen, waardoor het zeer geschikt is voor de lichtere 
huidtypen. Door gebruik te maken van die technologie hebben we 
hun patent weten te omzeilen. De lage druk UV lampen zorgen tijdens 
het douchen voor een verantwoorde, egale bruining en stimuleren de 
aanmaak van extra vitamine D. En dus voel je je na afloop niet alleen 
schoner, maar ook fitter en gezonder. Veel gezondheidsproblemen 
worden, vooral tijdens de donkere wintermaanden, namelijk veroor-
zaakt door een gebrek aan vitamine D. Quick wellness dus, in je eigen 
badkamer.’

Crowdfunding
De Feel Good Shower is ontwikkeld en de verwachtingen zijn hoog-
gespannen. Tijd dus voor een grootschalige marktintroductie. Om die 
ook daadwerkelijk tot een succes te maken was uitbreiding van het 
werkkapitaal nodig. Er moet door Emmelkamp tenslotte flink worden 
geproduceerd. Tegelijkertijd was er behoefte aan financiering voor de 
overname van het aandelenpakket van oprichter Folkert Emmelkamp. 
Op zoek naar mogelijkheden kwam Camilo in contact met financie-
ringspecialist Ronald Seinen van Credion Friesland, een intermediair 
voor zakelijke financieringen. ‘We zijn intensief met elkaar aan de slag 
gegaan’, zegt Ronald. ‘Op basis van mijn bevindingen heb ik Camilo 
geadviseerd te kiezen voor een combinatie van crowdfunding via Collin 
Crowdfund en financiering door de NOM. Collin Crowdfund, waar ik 
ben opgesteld als crowdfundcoach, is een toegankelijk crowdfunding 
platform voor kredietwaardige mkb’ers. Waarom  die combinatie? Met 
alleen crowdfunding zou Camilo te maken krijgen met harde rente- en 
aflossingsafspraken. De vermogenssituatie van Emmelkamp leende 
zich er echter niet voor om zoveel vreemd vermogen in te passen. 
Een achtergestelde lening van de NOM kan ik voor het crowdfunding 
platform daarentegen meetellen als eigen vermogen. Door samen op 
te trekken zorgen we dus voor een gezonde financieringsverhouding.’

Beter en goedkoper
Voor de NOM is het voor het eerst dat er wordt samengewerkt 
met Collin Crowdfund. En als het aan Investment Manager Klaas 
Kooistra ligt niet voor het laatst. Minstens zo enthousiast is hij over de 
toekomst van Emmelkamp. ‘Met de Feelgood Shower is een product 
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Klaas Kooistra  |  Investment Manager

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

Veel gezondheidsproblemen worden,
vooral tijdens de donkere wintermaanden, 
veroorzaakt door een gebrek aan vitamine D.
Quick wellness dus, in je eigen badkamer.
Camilo Behage | Emmelkamp B.V.
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ontwikkeld dat kwalitatief niet alleen beter, maar ook goedkoper en 
gebruiksvriendelijker is dan de concurrent’, zegt Klaas. ‘Daarnaast 
heeft Emmelkamp het productieproces dermate goed op orde dat 
ze tijdig grote aantallen kunnen leveren. Dat moet ook wel, bleek uit 
een gesprek dat ik voerde met directeur Egbert Lassche van Xenz. Hij 
wist me ervan te overtuigen dat de marktkansen voor de Feel Good 
Shower niet alleen nationaal, maar ook internationaal enorm zijn.’ 

Export
De NOM en Camilo zijn geen onbekenden van elkaar. Vrij recent was 
hij, samen met zijn zus Arlen Twaalfhoven, ook al gefinancierd voor de 
HugSeat, ’s werelds eerste infraroodcabine voor één persoon. Hij geeft 
aan dat Emmelkamp, mede dankzij de ondersteuning van de NOM 
en Collin Crowdfunding, klaar is om de markt te bestormen. We zijn 
zelfs in een vergevorderd stadium om het gamma van de Feel Good 
Shower uit te breiden met andere modellen. ‘Maar ook is het vizier 
gericht op de export, zegt hij. ‘Want waar Xenz de verkoop doet voor 
de Benelux, doen wij dat voor de rest van Europa. Zo ben
ik druk bezig om te kijken welke landen, kanalen en
      partijen voor ons het meest interessant zijn.
            Eén ding is zeker: de toekomst ziet er
                   zonnig uit.’

DE STRALENDE   TOEKOMST VAN EMMELKAMP
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Samen met zijn vader runde Andries Huisman een succesvolle

makelaardij in Gorredijk. Nu is hij een verrassende nieuwkomer 

in de agrarische sector met zijn bedrijf FarMin, dat boeren een 

bindmiddel levert om eigen mest om te toveren in een duurzame, 

voedende meststof. Bijkomend voordeel is de sterk verminderde

geuroverlast, waardoor het publiek anders gaat kijken naar 

mestuitrijdende boeren.
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De aanleiding voor zijn loopbaanswitch is verdrietig, maar tegelijk 
bijzonder. ‘Mijn vader leed al een poosje aan Alzheimer toen hij overleed 
aan een hartstilstand’, vertelt Andries. ‘Bij het UMCG vertelden ze ons dat 
magnesiumgebrek zijn ziekte parten had gespeeld. Toen ben ik gaan lezen 
over magnesium en ontdekte dat het een vergeten, maar zeer waardevol 
element is. Vervolgens kwam ik erachter dat je met magnesiumchloride 
zelf struviet kunt maken, een uitstekend alternatief voor kunstmest. Ik 
vond het meteen interessant, ben me verder gaan verdiepen, zag een gat 
in de markt en ben erin gesprongen.’

Zijn omgeving verklaarde hem eerst voor gek. Waarom een succesvolle 
makelaardij opgeven voor een onzekere nieuwe business in de agrarische 
sector? ‘Mijn drijfveer is het belang van gezonde voeding’, legt de onder-
nemer uit. ‘Met mijn product lever ik daar indirect een bijdrage aan. Met 
magnesiumchloride kunnen boeren eigen mest omvormen tot struviet. 
Deze meststof draagt bij aan gras met hogere voedingswaarde en 
daarmee gezonder ruwvoer voor de koeien. Boeren besparen zowel op 
kunstmest als krachtvoer als ze magnesiumchloride FarMin-g toevoegen 
aan hun mest én er is sprake van veel minder stankoverlast. Allemaal 
voordelen waar ik vanaf het begin in geloofde.’

Exclusieve rechten
Andries koopt het magnesiumchloride in bij Nedmag in Veendam, een 
bedrijf dat magnesiumzout uit de Noord-Groningse bodem wint voor toe-
passingen in de industrie, energie, voeding en gezondheid. ‘Zij zagen ook 
potentie in mijn idee om de vloeistof in de landbouw toe te passen voor 
struviet. Het is me gelukt om de exclusieve rechten te krijgen voor afname 
van magnesiumchloride voor agrarische doeleinden. Mijn toegevoegde 
waarde zit in de juiste toediening van het product, want daar schuilt het 
succes van de werking in. Ik breng de mestopslag van boeren in kaart en 
heb een speciaal rekenprogramma ontwikkeld voor het bepalen van de 
juiste dosering.’

Waarom boeren dit zelf niet bedacht hebben? ‘Dat ik geen agrarische 
achtergrond heb, heeft geholpen om buiten de box te denken’, meent 
Andries. ‘De sector zelf heeft met zoveel regels en tegenslag te maken 
gehad, dat het lastig is om alternatieve oplossingen te zien. Enerzijds ben 
ik heel goed gaan luisteren naar waar de knelpunten zitten, anderzijds ben 
ik via koude acquisitie het verhaal van dit product gaan vertellen. En dat 
heeft afgelopen jaren geleid tot de eerste 150 klanten en een afzet van 
1000 tot 1500 ton vloeibare FarMin-g. Het mooie is dat het verhaal alleen 
maar steviger wordt. Want de tamtam doet zijn werk goed als boeren de 
voordelen in de praktijk ervaren.’

Schone zaak
Het beter benutten van mest is momenteel één van de grootste uitdagingen 
voor de agrarische sector. Met FarMin verwacht Andries een bijdrage te 
leveren aan de stikstofproblematiek, maar ook aan een positiever beeld 
van de boeren. ‘Door de geuroverlast van mest maak je als boer een valse 
start in de omgeving. Consumenten leggen door de stank de associatie 
met vervuiling. Mijn product is een bindmiddel voor de ammonium en 
fosfaat die van nature in de mest zitten en door die binding vermindert de 
sterke geur behoorlijk. Dat geeft een heel ander gevoel bij het uitrijden van 
mest, zowel voor de boeren zelf als de mensen die in de naaste omgeving 
wonen.’

‘In de provincie Groningen ben ik regelmatig met partijen in gesprek over 
hoe dit product van betekenis kan zijn bij het oplossen van de stikstof-
problematiek’, vertelt Andries. ‘Daar schuift ook de NOM bij aan, als 
medeaandeelhouder van Nedmag. Intussen zet ik nog een ander bedrijf 
op, waarbij we onderzoeken hoe de inzet van klei uit de Waddenzee kan 
bijdragen aan de verdere vermindering van kunstmest. Bij FarMin zet de 
groei intussen door. Tot nu toe deed ik het alleen, maar ik heb al twee
jongens op het oog om straks de verdere groei goed op te vangen. Het 
doel is om binnen nog eens vier, vijf jaar zeker vijfduizend Nederlandse 
boeren te beleveren.’

Succesformule
Zijn focus ligt vooralsnog op Nederland, maar de pionierende Andries 
verwacht dat zijn formule ook in het buitenland zal aanslaan. ‘In oktober 
stond ik op de World Dairy Expo in Amerika, waar ik via de NOM in de 
stand van Holland Dairy Valley aanhaakte. Dat was een eerste verkenning 
van de internationale markt en het blijkt dat in Amerika de organische 
kwaliteit van het gras te wensen overlaat. Daar zit ook potentie voor succes-
volle toepassing van FarMin-g, want magnesium en chloride dragen
positief bij aan de weerbaarheid en voedingswaarde van de plant.’

‘Maar eerst nog genoeg te doen in eigen land’, besluit Andries. ‘Hier in het 
noorden heb ik de boel aardig op de rit en binnenkort ga ik mijn verhaal 
houden bij de Provincie Brabant, waar de stikstofproblematiek ook hevig 
speelt. Met partijen als Nedmag en de NOM in de achterhoede, plus 
natuurlijk de eerste 150 tevreden boeren, is de FarMin-formule steeds 
overtuigender. Het mooie is dat ik er elke dag met veel plezier mee bezig 
ben. Het was een grote sprong in het diepe, maar ik móest het proberen. 
Mijn vader zei altijd al: jongen, als je direct of indirect iets kunt betekenen 
voor gezonde voeding, dan moet je er voor gaan. En dat doe ik.’

MAKELAAR ZIET BUSINESS
IN MESTVERRIJKER
MAKELAAR ZIET BUSINESS
IN MESTVERRIJKER WWW.FARMIN.NL

Joep de Vries  |  Business Developer

T +31 6 253 926 71  |  E jdevries@nom.nl
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DE WEG NAAR EEN OCTROOI HEEFT   SOMS ‘IETS WEG VAN DE BREXIT’DE WEG NAAR EEN OCTROOI HEEFT   SOMS ‘IETS WEG VAN DE BREXIT’
Een octrooi. Het klinkt spannend en indrukwekkend. De wereld erachter is die van 

raadsels en van grote ontwikkelingen. Een ondernemer bedenkt iets nieuws, maar 

weet hij wel zeker dat het nieuw is? En dat ene octrooi voor dat ene briljante product 

dat de wereld verovert, hoe gaat de bedenker ervoor zorgen dat niemand zijn idee en 

zijn mogelijke rijkdom gaat kapen?

‘Het gebeurt dat men op internet zoekt, winkels afstroopt en daarna 
zeker weet dat men wat nieuws heeft’, zegt Gijs van Hoorn. ‘Dan komt 
men hier om het beschermd te krijgen. Het zijn vooral uitvinders die 
dan hoge verwachtingen hebben. Ondernemers kennen het klappen 
van de zweep en weten vaak beter hoe het in de markt werkt.’

Adviseur IE
Wie in Noord-Nederland met octrooien te maken krijgt, loopt grote 
kans tegenover ir. Gijs van Hoorn te komen zitten. Van Hoorn is advi-
seur van IE (Intellectueel Eigendom) Noord-Nederland (RVO). Hij geeft 
voorlichting over de voor- en nadelen van IE, hij helpt de innovatieve 
mkb’er en uitvinder om product of dienst snel, goedkoop en effectief 
op de markt te krijgen.

Is het een technische uitvinding? Dan is er de octrooi-databank, weet 
Van Hoorn. ‘Daar kun je online kijken wat er in de hele wereld al is be-
dacht’, zegt hij. Het is gratis, maar er zijn circa 120 miljoen publicaties 
te vinden. Er kan op trefwoorden worden gezocht, maar slim zoeken 
doe je met bijvoorbeeld classificatiecodes. Van Hoorn helpt bij die 
zoektocht, want de leek krijgt veel te veel niet-relevante antwoorden. 

Concurent of partner?
Van Hoorn: ‘Waar het om draait: is het nieuw en zou je het kunnen 
beschermen? Er zijn veel mogelijkheden, ook combinaties van moge-
lijkheden. De hamvragen zijn vooral: hoe ga je er geld mee verdienen, 
is er wel vraag naar je product? Zijn er anderen mee bezig? En zijn dat 
concurrenten of mogelijke partners?’ 

Gijs van Hoorn kent alle fases van het traject. Hij geeft workshops om 
zijn klanten wat meer koersvast over het soms glibberige innovatie-
pad te laten zoeken. Van Hoorn: ‘Je hebt bijvoorbeeld heel vaak hulp 
van een ander nodig. Iemand met een patent heeft niet altijd alle 
kwaliteiten om het product op de markt te krijgen. Je moet daarom 
ook in staat zijn zo nu en dan iemand vertrouwen te geven om verder 
te komen.’ 

Net de brexit
Waar het in die fase om draait, zegt Van Hoorn, is dat duidelijk is wie 
de eigenaar is van het octrooi, wat moet geheim blijven, hoe verdeel 
je de opbrengsten en wat als de samenwerking stopt. Van Hoorn, met 
een glimlach: ‘Het is dan net de brexit.’

En in dit deel van het traject openbaart zich al te vaak het verschil
tussen de ondernemer en de uitvinder. Van Hoorn: ‘De uitvinder
is vaak een particulier met een goed idee. Sommigen worden
ondernemer, maar vaak blijven ze creatieve techneuten.’

Risico’s
De zoektocht naar een octrooi is ook best link. Het idee waar
alles om draait, moet geheim blijven. Des te meer partijen
de inhoud van het idee kennen, des te groter de risico’s.
‘Je raakt het kwijt als je er openlijk over praat of de publiciteit
zoekt’, duidt Van Hoorn. ‘Je kunt best veel zeggen zonder de
uitvinding prijs te geven. Dat is de kunst. Je ontkomt er niet aan
het idee te delen met partijen. Bijvoorbeeld als je op zoek bent
naar financiering. Je moet dat leren. Ik geef daarover
ook een workshop, over samenwerken.’
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DE WEG NAAR EEN OCTROOI HEEFT   SOMS ‘IETS WEG VAN DE BREXIT’DE WEG NAAR EEN OCTROOI HEEFT   SOMS ‘IETS WEG VAN DE BREXIT’

Tips heeft Van Hoorn wel: praat niet over hoe je iets maakt, maar 
wel over wat je bereikt. Wel over de oplossing, niet over hoe je het 
aanpakt. ‘Het is de valkuil voor techneuten’, zegt de consultant in IE, 
‘want die praten graag over de techniek. Dat vinden ze leuk, maar juist 
dat onderdeel moet geheim blijven.’

Oezbekistan
Even voor de duidelijkheid: de speurtocht door de octrooidatabank 
levert niet altijd een sluitend antwoord op. Er is altijd het risico dat een 
andere partij op de wereld met iets soortgelijks bezig is. Grote con-
cerns hebben ook zo hun trucjes, want als er ooit iets gepubliceerd 
is over een product – ongeacht waar – dan ontneemt dat anderen 

het alleenrecht op dat product. Zo kan het gebeuren dat een product 
wordt beschreven in een onbetekenend krantje in Oezbekistan. Van 
Hoorn: ‘Een concern voorkomt daarmee dat een techniek tegen het 
concern kan worden gebruikt.’

Een patent is niet gratis, absoluut niet. Je moet het als een investering 
zien, oppert Van Hoorn. ‘Je investeert ook alleen als het wat oplevert’, 
vindt hij. ‘Het kost duizenden euro’s, afhankelijk van het aantal landen 
waarin het octrooi moet gelden. Bovendien, het product of werkwijze 
moet adequaat beschreven worden door een zogenoemde octrooi-
gemachtigde, die met universitaire technische opleiding een zo goed 
mogelijke juridische beschrijving levert.’

Schikken verstandig
Het is van immens belang dat een patent goed op papier komt te 
staan. Ruzies over de rechten zijn er regelmatig. Van Hoorn: ‘Er 
gebeurt van alles, maar wat onderhands geschikt wordt weet ik niet. 
Schikken is vaak het verstandigst. Er zijn ook niet zo veel rechtszaken, 
want het is een kostbare aangelegenheid.’

WANNEER WEL EN WANNEER NIET EEN OCTROOI?
Gijs van Hoorn zet op een rijtje wanneer wel en wanneer niet een octrooi moet worden aangevraagd.
1. Is een product makkelijk te kopiëren, dan moet juist een octrooi aangevraagd worden.
2. Goed kijken naar de levenscyclus van het product. Gaat het om een hype, dan is het snel voorbij en is een octrooi  
 niet interessant. Gaat het daarentegen om een zogenoemde sleuteltechnologie, dan is een patent verstandig.
3. Wat is het product waard in de markt? De kosten en de baten goed overwegen.
4. Zijn er veel of weinig partijen die inbreuk kunnen maken op het patent? Kun je je recht handhaven? Een patent
 in China is misschien moeilijk te handhaven.
5. Een investeerder wil soms een onderpand, zeker bij een startup. Een patent kan helpen om een investeerder
 over de brug te trekken.
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Met octrooien heeft advocaat Mart Dijkstra van Yspeert Advocaten 
minder vaak te maken, met intellectueel eigendom (IE) op gebied van 
bijvoorbeeld merken, handelsnamen en auteursrecht des te meer. 
‘Wat wij vooral doen is meedenken met de klant. De risico’s in kaart 
krijgen.’

Dijkstra, werkzaam geweest bij Samsung, is de specialist op het
gebied van IE binnen Yspeert. Hij weet wat de grootste gemene
deler is in zaken over intellectueel eigendom: ‘Het gaat vaak over
een octrooihouder die not amused is als een concurrent van iets 
gebruik maakt dat lijkt op zijn octrooi. Begrijpelijk, want er is vaak
flink geïnvesteerd. Dan kun je van die concurrent bijvoorbeeld zelfs 
winstafdracht vragen of een terugroep van de producten als er
sprake is van inbreuk op het octrooi.’

Volgens Dijkstra is de kwestie van geheimhouding vaak een lastige 
voor mensen met een idee. ‘Het is verstandig, als je de markt op wilt, 
om je vooraf te laten informeren’, vindt hij. ‘Als je niet ervaren bent en 
je hebt een mooi idee, moet je absoluut de neiging onderdrukken om 
erover te willen vertellen. Je hebt iets nieuws, maar hoe nieuw is het 
nog als je er vrij over vertelt? Zorg dus voor een goede geheimhou-
dingsovereenkomst.’

VRAAG- EN ANTWOORDSPEL
BIJ SCHRIJVEN PATENT
Annemiek Tepper, chemicus en Europees Octrooigemachtigde 
werkzaam op de Groningse vestiging van octrooibureau V.O. Patents 
& Trademarks, helpt BioBTX om haar vinding te patenteren. Een leuke 
en uitdagende klus, vindt octrooigemachtigde Tepper. ‘Want er is op 
het werkterrein van BioBTX op dit moment heel veel gaande’, zegt ze. 
‘Het gaat er dan om dat je een bijzonderheid ontdekt die onderschei-
dend is van bestaande technologieën.’
 
De Groninger proeffabriek breekt tanige plastics af tot de oorspronke-
lijke bouwstenen, waarvan weer nieuwe plastics worden gemaakt en 
plastic dus circulair wordt. Pieter Imhof, de CEO van BioBTX,  vindt het 
vanzelfsprekend om octrooi aan te vragen voor de technologie van 
BioBTX. ‘We zijn een researchbedrijf. Kansrijke vindingen willen we 
beschermen.’  
 
BioBTX levert V.O. de informatie over de technologie. Tepper: ‘Vervol-
gens ontstaat een soort vraag- en antwoordspel, waarin samen met 
de uitvinders gezocht wordt naar de unieke aspecten van de vinding. 
Het is een dynamisch proces, en uit de wisselwerking ontstaat een 
scherp beeld van waarin BioBTX zich onderscheidt. We denken con-
ceptueel mee en gaan daarna de technologie juridisch verwoorden
in een octrooiaanvraag.’

Aldrik Sebens uit Bedum zoekt intensief naar de mogelijkheid een 
patent aan te vragen. Momenteel heeft hij er nog niet een voor zijn 
Duroflame-pelletkachel. ‘De pelletkachel is een bestaand concept’, 
zegt hij, ‘en je moet iets weten te vinden waarin je je onderscheidt.
Een techniek waar je een patent op kunt baseren.’

Zo’n techniek heeft Sebens nog niet gevonden. Hij is zelf pelletkachels 
gaan maken vanwege het eigen design plus een beperking van de 
uitstoot. ‘Daar zit nog geen Ei van Columbus bij. En dus heeft het geen 
zin veel kosten te steken in patent-onderzoek.’

Aldrik Sebens sluit niet uit dat hij nog eens een patent aanvraagt.
‘Ik ben van alles aan het onderzoeken. En ik hoop eens wat te vinden 
op het gebied van verbranding en uitstoot, iets revolutionairs. Verder 
kan ik er niet veel over zeggen.’

Een van de bekendste patenten uit Nederland is ‘het hapje uit de
beschuit’ van Theo Tempels. Bolletje had een licentie-overeenkomst 
met Tempels om de beschuiten zo te mogen produceren dat de
klant makkelijk de beschuiten uit de strakke verpakking kon pakken. 
Van Hoorn: ‘Bolletje was lang de enige die de beschuit zo mocht
produceren. Inmiddels is het octrooi verjaard en mag iedereen een 
hapje weglaten uit de beschuit.’

Van Hoorn vindt dit een mooi verhaal: ‘Het gaat hier om de eenvoud 
van het idee.’

DUROFLAME ZOEKT EI VAN COLUMBUS

HOE NIEUW IS HET
ALS JE ER VRIJ OVER VERTELT

AANSPREKEND PATENT:
HET HAPJE UIT DE BESCHUIT VAN BOLLETJE
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Voor startende bedrijven en 
bedrijven die willen groeien
of een overname willen doen. 

GELD   VOOR  GROEI

Bel Daniëlle van Dalfsen op 050 52 14 595
of mail haar via vandalfsen@geldvoorgroei.nl

Voor starters en bestaande
bedrijven in Drenthe. 

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.
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2020    update #1   

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

Voor innovatieve ondernemers, 
starters en bestaande bedrijven 
in Fryslân.
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 SOCIAAL UITZEND   BUREAU TEMPLER
  WIL WINST VOOR   IEDEREEN

We zitten op een maandagochtend in een koffietentje in Joure om 
te praten over drijfveren. Josien werkt meestal thuis - net zoals het 
zevenkoppige team dat verspreid zit in heel Nederland - en bespaart 
daardoor fors op overhead. ‘We hebben geen kantoor nodig en 
iedereen heeft al een auto, laptop en telefoon’, zegt de ondernemer. 
‘Voor ons zitten de extra’s van het werk in de resultaten die we boeken. 
Goede matches maken en zorgen dat we op een sociale manier 
uitzenden, met oog voor de mensen. Zodat we er allemaal beter van 
worden.’

Die insteek - er allemaal beter van worden - leerde Josien al jong, om-
dat ze als kind opgroeide in Afrikaanse landen waar haar ouders als 
ontwikkelingswerkers een verschil wilden maken. ‘De kunst is om de 
hele keten te helpen, een win-win-win-situatie creëren. Dat vraagt oog 
voor de lange termijn en voor wat mensen werkelijk nodig hebben. In 
ons geval zijn dat zowel onze mkb-klanten als de arbeidskrachten die 
we bemiddelen. Zij vragen niet om draaideurconstructies of afkoop-
sommen die de motivatie en werkrelaties bederven; zij willen graag 
stappen maken en vooruit komen. En wij faciliteren hen daar graag bij, 
met oog voor alle partijen.’

Economie vooruit helpen
‘Natuurlijk mogen wij met onze diensten een gezonde boterham 
verdienen’, vindt de ondernemer. ‘Als we er allemaal beter van worden, 
kunnen we elkaar blijven helpen. Maar we hoeven niet door te slaan, 
zoals veel grote uitzendreuzen wel doen. Ik heb er lange tijd gewerkt 
en gezien hoe de menselijke maat in de uitzendbranche is verdwenen. 
Alles draait om aantallen en spreadsheetmanagement. Het uitzenden 
is een doel op zich geworden, terwijl het een middel hoort te zijn om 
de economie vooruit te helpen door flexwerk in te zetten waar het 
nodig is. Vooral het mkb is daarbij gebaat, als belangrijke motor van 
de economie.’

Juist het mkb betaalt in de uitzendbranche vaak onevenredig veel. 
‘Het is belangrijk om kleinere bedrijven te helpen groeien. Hoe kun 
je dan een hoge afkoopsom vragen als ze na verloop van tijd een 
flexkracht in vaste dienst willen nemen? Wij doen dat heel bewust 
niet. Net zoals we ook niet over elk gewerkt uur hoeven te verdienen. 
Bij ons betalen klanten een vast bedrag, of hun flexkracht nu twee of 
vijf dagen per week via ons werkt. Ook maken wij geen onderscheid 
tussen lager- of hoger geschoold werk; de processen zijn voor ons 
hetzelfde. De basis is een volledig transparant online concept. Wij 
geven adviezen op basis van onze expertise, maar werkgevers kunnen 
zelf bepalen met wie ze in zee gaan.’

Perspectief bieden
Josien ervaart het loslaten van service level agreements en focus 
op marges als een verademing. ‘Het gaat bij Templer echt om de 
essentie: om het vooruit helpen van bedrijven en de mensen die er 
werken. We willen uitzendkrachten weer perspectief bieden, juist 
in deze tijd. Met flexwerken op zich is niks mis, mits je er op een 
waardevolle manier mee omgaat. Wij zien het vooral als opstap naar 
vast werk of ondernemerschap. Als Templer zijn we een brug naar 
een betere situatie, geen eindstation waar we mensen vasthouden om 
er zelf langer aan te kunnen verdienen. Daarom zetten wij ons via het 
initiatief Werkwilligers ook in om mensen in de bijstand weer aan het 
werk te helpen.’

Het team van Templer ontvangt geen bonussen of leaseauto’s, maar krijgt wél veel

voldoening naast het salaris. ‘Mijn mensen hebben passie voor het vak’, zegt oprichter

Josien Andringa van het online uitzendbureau. ‘Intrinsiek zitten we er allemaal hetzelfde in: 

we zijn er om het mkb en arbeidskrachten van dienst te zijn door te bemiddelen in flexibel 

werk. Uitzenden zoals het ooit bedoeld is en waarbij een vaste baan een mooi resultaat is.’

 SOCIAAL UITZEND   BUREAU TEMPLER
  WIL WINST VOOR   IEDEREEN
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DRIJFVEREN
Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling, maar in hoe-
verre 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.



WWW.TEMPLER.NL

De laagdrempelige instap bij Templer - zowel financieel als het handige 
online concept - slaat aan bij het mkb. ‘Al zijn bedrijven eerst wat 
terughoudend, omdat ze zich moeilijk kunnen voorstellen dat wij écht 
geen afkoopsommen rekenen of andere kleine lettertjes hanteren’, 
merkt Josien. ‘Door de werkwijze van grote bureaus is men soms wat 
wantrouwig over de uitzendbranche. Werken we eenmaal samen, dan 
is het klaar. Onze klanten krijgen meer eigen regie en dat voelt goed. 
Hetzelfde geldt voor onze flexkrachten. Zij voelen zich serieus genomen, 
omdat we ook voor hen het beste willen. Zoals pensioenopbouw 
vanaf de eerste werkdag. Dat maken wij betaalbaar door de manier 
waarop we werken.’

Groeien voor meer impact
Als bevlogen ondernemer wil Josien een beweging in gang zetten. 
‘Ons concept is goed schaalbaar. Wij willen vooral groot worden om 
meer impact te hebben op hoe we in onze maatschappij omgaan met 
arbeid en economische groei. Daarom praat ik met mensen als Leendert-
Jan Visser - directeur van MKB Nederland - over het mkb-vriendelijker 
en socialer maken van uitzenden. En ben ik blij dat we bij het MKB 
Jaarcongres anderen konden inspireren met onze visie. Maar bij Templer 
zijn we vooral blij als we goede matches maken. Het doet ertoe dat 
mensen op hun plek zijn in werk, want dat helpt hen verder én de 
bedrijven waarvoor ze zich inzetten. Winst voor iedereen.’

 SOCIAAL UITZEND   BUREAU TEMPLER
  WIL WINST VOOR   IEDEREEN

Josien Andringa  ^

 SOCIAAL UITZEND   BUREAU TEMPLER
  WIL WINST VOOR   IEDEREEN
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Jeroen Wolters uit Mensingeweer en zijn compaan Han Hilbrands uit 
Dalen zijn de eigenaren van Smart Agri Technology. Ze kennen elkaar van 
de opleiding Agrotechniek en Management op het hbo in Dronten. Het 
duo heeft kennis als het om nieuwe technieken en mogelijkheden gaat. 
En die competentie zet het tweetal breed in. Met nieuwe technieken willen 
ze bijvoorbeeld de teelt en bodemkwaliteit verbeteren en ze kijken daarbij 
breed: naar milieu, naar klimaat, naar efficiëntie én naar opbrengst. Het 
gevolg moet een betere toekomst voor iedereen zijn.

Koppeling werelden
De verschillen tussen de software-ontwikkelaar en boer vormden de aan-
zet tot het bedrijf. ‘Toen we dat onderscheid ontdekten, wilden we helpen’, 
vertelt hij. ‘We wilden de koppeling maken tussen die twee werelden, we 
wilden als adviseur aan de slag. Maar dan heb je wel geld nodig voor je 
ideeën en kom je bij fabrikanten uit.’
Ze kwamen in contact met Ole Green van AgroIntelli, een Deens bedrijf dat 
zich specialiseert in doordachte automatisering van het boerenbestaan. 
Wolters glimlacht als hij terugdenkt aan de eerste ontmoeting, want hij 
herkende in Green een heuse boer, niet iemand die wil pronken met een in-

drukwekkende trekker. ‘Het was snel duidelijk dat hij het land wil bewerken 
met zo weinig mogelijk schade aan de bodem.’ 

Lichtere trekkers
Voor de goede orde, een trekker weegt tussen de zes en zeven ton en 
zorgt dus voor verdichting van de bodem. Dat moet en kan anders, meent 
Wolters. Nu is het vaak nog zo: op één trekker één man. Maar een trekker 
kan ook autonoom rijden. Wat te denken van meerdere trekkers, lichtere, 
dát wel, die door een enkel persoon vanaf de kant worden aangestuurd, 
zegt Wolters. Ze rijden op een softwareprogramma en worden gevolgd 
door een camera. ‘Zodat de trekkers wel de rij rijden die ze moeten rijden 
en dat ze de route afleggen die vooraf is ingevoerd’, zegt Wolters. ‘Het is 
efficiënt, want via de camera is te volgen of het allemaal goed gaat. Nor-
maal moet een boer van de trekker af om te controleren of op de goede 
manier wordt gereden. De trekker staat dan stil en dat is tijdverlies.’

Kapitaalkrachtig
Dit soort trekkercombinaties gaat Smart Agri Technology aanbieden. ‘Het 
heeft circa 50 jaar geduurd voor de trekker de rol van het paard overnam’, 

De boer moet stappen maken. Grote stappen zelfs, 

want is het niet het milieu of efficiëntie dan is het wel 

een ander obstakel dat op zijn akker ligt. Smart Agri 

Technology duikt met kennis van techniek in het gat 

tussen de hedendaagse praktijk en toekomst van de 

agrisector. ‘Oudere boeren denken in klei, software-

ontwikkelaars in nullen en eentjes’, zegt Jeroen Wolters 

grappend. ‘Die twee werelden moeten worden

verbonden.’

SPOTLICHT ONDERNEMING UITGELICHT
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‘SMART AGRI’ DUIKT IN GAT TUSSEN   KLEI EN NULLEN EN EENTJES

weet Wolters. ‘Maar de intrede van robotica gaat sneller.’ AgroIntelli gaat 
daarbij helpen. Daar zit kennis van robotica en automatisering. Wolters:
‘Iedereen heeft er een agrarische achtergrond. De eerste keer dat we 
Green ontmoetten, kwam hij in overall aanlopen. Dat wekte toch wel 
vertrouwen.’
De mannen van Smart Agri Technology gaan risico nemen. Ze bieden de 
boer straks een combinatie van twee autonoom rijdende trekkers, twee 
zaaimachines en twee schoffelwerktuigen aan. Wolters: ‘Het is het begin. 
We gaan kijken wat we nog meer kunnen aanbieden. De boer is door-
gaans kapitaalkrachtig en bereid in zoiets te investeren. Maar de boer
wil wel weten of het werkt.’

Voorop lopen
Deze ontwikkeling past bij Nederland, vindt Wolters. Men loopt hier echt 
wel voorop. Toch, het kan en moet beter. Het gaat er niet alleen om hoe er 
zoveel mogelijk knollen in een optimale maand uit de grond komen, maar 
ook hoe je de ziektes in een perceel kunt terugbrengen want die verlagen 
per slot van rekening de opbrengst. Wolters en Hilbrands bedienen zich 
van alle denkbare technologieën van deze tijd, kunstmatige intelligentie

bijvoorbeeld. Smart Agri Technology werkt op dat gebied samen met 
Kaios in Bedum, maar ook met andere kennispartijen als Dacom (weer)
en Eurofins (bodem).
Jeroen Wolters: ‘We proberen het allemaal aan elkaar te knopen. We
hebben een breed netwerk, maar ook breed beschikbare kennis. Van
alles hebben we een beetje verstand. En dat geldt ook voor de andere 
partijen. We hebben er allemaal baat bij dat het gaat werken. En dus
sluiten we mekaar ook niet uit. Over tien tot vijftien jaar zijn al dit soort 
zaken ingeburgerd. We weten dan heel precies waarom de opbrengst
een keer achter blijft.’

Boer centraal
De agrarische wereld is dan flink veranderd, zo verwacht Wolters. Hij en 
zijn compaan Hilbrands kennen die wereld op hun duimpje. ‘En dat is een 
voordeel. We snappen de gevoeligheden en we kennen de neiging om in 
tradities te blijven hangen. Kijk naar de coöperaties. Boeren kunnen onder-
hand veel betere prijzen krijgen, maar ze blijven toch bij hun coöperatie.
De boer moet weer centraal komen te staan. En er is straks volop oog 
voor tijd, geld, milieu en maatschappij. Dankzij de techniek.’

NOM’S BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER JOEP DE VRIES
OVER SMART AGRI TECHNOLOGY:
‘We waren een paar maanden geleden op de beurs AgriTechnica in 
Hannover en daar waren 150 Nederlandse bedrijven present. Maar 
smart farming, waar ik me onder meer mee bezighoud, werd door 
de Nederlanders matig vertegenwoordigd. Ik zag het meteen als een 
uitdaging bedrijven te vinden die met robotisering bezig zijn. Tot mijn 
stomme verbazing belde Smart Agri Technology me in januari. Twee 
jonge jongens die onbevangen en heel anders tegen de agrarische sector 
aankijken. Ze leveren geen robots,
maar een onkruidvrije akker.’

Joep de Vries  |  Business Developer

T +31 6 253 926 71  |  E jdevries@nom.nl
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SCANIA MEPPEL
HERREES

ALS EEN FENIKS
UIT DE AS

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

KIJKT OM
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De lakfabriek van Scania in Meppel werkt aan een flinke 

uitbreiding. Dat had eerder deze eeuw geen ziel voorspeld. 

In 2002 probeerde het Zweedse truckmerk nog naarstig van 

de leegstaande fabriek af te komen.

                            Als een feniks herrezen. Het had de titel kunnen zijn  
        van een boek over de geschiedenis van Scania in Meppel. Rond 
de eeuwwisseling gaf niemand nog een cent voor de vestiging waar 
sinds 1964 cabines voor vrachtwagens werden geassembleerd en in 
kleur gespoten. De directie in Zweden besloot in 1994 al om de fabriek 
in Meppel te sluiten. Het duurde uiteindelijk nog tot november 2002 
voordat de laatste cabine van de bank rolde en ‘Meppel’ overbodig 
werd. Een deel van het personeel kon bij de assemblagefabriek in 
Zwolle terecht, het fabrieksterrein in Meppel kwam bij makelaars in
de etalage. Scania leek Drenthe voorgoed te verlaten.
Wie vandaag naar het gebouw rijdt, kan het zich amper meer voor-
stellen. Vrachtwagens rijden af en aan, de parkeerplaatsen voor  

                    medewerkers staan vol, het logo van Scania schittert 
levensgroot op de gevel. Scania Meppel is ‘gewoon weer’ de grootste 
industriële werkgever in de omgeving. Ongeveer 550 medewerkers 
verdienen er hun brood.

Wil, idee, samenwerking en beetje mazzel
‘Het is een mooi verhaal, dat samenhangt met een sterke wil, een 
goed idee, fijne samenwerking en mooie berekeningen en een beetje 
mazzel’, vertelt plantmanager Erik de Gilde. Eerst maar eens de sterke 
wil. De Gilde, die toen bij Scania in Zwolle werkte, zag het van afstand 
gebeuren. De toenmalige directie in Meppel besloot alles in het werk 
te stellen om de fabriek, of in ieder geval de werkgelegenheid, in de 
Drentse stad te behouden. Daarbij vond ze de NOM aan haar zijde.
Projectmanager van de NOM Gerard Lenstra herinnert zich die tijd 
nog goed. ‘Wij werden erbij betrokken op het moment dat Scania een 
koper zocht voor het gebouw en het terrein. Omdat wij natuurlijk ook 
staan voor behoud van werkgelegenheid in de regio, hebben we ons 
best gedaan. Maar de fabriek bleek niet te verkopen. Te specifiek 
ingericht voor andere partijen.’
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Gerard Lenstra  |  Project Manager Foreign Direct Investment

T +31 6 534 066 02  |  E lenstra@nom.nl

Dat zou je achteraf gezien een beetje mazzel kunnen noemen. Want 
de moeilijke verkoop gunde tijd om tot een goed idee te komen. De 
Gilde: ‘Rond die tijd zagen we dat het bedrijf steeds meer gelakte on-
derdelen inkocht. Dakdelen, spoilers, dat soort onderdelen. Het aantal 
gewenste kleuren nam snel toe en daarmee de complexiteit van het 
logistieke proces. Dat riep de vraag op of het niet goed zou zijn dat 
werk zelf te gaan doen.’

Insourcing
Tijd voor de mooie berekeningen. Daaruit bleek dat insourcen aller-
eerst gunstig zou zijn voor de kwaliteit van het lakwerk. Bovendien 
konden de kosten voor Scania ermee worden gedrukt. Dat is prachtig, 
maar daarmee was Meppel nog niet gered. Scania bezit verschillende 
fabrieken in Europa waar zo’n ‘lakfabriek’ opgezet zou kunnen worden. 
De Gilde: ‘Dat was puur lobbywerk. Wij redeneerden dat de fabriek in 
Meppel toch leeg stond en goed geschikt gemaakt kon worden. De 
locatie is bovendien gunstig voor de markt in West- en Midden-Europa. 
Tel daarbij op de flexibiliteit van het personeel en de door Zweden 
erkende goede moraal van de werknemers en uiteindelijk trokken we 
aan het langste eind.’

Bij de pogingen Scania voor Meppel te behouden kwam de fijne samen-
werking goed van pas. Met de NOM bijvoorbeeld. Gerard Lenstra: 
‘Wij hebben ons vooral beziggehouden met het lobbywerk op hoger 
niveau, zoals bij de Netherlands Foreign Investment Agency. Via het 
Ministerie zijn we op zoek gegaan naar investeringspremies, naar alle 
manieren om ervoor te zorgen dat Zweden ‘ja’ zou zeggen. Ons argu-
ment was de werkgelegenheid voor honderden mensen in de regio.’

De kogel ging door de kerk. In 2004 besloot Scania de fabriek uit de 
verkoop te halen en om te bouwen. De Gilde: ‘Noem het maar gerust 

vernieuwbouw. Een complete, moderne, automatische laklijn kwam er. 
Delen van het fabrieksgebouw werden helemaal nieuw opgetrokken.’ 
De NOM bemoeide zich met het circus aan vergunningen dat nood-
zakelijk is voor dit type fabriek. In 2005 draaiden de machines weer in 
Meppel, drie jaar na de sluiting. Anderhalf jaar later rolden de eerste 
gelakte onderdelen productiematig van de band.

Nieuwe productielijn
Het gaat sindsdien geweldig met Scania in Meppel, dat langzaam 
maar zeker steeds meer productie naar zich toe geschoven zag. Nu 
glijden de onderdelen dag in, dag uit door de automatische lakstraat. 
Assemblage is op kleine schaal ook weer terug in huis. Een efficiënt 
ingerichte controle- en nabewerkingsafdeling maakt de producten 
van topniveau. Erik de Gilde: ‘We worden elk jaar beter. Dat moet ook, 
om continu overtuigend bewijs te leveren dat Meppel heropenen een 
goede zet was.’ Tegenwoordig worden technieken met big data en 
machine learning ingezet om het productieproces te blijven optimali-
seren. Efficiëntie is key.

Daarmee lijkt het verhaal van Scania Meppel rond. Maar het gaat 
verder. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt, maar dan anders. 
Erik de Gilde en de zijnen halen een compleet nieuwe afdeling naar 
Drenthe. De onderdelen die in Meppel worden afgelakt, worden nu nog 
in hoofdzaak geprimerd ingekocht. Zou Scania dat niet ook gewoon 
zelf kunnen doen?

Ja dus. De business case bleek weer goed, de nieuwe lijn komt eraan. 
De maquette van de nieuwbouw is af, na de zomer gaat de spade de 
grond in. De nieuwe fabriek wordt volledig CO2 vrij (geen aansluiting 
meer op het aardgasnet). Via een ingenieuze brug over de weg wordt 
de nieuwbouw aan de overkant in de bestaande productielijn geïnte-
greerd. Erik de Gilde is ervan overtuigd dat het weer een succes wordt. 
‘We worden er als geheel efficiënter van. We kunnen dit, dat hebben 
we de afgelopen vijftien jaar wel bewezen.’ 

Het is een mooi verhaal, dat samen-
hangt met een sterke wil, een goed 
idee, fijne samenwerking en mooie 
berekeningen en een beetje mazzel.
Erik de Gilde, plantmanager Scania
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De intensiteit van een 48 uur durende hackaton en de hele 
aanloop daar naartoe zijn een ervaring op zich. Toch hoeven 
ondernemers niet per se zelf deel te nemen om zich te laten 
inspireren. ‘Dit programma biedt een open speelveld waar 
alles kan gebeuren’, stelt Rutger. ‘De Odyssey Hackaton is 
een middel, het doel is om met een open mindset binnen een 
netwerk tot nieuwe oplossingen te komen. Dat is wat we ook 
in Noord-Nederland veel meer kunnen doen. Samen verant-
woordelijkheid nemen voor vraagstukken, erkennen dat je er 
deel van uit maakt. Want dan ontstaat ook bereidheid een 
deel van de oplossing te bieden en je rol te pakken als bedrijf, 
overheid of kennisinstelling.’

Het competitieve element bij de Odyssey Hackaton staat 
volgens de oprichter los van economische concurrentie. ‘We 
werken vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en focussen 
op potentie. Hier zitten stakeholders en deelnemende teams 
allemaal aan dezelfde kant van de tafel om na te denken 
over wat nodig is en concreet samen te bouwen aan de 
toekomst. Het gaat niet om wie welk deel van de taart bakt 

ODYSSEY HACKATON INSPIRATIEBRON
VOOR ANDERS ONDERNEMEN

De Odyssey Hackaton die begin april voor de vierde 

keer in Groningen plaatsvindt, is volgens oprichter 

Rutger van Zuidam méér dan een evenement.

‘Het is een methodiek om op een andere manier 

oplossingen voor vraagstukken te vinden. Wij

faciliteren dat nu via een compleet programma 

rondom de hackaton en onze ambitie is dat deze 

unieke manier van samenwerken nog veel breder 

wordt opgepakt.’ NOM-directeur Dina Boonstra

ziet dat zeker voor zich in Noord-Nederland.

PARTNERSCHAP
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zegt ook iets over de uitdagingen die er liggen voor Noord-Nederland’, 
stelt Dina. ‘Daarom is het mooi hoe Rutger kansen creëert om onder-
nemerschap naar een ander niveau te tillen. De schaal van deze hackaton 
heeft echt impact. We mogen er trots op zijn dat dit internationale evene-
ment al voor de vierde keer in Groningen plaatsvindt. Dat er in onze eigen 
regio zoveel kennis en creativiteit samenkomt, is een inspiratiebron én 
aansporing om daar in het noorden meer mee te doen. Ik roep ondernemers 
daarom zeker op om donderdag 2 april – de dag vóór de hackaton (zie 
kader, red.) – bij Forum Groningen de sfeer te proeven en te kijken met 
welke 21 uitdagingen de deelnemers aan de slag gaan.’

Verbindende creatie
Bij Odyssey zijn diverse Noord-Nederlandse partijen betrokken, al komen 
zowel stakeholders als teams, experts en vrijwilligers overal vandaan, uit 
binnen- en buitenland. ‘We werken aan vraagstukken die boven de regio 
uitstijgen, zelfs boven ons land en de EU’, zegt Rutger. ‘Dat vraagt om brede 
betrokkenheid, uit alle sectoren en op alle niveaus. Daarom is het zo 
waardevol dat er bij deze hackaton zeer uiteenlopende teams aanschuiven: 
van studenten tot corporate teams van grote bedrijven, van start-ups 
en scale-ups tot gevestigde mkb’ers. Bovendien worden deze teams 
ondersteund door bevlogen experts uit allerlei sectoren, die hun kennis 
ten dienste stellen van de verbindende creatie tijdens de hackaton.’

of krijgt, het gaat erom dat we de taart zo goed en smakelijk mogelijk 
maken voor iedereen. Een taart die boven zichzelf uitstijgt. Meer dan 
om aanbestedingen gaat het om de magie die kan ontstaan: hoe werk 
je met elkaar samen? Hoe flexibel ben je? Hoe bereid ben je om andere 
realiteiten te omarmen? En hoe haak je daarop in met jouw ideeën? Dát 
is waar het om gaat.’

Aanjaagfunctie
Dina Boonstra wordt als NOM-directeur warm van deze gedachte-
gang. ‘Bij deze hackaton worden vraagstukken aangepakt waar elke 
ondernemer iets in herkent. Zij staan dus niet alleen in de uitdagingen 
die ze tegenkomen, ze zijn ook een deel van het geheel. Odyssey is een 
prikkelend evenement en zoals Rutger al zei: het is méér dan dat. Het is 
een manier van anders ondernemen waar wij in Noord-Nederland ons 
voordeel mee kunnen doen. Als NOM jagen wij bedrijven ook aan om 
liefst in samenspel binnen de regio tot nieuwe ontwikkelingen te komen.
Daarom zijn we partner van Odyssey, maken het financieel mede
mogelijk. En we zien graag – net als Rutger – dat de insteek achter
dit programma breder wordt opgepakt.’

Het was mede door zijn jaren als business development manager en 
adviseur bij de NOM dat Rutger werd geïnspireerd voor Odyssey. ‘Dat 

#ODYSSEY2020 > 21 UITDAGINGEN OM DE 21E EEUW VORM TE GEVEN
Meer dan 100 teams buigen zich van 3-5 april in Groningen 
over 21 complexe vraagstukken waar uiteenlopende stake-
holders bij zijn betrokken. Maar liefst 2000 participanten 
uit 50 verschillende landen brengen creatieve ideeën bijeen 
in een unieke smeltkroes, bijgestaan door 300 experts op 
gebied van financiën, techniek en wet- en regelgeving.

NOM-directeur Dina Boonstra roept Noord-Nederlandse 
ondernemers en bestuurders op om zich te laten inspireren
door Odyssey. Donderdag 2 april – voorafgaand aan de 
hackaton – is iedereen welkom om in het Forum een expo-
sitie van de 21 challenges te bezoeken. Vraagstukken die 

elk bedrijf raken, omdat ze gaan over onze toekomst: van 
natuurbehoud tot gezondheidszorg, van energietransitie en 
logistiek tot digitale identiteit. 
De hackaton is onderdeel van een compleet programma dat 
start in september. Vanaf dat moment bereiden stakeholders 
en teams zich voor tot het moment van de hackaton, waar 
de co-creatie plaatsvindt. Vervolgens ondersteunt Odyssey 
multi-stakeholder pilots met de beste teams en oplossingen.

Ontdek meer op www.odyssey.org en daag jezelf vast uit met de 
vraag welk aandeel jouw bedrijf kan leveren in oplossingen voor 
de toekomst.

34

|  M A A R T  2 0 2 0



Voor Rutger is de hackaton het meest geslaagd als deelnemende
partijen elkaar vinden en na het programma pilots starten met de beste 
teams en oplossingen. ‘We gaan met uiteenlopende vraagstukken aan 
de slag en matchen daar teams bij, maar gaandeweg ontstaan soms 
nieuwe verbindingen. Het competitieve element stimuleert de deel-
nemers, maar óók het ontdekken dat je elkaar kunt versterken, als je 
passende puzzelstukjes vindt. Versnippering houdt ontwikkeling tegen, 
verbinding jaagt het verder aan. Dat vergt wel een andere manier van 
werken. Zo moeten opdrachtgevers leren hoe ze klant kunnen zijn van 
een startup. Nieuwe oplossingen en markten creëer je alleen als je 
andere vragen stelt aan de unusual suspects en dat is precies wat er 
bij deze hackaton gebeurt.’

Doorpakken ná hackaton
De naam Odyssey geeft al aan dat de hackaton geen eindstation is, 
maar onderdeel van een reis. Wel een cruciaal onderdeel, want het is 
een snelkookpan vol potentie: uit de voorgaande edities zijn al zeker 
230 nieuwe prototypes voortgekomen. ‘Dat zijn mooie resultaten, 
maar ná de hackaton komt het er echt op aan’, benadrukt Rutger. ‘We 
zien dat deelnemers beter voorbereid terugkeren en dat de partners 
die vraagstukken aandragen alvast pilotbudget reserveren om na een 
succesvolle hackaton beter te kunnen doorpakken. Nieuwe startups 

en innovaties hebben een financiële voedingsbodem nodig en op
dat vlak is de NOM natuurlijk van betekenis in Noord-Nederland.
Vooral vroegefasefinanciering of aanjaagkapitaal is van belang om
de resultaten van een hackaton in de wereld te zetten.’

Het inspireren en verbinden van bedrijven zien Rutger en Dina ook als 
een wenselijk resultaat van de hackaton. ‘De tweedaagse hackaton 
zelf is kort en krachtig, maar het programma voorziet in een breder 
netwerk en ecosysteem. Een netwerk als Water Alliance in Noord-
Nederland is een inspirerend voorbeeld van hoe je op de langere 
termijn samen vraagstukken kunt aanvliegen. Het vormen van sterke 
netwerken is essentieel om complexe vraagstukken in de markt op 
te lossen. En dat vergt – behalve ondernemerschap – een bepaalde 
visie en mentaliteit, zodat we met elkaar ook buiten Odyssey een open 
speelveld creëren. Odyssey is een manier om andere vormen van 
samenwerken te faciliteren, waarbij klanten gelijkwaardig optrekken 
met bestaande en potentiële marktpartijen. Dat is tegelijk een opmaat 
naar een andere manier van ondernemerschap, ook voor bestuurders, 
waarin we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor uitdagingen in 
de 21e eeuw. Samen ontwikkelen is het devies.’

Nieuwe oplossingen en markten creëer
je alleen als je andere vragen stelt aan
de unusual suspects en dat is precies
wat er bij deze hackaton gebeurt.
Rutger van Zuidam
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Enthousiast klapt Patrick Cnubben zijn laptop open. De projectmanager 
van New Energy Coalition wil een filmpje laten zien. Zijn ogen twinkelen 
als de animatie op het scherm verschijnt. In ruim twee minuten wordt 
verteld dat Noord-Nederland officieel is aangemerkt als Hydrogen Valley 
en waarom dat helemaal niet verrassend is. Inderdaad, het Noorden heeft 
alles in huis om dé waterstofregio van Europa te worden. ‘We hebben 
de productiefaciliteiten, de infrastructuur, de kennis, de wil en een groot 
bestuurlijk draagvlak ‘, verduidelijkt Patrick, terwijl hij de laptop opzij 
schuift. ‘Die kansen en mogelijkheden willen we vanzelfsprekend ten volle 
benutten. Vandaar dat we vorig jaar april als HEAVENN-consortium een 
aanvraag hebben ingediend voor een Europese subsidie.’

Cum laude
HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (for) Valley Environments 
(in) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen 
uit zes Europese landen. De aanvraag, met New Energy Coalition en het 
SNN als aanjagers, werd ondersteund door meer dan 65 nationale en 
internationale partijen. Met resultaat dus, want in de zomer van 2019 
werd het Hydrogen Valley-project door de Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking (FCHU JU) van de Europese Commissie gehonoreerd voor 
een subsidie van 20 miljoen euro. Inclusief een publiek-private cofinancie-
ring van 70 miljoen euro komt de totale projectomvang daarmee op circa 
90 miljoen euro. Het juryrapport? Nee, dat mag Patrick helaas niet delen. 
‘Maar we zijn in elk geval cum laude geslaagd’, glimlacht hij. ‘Van de zeven 
geselecteerde aanvragen zijn wij glansrijk als winnaar uit de bus gekomen. 
Dat betekent dat Noord-Nederland als eerste Europese regio de Hydrogen 
Valley-status, naar het model van Silicon Valley in de Verenigde Staten, 
heeft gekregen. Natuurlijk, er zijn meerdere regio’s die zich als zodanig 
willen manifesteren. Maar wij zijn het echt. Aantoonbaar en erkend. En als 
je de eerste bent, blijf je de eerste. Daar mogen we enorm trots op zijn.’

Game changer
Er gloort, kortom, een mooi perspectief voor de lokale economie. Of 
preciezer:  het Noorden is flink op koers om een grote rol te vervullen in de 
energietransitie. Groene waterstof, geproduceerd uit duurzame energie, is 
volgens experts immers de toekomst. Een game changer wordt het zelfs 
genoemd. ‘Dat moet natuurlijk nog blijken, maar het is duidelijk dat groene 
waterstof in de energietransitie een voorname rol krijgt toegedicht’, zegt 

WELCOME TO HYDROGEN VALLEYWELCOME TO HYDROGEN VALLEY

DÉ GROENE WATERSTOFHUB VAN EUROPA

Noord-Nederland is klaar voor de ontwikkeling van een omvangrijke en duurzame waterstof-

economie. Zeker nu dankzij een Europese subsidie meer middelen beschikbaar zijn om de

productie, distributie, opslag en toepassing van waterstof samen te brengen. Het Noorden is 

daarmee de eerste Europese regio die de status van Hydrogen Valley heeft gekregen. 

PARTNERSCHAP
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Patrick. ‘De tijd is rijp om daaraan nadrukkelijk gestalte te geven. Daarvoor 
hebben we hier alle troeven in handen. Wij zijn in het Noorden goed in 
het managen van grote energiestromen. Dat hebben we de afgelopen 70 
jaar wel bewezen. En als we het met aardgas kunnen, kunnen we het ook 
met waterstof. Met gerichte aanpassingen kunnen we voor het transport 
van waterstof gebruikmaken van de bestaande gasinfrastructuur. In het 
HEAVENN verhaal is dat een belangrijke onderlegger. Daarnaast wordt 
de Noordzee natuurlijk één groot energiepark. Daarmee komen grote 
hoeveelheden duurzame energie ter beschikking. Tegelijkertijd is er de 
kennis om die energie om te zetten in waterstof en deze in de  industrie 
te gebruiken. Sterker nog, alles is aanwezig om op termijn een deel van 
Noordwest-Europa van deze groene energie te voorzien.’

Sectorale integratie
Voor het zover is moet in Noord-Nederland eerst een goed functionerende
groene waterstofketen worden ontwikkeld. De productie, de opslag, 
de distributie en de toepassingen in de markt. Al die facetten krijgen 
de komende jaren de volle aandacht. En juist daarvoor is de verkregen 
subsidie bedoeld. Heavenn is een zesjarig programma waarin ruim dertig 
publieke en private partijen alles in het werk stellen om de waterstofeco-
nomie verder vorm te geven. Alle ondersteunde projecten worden daarbij 
in samenhang aangepakt. In de vorm van sectorale integratie, om in 
vaktermen te spreken. ‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvul-
digen’, onderstreept Patrick. ‘We moeten het echt samendoen. Samen 
moeten we groene waterstof in de regio in elke denkbare toepassing een 
plek geven. In zowel de industrie, de gebouwde omgeving als de mobiliteit. 
Inmiddels hebben zich al tal van bedrijven aan het project gecommitteerd, 
waarvan een groot deel afkomstig is uit het mkb. Er hebben zich, vanwege 
Heavenn, zelfs ondernemingen uit Engeland in Noord-Nederland gevestigd. 
Uiteraard kan ook de NOM in het project een rol van betekenis spelen. 

Door ons bijvoorbeeld te helpen bij financieringsconstructies en acquisitie-
trajecten. We kunnen elkaar heel goed versterken.’

Weinig moeite
Er staat de komende jaren nogal wat te gebeuren. Zo worden onder meer 
bestaande pijpleidingen gereed gemaakt om de waterstof te vervoeren. 
Maar ook worden nieuwe waterstofleidingen gerealiseerd, op het Chemie-
park Delfzijl en tussen het GZI-Next terrein en het Emmtec Industry &
Business Park in Emmen. Daarnaast wordt groene waterstof toegepast 
voor het verwarmen van woningen en kantoren, in respectievelijk Hooge-
veen en Groningen. En uiteraard wordt in de regio het aantal waterstof-
voertuigen en –tankstations flink uitgebreid. In 2025 moet het allemaal 
klaar zijn. Patrick is zichtbaar positief gestemd. Hij merkt dat het relatief 
weinig moeite kost om partijen van over de hele wereld te enthousias-
meren, zegt hij. ‘Met deze status is het niet nodig om een heel technisch 
verhaal te houden. Je kunt een paar slagen overslaan. Het ligt misschien 
niet helemaal in onze volksaard, maar het is best leuk om te zeggen dat je 
iets heel goed kunt.’

Sander Oosterhof  |  Manager Foreign Direct Investment en Business Development

T +31 6 215 185 00  |  E oosterhof@nom.nl

NEW ENERGY COALITION

Sander Oosterhof: ‘De wereld staat voor een aantal grote transities 
op het gebied van het gebruik van grondstoffen. Een belangrijk deel 
van die grondstoffen wordt ingezet voor de energievoorziening. New 
Energy Coalition zet zich in om die energievoorziening te verduur-
zamen via projecten zoals Heavenn, waarin bedrijven samenwerken 
met overheden en kennisinstellingen om nieuwe technologie te ont-
wikkelen en die ook naar de markt te brengen. Ons partnerschap met 
NEC richt zich op het sluiten van de keten: de projecten van NEC 
leiden tot nieuwe ondernemingen en trekken ook de aandacht van 
bedrijven buiten de regio. Het is onze rol om startups en innovatieve 
ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering 
en in een aantal gevallen ook zelf in ze te investeren en daarnaast 
bedrijven te assisteren in hun zoektocht naar een goede locatie.’

WWW.NEWENERGYCOALITION.ORG
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Nieuw onderkomen, nieuw elan.

Kampen Industrial Care verhuisde

rond de jaarwisseling van Hoogezand

naar Groningen. Dat is een enorme

vooruitgang, die helpt het bedrijfs-

proces te optimaliseren. 

KAMPEN INDUSTRIAL CARE   WERKT IN BLINKENDE OMGEVING
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WWW.KAMPENCARE.COM

Open. Dat is de term die het best past bij de eerste indruk van 
het nieuwe pand van Kampen Industrial Care. Dat is niet gek. De 
industriële dienstverlener nam zijn intrek in een gebouw dat altijd 
dienstdeed als autoshowroom. Dat betekent heel veel glas aan
de buitenkant, grote ruimtes aan de binnenzijde. Én een leuke 
verrassing: de verstopte voormalige werkplaats biedt een zee
aan ruimte.

Tot zover het makelaarspraatje. Toch is dit opgeknapte gebouw 
meer dan een cosmetisch voordeel. ‘Als uithangbord is het natuurlijk 
goed voor ons, maar er is meer’, vertelt directeur-eigenaar Arnold 
Bakker. ‘Zo’n prachtig nieuw pand geeft ook een boost aan iedereen 
die hier werkt. Bovendien geeft de indeling hier ons de mogelijk-
heid om ons bedrijfsproces meer ‘outside-in’ in te regelen. Dat wil 
zeggen dat we onze diensten opdelen op basis van wat klanten 
verwachten, niet op basis van wat wij misschien handig vinden.’

Vertaald in het nieuwe onderkomen: vanuit de voorkant van 
het gebouw, in de voormalige showroom, worden de projecten 
begeleid. Daarvoor zijn wel wat extra wanden geplaatst trouwens. 
Service en onderhoud, wordt gecoördineerd vanaf de achterzijde 
van het pand.

Technisch dienstverlener in de industrie
Kampen Industrial Care is technisch dienstverlener in de industrie. 
Bakker: ‘Simpel gezegd: wij zorgen ervoor dat installaties blijven 
draaien.’ In de praktijk houdt het bedrijf zich onder meer bezig met 
het engineren en installeren van leidingwerk. Bijvoorbeeld in de 
voedingsindustrie, de (petro)chemie en in energiecentrales. Daar-
naast onderhouden de monteurs, lassers, draaiers en frezers van 
Kampen tal van installaties in de industriële sector. Om dat goed 
te kunnen, maken ze in hun nieuwe werkplaats ook onderdelen 
voor die machines en installaties.

Zo’n verbouwing geeft je de kans het pand zo in te delen, dat ie-
dereen er het best kan werken. Bakker plaatste in overleg met zijn 
medewerkers wandjes, haalde weg wat onhandig leek en stak het 
helemaal in het nieuw. Allemaal op zo’n manier dat overleg logisch 
wordt, efficiënt werken makkelijker en creativiteit aangemoedigd.

KAMPEN INDUSTRIAL CARE   WERKT IN BLINKENDE OMGEVING
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We zitten met het bedrijf
in een beweging richting
meer partnerschap met
onze klanten.

Directeur-eigenaar Arnold Bakker  
ervaart de ruimte

http://www.kampencare.com


Kennis delen
‘We zitten met het bedrijf in een beweging richting meer partnerschap 
met onze klanten. Daarmee bedoel ik dat we eerder in het proces 
meedenken. Als je het hebt over het leidingwerk: wij weten natuurlijk 
precies hoe je leidingen zo moet aanleggen, dat je er zo goed mogelijk 
onderhoud aan kunt doen. Of hoe je onnodig onderhoud voorkomt. 
Die kennis delen we meer en meer al in de vroege fase van een indus-
trieel project. Om dat goed te kunnen, is het nodig de bedrijfsvoering 
wat aan te passen, de accenten wat te verleggen. Zo’n nieuwe omge-
ving kun je zo inrichten dat je aan die strategie optimaal kunt werken.’
Dat was in het oude onderkomen lastig, op zijn zachtst gezegd. Of 
liever: onderkomens. Kampen was er sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw gevestigd en sindsdien verschillende kanten opgegroeid. 
Richting de buurpanden, maar ook naar de overkant van de weg. ‘Dat 
was echt onhandig, nog afgezien van dat de gebouwen hun beste tijd 
hadden gehad.’ 
Zo’n verhuizing is niet iets wat je op een doordeweekse avond beslist. 
Nieuw pand zoeken, prioriteiten op een rijtje zetten, financiën regelen. 
Bij dat laatste hielp de NOM, dat al jaren participeert in Kampen Indus-
trial Care. ‘Normaal gesproken zijn we niet zo happig op vastgoed-
financieringen’, zegt Investment Manager Allard van der Horst. ‘Maar 
in dit geval wilden we graag helpen, omdat het overduidelijk in het 
belang van het bedrijf was.’

Focus
Arnold Bakker zocht al een tijd naar een nieuwe plek om zijn bedrijf 
te vestigen. ‘Aan de oostkant van Groningen in ieder geval. Dat is het 
meest ideaal voor het bereiken van klanten en ook het handigst omdat 
veel werknemers van die kant komen. Jaren geleden al heb ik gezegd: 
onze focus is de industrie in Noord-Nederland. We willen niet de 
grootste zijn, maar wel de beste. Daar hoort een uitstraling bij die we 
nu ook in de vorm van ons onderkomen hebben gevonden.’
Toen de voormalige autogarage voorbijkwam, ging het snel, al was 
het nog wel even peentjes zweten. Bakker: ‘Onderweg in de auto in 

Duitsland kwam het verlossende telefoontje, vlak voor de deadline 
van de verkopende partij. Blij en opgelucht was ik.’ De aankoop kwam 
rond dankzij een soepele samenwerking tussen Kampen, huisbankier 
Rabobank en de NOM. Van der Horst: ‘Het helpt natuurlijk als wij als 
NOM meedoen met de financiering. We komen samen eerder tot een 
goede financieringsoplossing.’

Leergeld
Arnold Bakker zag het bedrijf verschillende kanten op bewegen
sinds hij er in 2001 in dienst kwam. Overnames, goede en mindere
tijden. Begin 2009 werd er van buiten een overnamebod op het bedrijf 
gedaan. Toen besloot Bakker zelf in te stappen en Kampen te kopen. 
Een paar jaar later nam de NOM plaats aan tafel. ‘Ik wilde hard 
groeien, maar het was crisis en ik vertilde me aan een megaklus in de 
Eemshaven. Daarvoor heb ik veel leergeld betaald. Ik zocht naar een 
stabiele basis en de NOM wilde helpen. Aan de adviezen heb ik ook 
veel gehad.’
Dat de NOM nu nog altijd participeert in Kampen Industrial Care is 
niet onlogisch, vindt Allard van der Horst. ‘Meestal verkopen we ons 
belang iets eerder, maar dat doen we natuurlijk niet als de marktom-
standigheden hiervoor ongunstig zijn. De ene keer participeren we 
daardoor wat langer dan de andere.’

Nieuw elan
Kampen Industrial Care kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Arnold 
Bakker kijkt tevreden om zich heen. ‘Dit gebouw geeft nieuw elan. Ik 
zie hoe mijn mensen er blij van worden. Ze hebben zelf geholpen met 
verhuizen, hadden er allemaal echt zin in. Weet je wat het mooiste 
was? Een groepje ging vrijwillig ’s avonds naar het pand om nog even 
een muurtje te slopen. De volgende dag was alles keurig afgewerkt en 
aangeveegd. Dat vind ik dus echt mooi.’

Allard van der Horst  |  Investment Manager

T +31 6 126 422 89  |  E vanderHorst@nom.nl
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< Rinse Andringa

Als nuchtere Fries en zakelijke ondernemer is de 
Cowhouse-directeur selectief als het gaat om beurs-
deelname. ‘Het kost tijd en geld, terwijl je geen garanties 
hebt of het wat oplevert’, zegt Rinse, die zijn bedrijf 
voor stalinrichting twintig jaar geleden oprichtte. ‘Toch 
is het belangrijk om op bepaalde beurzen je gezicht en 
producten te laten zien. Bovendien kan het een goede 
manier zijn om nieuwe markten te verkennen. Omdat wij 
onze zelf ontwikkelde koematrassen onder de aandacht 
wilden brengen in de VS, was ik blij met de kans die de 
NOM bood om mee te doen in de stand van Holland Dairy 
Valley op de befaamde World Dairy Expo.’

De vijfdaagse World Dairy Expo in Madison (Wisconsin) 
is zo populair dat er een wachtlijst is voor deelname. 
Bovendien hangt er een fors prijskaartje aan. ‘Dan is 
het heel mooi als je tegen een aantrekkelijk tarief kunt 
meeliften in de stand van Holland Dairy Valley’, stelt Rinse. 
Hij reageerde meteen op de mailing van Joep de Vries, die 
als Business Developer bij de NOM werkt en altijd kansen 
in het oog houdt voor Noord-Nederlandse bedrijven. ‘We 
kennen elkaar al langer en in 2018 was ik als bezoeker op 
deze beurs. Joep heeft een groot netwerk en legt graag 
verbindingen. Dus pakte ik mijn kans als mede-standhouder 
bij Holland Dairy Valley.’

Aangenaam verrast
‘Holland Dairy Valley is vooral een netwerkstand’, legt 
Joep uit. ‘Het was een goede zet om dit keer te koppelen 
met een bedrijf dat concrete producten toont. De agrariërs 
die de beurs bezochten, gingen in de stand letterlijk door 
de knieën om de koematrassen van Cowhouse te testen.’ 
Rinse beaamt het lachend: ‘Ook in Amerika willen de 
boeren graag het beste voor hun dieren. Dus voelen ze 

BEURSBEZOEKERS
DOOR DE KNIEËN
IN STAND HOLLAND
DAIRY VALLEY

BEURSBEZOEKERS
DOOR DE KNIEËN
IN STAND HOLLAND
DAIRY VALLEY
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Rinse Andringa van Cowhouse International 

greep zijn kans toen hij via de NOM kon deel-

nemen aan de World Dairy Expo in oktober 2019. 

Want: ‘Deze beurs leek ons een goed platform 

om te testen of er in de VS markt is voor onze 

innovatieve koematrassen.’ Het bleek een goede 

zet: met zijn Dutch Mountain en Friesian Island 

trok hij de interesse van Amerikaanse boeren 

en na een succesvolle follow-up zijn de eerste 

bestellingen in zicht.



eerst zelf. Ik was aangenaam verrast door de belangstelling. In de VS 
heeft zeventig procent van de veehouders zand in de stallen, dus die 
hebben geen matras nodig. Met dertig procent blijft er nog genoeg 
markt over, maar het bleek dat veel boeren overwegen te stoppen 
met zand in de stal, omdat het nogal arbeidsintensief is. Dus ook zij 
oriënteerden zich op koematrassen.’

Voor wie zich afvraagt waarom er in een koeienstal matrassen nodig 
zijn: dat is een comfortabel en makkelijk schoon te houden alternatief 
voor het traditionele stro of zand. ‘Het is belangrijk dat koeien zeker 
twaalf uren per dag ontspannen liggen, want dan gaat alle energie 
naar hun melkproductie’, legt Rinse uit. ‘Als een koe een uur langer ligt 
per dag, geeft ze anderhalve liter melk meer. Dus goede koematrassen 
hebben niet alleen te maken met dierenliefde, ze leveren de boer ook 
rendement op.’

Dutch Mountain
Cowhouse produceerde onder licentie van een Canadees bedrijf al 
jarenlang koematrassen voor de Europese markt, als onderdeel van 
hun complete stalinrichting. ‘Het was een prima product, maar op 
enig moment wel toe aan vernieuwing omdat de behoefte in de markt 
veranderde. Helaas bleek onze partner weinig innovatief, daarom 
besloten we drie jaar geleden om zelf een matras te ontwikkelen van 
ander materiaal. We kwamen uit op drie varianten van verschillende 
dikte: Dutch Mountain (14 cm), Friesian Island (6,5 cm) en Friesian 
Polder (4 cm). De gangbare dikte was altijd 4 cm, maar bij ons is 
dat het instapmodel. Koeien krijgen op een dikkere matras betere 
ondersteuning en kunnen daardoor comfortabeler liggen. Met ruim 
zeshonderd kilo erop moet zo’n matras wel wat in huis hebben.’

Naast ondersteunend en schokabsorberend foam in het meerlaagse 
binnenwerk – dat zich vormt naar de koe – is ook de kwaliteit van de 
deklaag belangrijk. ‘Die moet droog blijven en grip bieden, maar niet
zo ruw zijn dat de koe last krijgt van drukplekken’, legt Rinse uit.
‘In samenwerking met onder andere de Dairy Campus in Leeuwarden 
hebben we uitgebreid getest en gezien dat de koeien zich graag 
langdurig op onze matrassen installeren. Betrouwbare onderzoeks-
resultaten zijn belangrijk, hebben we ook gemerkt op de World Dairy 
Expo. Je moet kunnen uitleggen waarom een product werkt en wat 
zo’n investering de boer oplevert.’

Naar Amerika
Het verhaal sloeg aan op de World Dairy Expo en vooral de oranje 
gekleurde Dutch Mountain trok de aandacht, al is de zandkleurige 
Friesian Island net zo gewild. ‘In de agrarische sector heeft ons land 
een heel goede naam, dat is de eerste binnenkomer’, merkt Rinse. 
Begin december vloog hij al terug naar Amerika voor een ronde langs 
geïnteresseerde boeren en dealers. ‘Bij acht bedrijven heb ik stallen 
opgemeten voor offertes en inmiddels zijn er meer aanvragen. Het 
is duidelijk dat er kansen zijn in de VS, dus wij denken na hoe we dit 
verder oppakken. Maar we beginnen met concrete klanten die als 
referentie kunnen dienen. Bovendien sta ik dit jaar weer met Joep in 
de stand op de World Dairy Expo. Onderscheidend zijn is mooi, maar 
je moet het wel kunnen tonen.’

Joep de Vries  |  Business Developer

T +31 6 253 926 71  |  E jdevries@nom.nl

We kennen elkaar al langer en in
2018 was ik als bezoeker op deze
beurs. Joep heeft een groot net-
werk en legt graag verbindingen.
Dus pakte ik mijn kans als mede-
standhouder bij Holland Dairy
Valley. 
Rinse Andringa, directeur Cowhouse International
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We kennen elkaar al langer en in
2018 was ik als bezoeker op deze
beurs. Joep heeft een groot net-
werk en legt graag verbindingen.
Dus pakte ik mijn kans als mede-
standhouder bij Holland Dairy
Valley. 
Rinse Andringa, directeur Cowhouse International
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FEITEN IN CIJFERS

ENERGIE

BROEIKASGASSEN

Aandeel van consumptievormen in de uitstoot van broeikasgassen door
een gemiddeld huishouden in 2019.

Bron: milieu Centraal, 2019

Spullen (29%)

Voeding (21%)
Mobiliteit (19%)

Energie in
eigen huis (18%)

Kleding (5%)

Overig (8%)

Bron: energieinnederland.nl. 2020

Netto
import

1590 PJ

Aardgas Olie Kolen Hernieuwbare 
energie

Kernenergie Elektriciteit Overige

Netto export
100% biomassa*

Productie
1551 PJ 41 PJ

* Dit betreft voornamelijk vloeibare
 biotransportbrandstoffen

16%

5%8%

22%

68%

2%2% 2%<1%

75%

WAT VEROORZAAKT
DE UITSTOOT VAN
BROEIKASGASSEN
DOOR EEN HUISHOUDEN
IN NEDERLAND?

HOEVEEL ENERGIE PRODUCEERT, IMPORTEERT EN EXPORTEERT NEDERLAND
EN WAT VOOR ENERGIE IS DAT?

Een huishouden veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. Deels direct 
door het gebruik van energie in huis - gas en elektriciteit - maar ook 
voor een groot deel indirect, door het kopen van spullen en voedsel.
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In Nederland hebben we meer dan 25 miljoen huisdieren, verdeeld 
over 49% van de huishoudens. Zo worden er o.a. 2,6 miljoen katten, 
1,5 miljoen honden, 7,7 miljoen aquariumvissen, 2 miljoen zang-
en siervogels en 600.000 konijnen gehouden als huisdier. 

Bron: Divebo, 2019

GROEI BEDRIJVIGHEID EN SECTOREN
In het afgelopen jaar kwamen er bijna vijfduizend bedrijven bij in Noord-Nederland.
De meeste daarvan (1.848) werden in Friesland opgericht, hoewel Drenthe en Groningen
met respectievelijk 1.347 en 1.574 niet heel ver achterlopen. De drie hardst groeiende
sectoren waren de zakelijke dienstverlening, detailhandel en de bouw. Het is lastig te 
zeggen in welke sector de meeste startups begonnen zijn. Volgens Niels Palmers
(founder Young Business Award) zijn de thema’s waarin veel ontwikkeling is:
sustainable mobility (je duurzaam van A naar B verplaatsen), FinTech (financial
technology) en data. 

Bron: Noordz/Dagblad van het Noorden

FIETSLAND
Met 22,8 miljoen fietsen in ons bezit, fietsen we in
Nederland zo’n 15 miljard kilometer per jaar. Per persoon 
komt dat neer op zo’n 880 km in een jaar, verdeeld over 
gemiddeld 250 tot 300 fietsritjes. Daarmee is de fiets 
goed voor bijna een kwart van onze verplaatsingen.
Deze miljoenen kilometers fietsen we over de ruim 
88.000 kilometer aan fietsmogelijkheden in Nederland 
(ongeveer 33.000 km aan fietspaden en 55.000 km aan 
lokale wegen).
Bijna 40% van de nieuw verkochte fietsen is een e-bike.

Bron: Fietsplatform, 2019 + Fietsersbond, 2019

DE GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR 
ZZP’ERS DIT JAAR BESTAAN UIT: 
1. werk en privésituatie in balans brengen (26%)
2. klanten werven (21%) 
3. omzet verhogen (21%) 
4. naamsbekendheid vergroten (10%) 
5. kennis verwerven (6%) 

Bron: ZZP Barometer, 2020

TOP 5 UITDAGINGEN

VOLOP IN
BEWEGING?

WE          OUR PETS

2020 wordt met o.a. het EK Voetbal en de Olympische Spelen
ongetwijfeld weer een fantastisch jaar op het gebied van sport
(kijken). Maar hoe zit het met het bewegen van de rest van de
Nederlanders? 
• Van de Nederlandse bevolking (ouder dan 4 jaar)
 beweegt 47% voldoende, sport 53% ten minste
 1x per week en is 28% lid van een sportvereniging.
• Daarentegen zitten we toch nog zo’n 9 uur op een
 gemiddelde dag!
• Het absolute arbeidsvolume in de sport is 90.000 fte.
• Het BBP op basis van sport als aandeel van het
 totale BBP is 1%.
• Gemiddeld zijn er 21,1 sportaccommodaties
 per 10.000 inwoners.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019

1.848

1.574

1.347

N I E U W E  B E D R I J V E N

STATISTICS
• In 2020 is 50 jaar de meest voorkomende leeftijd.
• Er zijn 99 mannen per 100 vrouwen in Nederland.
• 88% van de bevolking geeft aan gelukkig te zijn.
• Er zijn 89.000 gele auto’s in Nederland.
• 69% van de mensen zoekt online informatie op over gezondheid.
• Er worden jaarlijks 67 miljoen boeken bij de bibliotheek geleend.

Bron: CBS, 2019

45

|  G R O E I E N  B E G I N T  H I E R .



De ambitie is groot en realistisch. ‘Ons doel is om wereldwijd
het grootste platform te worden’, zegt Tessa de Vries. ‘Iedereen
die een boot wil huren voor een vakantie moet meteen aan
Tubber denken.’ Tubber, gevestigd in Groningen en waarvan
Tessa CEO is, is een boekingsplatform voor eigenlijk alles wat
vaart. Of preciezer: het bedrijf verbindt booteigenaren, voornamelijk 
professionele verhuurders, met mensen die een boot of zeiljacht 
willen huren. Het boeken doen de klanten uiteraard zelf, Tubber zorgt 
voor een veilig betalingsverkeer, handelt alle verdere administratie af 
en staat garant voor een 24/7 service.  

Eigen geld
Het idee ontstond toen ondernemer en fervent zeiler Anne de Vries, 
de man van Tessa, in 2006 op zeilvakantie ging. Slechts met grote 
moeite was het hem gelukt een geschikte boot te huren. Aangekomen 
op de plek van bestemming, in Kroatië, zag hij in de haven tal van 
aantrekkelijke huurboten liggen. Toch was hij ze op het internet niet 
tegengekomen. Daar gaat iets niet helemaal goed, realiseerde hij zich. 
Inderdaad, de markt voor botenverhuur was nu niet bepaald inzich-
telijk. Overal werd wel iets aangeboden, maar een helder overzicht 
ontbrak. Daarin heeft Tubber dus verandering gebracht. De eerste 
jaren werden de transacties en andere administratieve processen 
voornamelijk handmatig uitgevoerd. Maar naarmate het aantal 
klanten toenam werd dat te omslachtig en te tijdrovend. Om die reden 
werd een krachtig boekingsplatform ontwikkeld dat transacties, waar 
mogelijk, geautomatiseerd afhandelt. Een schaalbaar platform, 
grotendeels gefinancierd met eigen geld. 

Pitch Event
‘Het platform staat, draait en loopt uitstekend’, benadrukt Tessa. 
‘Onze boekingscapaciteit, de realtime voorraad en de omzet zijn de 
afgelopen jaren enorm gegroeid. Momenteel telt ons bestand  meer 
dan 12.000 direct beschikbare boten, verspreid over meer dan 600 
bestemmingen wereldwijd. We zijn marktleider in Nederland en een 
begrip in de internationale markt. Maar we willen nog grotere stappen 
maken en nog meer naamsbekendheid creëren. Door de schaalbaar-
heid van ons platform kunnen we probleemloos een grotere groei 
aan, met nagenoeg hetzelfde aantal medewerkers.’ Om de verwachte 
verdere groei mogelijk te maken was natuurlijk geld nodig. Vandaar 
dat Tubber op zoek ging naar financieringsmogelijkheden. Zo werd 
met succes een aanvraag ingediend voor een door G-Force Capital 
georganiseerd Pitch Event. G-Force Capital investeert in veelbelovende 
bedrijven met een digitaal hart uit de provincie Groningen. En dus 

mocht Tessa vorig jaar juni, ten overstaan van een professionele en 
kritische jury, de ambitieuze plannen van Tubber presenteren. Het 
verhaal maakte indruk. Tubber won de juryprijs, waarna Tessa ter 
plekke een financieringsovereenkomst tekende. Wat gaf de doorslag? 
‘De schaalbaarheid van het platform en het feit dat het bedrijf wordt 
geleid door een sterk managementteam met een heldere focus op 
de markt’, vertelt fondsmanager Marco de Jong van G-Force Capital. 
‘Bovendien had Tubber al een bewezen track record. Naast financiële 
ondersteuning kan het bedrijf ook gebruikmaken van onze kennis, 
expertise en netwerk. En regelmatig is er overleg. Zo blijven we betrok-
ken bij belangrijke strategische beslissingen.’ 

Verfrissing
Ook werd door Tubber contact gelegd met Flinc. Waarom eigenlijk? 
‘We bestaan al een flinke tijd’, begint Tessa haar uitleg. ‘Al die jaren 
heeft Anne de rol van CEO vervuld. We vonden het tijd voor verfrissing. 
Daarom hebben we vorig jaar besloten dat ik de directierol op me 
zou nemen, zodat Anne zich volledig kan concentreren op business 

Tubber wil zeil- en bootvakanties voor iedereen toegankelijk 

maken en lijkt in die missie te slagen. Het boekingsplatform 

groeit explosief en is marktleider in Nederland.

Momenteel timmert Tubber stevig aan de weg om,

met ondersteuning van Flinc en G-Force Capital,

de rest van de wereld te veroveren.

Momenteel telt ons
bestand meer dan 12.000 
direct beschikbare boten, 
verspreid over meer dan 600 
bestemmingen wereldwijd.

Tessa de Vries
CEO Tubber
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development. Zodoende ben ik, mede met het oog op financiering, 
eens grondig gaan kijken naar ons businessplan. Daar waren we tot 
dusver niet heel actief mee bezig geweest. Het loopt gewoon, het 
is bij ons altijd hoogseizoen. Sterker nog, er stond vrijwel niets op 
papier. Het zat allemaal in mijn hoofd. Om een gedegen businessplan 
te maken kon ik de ondersteuning en de kritische blik van Flinc dus 
goed gebruiken. En dat is ook gebleken. Ellen Ploeger, projectmanager 
van Flinc, heeft me bijvoorbeeld geholpen om door de ogen van een 
investeerder naar ons bedrijf te kijken. Natuurlijk, we kunnen en willen 
flink groeien. Vanuit die optiek is het platform tenslotte gebouwd. 
We willen meer marktaandeel en nog rendabeler worden. Maar hoe 
maak je dat tastbaar richting investeerders? Anders gezegd: hoe ga je 
die groei realiseren? Welke stappen moeten daarvoor worden gezet? 
En vooral: hoeveel financiering hebben we nodig om onze doelen 
te bereiken? Na lang schrijven, schrappen en herschrijven ligt er nu 
een plan dat volledig investor ready is. Het resultaat van waardevolle 
gesprekken en een intensief traject.’

Marketingbril
Tegelijkertijd werd Tessa door Ellen geholpen bij het in kaart brengen 
van de best passende financieringsstructuur. Op basis daarvan werd 
een lijst samengesteld van mogelijk interessante investeerders, waar-
mee Flinc Tubber vervolgens in contact bracht. Inmiddels is een groot 
deel van de financiering binnen. ‘Voor het resterende deel hebben we 
aardig wat gesprekken lopen’, zegt Tessa. ‘We gaan uitsluitend met 
partijen in zee waarbij we ons 100% comfortabel voelen. We zijn kri-
tisch en vinden het belangrijk dat we onze eigen koers kunnen blijven 
varen. En mocht er iemand bij het aandeelhoudersoverleg moeten 
aanschuiven, dan bij voorkeur iemand met een marketingbril op. Want 
marketing wordt voor Tubber de komende periode een voornaam 
aandachtspunt. Zoals gezegd kunnen we een grote massa aan. Niet 
zomaar is het platform al in diverse talen klaar. Maar die massa moet 
je natuurlijk wel eerst bereiken.’

TUBBER LIGT VOL OP KOERS

WWW.TUBBER.COM
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Ellen Ploeger  |  Coördinator Flinc

T +31 6 481 779 08  |  E ploeger@flinc.nl
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