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Vadertje Staat
Er is wat historisch besef voor nodig. De term ‘vadertje staat’ wordt al 
snel geassocieerd met Willem Drees, de socialistische minister-president 
die de AOW invoerde, een oude-dag-voorziening voor iedereen, via de 
overheid. Na Reagenomics en Thatcherism is er een periode geweest dat 
de overheid er niet meer zo toe deed. Maar eerst een beetje stiekemweg, 
en nu plotseling in het volle licht, is het overal weer de politiek waar 
velen het van verwachten. “Minder belasting op arbeid gaat 100.000 
banen opleveren” was een stelling op de dag van de troonrede. Heeft 
Dijsselbloem de bedrijven aan een touwtje dat hij dat kan beloven? Gaat 
de CEO van de BV Nederland minder omzet maken en meer mensen 
aannemen? 

Je ziet het terug in Europa. Het monetaire beleid bepaalt of het goed 
gaat in Griekenland en Spanje, of niet dan? Je ziet het in de VS. Obama 
zorgt met zijn leger dat de brandstof goedkoop blijft en dat zijn land 
straaljagers blijft produceren. Poetin regelt dat Rusland’s economie weer 
onafhankelijk wordt van het Westen. 

Je ziet het terug in ons eigen magazine Signalement. Voortdurend 
komen politici aan het woord. Als door allerlei draconische maatregelen 
het overheidstekort terugloopt dan noemen overheidsdienaren dat 
opeens ‘economisch herstel’! Een kop in de krant: ‘Fiscale prikkels voor 
ondernemerschap’, het is goedbeschouwd een contradictio in terminis. 
Het topsectorenbeleid moet zorgen voor technologische vernieuwing. We 
verwachten het allemaal van de overheid.

‘Er komt geen overheid aan te pas’

Wat een verademing is dan een happening als World of Technology 
& Science. Haalt misschien niet alle voorpagina’s en roddelrubrieken, 
maar er komen wel zo’n 15.000 professionals bij elkaar en er gebeurt 
echt iets. Wetenschap, technologie en economie worden er op elkaar 
gestapeld op een wijze en een schaal die nergens elders in ons land 
wordt vertoond. En dat gebeurt allemaal puur op initiatief van de 
lidbedrijven, de ondernemers van FHI. Daar komt geen overheid aan 
te pas. Natuurlijk zie je onder de bezoekers en partners bij projecten 
allerlei overheidgefinancierde instituten en we zien ze graag. Maar ze 
worden getrokken door de daadkracht van de ondernemers en niet naar 
voren geduwd of aangezogen door geld dat via belastingheffingen is 
bijeengebracht.

Het gaat niet aan om de rol van de overheid te bagatelliseren, maar ze is 
door òns geschapen en wordt door òns onderhouden en niet andersom.

KEES GROENEVELD

groeneveld@fhi.nl
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“ Verder kijken 
door ontwikkeling”

...en kijk wat om me heen. Het kantoor waar 

Meiny Prins haar dagen doorbrengt is strak en 

toch levendig. Het ademt, zoals eigenlijk het 

hele pand, de Priva Campus, één van de eerste 

volledig CO2-neutrale gebouwen van Nederland, 

ademt. Ik zie een designlamp – Alessi? Een fles 

champagne – vast een relatiegeschenk. En een 

schilderij. Vooral dat schilderij springt in het oog. 

Een portret van de baas herself. Het is in grote 

vlakken opgezet en laat een wat contemplatieve 

mevrouw Prins zien. De schilder heeft de 

anatomische werkelijkheid losjes geïnterpreteerd 

teneinde expressie aan zijn portret toe te voegen 

en voelde duidelijk geen aandrang om zijn 

model zo natuurgetrouw mogelijk af te beelden. 

Naïef realisme met een Picassiaanse touch, 

idiote stijlduiding natuurlijk, maar die term dringt 

zich aan me op. Ah, daar is Meiny al. Ik had 

verwacht dat het langer zou duren, ik heb niet 

eens de tijd gehad om in haar boekenkast te 

snuffelen.

Mooi hoor dat schilderij!
“Een cadeautje van de architect van de Van Nelle 

fabriek. Heeft hij geschilderd naar een foto van 

me die hij in een blad had gezien.”

Oh, het is van een amateur. Zou je  
helemaal niet zeggen...
“Ben je geïnteresseerd in kunst?”

Ik zal ik u niet vermoeien met de woeste 

verhalen die ik ophang over mijn kunstverleden, 

maar het antwoord is ja, ik ben geïnteresseerd. 

En we blijken raakvlakken te hebben.

“Ik heb ook kunstacademie gedaan. Heb ik 

erg veel aan gehad. Niet alleen omdat ik me 

er creatief heb kunnen ontplooien, maar ook, 

eigenlijk vooral, omdat ik daar heb geleerd om 

voortdurend naar verdieping te blijven zoeken. 

Je weet wel, als je denkt ‘wat ik nu heb is goed’, 

dan toch verder gaan. Het is een mentaliteit, een 

manier van doen, die me erg geholpen heeft in 

mijn ondernemerschap.”

 

Vertel.
“Nou, om maar iets actueels te noemen, niet zo 

heel lang geleden heb ik in het kader van het 

tienjarig bestaan van MVO-Nederland een lezing 

gegeven in Utrecht. Ging over de Sustainable 

Urban Delta. Daarin heb ik overheden en 

het bedrijfsleven opgeroepen om verder te 

kijken en vooral ook om verder te gaan. Om 

technologieën die er nu al zijn aan te wenden 

om wereldsteden, die veelal in delta’s liggen en 

ongekende proporties aannemen, duurzaam 

en verantwoord te helpen ontwikkelen om de 

voorzieningen te kunnen blijven bieden waar 

dit soort enorme bevolkingsconcentraties om 

vragen. Neem Nederland, wij kunnen het 

groenste deltagebied, de groenste stad van de 

wereld worden. Het zal je duidelijk zijn dat hier 

grote kansen liggen. We kunnen op dit gebied 

marktleider worden. Vereist natuurlijk wel wat, 

samenwerking, kennisdeling, organisatie, om 

maar eens wat te noemen, maar dan heb je 

ook wat.”

En? Applaus?
“Jazeker.”

Maar waarschijnlijk ook wel tegengeluiden?
 “Als je je uitspreekt, of liever gezegd, als je 

een uitgesproken mening hebt, heb je goede 

vrienden, zelden veel vrienden.”

Nooit bang dat je door je openheid te veel uit 
de school klapt?
“Niet bang. Soms gebeurt het dat je woorden 

weleens uit hun context worden gelicht. En, 

inderdaad, het komt wel eens voor dat je 

achteraf denkt, ‘dat had ik beter niet of in ieder 

geval anders moeten zeggen’. Ik heb daar wel 

eens wat mee te stellen gehad…”

Even terug naar die lezing, in hoeverre komen 
dit soort activiteiten Priva ten goede? Of staan 
ze daar helemaal los van?
“Je vraagt of ik oprecht ben.”

Wachten. Altijd maar weer dat wachten. Nee, het leven van uw reporter is 

niet bepaald razend. Niettemin, de persoon op wie ik zit te wachten biedt 

uitzicht op een boeiende conversatie. Ga maar na, Zakenvrouw van het Jaar 

2009, CEO van Priva en hartstochtelijk pleitbezorger van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Ik hoor net dat ze er zo aan komt, ik wacht  

nog even...

TEKST PAUL VAN NIEUWENBURG FOTOGRAFIE LEO DE JONG

4 INTERVIEW

Meiny Prins
Nakomeling van één van de oprichters 

van Priva, wereldmarktleider in klimaat- 

en procesbeheer voor de tuinbouw. 

Meiny studeerde onder meer aan de 

Koninklijke Academie in Den Haag en de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam waar 

ze haar master Business Administration 

haalde. Sinds 2005 is zij CEO van Priva. 

Daarnaast bekleedt ze verschillende 

nevenfuncties. Zo is zij onder meer 

lid van het landelijk bestuur van de 

FME en van de Dutch Trade Board en 

toezichthouder bij de Triodos Bank en lid 

van de Adviescommissie Water. 

MEINY PRINS, CEO PRIVA
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Uh… ja.
“Absoluut. Kijk, mijn aanwezigheid en optreden 

in netwerken die zijdelings of direct verbonden 

zijn met het bedrijfsleven werken natuurlijk door 

op Priva. Dat lijkt me duidelijk. Een bevriende 

marketingman heeft me wel eens verteld dat 

mijn bekendheid, die zich overigens beperkt 

tot politieke, bouw- en tuinbouw- en mvo-

gerelateerde netwerken, vergelijkbaar is met een 

reclamebudget van zo’n vier miljoen euro. Maar 

laat ik het zo zeggen, ik heb zakelijke belangen 

en ik heb ideële belangen. Qua oorsprong en 

aandachtsgebied zitten ze dicht bij elkaar, maar 

het zijn voor mij strikt gescheiden werelden.”

Hoe dan ook, vanuit welk perspectief je het 
ook benadert, prettig dat je toegang tot die 
netwerken hebt. Lijkt me.
“Inderdaad. En dat heb ik voor een niet 

onbelangrijk deel te danken aan het feit dat 

ik in 2009 gekozen werd tot Zakenvrouw van 

het Jaar. Op dat moment gaan er deuren 

voor je open die ik, onder laat ik zeggen 

normale omstandigheden, misschien nooit had 

gevonden. Laat staan open had kunnen krijgen.” 

Hoe werkt dat, zo’n verkiezing?
“Je wordt voorgedragen, daar begint het mee. 

En dan is het aan jou om te besluiten of je 

meedoet of niet, want het is een langdurig traject 

waar je erg veel tijd en energie in moet steken. 

Men gaat niet over één nacht ijs, zal ik maar 

zeggen. Ik moet overigens toegeven dat het hele 

fenomeen wel wat tegenstrijdige gevoelens bij 

me opriep. Zakenvrouw van het Jaar is bedoeld 

om de vrouw in het bedrijfsleven een hart onder 

de riem te steken en te stimuleren zich vooral te 

blijven ontwikkelen en manifesteren. Daar kan 

ik me helemaal in vinden, alleen ik ben niet zo 

van de vrouwendingen. Ik vind dat je op grond 

van je prestaties beoordeeld moet worden, 

ongeacht of je man of vrouw bent. Maar goed, 

er zaten aantrekkelijke kanten aan. Met name 

het feit dat het me een podium zou bieden 

om de thema’s waar ik voor sta uit te dragen, 

sprak me bijzonder aan. Wist je trouwens dat 

Zakenvrouw van het Jaar bedacht is door een 

champagnehuis, door Veuve Clicquot? Kijk daar 

staat een fles.”

Aha, geen relatiegeschenk dus...

“Dat champagnehuis, Veuve Clicquot dus, heeft 

de verkiezing Zakenvrouw van het Jaar in 1972 

bij de viering van het 200-jarige bestaan in het 

leven geroepen als eerbetoon aan Nicole-Barbe 

Clicquot, de jonge weduwe – veuve in het Frans 

– en erfgename van de jammerlijk overleden 

eigenaar, die begin 19e eeuw tegen de 

toenmalige puriteinse opvattingen over vrouwen 

en werk in de leiding van het bedrijf in handen 

nam en het champagnehuis wist op te stuwen 

tot grote hoogten. Dat is dan weer leuk.”

Zakenvrouw van het Jaar, Powerwoman 
of the Dutch Horticulture, Gamechanger, al 
die titels tonen aan dat je als ondernemer 
uitermate serieus wordt genomen. Waar ik 
zo benieuwd naar ben is naar je switch. Hoe 
besluit iemand met een artistieke achtergrond 
opeens directrice…

“Directeur.”

…directeur te worden van een 
wereldmarktleider in klimaat- en procesbeheer 
voor de tuinbouw?
“Dat zakelijke zat er natuurlijk altijd al in. En 

wat betreft mijn creativiteit, die heb ik zeker de 

ruimte gegeven. Ik heb mijn eigen ontwerpstudio 

gehad. Ruim twaalf jaar. Dat ging best goed, 

we liepen daar op een gegeven moment met 

zo’n twintig man rond. Maar het geeft het 

al aan, hè, de zakenvrouw en ondernemer 

begonnen het langzaam maar zeker te winnen 

van de ontwerper. Tel dat op bij het feit dat 

Priva een familiebedrijf is en je snapt waarom 

ik uiteindelijk de overstap heb gemaakt. 

Feeling met de branche had ik overigens al, 

van huis uit natuurlijk, maar ook professioneel, 

we bedienden met mijn studio vrij veel 

tuinbouwklanten. Bij Priva ben ik aanvankelijk 

strategie en innovatie gaan doen. Vanuit die 

rol, die me erg goed bleek te liggen, heb ik het 

proces in gang gezet om terug te keren naar 

onze corebusiness: de ontwikkeling van meet- 

en regelapparatuur voor klimaatbeheersing. 

We deden op een gegeven moment gewoon 

te veel. En het tij zat niet mee. Dat is vervelend, 

maar het opent wel je ogen. Alle crises helpen.”

De koers bepalen, de grote lijnen uitzetten, 
dat is jouw ding?
“Aan het ondernemerschap zitten verschillende 

aspecten waar mijn hart sneller van 

gaat kloppen. New business? Heerlijk! 

Kennisdelen en innovatie? Geweldig! Maar 

inderdaad, het uitstippelen van een lange 

termijnstrategie, bepalen welke kant je uit moet, 

is erg waarderend. Bovendien raakt lange 

termijndenken aan duurzaam ondernemen, mijn 

grote passie. In dat verband is het trouwens 

altijd weer jammer om te moeten vaststellen dat 

de Nederlandse overheid daar zo weinig van 

laat zien, nee, ik moet het anders formuleren, 

dan is het altijd inspirerend om te zien dat in een 

land als China, waar men meer en meer beseft 

dat het streven naar welvaart niet ten koste mag 

blijven gaan van het volkswelzijn, de daad bij het 

woord wordt gevoegd en men serieus investeert 

in duurzaamheid.”

China, toch niet echt een land dat bekend 
staat om zijn welzijnspolitiek.
“Dat is zo, maar ik zie de laatste jaren toch 

dat ze veel geleerd hebben en op dit terrein 

bijzonder eager zijn. Er is daar een soort 

dynamiek omheen aan het ontstaan die ik 

buitengewoon inspirerend vind.”

Terwijl het in het leven toch vooral  
om geld gaat.
“In het bedrijfsleven bedoel je? Dat is maar net 

hoe je het bekijkt. Winstmaximalisatie is bij Priva 

niet aan de orde. We zijn een familiebedrijf en 

niet beursgenoteerd, dus we hoeven niet. Winst 

is sowieso geen doel, slechts een middel om te 

groeien. Daarmee geven we onszelf de kans om 

volledig in te zetten op waar het echt om gaat: 

de inhoud, kwaliteit.”

Volgens mij hoor ik in de verte iets  
Rijnlands doorklinken.
“Ik ook. Vaag, ergens in de verte. Op een  

hogere verdieping.” 

‘ Ik ben niet zo
van de vrouwen-
dingen’

‘ China inspireert 
ook qua 
duurzaamheid’

Eerste cover story Gebouw 
Automatisering

De cover story in Signalement is altijd 

gewijd aan een lidbedrijf van één van de 

bij FHI aangesloten technologiebranches. 

Zo leveren de vier branches om beurten 

een prachtig verhaal vol ondernemer-

schap en technologie. Sinds enige tijd zijn 

bij FHI twee nieuwe branchegroepen in 

ontwikkeling: voor Gebouwautomatisering 

en voor MicroNano technologie.

De planning is dat deze twee nieuwe 

branches per 1 januari 2016 formeel tot de 

federatie zullen toetreden. Anticiperend 

hierop worden vanaf nu deze branches 

ook meegenomen in de cyclus van cover 

stories.

In dit nummer het eerste resultaat: een 

interview met Meiny Prins, CEO van één 

van de spraakmakende lidbedrijven van 

de brancheorganisatie voor Gebouw 

Automatisering, Priva. 
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Nieuwe duurzaamheidsrichtlijn 
voor gebouwen kan fiscaal 
voordeel opleveren

Bron: DGBC

22
JULI

De Dutch Green Building Council heeft per 
8 september een nieuwe beoordelings-
richtlijn gelanceerd: BREEAM-NL 
Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze 
nieuwe versie van Nederlands meest 
gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor 
gebouwen vervangt de versie van 2011. 

De richtlijn is duidelijker en 

gebruiksvriendelijker geworden en er 

zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo 

kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en 

bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. 

Bron: Inzake uw Zaken

Vermindering lastendruk niet 
altijd voordeliger

Het verminderen van de regeldruk voor 
het bedrijfsleven blijkt niet altijd het 
beoogde effect te hebben. 

Toezichthouder Actal -Adviescollege 

toetsing regeldruk- waarschuwt ervoor dat 

wijzigingen in wet- en regelgeving, bedoeld 

om de administratieve lasten voor bedrijven 

te verminderen, soms het tegenovergestelde 

effect hebben. Initiële kosten van veel 

4
AUGUSTUS

De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk 
gemaakt wanneer en onder welke 
voorwaarden een moedermaatschappij 
aandelenkapitaal aan een dochter mag 
verstrekken zonder dat dit door de 
belastinginspecteur als een lening wordt 
beschouwd. 

Binnen veel bedrijven is het een gangbare 

praktijk om bijvoorbeeld voor investeringen 

aan dochterbedrijven aandelenkapitaal 

beschikbaar te stellen. Daaraan worden echter 

vaak zoveel voorwaarden verbonden, dat veel 

belastinginspecteurs dit als een (verkapte) 

lening beschouwen en dit fiscaal als zodanig 

behandelen. Zij zien de opbrengsten van de 

lening als rente, en niet als dividend waarop 

de deelnemingsvrijstelling van toepassing 

is. In twee verschillende procedures heeft 

de Hoge Raad nu duidelijkheid geschapen, 

namelijk dat de civielrechtelijke vorm van een 

geldverstrekking bepaalt of die geldverstrekking 

fiscaal wordt gezien als eigen vermogen of als 

een geldlening. Onder omstandigheden zijn 

uitzonderingen op deze regel mogelijk.

Juridisch aandelenkapitaal hoeft niet als 
lening beschouwd te worden

Bron: Inzake uw Zaken

18
AUGUSTUS

KORT 
NIEUWS

Blijven sparen voor pensioen

Verhoging arbeids-
productiviteit door 
even onbereikbaar 
te zijn

Bron: Het Financieele Dagblad Bron: Inzake uw Zaken

26
AUGUSTUS

9
SEPTEMBER

Nu de mobiele revolutie steeds meer 
de indeling van onze werkdag bepaalt, 
overwegen ondernemingen om een ‘recht op 
onbereikbaarheid’ in te voeren. 

Dit naar het voorbeeld van het innovatieve Duitse 

automerk BMW, dat als eerste bedrijf in Europa 

afspraken heeft gemaakt met werknemers 

over tijden op de werkdag waarop ze geen 

e-mails hoeven te lezen en hun telefoon 

onbeantwoord mogen laten. BMW zegt zo de 

arbeidsproductiviteit te verhogen en de kans op 

een burn-out –een belangrijke verzuimoorzaak- 

te verkleinen. Eigen onderzoek toonde namelijk 

aan dat de gemiddelde kantoormedewerker 

1,5 tot 2 uur per dag kwijt is aan telefoontjes 

en e-mails, waarvan zeker driekwart geen 

onmiddellijke aandacht vereist. Bovendien 

zouden tijdelijk onbereikbare werkkrachten 

scherper, geconcentreerder en creatiever zijn.

Onder de beoordelingsrichtlijn vallen ook 

grootschalige renovaties.

De nieuwe beoordelingsrichtlijn is het resultaat 

van de inspanningen van vele DGBC-

participanten, waaronder de Nederlandse 

Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering, 

die wijzigingsvoorstellen hebben ingebracht. 

Een BREEAM-NL gecertificeerd gebouw kan de 

mogelijkheid op fiscaal voordeel vergroten, via 

MIA, de milieu-investeringsaftrek en/of Vamil, 

willekeurige afschrijving milieu-investeringen. 

aanpassingen voor bedrijven blijken vaak hoger 

dan de verwachte opbrengsten van de ingrepen, 

omdat ze daarvoor kennissystemen moeten 

aanpassen, extra advieskosten moeten maken 

en bedrijfsprocessen dienen te veranderen. Actal 

rekent voor dat bij 111 van de voor versimpeling 

in aanmerking komende 384 wetten, regels 

en algemene maatregelen van bestuur geen 

aantoonbaar kostenvoordeel wordt geboekt.  

Niet aanpassen is dan dus voordeliger.

Met ingang van volgend jaar 
mogen werknemers een minder 
groot deel van het salaris 
belastingvrij opzij leggen voor 
hun pensioen. 

Het kabinet vindt sparen minder 

noodzakelijk nu de meeste mensen 

langer doorwerken. De maatregel 

levert de overheid in 2017 een 

bezuiniging op van 2,8 miljard 

euro. De politiek vindt dat door 

deze maatregel ook de premies 

omlaag kunnen, maar dat bepalen 

werkgevers en werknemers zelf. 

Bij het ambtenarenpensioenfonds 

ABP zijn de onderhandelingen over 

de premiehoogte in volle gang. De 

werkgevers (overheid en scholen) 

willen lagere premies, terwijl de 

ambtenaren- en onderwijsbonden 

willen dat werknemers het geld 

dat nu vrijkomt gebruiken voor het 

opbouwen van pensioen. Vakbond 

Abvakabo wil werknemers 

beschermen tegen de neiging om 

extra geld nu uit te geven. 
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Op de laatste donderdag van augustus is het bijna altijd 

mooi weer. Dit jaar volgde de FHI-golfcommissie toch 

wat bezorgd de weersverwachtingberichten in die week. 

Maar het werd die donderdag de mooiste dag in een 

slechte periode. De zon brak door en het werd ideaal 

golfweer. Veel bekenden, regelmatige deelnemers uit 

het FHI-netwerk, liepen weer meer of minder fanatiek 

rond. Maar ook toch ook weer nieuwe gezichten, zowel 

in de wedstrijd als bij de golfclinics en bij de speciale 

schietclinic voor golfhaters die wel netwerk-‘lovers’ zijn. 

Dat schieten kan deze keer dankzij de gekozen locatie, 

Dorhout Mees Biddinghuizen.

TEKST KEES GROENEVELD  FOTOGRAFIE NFP PHOTOGRAPHY

Toen brak
de zon door!

10

ROBERT VAN DE PEPPEL WINT FHI GOLFTOURNAMENT 2014

Met dank aan de sponsors!

EXTRA PROFITEREN VAN UW FHI 
LIDMAATSCHAP MET TNT EXPRESS
TNT Express is de ultieme partner voor elke industrie. Wij begrijpen de belangrijke rol die transport 

speelt voor uw groei. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met FHI, zodat u altijd kunt 

rekenen op onze betrouwbare en fl exibele services voor nóg scherpere tarieven. Met TNT Express 

heeft u een zeer geschikte partner, waardoor u zich kunt richten op uw kerntaken. 

Door onze ongeëvenaarde ervaring met een grote diversiteit aan industrieën, zijn wij bij uitstek geschikt 

voor alle benodigde transporten van bedrijven actief in de industriële elektronica, industriële automatisering, 

laboratorium technologie, medische technologie, gebouw automatisering en/of micro- en nanotechnologie. 

Zo hebben wij bijvoorbeeld onze Clinical Express dienst speciaal ontwikkeld voor medische transporten en 

alles wat daarbij komt kijken.

Als lid van een bij FHI-aangesloten brancheorganisatie, kunt u direct profi teren. U komt namelijk in 

aanmerking voor een scherpe korting als u gebruik maakt van de diensten van TNT Express. Bovendien 

kunt u ervan verzekerd zijn dat TNT Express kan voldoen aan al uw branchespecifi eke eisen. 

 

Neem voor de voorwaarden contact op met onze Customer Service, 0800-1234.

Zoals vaak, mede dankzij de driekwart handicap 

verrekening, ook nu een verrassende winnaar, 

Robert van de Peppel, van Dero Uitgevers, 

vakbladen partner van FHI. Spelend vanaf 

handicap 24 kwam de winnaar tot 38 stable-

fort punten. Van de Peppel werd op de hielen 

gezeten door de spelers uit de branche labora-

torium technologie, Guy de Bondt van de firma 

Kötterman en Willem van Raalte van Da Vinci 

Laboratory Solutions. Beiden kwamen uit op een 

score van 37 vanaf respectievelijk handicap  

10 en 14.

CDA-parlementariër in de Tweede Kamer Agnes 

Mulder reikte de wisselbeker uit en deed dat met 

charme en overtuigingskracht. Met woord en 

daad benadrukte ze dat de verbinding tussen 

Den Haag en FHI sterk en vruchtbaar is. Zo nam 

de politica ruim de tijd om met de aanwezigen 

te netwerken en suggesties tot zich te nemen 

voor toekomstig beleid.

KRENTENWEGGE VAN BIJNA EEN METER LANG
Het succes van het relatie-evenement stoelt op 

drie pijlers: de golfcommissie, de sponsors en 

de deelnemers die ook de prijzentafel vullen en 

daarna weer leegmaken. De golfcommissie, 

de heren Gejan Starink van Panasonic, Willem 

Dikker Hupkes van Blanken Controls, Willem van 

Raalte van Da Vinci Laboratory Solutions en Linda 

Huber en Kees Groeneveld van het FHI-bureau, 

slaagde er in de kosten voor deelname substan-

tieel naar beneden te brengen en toch weer een 

fantastisch evenement neer te zetten. 

Dat was natuurlijk mede te danken aan de 

sponsors, Jaarbeurs Utrecht en TNT Express als 

hoofdsponsors en Axon advocaten, Go-Flex, 

Arti’70, E-totaal, Graydon, HBR brancheverze-

keringen, Muntz, Van de Ridder druk & print en 

JWB als subsponsors. Wat opvalt is dat op de 

prijzentafel elk jaar mooiere prijzen verschijnen, 

meegebracht door deelnemers. De apparaten 

van Panasonic, het speciaalbier van Belgische 

bedrijven Eurocircuits en Telerex vallen altijd op, 

maar dit keer stal een nieuwe deelnemer de 

show. Kees Revenberg van Maser Engineering 

bracht uit Enschede en smakelijk verse kren-

tenwegge mee van zeventig centimeter (!) lang, 

voorzien van zijn bedrijfsnaam in roomboter. 

OM TE NOTEREN IN DE AGENDA
De datum voor het FHI golf/netwerk event 

2015 staat alweer vast. Zoals altijd de laatste 

donderdag van augustus, op donderdag  

27 augustus 2015 dus. 

CROSS
CHANNEL
COMMUNICATIE

www.conferentiegebouwautomatisering.nl
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Energie, ambitie, enthousiasme, bevlogenheid, passie, het zijn steekwoorden 

die passen bij Mohammed Mohandis. Toen hij 19 jaar was werd Mo lid van 

de gemeenteraad voor de PvdA in zijn stad Gouda. Nu behoort hij met zijn 

29 jaar tot de jongste parlementsleden. “Ik heb het geluk gehad om als in 

Gouda uit Marokkaanse ouders geboren jongen, op te kunnen groeien in 

een fijn en stabiel gezin met een thuis. Veel jongens in mijn stad en elders 

in Nederland hadden dat voorrecht niet. Die mensen wil ik meenemen 

uit de uitzichtloosheid.” En “Ik nam al jong afscheid van mijn bestaan als 

hangjongere. En omdat ik ben opgegroeid in een volksbuurt waar Bep en 

Hassan samen het stoepje schoonmaken, weet ik wel hoe het werkt in de 

praktijk.” FHI/Signalement sprak met Mohandis vooral over zijn ambities op  

het terrein van onderwijs. 

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE JOHNPRINSFOTOGRAFIE.NL 

HAAGSE
BABBEL

Via het stapeltraject vmbo-mbo-hbo bouwde de parlementariër 

van nu aan een succesvolle onderwijscarrière. “Daar wil 

ik Nederland graag hebben, dat je wordt beloond als je 

presteert.” Op onze reactie dat die opmerking wel erg 

liberaal klinkt haast Mohandis zich een toevoeging te maken. 

“Ik ben wel één van de makers van het armoedebeleid in 

Gouda, met de overheid als vangnet, maar niet als hangnet.”

DE LINK NAAR ONDERWIJS 
“Ik kwam tot de ontdekking dat de thema’s waar ik voor sta 

alleen landelijk kunnen worden aangepakt. Jongeren via 

onderwijs op de rit helpen, daar geloof ik in. In het onderwijs 

gaat het te vaak over het geld voor de gebouwen en te 

weinig over de kwaliteit van de docenten en stages als 

basis. Stagegaranties kun je alleen landelijk regelen. Stages 

bepalen de cirkel van succes. Geen stage betekent geen 

diploma, geen diploma betekent geen werk.” Mohandis 

legt de verantwoordelijkheid voor stages bij de school. “Ik 

heb me er in Gouda aan gestoord hoe slordig scholen 

daar mee omgaan en gemotiveerde jongeren onnodig 

de dupe werden. Dat wil ik landelijk aanpakken, via een 

sluitende aanpak van stages. Als een mbo-school geen 

kwalitatieve stage weet te regelen, dan moet dat budgettaire 

consequenties hebben voor die school. Het streng selecteren 

van docenten en stagebegeleiders hoort daar bij.”

BEDRIJVEN DWINGEN IS POLITIEK LASTIG
Gevraagd naar wat hij van bedrijven verwacht, blijkt de 

politicus zijn beperkingen te kennen. “Je kunt bedrijven niet 

dwingen, zeker MKB niet. Maar je kunt scholen wel op het 

spoor zetten om regionaal samen te werken met bedrijven 

om het onderwijsaanbod aan te passen op de regio.  

De scholen moeten zorgen dat ze weten wat er gebeurt in 

de bedrijven in hun regio.” Overigens vertelt Mohandis met 

trots over één van zijn politieke successen: de volwaardige 

ov-kaart voor alle mbo-ers, dus ook voor minderjarigen.  

“Dat is ook heel belangrijk voor stages.”

De PvdA-er heeft oog voor waarden binnen bedrijven. 

“Bedrijven zijn lerende organisaties. Die moeten dat zijn.  

Dat zie ik ook overal. Het idee van ‘een leven lang leren’ 

dreigt in het onderwijs af te kalven tot ‘een leven lang lullen’. 

Dat kunnen we doorbreken door wat er in bedrijven gebeurt, 

on the job, ‘non formeel onderwijs’ noemen we dat in 

jargon, om dat een waarde toe te kennen. Daar zijn we mee 

bezig, samen met andere fracties, de PvdA, VVD en D66. 

Ons initiatief binnen de coalitie om het collegegeldkrediet 

te verruimen qua leeftijd, nu ook voor de 30-plussers tot de 

leeftijd van 55 jaar, dat past hier ook bij.”

Er ontspint zich in ons gesprek nog wel een kleine discussie 

over de sociale werkplaatsen en het plaatsen van mensen 

met een beperking. “Er moeten niet alleen high-tech banen 

worden geschapen. Dan kun je bij elk bedrijf mensen met 

een beperking plaatsen, zoals is afgesproken in het sociaal 

akkoord.” Onze tegenwerping is dat dit ten koste gaat van 

bedrijven die voortgekomen zijn uit de sociale werkplaatsen 

(zie het bedrijfsbezoek bij Assembly Partners met kamerlid 
Elbert Dijkgraaf, beschreven in Signalement nummer 3 
van dit jaar red.), die volledig zijn ingericht op het werken 

met mensen met een beperking en die er in slagen in de 

waardeketen van de technologie bij te dragen, dankzij de 

bijdrage die die bedrijven nu nog krijgen uit belasting die is 

bestemd voor sociale opvang. “Ja maar, het is nu eenmaal 

zo afgesproken in het sociaal akkoord. Dat betekent 

dat VNO-NCW en MKB Nederland zich hebben verplicht 

invulling te geven aan het opnemen van mensen met een 

beperking in elk bedrijf. Natuurlijk weet ik ook wel dat die 

organisaties geen zeggenschap hebben in individuele 

bedrijven, bij individuele ondernemers. Het gaat mij om een 

cultuuromslag over hoe om te gaan met werknemers met 

een beperking.”

De tijd vliegt als je met deze enthousiasteling zit te praten. 

Het hele traject van HBO en wetenschappelijk onderwijs 

hebben we nog niet eens uitgediept. “Hebben we ook 

veel plannen voor, zoals de studiefinanciering weer meer 

afhankelijk maken van de inkomens van de ouders.”

Voor nu is het even voldoende. We kennen elkaar nu. 

Wordt vervolgd...

‘ Een leven lang 
leren moet niet 
een leven lang 
lullen worden’

Bep en Hassan en 
een leven lang leren
AANSTEKELIJKE PRESTATIE-AMBITIE BIJ KAMERLID MOHAMMED MOHANDIS
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Conjunctuur

Productie-
groei minder 
sterk

Groei 
ondernemers-
vertrouwen 
hapert

De inflatie is afgelopen zomer gestegen van 0,9 

naar 1 procent. De prijsontwikkeling van vlieg-

tickets en kleding droeg bij aan deze toename. 

Vliegtickets waren 7,9% duurder. De boycot van 

Rusland heeft weinig effect gehad op de prijzen 

voor consumenten. Ondanks de gespannen 

internationale politieke situatie ging de prijs van 

olie in augustus omlaag, waardoor de bezine-

De NEVI Purchasing Managers’ Index daalde 

in augustus naar 51.7, waar juli nog 53.5 had 

laten zien (een waarde > 50 wijst op groei van 

de bedrijfsactiviteiten). Hoewel dit nog steeds 

een groei van de Nederlandse productiesector 

betekende, was het een flinke afvlakking en het 

laagste cijfer in 13 maanden. De toename van 

Het vertrouwen van de Nederlandse onderne-

mers is aan het begin van het derde kwartaal 

iets afgenomen, maar ze zijn, voor het derde 

kwartaal op rij, nog positief. De vertrouwensin-

Inflatie stijgt 
licht naar 
1 procent

prijzen met 2,6% zijn gedaald. In vergelijking  

met Europa is de inflatie in Nederland iets hoger 

dan in de Eurozone. Volgens de Europees  

geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) 

was de Nederlandse inflatie 0,4%, in de  

de productie was de kleinste in ruim een jaar. 

Ook de groei van de nieuwe orders nam af, 

hoewel de exportorders even fors toenamen als 

dicator komt uit op 3 punten, 1 punt lager dan in 

het tweede kwartaal. Deze kleine afname is het 

resultaat van zowel positieve als negatieve  

ontwikkelingen. Zo nam in de handel en de 

Eurozone was dit gemiddeld 0,3%. Dit komt 

onder meer doordat de prijsstijging van diensten 

in Nederland hoger is dan in de Eurozone. In 

Duitsland, de grootste economie in de Eurozone, 

is de inflatie hoger dan in Nederland.

vorige maand. De hoeveelheid onvoltooid of nog 

niet uitgevoerd werk daalde in de grootste mate 

sinds juli 2013.

industrie het vertrouwen toe, terwijl in de bouw 

en de horeca het vertrouwen afnam.
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Kort voor het zomerreces was 

het nog even hard werken voor 

Eddy van Hijum, CDA-

volksvertegenwoordiger in de 

Tweede Kamer. Zoals steeds 

was ook dit FHI-werkbezoek 

voor het politieke ‘slachtoffer’ 

een hele opgave. Vanwege zijn 

woonplaats, Laag Zuthem, wie 

kent het niet, had Van Huijm 

een voorkeur uitgesproken voor 

technologie bedrijfsbezoeken in 

het oosten van het land. Welnu, 

in de regio Enschede is genoeg 

te vinden als het gaat om 

FHI-leden, vooral in de hoek 

van micronanotechnologie, 

MinacNed-bedrijven. 

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE NFP PHOTOGRAPHY

WERK 
BEZOEK

Het jonge bedrijf Ostendum ‘focuses on the 

commercialization of optical detection methods 

regarding the presence of micro-organisms, 

biomarkers, (bio-)molecules and (nano-)particles’ 

volgens de eigen website. Inclusief een lab-on-a-

chip line als onderdeel van een optisch detectie 

platform in nanotech. Ga er maar aanstaan als 

bestuurskundig opgeleide generalist.

Het tweede bezoek was niet veel eenvoudiger, bij 

MASER Engineering. Sinds 1993 bouwen foun-

ders Kees Revenberg en Hans Kemper aan een 

bedrijf met een wereldreputatie als serviceprovider 

voor de halfgeleiderindustrie. Failure Analysis, het 

zoeken naar ontwerpfouten in chips, en Reliability 

Testing, het testen van chips op levensduur onder 

allerlei gesimuleerde omstandigheden, daar komt 

een massa hightech aan te pas. Twee bedrijven 

waar het op de vierkante nanometer gebeurt.

“ZONDER SUBSIDIE GEEN HIGHTECH START-UPS” 
Het gesprek met Paul Nederkoorn, algemeen 

directeur bij Ostendum ging vooral over geld, 

financiering. Altijd goed als de directeur van een 

hoogtechnologische start-up daar goed het oog 

op heeft. Nederkoorn spreekt tegelijk met passie 

over de technologie van zijn bedrijf. De vingerprik 

diagnostiek gaat veel ambulanceritten overbo-

dig maken. Straks weet je meteen of iemand 

wel of geen hartinfarct heeft en hoef je niet eerst 

naar het ziekenhuis voor die diagnose. Dat gaat 

de zorgverzekeraar veel geld besparen. Reden 

waarom Achmea een samenwerking met Osten-

dum is aangegaan. Maar de boodschap aan 

Van Hijum, voor Den Haag, was vooral “zonder 

subsidie zouden de meeste Twentse hightech 

start-ups niet bestaan, zeker niet in hun huidige 

omvang. Een hightech bedrijf is pas echt levens-

vatbaar zonder subsidie wanneer het met eigen 

producten/diensten in de markt is. Tot het tijdstip 

van solide winst is subsidie noodzakelijk. Het 

laatste waar ik voor wil pleiten is subsidie voor 

winstgevende bedrijven. Het subsidie-instrument 

is een noodzakelijke bouwsteen voor een high-

tech starter om het niveau van winstgevendheid 

te bereiken. De aanloopverliezen zijn namelijk 

enorm en langjarig. Als je, zoals Den Haag nu 

wil, gaat werken met leningen, dan kom je er niet. 

Elk bedrijf dat naar een financier gaat en al een 

af te lossen schuld meebrengt, begint met een 

achterstand.” Van Hijum moest toegeven, “het 

topsectorenbeleid blijft een probleem voor kleine 

bedrijven,” hoezeer dat beleid ook geëntameerd 

is door de minister in het vorige kabinet die zijn 

partijgenoot was.

“IN DUITSLAND KRIJG JE MAKKELIJKER  
EEN ACCREDITATIE” 
Bij een bedrijf als MASER Engineering ligt een 

andere hete aardappel. Van Hijum was onder de 

indruk van de hoeveelheid enorm geavanceerde 

apparatuur waar de mannen in hebben geïnves-

teerd. Dat is echt niet misselijk. Het zijn faciliteiten 

die chipsfoundry bedrijven, die toch gewend zijn 

aan miljardeninvesteringen, zich zelf niet kun-

nen veroorloven. In dat licht is de klacht naar de 

overheid een heel serieuze. Wat blijkt namelijk, 

de eisen die gesteld worden om een officiële 

accreditatie te krijgen zijn in een land als Duits-

land aantoonbaar minder dan in Nederland. “Dat 

betekent dat een klant voor dezelfde faciliteiten, 

met bij ons meestal meer expertise, daar terecht 

kan bij een lab dat een accreditatie heeft en bij 

ons moet constateren dat we geen accreditatie 

hebben gekregen. Dat is dus gewoon oneer-

lijke concurrentie op enkele tientallen kilometers 

afstand.” Kees Revenberg bracht het probleem 

klip en klaar onder woorden. 

“Als jullie mij input leveren, dan ga ik daar mee 

aan de slag in Den Haag,” was de belofte van 

een politicus, Eddy van Hijum in dit geval. 

17

Technologie stimuleren 
betekent subsidiëren en 
zorgen voor level playing field
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De nieuwe FHI Algemene leveringsvoor-

waarden, FHI-ALV2014, zijn bij uitstek geschikt 

voor levering van technische producten zoals 

apparatuur, machines, onderdelen, verbruiks-

artikelen, software. Daarnaast zijn ze geschikt 

voor de levering van diensten zoals onderzoek/

ontwikkeling/research, service, softwareontwik-

keling, begeleiding, instructies, presentaties en 

levering van complete projecten, bijvoorbeeld de 

bouw van apparaten, halffabrikaten, installaties, 

machines, testopstellingen.

De algemene voorwaarden zijn op tal van 

punten herzien, geactualiseerd en aangescherpt.

Uiteraard zijn de ervaringen met de oude voor-

waarden erin verwerkt. De aansprakelijkheid is 

beter geregeld. Verschillende bepalingen zijn 

verder uitgewerkt dan voorheen: Intellectueel 

Eigendom, meerwerk/minderwerk, wijzigen en 

cancellen en gebruiksrecht op software.

Als nieuwe elementen zijn opgenomen, de 

regeling voor afroeporders, garantieser-

vice en de problematiek betreffende expliciet 

gegeven werkingsgaranties. Er is nu duidelijker 

verwoord dat indien geen concrete resultaten 

zijn toegezegd, er slechts een inspanningsver-

plichting geldt. 

Dat toezeggingen slechts geldig zijn indien 

die zijn gedaan door een daartoe bevoegde 

persoon is in de nieuwe voorwaarden scherper 

vastgelegd. Het onderwerp garantieverplich-

tingen, ook op service, is nu verder uitge-

werkt dan in de voorgaande versie van de 

FHI-leveringsvoorwaarden. De vereisten inzake 

verzuim zijn aangescherpt en de voorwaarden 

betreffende de levertijden voor de levering van 

diensten zijn beter geregeld.

De problematiek betreffende afnametests is 

onder de loep genomen en uiteraard is ook 

gewerkt aan de leesbaarheid en herkenbaar-

heid van de onderwerpen.

TOEPASSING VAN DE FHI-ALV2014 
Bij zaken binnen Nederland is het voldoende 

om de FHI leveringsvoorwaarden 2014, afgekort 

FHI-ALV2014, in de offerte van toepassing te 

verklaren en ze standaard als pdf-file mee te 

sturen bij elke offerte. Tip: vermeld dat ze erbij 

zitten en vraag om een reactie wanneer de 

ander ze niet heeft ontvangen. Overhandigen in 

een gesprek kan natuurlijk ook.

Bij zaken in het buitenland is van belang dat 

partijen duidelijk in offerte/opdracht/overeen-

komst vermelden dat Nederlands recht van 

toepassing is en bij voorkeur ook alleen de 

Nederlandse rechter bevoegd is. Een schriftelijke 

bevestiging dat de FHI-ALV2014 zijn ontvangen 

en van toepassing zijn, zou mooi zijn. De 

FHI-ALV2014 hoeven niet per bedrijf te worden 

gedeponeerd. Dat heeft FHI al gedaan voor alle 

bedrijven die bij de FHI-branches zijn aange-

sloten. Overigens, een verwijzing naar een link 

op de website VOLDOET NIET.

GELIJKE SPREIDING RISICO´S?
De FHI-ALV2014 beogen nadrukkelijk om de 

risico´s voor de verkopende partij beheers-

baar te houden en te beperken. Indien het de 

bedoeling is de risico´s gelijk over beide partijen 

te verdelen, is het gebruik van algemene 

voorwaarden niet zinvol. In dat geval moeten 

partijen afstemmen en vastleggen hoe zij de 

risico’s willen verdelen. Dat kan gaan over zaken 

als, wanneer treedt verzuim in, wie draagt de 

bewijslast inzake gebreken, wie betaalt de 

procedure bij een inbreuk op IE, tot welk bedrag 

gaat de aansprakelijkheid voor welke soort 

schade. 

Uiteraard kunnen partijen ook terugvallen op het 

wetboek. Dat is geschreven voor alle partijen 

en houdt rekening met de belangen van alle 

partijen. Het risicoprofiel van de onderneming 

kan daardoor wel toenemen.

De FHI Algemene leveringsvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij verkoop 

en levering van producten en diensten door technologiebedrijven. Deze zomer 

zijn de leveringsvoorwaarden herzien om aan te sluiten bij de actualiteit van de 

dagelijkse praktijk van zakendoen. De herziening is een gezamenlijk effort van 

FHI-jurist Andreas Meijer, een klankbordgroep van FHI-lidbedrijven en de externe 

juridische partner van FHI, Frank Meijers. MR. ING. F.H.G. MEIJERS MBA 

GERECHTELIJK DESKUNDIGE

ADVOCAAT / PARTNER BIJ 

FLEXADVOCATEN, 

PARTNER VAN FHI

WWW.FLEXADVOCATEN.NL

Nieuwe FHI Algemene 
Voorwaarden zijn uit!

VRAGEN?
Andreas Meijer van FHI, 

a.meijers@fhi.nl

033 4657507 

Frank Meijers, 

meijers@flexadvocaten.nl

020 8202623.
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ReveNew helpt u bij het bedenken, realiseren en succesvol maken van al 

uw internetactiviteiten. Verder brengt ReveNew de kansen en de risico’s 

van internetactiviteiten in beeld en realiseert internetoplossingen op maat. 

Hierdoor behaalt u een maximaal rendement uit uw internetinvestering. 

U kunt ReveNew voor al uw internetactiviteiten inschakelen, zo heeft u 

slechts één adres op weg naar uw internetsucces.

Neem vrijblijvend contact op of ga naar www.revenew.nl

Samen met partners Muntz/cross channel communicatie en Marketguide/web based marketing tools, hanteert Revenew de All Active-aanpak. 
All Active is een resultaatgerichte werkwijze die u verzekert van de juiste specialisten. Die u verzekert van succes. 



Idealisme, ethiek, 
risico en minder 
vastigheid

De entourage is inspirerend, een zonovergoten 

dag op het Binnenhof, waar toeristen belang-

stellend de fotosessie volgen en de gespreks-

partners elkaar zo goed blijken te liggen, dat 

ze al aan het oreren slaan, voordat er ook nog 

maar een vraag is gesteld. Een gesprek over de 

wezensvragen waarom we eigenlijk met tech-

nologie bezig zijn, hoe we de wereld daarmee 

kunnen verbeteren, maar ook wat zou goed zijn 

voor ons eigen Nederland? 

Eenmaal binnen in het Kamergebouw, na de 

fotosessie, barst de discussie meteen los. “Ik wil 

niet strak aan een vragenlijstje gebonden zijn,” 

zet Eric van Schagen de toon. Later zal blijken 

dat de vragen toch wel helpen en aan het eind 

roepen de drie deelnemers spontaan “wat een 

leuk gesprek was dit.”

Maar eerst, wat blijkbaar bij elk van de 

gesprekspartners hoog zit, de aansluiting 

onderwijs/arbeidsmarkt. “Kijk nou wat het land 

nodig heeft,” is de zakelijke opstelling van Van 

Schagen. Bert Monna, zelf als voorzitter klank-

bordcommissie betrokken bij de opleiding micro-

elektronica aan de TU Delft, “je wilt een ingenieur 

opleiden die zichzelf kan verbeteren.” Mooie ver-

taling van de selfassembly-trend in de branche. 

Maar Monna gaat verder, maakt het concreet. 

“We moeten niet te specifiek voor een bepaalde 

werkgever gaan opleiden.” In de politiek zeg je 

dat in een andere taal. “Moeten we wel zo strak 

sturen op kwalificatiedossiers”, is de tekst van 

Anne-Wil Lucas. Ze geeft zelf de vertaling er bij: 

“vaak kan iets niet omdat het niet in een kwalifi-

catiedossier staat. Dat moeten we niet willen.”

Oké, toch maar even naar het vragenlijstje. 
Wat is de betrokkenheid van elk van deze 
toppers bij technologie? 
“Ja, ik ben een bètavrouw,” zegt Anne-Wil Lucas, 

refererend aan haar ingenieursdiploma, behaald 

aan de Universiteit van Wageningen. “De enige 

vrouwelijke ingenieur in de Tweede Kamer, maar 

ik zie mezelf toch wel een beetje als ingenieur 

‘light’. Daarom ben ik eigenlijk wel vereerd dat 

ik hier mee mag doen in dit gesprek van tech-

nologie’toppers’. Mijn fascinatie met technologie 

heeft te maken met de vraag ‘waarom doen we 

de dingen zoals we ze doen’, met systeemden-

ken dat extra inzicht biedt. Zit bij mij overigens 

ook wel een vorm van idealisme achter. Tech-

nologie biedt ons de kans dingen slimmer en 

schoner te doen.”

Het zijn best wat verrassende steekwoorden die komen bovendrijven. 

Twee technologieondernemers, de één dicht tegen de wetenschap aan, de 

ander tegelijk een echte bestuurder en als derde een VVD-politica met een 

ingenieurstitel, Bert Monna, Eric van Schagen en Anne-Wil Lucas. ‘Het is een 

mooi stel hoor’, deze setting van een nieuwe editie van Technologietoppers. Het 

is het regelmatig terugkerende ronde tafelgesprek dat de Signalementredactie 

voert met spraakmakers in en rond de technologiebranches. 

TEKST KEES GROENEVELD EN EMMAR SINNIGE 

FOTOGRAFIE NFP PHOTOGRAPHY, JEROEN VAN DER MEIJDE

ANNE-WIL LUCAS 
TWEEDE KAMERLID VOOR DE VVD, 
WOORDVOERDER ONDERWIJS EN 
ARBEIDSMARKT

Anne-Wil Lucas is lid van de Tweede 

Kamer voor de VVD. Ze studeerde 

planologie in Wageningen en werkte 

als ruimtelijk adviseur bij ingenieurs-

bureau Oranjewoud. Voorheen was 

ze woordvoerder op het gebied van 

Wetenschap, Innovatie en Economi-

sche Zaken, waar ze zich bezighield 

met economische topsectoren, tech-

nologie, innovatie, wetenschapsbeleid, 

biotechnologie en regionaal beleid. 

Recent is zij woordvoerder Onderwijs 

en Arbeidsmarkt geworden. 

Technologie
Toppers

Technologie
Toppers
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Eric van Schagen denkt bij de vraag ‘waarom 

voor hem technologie’, aan zijn voorliefde voor 

‘sommetjes oplossen’. “Samen mooie dingen 

maken en daarbij dan in de rol kruipen van 

degene die zegt ‘als we het nu eens zo doen’, 

dat vind ik mooi.” Overigens is Eric het bedrijf 

‘ingerold’ omdat zijn vader vroeg hem te gaan 

opvolgen. “Ik was bezig met wiskunde en dacht 

eigenlijk helemaal niet aan het bedrijf van mijn 

vader. Ook voor het voorzitterschap van FHI ben 

ik gevraagd en ik heb ja gezegd omdat ik dat 

gewoon leuk vind om te doen. FHI is een fantasti-

sche club en ik ben daar helemaal op mijn plek.”

Geweren maken met een 3D-printer
“Iets tot stand brengen,” Bert Monna zit in de 

buurt van Van Schagen in zijn motivatie voor 

technologie. De high-end elektronicus/onderne-

mer noemt ook ethiek als factor. “Ik word gedre-

ven door het belang ethische grenzen aan te 

wijzen en te bewaken.” Kernenergie en werken 

voor defensie of het al dan niet samenwerken 

met bepaalde landen, dat zijn voor hem issues. 

Anne-Wil Lucas springt er in. “Ja, 3D-printing is 

natuurlijk prachtig, maar als iedereen daar dan 

zelf geweren mee kan gaan maken…! Maar we 

moeten vooral niet gelijk in de regelgevingreflex 

schieten. Vooral als ik merk hoe ideaal gedreven 

de huidige generatie studenten is.” Van Schagen 

kijkt er meteen ook economisch naar. “Het leve-

ren van onveilige systemen voor de gezond-

heidszorg omdat je aan de kostenkant te ver 

bent gegaan, dat is natuurlijk ethisch niet te ver-

antwoorden. Ook aan het belang van economie 

zijn grenzen.” 

Hoe kijken de technologietoppers aan tegen 
de rol van de overheid?
Er ontspint zich een discussie over de zin en 

onzin van regelgeving. “Het laatste stukje 

betrouwbaarheid, daar hebben juristen en poli-

tici echt geen kaas van gegeten. Het streven 

naar uitsluiten van risico’s is onbetaalbaar duur. 

En de risicoloze samenleving blijft een utopie.“ 

Statement van Eric van Schagen. Bert Monna 

wijst op een opmerkelijke paradox. “In de ruim-

tevaartmarkt, waar wij in zitten, is het minima-

liseren van risico’s een leidende factor. Dat kan 

leiden tot een vorm van conservatisme.  

Maar we hebben eigenlijk een zandbak nodig 

om in te kunnen spelen. Dat mis ik in Europa.” 

Als Lucas suggereert dat de overheid met regel-

geving innovatie zou kunnen uitlokken, reageert 

Monna meteen. “Dat is wel heel indirect. Ik zie 

veel liever investeringen van de overheid, zoals 

in de VS gebeurt, nog steeds ook in de ruimte-

vaart.” Verrassend genoeg gaat onze topper uit 

de regeringspartij daarin mee. “Je hebt gelijk. Bij 

ons geldt dat bijvoorbeeld voor de energiesector. 

Daar kunnen we veel beter investeren in nieuwe 

technologieën dan subsidie voor al bestaande 

technieken verstrekken.”

“Hier wilde ik eigenlijk per se iets over zeggen,” 

Eric van Schagen aan het woord. “Heeft ook te 

maken met overheidsregels. In China worden 

veel Europese producten via invoerrechten duur-

der gemaakt. Tegelijkertijd wordt zonne-energie 

oneigenlijk gestimuleerd door de overheid. Ik 

ben voor vrije handel in de wereld, maar hier 

kun je alleen met dezelfde middelen het speel-

veld weer gelijk trekken.” Als het gaat om onze 

positie in de wereld waarschuwt Anne-Wil Lucas 

voor het moeilijker maken van het importe-

ren van goederen. “Je moet bedrijven niet via 

regelgeving de grens over jagen.” Als we de 

trend naar productie ‘local for local’ inbrengen 

(zie elders in deze editie van Signalement in het 

artikel over de elektronicamarkt, red.), dan erken-

nen alle gesprekspartners dat zij die herkennen 

als maatschappelijk en technologisch gedreven. 

“Maar daar heeft de overheid eigenlijk geen 

invloed,” erkent Anne-Wil nederig. 

Welke kansen en bedreigingen zien de tech-
nologietoppers?
“Data mining, waar Silicon Valley zich op richt, 

zou niet de focus van Nederland moeten zijn,” 

denkt Anne-Wil Lucas. “Wij moeten ons richten op 

global challenges en Dutch solutions.” Voedsel-

productie is belangrijk en Nederland heeft daarin 

zeker grote kansen en verantwoordelijkheden. 

Een bedrijf als Plant-lab is bijvoorbeeld voorloper 

in de wereld. En de technologie moet worden 

ingezet om maatschappelijke problemen op te 

lossen. Snelle denker Bert Monna legt meteen 

verbanden en begint over obesitas. Van Schagen 

refereert aan zijn verhaal tijdens het FHI Federa-

tiecongres eerder dit jaar. Hij benoemde toen de 

‘vierde golf’ in termen van Alvin Tofler en sprak de 

verwachting uit dat die zal gaan over technologie 

die in het lichaam van de mens gaat komen. “Als 

mijn geheugen nou eens uitgebreid zou kunnen 

worden. Hoe ouder je wordt hoe meer je daar 

naar gaat verlangen. En ik denk dat zo iets gaat 

komen.” We zullen hem er aan herinneren. “Maar 

ik denk ook dat er in zonne-energie enorm veel 

gaat gebeuren, vooral wanneer ook hier de wet 

van Moore van toepassing wordt, elke twee jaar 

een verdubbeling van de prestaties.” Monna gaat 

’ De ruimtevaartmarkt, waar wij 
in zitten is één van de meest 
conservatieve markten’BERT MONNA, 

CEO TIBERION / DIRECTOR-OWNER 
HYPERION TECHNOLOGIES

Na zijn promotie in de micro-elek-

tronica aan de TU Delft, was Bert 

Monna eerst twee jaar IC designer 

bij Catena Micro Electronics voordat 

hij in 1998 met een compagnon zijn 

eigen IC Design House startte, Syste-

matIC Design. In het najaar van 2013 

droeg Monna zijn directiefunctie over 

en startte hij twee nieuwe bedrijven, 

Tiberion, ontwerpbedrijf voor complete 

op elektronica gebaseerde producten 

en Hyperion, een bedrijf gespeciali-

seerd in complexe elektronica voor de 

ruimtevaart. 

Als business developer is Monna nog 

voor een deel van zijn tijd verbonden 

aan SystematIC Design.

Hyperion-technologie 
voor de ruimtevaart
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daar maar gedeeltelijk in mee. “Ik denk wel dat 

de ontwikkeling in de medische sector langza-

mer gaat dan je denkt. De doorloop van vinding 

naar toepassing is lang. Ik zie vooral steeds meer 

sensoren overal en altijd, meedenkende dingen. 

Maar dan lopen we wel aan tegen zaken als 

privacy. Maar daar komen wel weer oplossingen 

voor. De mens moet iedere keer weer leren met 

nieuwe technologie om te gaan. Dat kost wel tijd.” 

Specifieke kansen voor Nederland?
“Creativiteit,” het blijkt echt zijn ding te zijn, van Bert 

Monna. “Het vermogen om in groepen te werken 

gekoppeld aan systeemdenken dat we in Neder-

land goed beheersen,” noemt Eric van Schagen. 

Anne-Wil Lucas zoekt hier de nuance. “Het gaat 

eigenlijk niet om de kwantiteit van de ingenieurs. 

Maar de kenniseconomie gaat door en moet 

door.” Ze wijst op het recente rapport van de WRR, 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-

leid, ‘Kennis circuleren’. “Iedere werknemer moet 

een beetje ondernemer zijn. Daar heb ik zorgen 

over.” De valorisatie van wetenschappelijk werk 

loopt nog steeds slecht in Nederland. Hoe komt 

dat? Anne-Wil Lucas:”Omdat we het niet belonen. 

Men kiest voor vastigheid, men hangt aan de 

contractvorm van een vast inkomen, anders kun 

je geen hypotheek krijgen om een huis te kopen.” 

”Om echt ondernemer te worden moet je wel 

eerst foutjes hebben gemaakt,” spreekt Eric van 

Schagen uit ervaring. “Komt overigens, juist in 

Nederland, wel bij dat innovatiegeld te veel alleen 

naar de eerste fase van de ontwikkeling van een 

bedrijf gaat. Om echt van de grond te komen in 

de tweede en derde fase, daarvoor is te weinig 

geld beschikbaar.” We zitten opeens midden in de 

discussie over de rollen van verschillende factoren, 

met name van de financiers.

Van Schagen ziet hier echt een rol voor de over-

heid. “De start-up gelden kunnen best verschoven 

worden naar de tweede en de derde fase.” Even 

wat politieke behoedzaamheid bij het Kamerlid. 

“We kunnen durfkapitaal beschikbaar maken door 

fiscale voordelen. Maar het geld zit vast,” reageert 

Eric. “We hebben een te eenzijdig systeem van 

bankfinanciering gebouwd,” erkent Anne-Wil. En 

Bert? “We hebben gewoon zelf gefinancierd, door 

te sparen. Maar als je kijkt naar wat de over-

heid heeft gedaan... Neem de kennisvouchers, 

daarmee kon je uitsluitend naar de kennisin-

stituten. Maar in veel gevallen vind je daar de 

technologie niet die je nodig hebt en ga je liever 

naar een bedrijf met het juiste specialisme, dat 

gewend is bedrijfsmatig naar een oplossing toe 

te werken.“ De prijs en IP-bescherming spelen 

daarbij ook nog een rol. “We vechten vanuit de 

Kamer tegen de oneerlijke concurrentie door 

instituten als TNO en DLO,” vertelt Anne-Wil 

Lucas. “Maar het gaat wat dat betreft met hele 

kleine stapjes.” 

En dan over de rollen van grote en kleine 
bedrijven ten opzichte van elkaar en over de 
overheidsbureaucratie rond het stimuleren van 
nieuwe ventures. 
Zowel Anne-Wil als Bert zijn nu getriggerd. Anne-

Wil omdat zij aan de basis staat van het door het 

kabinet overgenomen plan ‘Agenda #StartUpNL’ 

(zie http://startupnl.nl, red.) en Monna omdat 

slechte ervaringen met een aantal incubators 

“waar een groot hek om heen staat” hem hoog 

zit. “Verbinden is nu de uitdaging. Je wilt het 

kleine technologiebedrijven niet aandoen dat ze 

aan tafel zouden moeten zitten bij de topsectoren. 

We moeten zorgen dat ons beleid past op het 

MKB. Het innovatiebeleid is nu nog veel gericht 

op grote bedrijven. ‘Think small first’ Eric van Scha-

gen is hier echt de voorzitter van ondernemers. 

“Bedrijven lossen het zelf wel op. Zij overschrij-

den van nature hun eigen grenzen. Maar in de 

technologie gaat het inderdaad om kleinschalig, 

doelgericht, projectmatig opereren. FHI speelt hier 

natuurlijk ook een belangrijke rol in, in het verbin-

den en in het ontwikkelen en onderhouden van 

de ‘doe-cultuur’ bij de leden.” 

Wat maakt je blij in de technologie?
Anne-Wil Lucas: “Ik word blij van start-ups, jonge 

mensen die onbevangen met technologie aan 

de gang gaan.” Bert Monna: “Als ik Nederlandse 

technologieproducten tegen kom, dan word ik blij, 

ook al zitten die producten als platform ergens 

diep in het eindproduct verwerkt.” Eric van Scha-

gen: “Als ik mee mag maken dat iemand succes-

vol is met wat hij tot stand heeft gebracht, daar 

word ik blij van.” 

“Vond het ontzettend leuk, fijn om op deze manier 

toegang te hebben tot een Kamerlid en zo vrij te 

kunnen praten,” zegt Bert Monna spontaan als 

blijkt dat de tijd op is. Van Schagen er bovenop, 

“en je hebt kennis van zaken, mijn hoop in  

de Kamer is op jou gevestigd!” Lucas glimt:  

“Volgende week weer?” 

’ Je wilt het kleine technologie-
bedrijven niet aandoen aan  
tafel te moeten zitten bij  
de topsectoren’

ERIC VAN SCHAGEN,
CEO SIMAC TECHNIEK

Eric van Schagen wilde na zijn studie 

wiskundig/bedrijfskundig ingenieur 

aan de TU Eindhoven wiskundeleraar 

worden. Maar na zijn afstuderen in 

1982 kwam hij toch in het bedrijf van 

zijn vader terecht, Simac. Dat bedrijf 

werd in 1971 door zijn vader Mac van 

Schagen opgericht als leverancier van 

elektronica test- en meetapparatuur. 

In 1989 werd Eric lid van de Raad van 

Bestuur van het bedrijf en in 1991 nam 

hij het roer volledig over van vader 

Mac. Dit jaar slaagde Van Schagen er 

in van het bedrijf, na een periode van 

28 jaar als beursgenoteerde firma, 

weer een volledig familiebedrijf te 

maken. Bij de verschillende werkmaat-

schappijen, die vooral in ICT opere-

ren, werken circa duizend mensen. 

Daarnaast is Van Schagen sinds 2010 

voorzitter van het FHI-federatiebestuur, 

na een eerdere periode als voorzitter 

van de FHI-branche voor Industriële 

Elektronica. 
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De FHI-workshop ‘geld verdienen met service’ is de 

hit van het jaar! In het afgelopen voorjaar waren er 

twee herhalingen nodig omdat zo veel lidbedrijven 

deze workshop wilden meemaken. Drie keer een 

bomvolle bak, 120 man in totaal. Vanwaar die 

populariteit? Wellicht kan de verklaring worden 

gevonden bij één van de deelnemers, Erwin Albers, 

servicemanager bij Motek Medical.

TEKST EMMAR SINNIGE FOTOGRAFIE MOTEK MEDICAL

“Dienstverlening, service, daar maak je omzet 

mee. Alles draait om beleving. De wijze waarop 

je service verleent, bepaalt wat de klant ervaart 

in de relatie met jouw bedrijf. Die relatie met de 

klant stopt niet, maar begint pas als je een pro-

duct aflevert.” Albers ging vanuit die visie naar 

de workshop omdat hij die gedachte handen en 

voeten wilde gaan geven binnen zijn bedrijf. En hij 

werd niet teleurgesteld, integendeel. Albers was 

zo enthousiast van de aanpak van workshoplei-

der Eelco Themans van ISA Training, dat hij hem 

vroeg een trainingstraject voor zijn hele service-

team te verzorgen, in-company bij Motek.

Albers vertelt, Themans beaamt: “Door de crisis 

moet je harder werken voor je geld. Het ouder-

wetse service verlenen en aandacht voor de klant, 

klantenbinding en klanttevredenheid, het komt 

allemaal in hoog tempo terug. Zeker door social 

media kun je je ook geen misser meer permitte-

ren. Alles wordt immers zichtbaar.” Uiteindelijk is 

het een vorm van beleving, dé persoonlijke kern-

waarde van Albers, maar ook wezenlijk bestand-

deel van de producten van MotekMedical. Het 

bedrijf ontwikkelt en levert revalidatiesystemen 

die op basis van virtual reality en gamification, 

mensen met orthopedische en neurologische 

problemen hun omgeving zo laat beleven dat ze 

zodanig reageren dat hun lichaam weer beter 

gaat functioneren. “We zijn groot geworden in de 

defensiemarkt en waar we veel bermbomslacht-

offers uit Afghanistan konden helpen door deze 

nieuwe manier van revalideren. Door spelelemen-

ten en scoreborden toe te voegen werd de revali-

datie zelfs leuk!”

Albers spreek met passie “Als bij de producten van 

je bedrijf het belevingselement zo centraal staat, 

dan moet dat ook bij de service-afdeling terug-

komen. Daar waren we al volop mee bezig. Toen 

ik de uitnodiging ontving voor de FHI-workshop 

over hoe je meer uit je serviceapparaat kunt 

halen, toen moest ik daar heen.” Themans: “De 

grote belangstelling voor de workshop verraste 

me eerlijk gezegd. Het was namelijk best lastig 

vooraf de opzet van de workshop te bepalen. Je 

wilt het brede scala aan FHI-bedrijven aanspre-

ken en de vele aspecten van service aan bod 

laten komen, de breedte in dus. Maar er moet 

ook genoeg diepgang in zitten. We hebben elk 

onderwerp zo praktisch mogelijk ingekleed door 

stellingen waarmee de deelnemers werden uit-

gedaagd hun eigen situatie centraal ter discussie 

te stellen”. Albers heeft het meegemaakt, beleefd. 

“Die praktische, hele interactieve aanpak was 

goed, heel verhelderend. Wie na de workshop 

weg ging zonder iets te hebben opgestoken, had 

dat echt aan zichzelf te danken. Het leuke is ook 

dat je alle onderwerpen herkent, ook van andere 

bedrijven, zelfs als iets niet direct aansluit bij jouw 

eigen situatie.” Themans: “Ondanks de diversiteit 

aan mensen en bedrijven in de workshops zijn 

problemen en uitdagingen vaak hetzelfde.” Albers 

knikt: “Ik zat naast iemand die meetinstrumen-

tatie van chemische installaties doet, iets totaal 

anders. Bleken we tegen dezelfde problemen aan 

te lopen, in een heel andere setting, da’s inspire-

rend.” “Ja, die cross-overs zijn leuk. In de tweede 

workshop hebben we bewuster vergelijkbare 

bedrijven bij elkaar gezet om nog meer herken-

ning te genereren. Dat delen met branche- 

genoten is een echte FHI-meerwaarde.” 

TRAJECT VAN EEN HALF JAAR
Na de workshop kreeg Themans al snel een mail-

tje van Albers. “We zitten in een nichemarkt en 

streven continu naar verbetering, ook in service”, 

zegt Albers. “Communicatie is daarin heel belang-

rijk. ISA is een trainingsbureau gespecialiseerd 

in service, klantgerichtheid, management en 

sales. Hun praktische no-nonsense aanpak sprak 

me erg aan. Vanuit de theorie worden mensen 

bewustgemaakt wat ze communiceren, en zet-

ten ze het in in praktijk en coaching. Toen ik hun 

trainingsmogelijkheden zag, dacht ik, hier kunnen 

we stappen maken.” Themans: “Vanuit Erwin’s 

visie op ‘het belang van omgang met de klant’, 

hebben we een programma opgesteld over klant-

gerichte communicatie, vertaald naar de praktijk 

van Motek. De rol van de manager is daarbij cru-

ciaal. Hij moet het programma dragen, een voor-

beeld zijn en zijn mensen de noodzaak in laten 

zien. Als wij er niet zijn, moet hij zijn rol pakken 

en medewerkers blijven coachen. Als het werkt, 

zoals in dit geval bij Erwin, dan is het direct een 

leuk project. Het programma van een half jaar 

bestond uit drie delen: training, coaching on the 

job en begeleiding van Erwin in zijn rol. Gedrags-

verandering, bewustwording en sturing moet het 

opleveren.” Albers: “Ik zie al echt gedragsveran-

dering, bijvoorbeeld bij slechtnieuwsgesprekken. 

Mijn mensen vonden dat lastig en handelden dat 

het liefst af per mail, maar dat is natuurlijk niet 

handig, te afstandelijk. Nu pakken ze gemak-

kelijk de telefoon om emotie en frustratie weg te 

halen bij de klant, perfect.” Themans, enthousiast: 

“Watze Bakker, mijn collega die de training ver-

zorgde bij Motek, showde me gister de muismat 

die de medewerkers zelf hebben laten maken, 

met daarop voor hen de meest belangrijke tips en 

tricks uit de training, om elke dag aan herinnerd 

te worden!”

Een investering is zo’n traject wel. “Naast de  

training zelf, kost het ook veel tijd, meer tijd dan  

ik me vooraf had gerealiseerd. De productie  

lag daardoor even wat lager. Maar het was  

het dubbel en dwars waard. Ik krijg spontaan  

complimenten van klanten hoe goed er service  

is verleend toen er een probleem was. Daar doe 

je het voor, die klanten behoud je.”
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FHI-bedrijven willen geld 
verdienen met service
Motek Medical spint garen bij aanpak van FHI en ISA

’ Zeker door 
social media 
kun je je geen 
misser meer 
permitteren’

Training on the job

Revalidatie wordt leuk
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“Kijk, in Soesterberg ging op 2 april 2014 de aarde  

25 centimeter op en neer.”
Kees de Jong, senior scientist Fugro Intersite, sprekend over 

satelliet sensorsystemen die de Earth Tide registreren, tijdens de 

sensorconferentie The Sense of Contact in Soesterberg, 2 april 2014.

“De echte toppen ontbreken, maar we hebben hier 
toch zeker te maken met een hoogvlakte. Het aantal 
bètastudenten lijkt iets te groeien, al is het nog 

onduidelijk of dat blijvend is.”
Atzo Nicolaï, DSM directeur Nederland, voorheen kamerlid, staatssecretaris en 

minister namens de VVD over de kennisinfrastructuur in Nederland, in NRC 

Handelsblad, donderdag 12 juni 2014.

“Er worden zogeheten internationale 
concurrentiemechanismen ingezet, politiek en 
economisch. Hiertoe worden de mogelijkheden 
van speciale diensten benut, samen met moderne 

informatie- en communicatietechnieken en onafhankelijke,  
niet-gouvernementele marionettenorganisaties, de zogeheten 
zachte-krachtenmechanismen. Kennelijk verstaan sommige 

landen dit onder democratie.”
Vladimir Poetin, president van Rusland, in zijn toespraak voor de Nationale 

Veiligheidsraad in zijn land op dinsdag 22 juli 2014.

“De best and brightests zoeken hun carrière in 
lucratieve sectoren als beleggingssector, advocatuur 
of internationale semi-overheidsorganisaties. 
Allemaal functies die geen rechtstreekse bijdrage 
leveren aan de groei van de reële economie, waar  
de wereld naar smacht... Ga de braindrain tegen door 
het werken aan nieuwe technologie aantrekkelijker 

te maken.”
Wim Rietdijk, theoretisch fysicus en cultuur filosoof, en Paul Frentrop, hoogleraar 

Corporate Governance and Capital Markets aan de Nijenrode Universiteit, in NRC 

Handelsblad, woensdag 25 juli 2014.

“Onderzoek naar de menselijke hersenstructuur laat 
zien dat onze grijze massa de laatste 60.000 jaar 
eigenlijk nauwelijks is veranderd. Dat betekent dat 
we met ons ‘Flinstone-brein’ proberen mondiale 
duurzaamheidsproblemen op te lossen. Deze 
problemen zijn te recent en te complex om ons er 

tegen te wapenen met ons primitieve brein.”
Lars Moratis, MVO Expert aan de Open Universiteit en Mark van Vugt, 

hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in het 

Financiële Dagblad, vrijdag 15 augustus 2014.

“Onze kwade gedachten bestrijden we soms het 
beste als we ze zonder meer verbieden in woorden 

naar buiten te treden.”
Dietrich Bonhoeffer, vooraanstaand Duitse kerkleider, theoloog en 

verzetsstrijder in de periode kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, in zijn 

boek Gemeinsames Leben, 1939.

Zo gezegd,
zo geschreven

Spiralende skyrmionen

Skyrmionen zijn kleine en uiterst stabiele 

magnetische objecten die voorkomen in 

bepaalde dunne kristallen. Fundamenteel 

onderzoek naar de ‘spiralende’ beweging van 

skyrmionen gaat leiden tot de ontwikkeling van 

kleinere en energiezuiniger elektronica en 

geheugen, ‘More than Moore’. Maxim Most-

ovoy, theoretisch natuurkundige aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, maakt deel uit van 

een team dat het raadsel van de spiralende 

skyrmionen oploste. Mostovoy is één van de 

meest geciteerde Nederlandse wetenschappers 

van dit moment. 

Tijdens World of Technology & Science is Maxim 

Mostovoy keynote speaker in het seminar 

Tomorrow’s Electronics op 30 september.

FOTO: RENÉ FRANSEN, SCIENCE LINX
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Op de beursvloer van de World of Automation bij WoTS is de New Control Room 

te zien, de controlekamer van de toekomst. Ook in procesindustrie, de wereld 

waar ‘proven technology’ een must is vanwege de veiligheid, zelfs daar staat 

virtual reality nu ‘on the brink of a breakthrough’. 

Het is de gebruikersorganisatie van de procesindustrie zelf, de Process 

Automation Users Association WIB, die samen met de FHI-branche voor 

Industriële Automatisering de demo heeft geïnitieerd. Is te zien in het beursvloer 

gedeelte ‘Exciting Technology’, want dat is het. 

Op woensdagmiddag 1 oktober wordt tijdens WoTS, in het seminar New Control 

Room een uitgebreid exposé gegeven van de toekomstige mogelijkheden. 

Zowel de eindgebruikers, mensen uit de procesindustrie, als leveranciers 

komen aan het woord. Maar ook de opleiders van operators, want die krijgen 

te maken met nieuwe competenties die moeten worden aangeleerd. 

Het was Italiaans/Engels en kwam midden in een telefonische 

vergadering binnen. “Can you give me some information about 

H.E.T. Instrument of this month in Amsterdam?” 

Nog niet heel Italië was begin september 

volledig op de hoogte. Maar gezien de volle 

beursvloer en de hard oplopende teller die 

op de website aangeeft hoeveel bezoekers 

zich hebben geregistreerd, ziet het er goed uit 

voor WoTS. De nieuwe naam is razend snel 

ingeburgerd en zo vreemd is de Jaarbeurs 

Virtual Reality voor de procesindustrie

Bezoekers van World of Technology &  

Science kunnen de WoTSApp downloaden.  

De interactieve App is beschikbaar voor  

zowel iPhone als Android. Alle exposanten, 

de plaatgrond, producten van exposanten, 

de fabrikantnamen, themaroutes, het 

conferentieprogramma, alles is te vinden 

via de smartphone, voor de beurs, 

tijdens de beurs en ook nog achteraf.

De ontwikkelingen in de Life Sciences lopen nu al heel wat jaren. Dat 

nu sinds enige tijd ook het Dutch Tech Centre for Life Sciences draait, 

betekent dat de resultaten uit de wetenschap inmiddels zijn vertaald 

naar technologie waarmee gewerkt wordt. Dat begint in klinieken, 

maar het werkt door in het lab. 

Sinds vorig jaar werkt de FHI-branche Laboratorium Technologie 

samen met het DTL om de kennis te verspreiden en de consequenties 

te bediscussiëren met marktpartijen. Op WoTS gebeurt dat intensief en 

behoorlijk diepgaand tijdens het Life Science Technology seminar op 

woensdagmiddag 1 oktober.

Met name Marcel Nelen van het Genome Diagnostics Nijmegen, 

Radboud UMC gaat in op wat er in het lab gaande is. De verhalen 

daar omheen van GenMab over personal treatment, Universiteit 

Twente over tissue engineering met 3D-printer en van Johan den 

Dunnen van het Leids GenoomTechnologie Centrum over whole-body-

bioscan zijn natuurlijk ook razend interessant. En dat is nog maar een 

greep uit het programma…. 

www.wots.nl/lifesciencetechnologyseminar

WoTSApp

Life Science brengt nieuwe  
paradigma’s diagnostiek 

www.wots.nl

HET ziet er goed uit, WoTS

Utrecht nu ook weer niet. Het staat te 

gebeuren. Dit nummer van Signalement 

verschijnt in de week voor de beurs 

opengaat. Al vooraf kan de conclusie worden 

getrokken dat de stappen die zijn gezet om 

tot dit concept te komen goed zijn geweest.  

COLUMN

PAUL PETERSEN

p.petersen@fhi.nl

Toen ik in 1990 op gesprek kon komen bij ‘Het Instrument’ voor het 

uitvoeren van het brancheonderzoek, kreeg ik van de directeur, 

Ben Dooper, vier boeken toegezonden. In 1992 begon het Europa 

zonder grenzen. Welke impact zou dat op de leden van Het 

Instrument gaan hebben? KPMG had een uitgebreid onderzoek 

uitgevoerd. Dat gaf een goed beeld van de branches.

In 2014 zitten we in een Europa zonder grenzen. Natuurlijk reis 

ik makkelijk naar Oostenrijk voor een vakantie, maar daarna ook 

weer heel makkelijk naar Slowakije en Hongarije. Ik had zo door 

kunnen rijden naar Oekraïne of Tsjechië. De wereld ligt aan je 

voeten. Tegelijkertijd koos Schotland bijna voor onafhankelijkheid 

en zo zijn er nog wel wat regio’s te noemen met lokale 

voorkeuren.

Nederland ligt midden in Europa. De haven, de industrie, de 

wetenschap en zelfs de sport staan in het centrum van de 

internationale contacten. Voor het bedrijfsleven en dus ook voor 

de leden van FHI is een goede business met Duitsland, België, 

Engeland, Frankrijk en andere Europese landen van belang. 

Daarnaast gaat heel veel handel tussen de rest van de wereld en 

Europa ook weer via Nederland.

‘Ik zie wel voordelen en dat is 
vanzelfsprekend persoonlijk’
In het beurzenlandschap staan bezoekers uit andere Europese 

landen te kijken van de Nederlandse creativiteit en het 

doorzettingsvermogen om de netwerkfunctie sterk te houden. 

In de industrie en de wetenschap wordt samenwerking in de 

bedrijfsketen geëerd. In het huidige Europa moeten we volgens 

mij grensverleggend gaan worden. Het is een onderwerp in de 

presentatie van trendwatcher Rob Creemers tijdens WoTS.

In 1990 noemde KPMG de volgende kritische succesfactoren voor 

de branches: creativiteit en innovatief vermogen, toegevoegde 

waarde leveren gericht op de oplossing en hoog gekwalificeerde 

opleidingen.

Volgens mij zijn die grenzen verlegd en zijn het ook meteen de 

nieuwe uitdagingen.

Europa zonder 
grenzen
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Één van mijn hobby’s is muziek. Dat zal natuurlijk voor velen van u 

gelden, maar uit ervaring weet ik dat er niet zoveel lezers zijn die, net 

als ik, zingen. Bijna iedereen vindt zingen leuk, maar meestal hoor je 

toch dat ze geen noot kunnen lezen, geen stem hebben, of zo vals 

als een kraai zingen. En koorzingen, zoals ik doe, heeft al helemaal 

een wat oubollig imago. Op dit punt vraagt u zich waarschijnlijk af wat 

deze inleiding te maken heeft met de wereld waarin u en ik ons brood 

verdienen. Dat is meer dan u op voorhand zou denken. Ik leg het uit.

In elke organisatie is de output of het resultaat een gevolg van alle 

processen die daaraan vooraf gaan. Vaak zijn dat hele complexe 

processen. Zoiets geldt voor de uiteindelijke winst van een bedrijf, 

maar ook voor een product dat wordt verkocht of een dienst die wordt 

geleverd. Altijd hangt het eindresultaat samen met de kwaliteit van de 

deelprocessen. 

‘ Misschien is het oprichten  
van een bedrijfskoor 
of -band een goed idee?’

Bij een koor is dit allemaal net zo. Stemkwaliteiten, dirigent en 

begeleiding zijn de basis. Vergelijk het met de kwaliteit van de 

grondstoffen, machines, of de competenties van medewerkers. Ook 

organisatie, bestuur, cultuur en onderlinge communicatie zijn wezenlijk. 

Manco’s daarin hebben direct of indirect altijd invloed op de snelheid 

waarmee processen als nummers instuderen of optredens organiseren 

tot stand komen en indirect ook op de uiteindelijke kwaliteit bij 

uitvoeringen. Bij bedrijven is dat niet anders. Het is niet voor niets dat 

daar altijd zoveel over te doen is.

Toch zijn er twee punten waarin koren wezenlijk verschillen van 

bedrijven. In de eerste plaats is dat het feit dat zingen voor mensen een 

enorme uitlaatklep is en sterk stressverlagend werkt. Dat is in het werk 

vaak anders. Ten tweede stimuleert actief muziek beoefenen de rechter 

hersenhelft en de communicatie met de linker hersenhelft. Dit zorgt voor 

een groter creatief vermogen. Misschien is daarom het oprichten van 

een bedrijfskoor of –band een goed idee?

COLUMN

Koorwerk

FREEK ROOZE

ISYS verkoopondersteuning 

info@salessupport.nl

info@freekrooze.nl

IE

In het seminar “Tomorrow’s Electronics’ dat FHI 

elk jaar organiseert is altijd ten minste één deel 

van het programma gewijd aan de actuele 

wereldwijde marktontwikkeling en de plek van 

Nederland daarbinnen. Dit jaar tijdens World of 

Technology & Science is het Eric Leijtens van TE 

Connectivity die zo’n ‘bird’s eye view’ verzorgt. 

Mooie aanleiding om met hem te spreken.

Leijtens is global product director bij TE 

Connectivity, wereldmarktleider in connec-

toren. Met zijn bijna twintigjarige ervaring weet 

Eric wel waar hij het over heeft. “Willen jullie 

mijn persoonlijke mening of visie vanuit TE 

Connectivity?” Allebei, please! 

“Een steeds toenemende volatiliteit,” dat is 

wat Leijtens vooral ziet. “De markt is enorm 

in beweging, bijvoorbeeld als je kijkt naar het 

aan- en verkopen van bedrijven. Klanten willen 

ook meer en meer flexibel kunnen opereren. 

TE Connectivity speelt daar op in met nieuwe 

producten en met de ‘digital advantage’, een 

soort Amazon.com methodiek voor het leveren 

van componenten. Voor de interconnectie 

business wordt de ‘Big Data’ trend belangrijk. 

Groei zit ook in marktsegementen als “automo-

tive en consumer wearables, maar ook in de 

industriële automatisering en specialiteiten als 

safety apparatuur en in diepzeetechnologie.” 

De laatste drie behoren tot het marktsegment 

dat Leijtens zelf bedient. “De ‘wet mateable’ 

(letterlijk ‘nat te paren’, red.) verbindingen voor 

diepzee oliewinningsinstallaties zijn actueel. We 

gaan steeds ‘dieper’ letterlijk en figuurlijk, zoals 

in de machinebouwwereld, via de IoT, Internet 

of Things. De elektronica verspreidt zich steeds 

meer binnen de hardware.”

Nederland en Duitsland zijn vooral sterk in het 

industriële marktsegment, niet in de consu-

mentenelektronica. De kracht die Leijtens ziet in 

Nederland is die van overzichtelijkheid, flexibili-

teit, bereidheid tot samenwerking en het techno-

logische kennisniveau. “Dat we scoren op basis 

van kennis is mooi, maar tegelijk bedreigend. 

Als je even niet oplet en de boot mist, bijvoor-

beeld via het onderwijs, dan kun je zomaar op 

achterstand komen.” 

Wereldwijd is er inmiddels een belangrijke trend 

zichtbaar die Eric vat onder de term ‘reshoring’. 

“De trek van productie naar het Oosten is 

stil gevallen. De lonen en andere kosten zijn 

inmiddels niet zo’n belangrijk voordeel meer. 

In onze eigen productie zien we dat ook. Het is 

steeds meer ‘local for local’, productie zo dicht 

mogelijk bij de markt. Die trend hangt samen 

met groeiende vraag naar geïntegreerde oplos-

singen en nieuwe, nog flexibelere productiemid-

delen en kan zeker nog een versnelling gaan 

laten zien.” 

 

TEKST EMMAR SINNIGE EN KEES GROENEVELD

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

De internationale markt voor elektronicacomponenten is al decennia lang een prachtige graadmeter om wereldwijde 

trends te herkennen. Dergelijke componenten zijn klein, dus makkelijk wereldwijd te verschepen en ze worden toegepast 

in vrijwel elke economische sector. Deze plus nog een aantal andere factoren, leidden ertoe dat de markt van meet  

af aan, al halverwege de twintigste eeuw, meteen een wereldmarkt werd. Waarschijnlijk is de ontwikkeling van de  

elektronicamarkt de belangrijkste driver geweest achter de globalisering van de wereldeconomie.

Markt electronic components 
blijft spannend
‘Local for Local’, Wet Mateable Connectors’ en andere trendsignalen

Future World Market Trends in Electronic 
Manufacturing from a Components Suppliers’ 
Birds Eye View, lezing door Eric Leijten,  

TE Connectivity in het programma van 

Tomorrow’s Electronics in conferentiecentrum 

Supernova, zaal Quest, woensdagochtend  

1 oktober onderdeel van World of Technology 

& Science

Wearable Electronics, de Biostamp 
chip als tijdelijke tattoo…
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TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE YOKOGAWA

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

De internationale leveranciers van procesautomatisering organiseren in Europa met enige 

regelmaat een ‘Users Conference’. Elke leverancier doet dat individueel met zijn eigen 

netwerk. Natuurlijk gebeurt dat met het oog op klantenbinding. Maar als je naar het 

programma kijkt en een aantal sessies bijwoont van de Yokogawa Users Conference, 

zoals die begin juli plaatsvond in Berlijn, dan mag de conclusie zijn dat de leveranciers 

van instrumentatie en automatiseringsproducten serieus werk maken van de interactie 

met de procesindustrie. Natuurlijk pikt men de moderne gadget-technologie op, internet, 

wireless, the cloud, iPads, augmented reality, big data, maar door zo’n conferentie kan 

worden getoetst hoe de nieuwe mogelijkheden zinnig kunnen worden ingezet. 

Masatoshi Nakahara 
aan het woord

Flow Calibration Rig van Yokogawa in de lobby 
van Berlin Hilton, tijdens de Users Conference

Hoe voorkom je dat de drempel voor toepassing 

groter wordt doordat de onbegrensde mogelijk-

heden bij de gebruiker naar zijn gevoel door de 

strot wordt geduwd? 

Of, zoals gebruiker Robert Ytsma van Kisuma 

Chemicals het verwoordde, “hoe logisch het 

misschien ook lijkt, als mijn procesoperator 

van 55 jaar het niet meer volgt, dan krijg ik het 

binnen mijn organisatie niet geaccepteerd.” 

AUGMENTED REALITY BIJ ONDERHOUD 
Ytsma veerde wel op toen in de conferentie 

duidelijk werd gemaakt hoe je met een iPad-

achtig device iMaintenance kunt doen. Dat gaat 

via ‘augmented reality’. Wat dat is? Er kwam een 

actueel voorbeeld over het voetlicht in de presen-

tatie van Yokogawa-User Harald Werner van 

AkzoNobel Duitsland: de virtuele lijn die bij een 

voetbalwedstrijd in beeld komt om te laten zien 

of het inderdaad buitenspel is of niet. Op een 

vergelijkbare wijze kan in een procesplant  

informatie in een scherm worden geprojecteerd 

op de werkelijke actuele situatie om afwijkingen 

vast te stellen. Natuurlijk kom je dan ook snel 

uit bij big data en informatie uit ‘the cloud’. 

“Maar hier kan ik wat mee bij mijn 55-plusser”, 

reageerde Ytsma.

NO BURNING CABLES
Wireless is ook zo’n issue waar nu al jaren 

behoorlijk veel scepsis rondzingt in de procesin-

dustrie. Neem alleen al de strijd tussen verschil-

lende standaarden, communicatieprotocols. 

Glenn Schulz van de FDT, Field Device Technology 

organisatie, deed zijn best om aannemelijk te 

maken dat door zijn initiatief alles echt inter-

operable wordt. Via DTM, Device Technology 

Management, formats zou dat in elk geval op 

moeten gaan voor diagnostiek, het checken of 

de instrumenten nog wel goed werken. “Dat zou 

perfect zijn voor Asset Management,” beaamde 

Ted Angevaare van Shell meteen.

Het verhaal van Yokogawa-partner GasSecure, 

samen met het Maleisische Petronas, gaf het 

handen en voeten. De draadloze gasdetector 

van GasSecure, een klein bedrijf uit Noorwegen, 

blijkt met succes te worden toegepast in een 

bestaande plant in Maleisië. Natuurlijk, voor 

monitoring, niet voor control. “Je sluit in elk geval 

het gevaar van ‘burning cables’ uit,” was het 

nuchtere commentaar van een eindgebruiker.

VAN DCS-SIS INTEGRATIE TOT TDLS OP  
BASIS VAN MEMS 
Mooi ook in zo’n conferentie als de verantwoor-

delijke man uit Japan, Masatoshi Nakahara de 

product roadmap van Yokogawa voor de nabije 

toekomst komt presenteren. Een intuïtief HMI, 

bedieningssysteem voor DCS, de procesbestu-

ring, was verwacht en het komt. Integratie van 

SCADA voor supervisory engineering en inte-

grated enterprise platforms, het is een al enige 

tijd lopende trend. Dat Nakahara meldde trots 

te zijn op de integratie van DCS en SIS, dat deed 

Ted Angevaare als Cyber Security fanaat wel 

even de wenkbrauwen fronsen. Dat is nou  

net wat de chemische industrie niet wil,  

onnodig risky.

Dat in dezelfde presentatie ook een echte 

innovatie langs kwam in de sfeer van analyse-

instrumentatie, dat was van heel andere orde. 

Real Time multicomponent gasanalyse, daarvoor 

is het prototype gereed van een nieuwe TDLS, 

Tunable Diode Laser Spectroscope, op basis van 

MEMS, Micro Electro Mechanical Systems tech-

nologie. Prachtig voorbeeld van hoe verschil-

lende technologievelden inhoudelijk worden 

gekoppeld. Dat roept om belangstelling van 

procestechnologen. 

MEGATRENDS
President en CEO van Yokogawa Electric 

International, Satoru Kurosu, presenteerde 

uiteraard de management concerns. Op basis 

van een analyse van ‘megatrends’ kwamen 

weinig verrassende thema’s op het scherm: 

safety& security, human reliability, availability, 

profitability, sustainability. Een invulling voor de 

Europese situatie konden we wel krijgen via een 

gesprek in de wandelgangen met Tim Henrichs, 

Head of Business Development Chemical 

Industry Yokogawa Global. Het hele verhaal van 

Industry 4.0, I²OT, Industrial Internet Of Things, 

Henrichs noemt het ‘buzzwords’. Wat hij wel als 

een belangrijke trend ziet is die naar ‘modular 

automation’. Daar ziet hij ook de toenade-

ring tot procestechnologen. Een leverancier als 

Yokogawa zal in de toekomst meer complete 

modules gaan bouwen en leveren in plaats van 

componenten. Microreactor technologie komt 

daarbij ook in beeld. Bij bestaande plants, ‘in the 

brown field’ gaat het primair om energiebespa-

rende technologie. Opvallend is dat Yokogawa 

als Japans bedrijf ‘observer’ is bij het INVITE 

Research initiatief van Bayer, Ehrfeld en de TU 

Dortmund. De echte innovatie zit toch vaak nog 

een beetje verstopt.

Daar drijft ook een heldere conclusie naar 

boven. Binnen de enorme brij aan techno-

logie die in ontwikkeling is, zal het steeds een 

zoektocht zijn naar de juiste combinatie en 

applicatie. Een momentopname als een derge-

lijke Users Conference is nuttig en nodig, net zo 

goed als binnenkort de beurs in Utrecht, World of 

Technology & Science.

Dat specialisten in instrumentatie en procesauto-

matisering een enorme bijdrage kunnen leveren 

aan innovatie in de procestechnologie staat als 

een paal boven water. Maar vanzelf gaat het 

niet. Procestechnologen dienen ook hun nek uit 

te steken, zich te verdiepen in de mogelijkheden 

en uitdagingen neer te leggen.

Yokogawa Users Conference leerzame momentopname

Procestechnologie, instrumentatie en 
automatisering, waar zit de innovatie?

‘ Dat wil de 
chemische 
industrie niet: 
onnodig risky’

SIGNALEMENT 04/2014

3534



LT

“De uitkomst van dopingtesten door de 

WADA is onbetrouwbaar. We weten dat 

verschillende sporters ten onrechte zijn 

geschorst.” Zo, statement. Peter Kootstra 

van Lab-Qacademy is heel stellig.  

Hij hangt er zelfs zijn lezing aan op in het 

KNCV Studentenseminar tijdens de beurs 

World of Technology and Science. “Je kunt  

wel een mooi geaccrediteerd lab hebben. 

Maar als de kwaliteitsborging niet herleid-

baar en traceerbaar maakt wat er met  

een testmonster is gebeurd, dan kan er zo 

maar een testresultaat bereikt worden dat 

iemand toevallig goed uitkomt: eens in de 

zoveel tijd moet er één sporter positief zijn, 

anders wordt ons lab overbodig.” Het is 

een verhaal dat triggert. 

Peter Kootstra en Cor de Ruiter zijn specialis-

ten op het gebied van Lab-accreditatie en 

trainers kwaliteitsborging in het lab. Met 

hun jonge bedrijf Lab-Qacademy zijn ze 

recent lid geworden de FHI-branche 

Laboratorium Technologie en presenteren 

ze zich op WoTS.

TEKST EMMAR SINNIGE FOTOGRAFIE BRYAN LENNON, DOUG PENSINGER

Kootstra en De Ruiter hebben beide meer dan  

20 jaar ervaring in accreditatie van laboratoria. 

Vier jaar geleden richtten ze samen cursus- en 

trainingscentrum Lab-Qacademy op. “Om te zor-

gen dat laboratoria valide resultaten rapporteren.” 

Mannen die weten waar ze over praten. Binnen  

de huidige trend van schaalvergroting, in de 

markt van testlabs, zien ze kansen. De Ruiter: “Er 

wordt bezuinigd omdat vergoedingen afnemen, 

zeker in medische labs. Maar de laboratoria op 

locatie, dicht bij de patiëntvraag, blijven bestaan. 

Mensen stellen steeds hogere eisen aan de juist-

heid van uitkomsten, dus de vraag naar kwaliteit 

blijft, groeit. Accreditatie van labs wordt steeds 

belangrijker, er is draagvlak vanuit het veld en 

de Europese wet- en regelgeving eist accredi-

tatie, pas dan ben je een speler in de markt. De 

herleidbaarheid naar internationale standaarden 

staat overal aan de basis van de wereldhandel. 

Een kilo in Azië moet hetzelfde zijn als een kilo 

hier, anders kun je het schudden. Samen met VSL 

hebben we voor de Wereldbank het Nationale 

Meteorologisch Instituut in Moldavië (zuster van 
VSL, red.) geholpen om op zo’n niveau te komen 

dat ze een erkend instituut worden, kunnen zorg-

dragen voor herleidbaarheid naar internationale 

standaarden, waardoor Moldavië als land serieus 

zal worden genomen in de wereldhandel. Daar 

heeft heel de wereld baat bij. En geeft zo’n land 

een eerlijke concurrentiepositie.” 

Die concurrentiepositie door accreditatie, dat is 

nog wel een puntje. Bij MASER Engineering 

(zie elders in deze editie van Signalement red.), 
werd duidelijk dat vergelijkbare laboratoria in 

Duitsland soms gemakkelijker geaccrediteerd 

worden dan in Nederland. Niet handig, concur-

rentietechnisch gezien, niet eerlijk zelfs. De Ruiter: 

“Dat herkennen we. We hebben dit regelmatig 

aangekaard in de Europese organen waar wij de 

Nederlandse Raad voor Accreditatie vertegen-

woordigden.” Kootstra valt bij: “Je verwacht Deut-

sche Grundlichkeit, maar niets is minder waar! In 

Nederland zijn we koploper, in veel landen is het 

accreditatiesysteem nog in ontwikkeling, die kun-

nen moeilijk nu al ons niveau halen. Er is inder-

daad nog een weg te gaan, maar wel goed dat 

veel landen er serieus mee bezig zijn.”

DOPING OP WOTS
In het kader van een al jaren bestaande samen-

werking tussen KNCV en de FHI-branche Labo-

ratorium Technologie, is er ook deze beurseditie 

weer een speciaal KNCV studentenseminar. Om 

de studenten blijvend te enthousiasmeren voor 

het laboratoriumvak wordt altijd een aansprekend 

onderwerp gekozen voor dat seminar. Dit keer 

dus dopingcontroles bij sporters. Kootstra, zelf 

ook atletiektrainer, vertelt vol enthousiasme over 

zijn samenwerking met atleet Simon Vroemen bij 

de voorbereiding van de lezing. “Toen ik indertijd 

hoorde dat dopinggebruik geconstateerd was bij 

Simon Vroemen, heb ik hem gebeld en mijn dien-

sten aangeboden. 

Tijdens het seminar leg ik precies uit hoe doping-

controle en -analyses in zijn werk gaan, maar 

ik kan alvast verklappen dat die wereld gek in 

elkaar zit. Soms zijn dopinglabs gebaat bij het 

tonen van positieve resultaten - voor hun eigen 

bestaansrecht, waardoor wel eens naar door hen 

gewenste resultaten toegewerkt kan worden. De 

borging is niet altijd voldoende.” Accreditatie zou 

dat toch juist moeten ondervangen? “Accreditatie 

is het bewijs van competentie. Het sluit fraude niet 

uit. Zie het als het afgeven van een rijbewijs.  

Als dat hebt kun je nog steeds door rood rijden. 

Het vervelende is dat bij de dopingtestlabs niet 

achteraf traceerbaar is hoe de procedures zijn 

verlopen. Die informatie is niet beschikbaar. Het 

is dus niet na te gaan of het monster van Alberto 

Contador ergens in de procedure is vervuild, 

maar hij werd wel een jaar geschorst en liep 

grote bedragen aan inkomsten mis.”

Het is een mooie illustratie die duidelijk maakt hoe 

belangrijk het is te zorgen dat laboratoria valide 

resultaten rapporteren. En dan hebben we het 

nog niet over foute diagnoses in ziekenhuizen die 

leiden tot verkeerde behandeltrajecten.

KNCV studentenseminar 3 oktober WoTS,  
zaal Mission 1, Jaarbeurs Utrecht!

Herleidbaarheid lab-testen 
basis voor wereldhandel
en eerlijke dopingcontroles...

‘ Een kilo in Azië 
moet hetzelfde zijn 
als een kilo hier, 
anders kun je het 
schudden’

LABORATORIUM TECHNOLOGIE
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Wie ‘research fellow’ Anja van de Stolpe ontmoet of aan de 

telefoon heeft, wordt meteen aangestoken door haar 

enthousiasme. Natuurlijk, het domein waarin ze bij Philips 

Research op ‘senior director level’ onderzoek doet is ongekend 

fascinerend, maar niet elke wetenschapper is in staat dat ook 

over de bühne te brengen. 

TEKST KEES GROENEVELD FOTOGRAFIE KARIN LANGENBERG, PLURIOMICS

Van de Stolpe maakt deel uit van de 

Nederlandse community die bezig is met 

een werelddoorbraak op het gebied van het 

kweken van lichaamseigen cellen op een 

chip, als testomgeving voor geneesmiddelen. 

Diepgaande en kostbare research & develop-

ment die enorm veel geld gaat opleveren in de 

vorm van minder kosten in de gezondheidszorg. 

Anja van de Stolpe kan het beeldend vertellen. 

“Nu we lichaamseigen stamcellen kweken en 

vervolgens de elektrische activiteit kunnen zien 

en beïnvloeden, heb ik de patiënt eigenlijk bij mij 

in een bakje.” 

Het is het samenspel van een aantal verschil-

lende wetenschaps- en technologiedomeinen 

dat nu een wondere wereld schept. Omdat die 

verschillende domeinen eerder elk voor zich 

grote stappen zetten, is de uitkomst van het 

samenspel van dit moment zo opzienbarend. 

Het nieuws is dat het voor het eerst mogelijk 

wordt om menselijke stamcellijnen te maken en 

die in het lab gezond of ziek te maken, op een 

chip. Dat kan straks van elk mens, uit lichaams-

eigen materiaal en door de elektrische  

activiteit van de cellen op de chip te meten, 

wordt duidelijk hoe de cellen reageren op  

toegediende medicijnen. Door het op de chip 

laten groeien van de hartcellen kan de uitwer-

king van een nieuw medicijn worden getest.  

Het traject van medicijnontwikkeling wordt 

daarmee opeens veel en veel minder duur  

en riskant en er zijn ook geen dierproeven  

meer nodig.

Hoe het zit met de maatschappelijke discussie 

rond stamcellen? “Heel simpel,” reageert Anja 

van de Stolpe. “Die discussie ging over cellen 

van embryo’s. Dat is hier totaal niet aan de orde. 

Er blijft natuurlijk wel aandacht nodig voor de 

privacy-aspecten. Je kunt met cellen die zijn opge-

slagen niet zomaar van alles gaan doen zonder 

nadrukkelijke toestemming van de celdonor.”

Nederland blijft wereldwijd voorloper met de 

orgaan-op-een-chip technologie, vooral door 

onze sterke onderzoeksinfrastructuur en interne 

bereidheid tot samenwerking. De enige regio in 

de wereld die hier gelijke tred kan houden is de 

Boston-area van Harvard University.

Een aantal instituten en bedrijven in Nederland 

is inmiddels al een aantal jaren aan het werk 

met een continu R&D-traject. Als binnenkort 

het grote virtuele onderzoeksinstituut echt gaat 

draaien, dan wordt er een versnelling verwacht 

in het onderzoek en de reproduceerbaarheid. 

Verschillende leden van de micronano branche-

organisatie MinacNed zijn betrokken. Het Delftse 

DIMES lab heeft het voortouw. Philips Innovation 

Services bereidt productie voor. Er is sprake van 

acht founding fathers waaronder ook LUMC, 

RIVM, AMOLF, TU Eindhoven, Universiteit Twente. 

Bedrijven als Galapagos, GenMab, Mimetas en 

Pluriomics zijn ook volop betrokken. Hier staat 

iets heel speciaals te gebeuren en de politiek 

wordt op haar wenken bediend: meer gezond-

heidszorg voor minder geld.

MT

MEDISCHE TECHNOLOGIE

‘ Ik heb de patiënt 
in een bakje’

‘ Heart-on-a chip 
technologie op punt 
van doorbreken en 
Nederland loopt 
voorop’

Organ on a Chip for Tomorrows Health and 
the Enabling Electronics Technology,
Anja van de Stolpe, Philips Research, in 

Tomorrow’s Electronics, conferentiecentrum 

Supernova, zaal Quest, woensdagochtend 1 

oktober, World of Technology & Science

Fluorescente kleuring van hartspiercellen. Eiwitten 
belangrijk voor celcontractie zijn gekleurd in rood 
en groen. Celkernen in blauw.
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protesteert bij Frau Merkel gegen die PKW-Maut
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‘Pop-Up City’
City-Making in a Fluid World

Wat beweegt grote merken om met flagship 

stores in zeecontainers de wereld rond te reizen? 

Waarom lijken kantoren steeds meer op bars? 

En hoe komt het dat architecten tegenwoordig 

huizen op wielen ontwerpen? Het boek ‘Pop-Up 
City: City-Making in a Fluid World’ vertelt een 

inspirerend verhaal over de opkomst van pop-

up-cultuur en haar impact op steden in de hele 

wereld. Flexibilisering is een mega-trend die 

ons leven radicaal verandert. De wereld wordt 

steeds vloeibaarder en als gevolg daarvan komen stadsbewoners, bedrijven 

en overheden met creatieve oplossingen om met een permanente staat van 

verandering om te gaan. Dit boek ontleedt de fundamenten van de Pop-Up City 

en beschrijft de geboorte van een nieuwe manier van stedelijke ontwikkeling 

aan de hand van onorthodoxe ideeën, variërend van modulaire hotels en 

parasiet-bioscopen tot dakboerderijen en opvouwbare huizen.

ISBN: 9789063693541

Boeken

Kom vergaderen bij FHI
op Landgoed Leusderend

Voor haar leden biedt FHI de 

mogelijkheid tegen geringe kosten 

gebruik te maken van vergaderfa-

ciliteiten. U kunt de  vergaderzalen 

gebruiken met koffie, thee, fris-

drank en alle gewenste extra 

faciliteiten. Wanneer u gebruik 

wenst te maken van één van de 

 vergader zalen, neem dan contact 

op met het FHI-bureau; Shirley 
van Schaarenburg of Lola van 
Ruler,  telefoon: (033) 465 75 07. 
Uiteraard is de beschikbaarheid 

beperkt tot de periodes dat er 

geen branche vergaderingen zijn.  

fhi.nl/vergaderfaciliteiten

Vergaderfaciliteiten

Sterrenshow 
in Haarlem
Onze wereld is niet de enige. De laatste 

jaren zijn er al meer dan duizend planeten 

ontdekt bij andere sterren. Sommige van die 

exoplaneten zullen vast veel op onze eigen 

aarde lijken. Maar of er dan ook leven is,  

is nog steeds niet bekend. 

Reis dit najaar met uw kinderen, neefjes 

of nichtjes door de kosmos tijdens de 

familietentoonstelling ‘Buitenaards. 
De jacht op planeten’, gemaakt door 

sterrenkundejournalist Govert Schilling. 

Op de tentoonstelling zijn prachtige 

telescopen, eeuwenoude boeken, foto’s 

van het heelal en bijzondere animaties te 

zien. Heel bijzonder is het NOVA Mobiel 

Planetarium dat nu voor even in het museum 

staat. Daarnaast is er vooral heel veel te 

ontdekken en te doen. Hoe vind je eigenlijk 

een planeet? Hoe kun je erachter komen 

of daar leven is? En zouden we kunnen 

communiceren met aliens? 

‘Buitenaards. De jacht op planeten’ is tot en 

met 26 oktober 2014 te zien in het Teylers 

Museum in Haarlem.

www.teylersmuseum.eu

Tentoonstelling

Ingenieurs van de ziel, 
Poetin-actualiteit 

Kara Bogaz, Frank Westerman trok er al in 

2010 internationaal aandacht mee. Je vindt het 

terug bij BBC Today op internet. Pas recent werd 

Westerman echt bekend in Nederland, door 

zijn boek ‘Stikvallei’. Maar hij blijkt al jarenlang 

een enorme reputatie te hebben als historisch-

actueel onderzoeksjournalist/schrijver. Je zou 

kunnen zeggen in de lijn van Geert Mak, maar 

dan in een verbeterde uitgave. Daarover zo 

meteen meer.

Deze recensie gaat over het boek ‘Ingenieurs 
van de ziel’, dat ik aangereikt kreeg door een 

goede vriend in het kader van een boekenruil, 

alleen al om de titel passend in Signalement.

Waar het over gaat, Kara Bogaz, een enorme 

superzoute baai in Turkmenistan die met water 

wordt gevoed vanuit de Kaspische Zee. Het 

gaat ook over Gorki de Godfather van de Sovjet 

literatuur en Konstatin Paustovski, de auteur 

die gevierd en daarna verzwegen werd. Het 

gaat over het grootschalig manipuleren van de 

publieke opinie via literatuur, gekoppeld aan 

waanzinnige technische projecten in de Stalin-

periode en daarna. Nu we te maken hebben 

met Poetin-waarheden, actueler dan ooit.

Een citaat van Westerman waaruit blijkt  

wat de essentie is: 

“Wie -zoals de Sovjets- een compleet nieuwe 
maatschappij van de grond wilde tillen, 
diende de invloeden van buitenaf tot een 
minimum te beperken. En binnen de met 
wachttorens afgezette experimenteerruimte 
kon je niet volstaan met het oprichten van 
vakbondspaleizen, gemeenschapshuizen of 
kolossale stuwdammen. De ‘ingenieurs van de 
ziel’ hadden een minstens zo gewichtige taak: 

zij gaven de nieuwe orde vorm door de wereld 
opnieuw te benoemen. Gewoon van voren af 
aan, als Adam in het paradijs……..Wat je zag 
hing af van hoe je het noemde -dat was de 
spilgedachte van de socialistische semantiek.” 

Razend knap wat Westerman doet. Baanbrekend 

speurwerk naar verhalen en materiaal uit de 

Sovjet-tijd. Hij zet het in perspectief van toen en 

van nu, via zijn reizen naar de plaatsen waar het 

over ging; door interviews met relevante Russen, 

herhaalde interviews met soms een ruime 

tussenpose in de tijd, die de zeggingskracht 

vergroot. De analogie met, of misschien wel 

het spiegelbeeld van, Geert Mak’s ‘Reizen 

zonder John’ is frappant. Eerder dan Mak reisde 

Westerman een schrijver achterna door een land 

van continentale omvang. Paustovski versus 

Steinbeck. Ook Mak koppelt de analyse van de 

recente geschiedenis van een (voormalige?) 

supermacht, de VS, aan zijn verhaal, zoals 

Westerman dat deed met de Sovjet Unie c.q. 

Rusland. Maar Westerman gaat veel dieper dan 

Mak en weet nog meer te boeien, ondanks dat 

het voor ons Hollanders op voorhand minder 

herkenbaar is.

Het is geen wonder dat ‘Stikvallei’ een bestseller 

is geworden, als je dit qua research kunt 

opbrengen en zo kunt schrijven. Een goed boek, 

erg leerzaam om onze tijd te kunnen begrijpen 

en met een boodschap. Lees het maar. Ook te 

koop als dwarsligger.

‘Ingenieurs van de ziel’, Frank Westerman, 
uitgave van Olympus, 
ISBN13: 9789046700334.

Recensie Kees Groeneveld
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Alexander Khajetoorians is per 1 sep-

tember 2014 de nieuwe hoogleraar  

Scanning Probe Microscopy geworden 

binnen het Instituut voor Moleculen en 

Materialen van de Radboud Universiteit. 

 

Per 1 september volgt Fried Kaanen 

Michaël van Staalen op als voorzit-

ter van Koninklijke Metaalunie. Kaanen 

is directeur-eigenaar van de bedrijven 

Bosch Scharnieren en Metaal én Quick 

Response Software.

Janneke Hoedemaekers is per 1 augus-

tus 2014 de zakelijk directeur van het 

MESA+ instituut voor nanotechnologie 

van de Universiteit Twente geworden. 

Daarmee volgt Hoedemaekers Miriam 

Luizink op. Voor haar aanstelling vervulde 

Hoedemaekers de functie van Liaison Officer European 

Innovation bij de Amsterdam Economic Board.

Margrethe Jonkman, director Innovation 

Infant & Toddler Nutrition bij Friesland-

Campina, volgt Emmo Meijer op als  

Corporate Director Research & Deve-

lopment bij FrieslandCampina. Meijer 

bekleedde de post sinds april 2011 en 

gaat per 1 oktober met pensioen. 

Universiteit Wageningen heeft Michel 

Eppink, afdelingshoofd Scheidingstech-

nologie bij Synthon Biopharmaceuticals, 

benoemd tot hoogleraar ‘Biorefinery with 

focus on mild separation technologies of 

complex biomolecules’. 

Bob Smailes, de eerste directeur van  

Leiden University Research and Innova-

tion Services, is per 1 juni gepensioneerd. 

Ivo de Nooijer, voorheen Head of the 

Legal Section bij LURIS, volgt Smailes op.

Jan van den Boom van TE Connectivity is 

afgetreden als bestuurslid van de Neder-

landse brancheorganisatie voor Industri-

ele Elektronica. Hans Zijlstra van Elincom 

Electronics werd gekozen en benoemd 

als nieuw bestuurslid. 

Als nieuw lid van het bestuur van de 

Nederlandse brancheorganisatie voor 

Industriële Automatisering heeft de 

Algemene Ledenvergadering gekozen 

en benoemd, Jan Willem Nijman van 

Schneider Electric.

Willem van Raalte van Da Vinci Europe 

Laboratory Solutions is uit het bestuur van 

de Nederlande Brancheorganisatie voor 

Laboratrium Technologie getreden.  

Zijn voorzittersrol is overgenomen door 

Wilco van Hamond. 

Ingo te Duits neemt zitting in het bestuur 

van de Stichting RTA, Recycling Techno-

logische Apparatuur. Hij volgt Willem 

van Raalte op die is teruggetreden als 

bestuurslid. 

In het bestuur van de Nederlandse  

Brancheorganisatie voor Medische Tech-

nologie neemt Marco Verhofstadt van 

Mediq de bestuursfunctie over van zijn 

collega Thie Watse Brouwer voor de peri-

ode dat die bestuurszetel nog is gekop-

peld aan het bedrijf Mediq.

In verband met de wisseling van het voorzitterschap van  

de verschillende FHI branches, is ook de samenstelling van 

het FHI federatiebestuur gewijzigd. Herman Tuininga van 

Salland Electronics is Siebren de Vries opgevolgd als  

branchevoorzitter Industriële Elektronica en dus ook als  

federatiebestuurslid. Rob de Vroet, Medisize, is nu voorzitter 

van de branche Medische Technologie en dus ook federatie-

bestuurslid als opvolger van Dick Blesing van Toshiba  

Medical Systems Europe. Wilco van Hamond is  

Willem van Raalte opgevolgd als federatiebestuurslid.

PERSONALIA

FHI BESTUURSWISSELINGEN

NIEUW BIJ FHI NIEUW BIJ RTA

LEDENNIEUWS

Brons voor Tide Microfluidics bij 
New Venture businessplancompetitie
FHI-lid Tide Microfluidics heeft samen met start-ups Fleet Cleaner en Resnap de businessplancompetitie 

van New Venture gewonnen. Gezamenlijk verdelen de drie bedrijven een geldbedrag van € 30.000,- 

en mogen zich met recht de meest innovatieve start-ups van Nederland noemen. New Venture is een 

businessplancompetitie van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse bedrijfsleven 

om innovatieve start-ups te ondersteunen. In een afvalrace van drie rondes met oplopende geldprijzen 

worden businessplannen steeds verder uitgewerkt. Tide Microfluidics, spin-off van de UT, is derde 

geworden in bovenstaand rijtje met een methode om tijdens een ultrageluidonderzoek gasbelletjes te 

produceren die als contrastvloeistof gebruikt kunnen worden. Dergelijke belletjes worden nu industrieel 

geproduceerd en in poedervorm verscheept, wat de kwaliteit niet altijd ten goede komt. Juryvoorzitter 

Ton Willemsen over de winnaars: “Deze winnaars hebben de potentie om een complete industrie 

wakker te schudden. Zij hebben met hun innovatieve ideeën een gat in de markt gevonden en ook nog 

eens aangetoond schaalbaar te zijn.”

Medtronic neemt Sapiens Steering 
Brain Stimulation over

NanoLabNL ontvangt 17 miljoen euro voor 
onderzoek en innovatie in nanotechnologie 

Medtronic, fabrikant van medische apparatuur, heeft Sapiens Steering 

Brain Stimulation voor € 150 mln overgenomen. De overname van 

Sapiens versterkt de mogelijkheden van Medtronic binnen een 

belangrijk onontgonnen gebied in de geneeskunde: de modulatie van 

de hersenfunctie. Sapiens SBS, spin-off van Philips en gevestigd in 

Eindhoven, ontwikkelt een DBS-systeem dat beschikt over een 

geavanceerde DBS-sonde met 40 afzonderlijke stimulatie-elektrodes. 

Dit geavanceerde systeem is ontworpen om een nauwkeurigere 

stimulatie van de specifieke gebieden in de hersenen mogelijk te 

maken, wat mogelijk leidt tot een snellere procedure en minder bijwerkingen van de stimulatie. 

De medewerkers van de vestiging in Eindhoven zullen het op de markt brengen van de technologie 

gewoon voortzetten. In de toekomst zal de campus als wereldwijd R&D-centrum toegevoegd worden 

aan de bestaande R&D-activiteiten van de Neuromodulation-divisie van Medtronic. 

NanoLabNL ontvangt 17 miljoen euro uit de Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten 

voor onderzoek en innovatie in nanotechnologie. Het totaalbudget voor het NanoLabNL-programma 

Quantum Electrical Engineering (QuEEN) bedraagt hiermee zo’n 22 miljoen euro. NanoLabNL zet in het 

investeringsprogramma QuEEn specifiek in op het focusgebied 

quantum electrical engineering. Er wordt gewerkt aan het ontdekken 

van nieuwe materialen en materiaalstructuren met bijzondere 

quantumeigenschappen. Met innovatieve fabricagetechnieken maakt 

NanoLabNL complexe sensoren en -detectoren, die minieme krachten 

kunnen meten dankzij een ongekende gevoeligheid. De deuren van 

NanoLabNL staan niet alleen open voor wetenschappelijk onderzoek, 

ook bedrijven zijn welkom. 

30 september t/m 3 oktober 2014

Jaarbeurs Utrecht I www.wots.nl

AGENDA

INTERNATIONALE 
BEURZEN EN 
CONGRESSEN

MicroTAS 2014

www.microtas2014.org

San Antonio (USA)

26 t/m 30 oktober 2014

Midest 

www.midest.com

Parijs (FR)

4 t/m 7 november 2014 

Medica

www.medica.de

Düsseldorf (D)

12 t/m 15 november 2014

Pollutec

www.pollutec.com

Lyon (FR)

2 t/m 5 december 2014 

SEMICON

hwww.semiconjapan.org/en

Tokyo (JPN)

3 t/m 5 december 2014

Shanghai Int. Petroleum 

Petrochemical Natural Gas 

Technology Equipment 

Exhibition

www.aiexpo.com.cn

Shanghai (CHN)

4 t/m 6 december 2014

Vakbeurs Zorgtotaal 2015

www.zorgtotaal.nl 

Utrecht

18 t/m 20 maart 2015 

Forum labo & biotech 

www.forumlabo.com

Parijs (FR)

31 maart t/m 2 april 2015

INDUSTRIËLE 

AUTOMATISERING

Marine & Offshore 

Automation

20 november 2014

Machinebouw

3 december 2014

Productie Proces 

Automatisering

12 februari 2015

Industrial Ethernet

26 maart 2015

INDUSTRIËLE 

ELEKTRONICA 

Design Automation & 

Embedded Systems

29 oktober 2014

EMC-ESD in de Praktijk

4 november 2014

IT Room Infra

6 november 2014

LED evenement

2 december 2014

GEBOUW 

AUTOMATISERING

Nationale Conferentie 

Gebouw Automatisering

6 november 2014 

MINACNED

Xs2HiTek International 

Dortmund (D)

30 & 31 oktober 2014

MicroNano 4 Future Profit

12 november 2014 

FEDERATIE

FHI HRM 

Actualiteitenseminar

30 oktober 2014

Voor meer informatie kijk op www.fhi.nl

Jasper de Haer is sinds enkele maan-

den in dienst bij FHI en heeft de functie 

van Jurjen de Klerk als projectmanager 

Industriële Automatisering overgenomen. 

Hiervoor werkte Jasper ook in de evene-

mentenbranche als account manager bij 

De Boer Structures. Daarnaast voetbalt Jasper op topklasse 

niveau bij AFC Amsterdam.

Charlotte de Ruiter heeft Stichting RTA, 

Recycling Technologische Apparatuur, 

verlaten om een eigen bedrijf te starten. 

Pauline van den Brink runt vanaf  

1 september het RTA-bureau en is daar-

mee het nieuwe gezicht van RTA.

NIEUWE LEDEN

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

BETRONIC B.V.
Hogehilweg 15
1101 CB AMSTERDAM

WESCO NETHERLANDS B.V.
Jachlaan 284
7312 GT APELDOORN

A&C SOLUTIONS BVBA
Slachthuisstraat 68a
2300 TURNHOUT
België

METZ CONNECT GMBH
Bredaseweg 185
4872 LA ETTEN LEUR

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

ARDIS TECHNOLOGIES B.V. 
Tromplaan 7
6881 GG VELP

METZ CONNECT GMBH
Bredaseweg 185
4872 LA ETTEN LEUR

EUROTRON INSTRUMENTS BENELUX B.V.
Berk 21
9351 XB LEEK

SENTECH SENSOR TECHNOLOGY
Looier 5
5253 RA NIEUWKUIJK

GEBOUWAUTOMATISERING

DANFOSS
Postbus 218
3100 AE SCHIEDAM
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EXTRA PROFITEREN VAN UW FHI 
LIDMAATSCHAP MET TNT EXPRESS
TNT Express is de ultieme partner voor elke industrie. Wij begrijpen de belangrijke rol die transport 

speelt voor uw groei. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met FHI, zodat u altijd kunt 

rekenen op onze betrouwbare en fl exibele services voor nóg scherpere tarieven. Met TNT Express 

heeft u een zeer geschikte partner, waardoor u zich kunt richten op uw kerntaken. 

Door onze ongeëvenaarde ervaring met een grote diversiteit aan industrieën, zijn wij bij uitstek geschikt 

voor alle benodigde transporten van bedrijven actief in de industriële elektronica, industriële automatisering, 

laboratorium technologie, medische technologie, gebouw automatisering en/of micro- en nanotechnologie. 

Zo hebben wij bijvoorbeeld onze Clinical Express dienst speciaal ontwikkeld voor medische transporten en 

alles wat daarbij komt kijken.

Als lid van een bij FHI-aangesloten brancheorganisatie, kunt u direct profi teren. U komt namelijk in 

aanmerking voor een scherpe korting als u gebruik maakt van de diensten van TNT Express. Bovendien 

kunt u ervan verzekerd zijn dat TNT Express kan voldoen aan al uw branchespecifi eke eisen. 

 

Neem voor de voorwaarden contact op met onze Customer Service, 0800-1234.


