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De wereld van NPM Capital
Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van Capital Magazine. Een uitgave die niet voor niets de subtitel
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van honger
in Benin
www.katakle.nl

heeft: ‘De wereld van NPM’. Meer dan in het verleden willen wij namelijk laten zien dat voor een renderende investeringsstrategie een brede kijk op de (internationale) economische en maatschappelijke ontwikkelingen nodig is.
In Capital Magazine willen wij met u als lezer delen wat ons bezighoudt: ondernemingen met een heldere groei- of
ontwikkelingsstrategie en een meer dan gemiddelde focus op operational excellence. Bedrijven die thema’s als buy &
build, e-business, internationalisering of het verduurzamen van bedrijfsprocessen met succes op de managementagenda
zetten. Maar ook ondernemende cultuurdragers, verhalen over actuele financieel-economische ontwikkelingen of in
onze ogen onderbelichte aspecten van private equity.
Capital Magazine raakt aan de core business van NPM: het in partnership verschaffen van duurzaam groeikapitaal aan
ondernemingen die weten waar ze naartoe bewegen. Daarvan getuigen onze recente participaties in VSI, Medinova,
TICC en Orthopedium.
Capital Magazine raakt ook aan goed rentmeesterschap en het vermogen ondernemingen in betere staat door te geven
dan we ze verwierven - ongeacht de tijd die dat vraagt. Voorbeelden daarvan zijn onze exits bol.com en Independer.nl
het afgelopen jaar.
En last but not least gaat Capital Magazine natuurlijk ook gewoon over (verantwoord) geld verdienen. Want uiteindelijk
zijn we als langetermijninvesteerder ook verantwoordelijk voor een duurzaam financieel resultaat. In dat opzicht kijken
we overigens terug op een uitstekend 2012, waarin we een nettowinst van 113 miljoen euro wisten te realiseren.
Tot slot: Capital Magazine is niet alléén een magazine, het is ook de toegang tot een nog veel rijkere wereld met meer
online content. Op diverse pagina’s kunt u als lezer over extra verdieping of verrijking beschikken via de gratis te
downloaden Layar-app. Richt uw smartphone bijvoorbeeld op deze pagina, dan wordt u vanzelf doorgelinkt naar onze
vernieuwde NPM-website.
Welkom in de wereld van groeikapitaal met een missie, welkom in de wereld van NPM.
Let’s meet.

Het investeringsteam van NPM Capital
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Thema Verduurzaming

Duurzame prestaties van bedrijven tellen steeds zwaarder mee

De nieuwe maatstaf
Ze worden zeldzaam: ondernemingen die niet ‘maat

Er gaat inmiddels vrijwel geen maand

schappelijk verantwoord’ ondernemen. Althans: op

voorbij zonder dat een eerbiedwaardige

papier. In de praktijk blijkt deze verantwoordelijk

een rapport publiceert dat het strategische

heid niet zelden te bestaan uit het leveren van net

belang van duurzaamheid met harde cijfers

voldoende anekdotisch bewijs om actiegroepen op

bedrijven die een reactieve houding aan-

afstand te houden en te voldoen aan duurzame

businessschool of top consulting firm

onderstreept. De rode draad in deze stapel:
nemen ten aanzien van het verduurzamen
van hun bedrijfsprocessen missen kansen.

vinklijstjes van klanten en beleggers. Maar echt duur

Kansen op het verminderen van de milieu-

zaam ondernemen is meer dan gedragscodes opstellen

werknemerstevredenheid. Maar vooral: kan-

en de CO2-voetafdruk in kaart brengen. Het is een
uitgelezen kans om commercieel succes te versterken,

impact. Kansen op het verbeteren van de
sen om te besparen op kosten en nieuwe
producten en markten te ontwikkelen. En
zo sijpelt die reactieve houding uiteindelijk

zo blijkt uit een groeiend aantal internationale onder

door naar de plek waar het zelfs de meest

zoeken.

doet: de winstgevendheid en de beurskoers.

geharde no-nonsense bestuurders zeer
Onderzoekers van Harvard University en
London Business School legden de presta
ties van 90 beursgenoteerde Amerikaanse
bedrijven met een brede, strategische duur
zaamheidsaanpak (High Sustainability-
bedrijven) en een vergelijkbare groep
van 90 bedrijven in de achterhoede
(Low Sustainability-bedrijven) over een
periode van 18 jaar naast elkaar. Doel van
de onderzoekers was om een vinger te
krijgen achter de wisselwerking tussen
financiële prestaties en een waaier aan
milieu- en sociale aspecten. De bekeken
aspecten variëren van CO2-reductie,
groen inkoopbeleid, energie-efficiëntie
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“High Sustainabilityondernemingen incasseren

tot gezondheid, balans tussen werk en vrije
tijd en gemeenschapsactiviteiten.
Een strikte nadruk op duurzaamheid legt
geen windeieren, is de conclusie in hun
rapport The Impact of a Corporate Culture of

structureel meer koerswinst

Sustainability (2011). Wie in 1993 één dollar

en hun aandelenkoers is

geïnvesteerd, kon eind 2010 ruim 2200

minder volatiel”

op 1500 procent.

The Impact of a Corporate Culture of Sustainability (2011)

in een (fundamenteel gewogen) portfolio

duurzame prestaties publiceerden via de

Structurele cultuurverandering

Wie de onderzoeken goed leest kan niet

nieuwsservice CSR Newswire.

Een interessante vraag is natuurlijk wat de

anders dan concluderen dat er een structu-

De onderzoekers peilden en analyseerden

silver bullet is in het bonte MVO-palet die

rele cultuurverandering lijkt op te treden

koersbewegingen van kort voor tot na de

de winst en beurskoers van High Sustainabi-

bij bedrijven die alle duurzame elementen

publicatie van deze berichten. Hieruit bleek

lity-bedrijven zo flink heeft opgestuwd. Zijn

serieus nemen. Dit leidt als vanzelf tot meer

dat structurele communicatie over je duur-

het duurzame kostenbesparingen? Is het de

innovatie, meer betrokkenheid bij werk-

zame prestaties de beurskoers een flinke

omzet uit groene producten en diensten?

nemers en een structureel hogere winst.

duw in de rug geeft. De bekeken bedrijven

Lager ziekteverzuim? Het verrassende ant-

Deze observatie lijkt goed aan te sluiten

haalden er in tien jaar tien miljard dollar

woord van de onderzoekers van Harvard en

bij wat topmanagers van High Sustaina-

extra beurswaarde mee binnen.

LBS: geen van alle en allemaal.

bility-bedrijven zelf aangeven. Of het nu

VanderLande Industries
“Duurzaamheid en
klantwaarde liggen
in elkaars verlengde”

van aandelen van de duurzame groep had
procent koerswinst in zijn zak steken.
Bij de hekkensluiters bleef de meter steken

Roependen in de woestijn
Het onderzoek concludeert verder dat High
Sustainability-ondernemingen niet alleen structureel meer koerswinst incasseren, maar dat
hun aandelenkoers tevens minder volatiel is.

Naam:		
Herman Molenaar
functie:	CFO
Bedrijf: 	VanderLande Industries, leverancier
van geautomatiseerde interne
transportsystemen voor bagage
op vliegvelden, distributiecentra
en koeriersdiensten
Omzet:
circa 700 miljoen euro

We roken ook een kans om als eerste in onze branche grote stappen te maken. Nadruk op duurzaamheid sluit ook goed aan bij
onze op innovatie gerichte cultuur die mensen veel ruimte laat voor
eigen initiatieven. We hebben al veel ergonomische innovaties
op onze naam die het gebruiksgemak van onze systemen verhogen en daarmee ook lichamelijke klachten voorkomen bij mensen
die ermee werken. De bottomline van de klant - profit - en het
welzijn van medewerkers - people - gaan dus hand in hand.”

Ook winstgevendheid van de portfolio High
“Ons basissysteem is de conveyor. Een band van pvc, rollen en

Sustainability-ondernemingen vaart wel bij de
structurele nadruk op duurzaamheid. Uitge-

“Veel mensen zeggen ‘duurzaamheid is duur’. Onzin, het is

een aandrijving. Pvc is de aartsvijand van de C2C-gedachte.

drukt in rendement op geïnvesteerd vermogen

integraal onderdeel van betere kwaliteit. Als je je beperkt tot

Dat materiaal eindigt per definitie in de verbrandingsoven of op

presteren High Sustainability-bedrijven in de

incrementele verbeteringen van je bestaande producten, dan

de vuilnisbelt. Ideaal om daarmee aan de slag te gaan. Banden

periode 1993-2010 ruim 60% beter dan Low

kost het inderdaad tijd en geld. Maar als je het structureel doet,

zonder pvc waren moeilijk te vinden, tot we op een band van

Sustainability-bedrijven; 1 dollar geïnvesteerd

word je er alleen maar beter van. Het idee dat je een com-

recyclebaar polyester stuitten die in de voedingsindustrie wordt

vermogen bij High Sustainability-bedrijven

promis moet sluiten tussen kosten en duurzaamheid klopt dus

gebruikt. Helaas konden we het materiaal niet strak genoeg

was in 2010 ruim 7 dollar waard tegen circa

niet. Het begon bij ons met het knagende gevoel dat we wat met

spannen om het als bagageband te gebruiken. Dus hebben we

4,5 dollar voor de zwakkere CSR-broeders.

energie moesten doen. Onze transportbanden verbruiken veel

zelf een nieuw type aandrijving ontwikkeld met minder wrijving.

Een geïsoleerd geluid in de academische

elektriciteit. 80% van de energie gaat verloren door wrijving

Resultaat: een band zonder pvc en een conveyor die ook nog

wereld? Nee, onderzoekers van Berkeley

van banden over rollers. Met kleine optimalisaties snoepten we

eens half zoveel stroom verbruikt. Commercieel ook zeer inte

University komen tot soortgelijke bevin-

er zo 40% stroomverbruik af. Eerlijk gezegd geneerden we ons

ressant, want onze klanten, zoals vliegvelden en logistieke dienst

dingen. Voor hun rapport Going Green:The

een beetje dat we dat niet eerder hadden bedacht.”

verleners, zijn erg actief op MVO-gebied. Uiteindelijk liggen
duurzaamheid, klantwaarde en ondernemingswaarde allemaal

Reaction to CSR Newswire Releases (2012) volgden

8

de onderzoekers in de periode 2000 - 2010

“Later woonden we een lezing bij van Michael Braungart over

in elkaars verlengde. In onze business is MVO een kans. En

de koersbewegingen van 84 bedrijven die

cradle-to-cradle. We waren geraakt en dacht: welke niet-her-

omgekeerd: als je er niet aan meedoet, neem je een onnodig

structureel en vrijwillig berichten over hun

bruikbare materialen zitten er eigenlijk in onze eigen producten?

risico. Wie dat niet snapt, komt zichzelf tegen.”

9
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de survey is van MIT Sloan en BCG, van

van de als ‘sustainability leader’ aangemerk-

drie keer zoveel als het peloton. En in de

McKinsey of van het Carbon Disclosure

te bedrijven zei R&D-budget vrij te spelen

laatste survey van MIT Sloan en BCG (2013)

Project: overal wordt onderscheid gemaakt

voor duurzame producten, tegen minder

zegt zes op de tien ‘embracers’ dat duur-

tussen ‘embracers’, ‘sustainability leaders’

dan de helft bij de rest. Een soortgelijk beeld

zaamheid de winst verhoogt, tegen minder

of ‘carbon performance leaders’ en de min-

deed zich voor bij de vraag of duurzame

dan 40% bij de rest.

dere goden. Vervolgens worden er driftig

karakteristieken van bestaande producten

‘Embracers’ blijken ook actiever om dit

causale verbanden gelegd tussen duurzaam

als hefboom worden gebruikt om nieuwe

winstpotentieel naar de oppervlakte te

leiderschap en factoren als marktaandeel,

klanten en markten aan te boren.

halen. Bedrijven die drie tot vier onder

innovatie en winstgevendheid.

Een integrale, diepgewortelde visie op MVO

delen van hun businessmodel aan duurzame

lijkt de kans op commercieel succes te ver-

inzichten aanpasten - van het opnieuw

Aanpassen businessmodel

sterken. Ruim vier op de tien ‘sustainability

inrichten van de keten tot herdefinitie van

Zo voelde McKinsey’s Global Survey-

leaders’ in het McKinsey-rapport zeggen dat

doelgroepen - wisten dit in zes op de tien

The Business of Sustainability (eind 2011)

duurzame inspanningen hogere prijzen of

gevallen in extra winst om te zetten. Onder-

3200 topmanagers aan de tand. Ruim 60%

meer marktaandeel hebben opgeleverd;

nemingen die voorzichtig met één onderdeeltje begonnen, boekten in slechts 37%

HAK

“Duurzame ambitie werkt
alleen als je
een innige band hebt
met je leveranciers”
Naam: 	Koos van Leeuwen
Functie:
manager productie, techniek en logistiek
Bedrijf:
HAK, producent van groente en fruit
Omzet:  	
90 miljoen euro

van de gevallen financieel succes.
“Niet ingrijpen in de structurele potentie van de aarde om te reproduceren, dat

“Je moet je
klanten niet
met onnodig
hoge kosten
opzadelen”

Smokkelroute afgesloten

is de leidraad van HAK. Dat zit van oudsher in de genen van het bedrijf: de fa-

Alles wijst er dus op dat een integrale MVO-

milie Hak was zeer kwaliteitsbewust. In de jaren zeventig - voor we überhaupt

aanpak goed is voor de bottomline. Alleen:

wisten wat duurzaamheid betekende - waren we al bezig met vragen als: hoe

er is niet zoiets als een smokkelroute naar het

kunnen we telen met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmatige

duurzame walhalla, stellen de auteurs van

bemesting? Dat is goed voor lage milieu-impact en het voorkomt dat residuen

het Harvard LBS-onderzoek in hun vervolg

in je producten opduiken. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Die duur-

artikel How to become a Sustainable Company.

zame ambitie werkt alleen als je een innige band hebt met je leveranciers.

Daar is topmanagement met visie voor

We leveren eigen zaad en hebben speciale programma’s voor bemesting en

nodig en met de bereidheid om - zo nodig

dergelijke, maar kwaliteit lever je samen met je telers. Daar hebben we strenge

met samengeknepen billen - duurzame

criteria voor: niet alleen voor de kwaliteit van de groente en het fruit, maar ook

“Alles wat we doen is afgeleid van onze twee hoofd-

jezelf vroeg of laat in de vingers snijdt als je zorgver-

maatregelen te nemen waarvan het resultaat

voor de milieu-impact.”

doelstellingen: maximale ondersteuning aan mensen

zekeraars en zorginkopers met onnodig hoge kosten

ongewis is. En vooral ook met de persoon-

bij de overwinning van hun beperkingen en tegelijker-

opzadelt. Voor onze klanten betekent het bovendien

lijke overtuiging dat het niet alleen om de

“Na de oogst doen we een gezamenlijke evaluatie op alle criteria en

tijd het betaalbaar houden van de zorg. Op het eerste

dat ze de juiste hulpmiddelen veel sneller hebben. We

bottomline gaat.

adviseren we telers waar het eventueel beter kan. We kijken ook actief naar

gezicht lijken die doelstellingen misschien tegenstrijdig,

trekken die lijn de laatste jaren veel verder door, van

Dat laatste is de ironie die veel schoor-

welke regio voor welke gewassen geschikt is. Zo bleek de grond rond onze

maar na twintig jaar weten we dat die twee elementen

hulpmiddelen naar zorgoplossingen. Zo hebben we

voetende bedrijven ontgaat. Juist zij die

fabriek zeer geschikt voor rode kool. Zo slaan we twee vliegen in één klap:

elkaar juist versterken en ons keer op keer aansporen

een trainingsprogramma over valpreventie opgezet

de opbrengst van elke losse duurzame

de beste oogst en nauwelijks uitstoot door transport. Die lijn trekken we

om creatief te zijn. Zo hebben we vanaf midden jaren

voor therapeuten in revalidatiecentra en verpleeg-

maatregel tot achter de komma doorreke-

door bij onze verwerking. Het gebruik van energie, water en afvalstromen

negentig onze werkwijze radicaal veranderd door in-

huizen. Daar profiteren alle stakeholders van en dat

nen, zullen de worst aan hun neus voorbij

wordt continu geoptimaliseerd. Wat aan afval overblijft wordt gescheiden

geleverde hulpmiddelen voor revalidatie grotendeels

vermindert opnieuw de kosten van de zorg. Dezelfde

zien gaan. De kracht zit in de wisselwer-

en hergebruikt. Van de 10.000 ton reststromen die vrijkomen gaat slechts

te hergebruiken. Zo kwamen we er na analyse van de

overtuiging leidt ook tot nieuwe businessmodellen. Zo

king op alle fronten. Wat ook haaks staat op

één procent de verbrandingsoven in.”

natuurlijke gedragingen van gebruikers bijvoorbeeld

kunnen verzekeraars ons sinds een aantal jaren per

de voorkeur voor de korte termijn bij veel

achter dat er in feite twee hoofdtypen verpleeghuis

verzekerde een klein vast bedrag betalen in plaats van

bedrijven: het duurt minstens drie jaar voor

“Sinds kort leggen we ook actief de nadruk op de positieve rol van groente en

stoelen zijn: één met kleine en één met grote wie-

een bedrag per geleverd product. Dat scheelt adminis-

intensief duurzaam beleid zichtbaar finan-

fruit in de strijd tegen obesitas. Voor ons zijn milieu en gezond eten twee kanten

len. Alleen de opbouw is individueel. Dus hebben we

tratieve lasten voor de verzekeraar en tijd voor de ver-

cieel resultaat oplevert, aldus Harvard LBS.

van dezelfde medaille. We werken hiervoor samen met het Voedingscentrum.”

samen met een fabrikant een stalen frame ontwikkeld

zekerde. Mensen bellen ons nu rechtstreeks en hebben

Dat is een eeuwigheid als je prestatiebonus

waar we 80% van de klanten mee konden helpen. Bij

hulpmiddelen tot bijna een week eerder in huis. En dus

meedeint met de kwartaalcijfers.

inlevering wordt de individuele opbouw verwijderd en

kunnen ze ook sneller het ziekenhuis uit.”

Dat verklaart wellicht ook waarom het

Medux
Naam:
Marco Jungschlager
functie:
algemeen directeur
Bedrijf: 	Medux, leverancier
van zorgoplossingen
voor revalidatie
Omzet:
217 miljoen euro

in volledig homogene afvalstromen gescheiden voor

10

aantal bedrijven dat het volle potentieel van

recycling. Het stalen frame wordt opnieuw gebruikt

“Ons model is goed voor patiënten, voor de verzeke-

maatschappelijk verantwoord ondernemen

voor de volgende klant.”

raar, voor de betaalbaarheid van de zorg. En goed

benut nog steeds bescheiden is. Volgens MIT

voor ons marktaandeel: we zijn nu onder andere ex-

Sloan en BCG verdient een kwart van de

“Deze aanpak weerspiegelt onze vaste overtuiging

clusief leverancier voor een van de grote verzekeraars

bedrijven in hun survey het predicaat

dat langetermijnrelaties in de zorg cruciaal zijn en je

en van grote zorgkoepels.”

‘embracer’. McKinsey is nog minder
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Visie

Koninklijke Auping
NaaM:
Aart Roos
functie:
CEO
Bedrijf: 	Auping, producent van
bedden en matrassen
Omzet:
63 miljoen euro

“
H et

is ook
gewoon
een keiharde
businesscase “

“Een kennis van me heeft een familiehuisje op de Veluwe. Er

“We hebben de lat hoog gelegd: een gouden C2C-certificering

bleken nog authentieke Auping-bedden en -matrassen uit 1920

voor alle producten én voor Auping als bedrijf. Een open cul-

in gebruik te zijn. Functioneerden nog prima. Die oorspronkelijke

tuur is cruciaal om de innovatieve ideeën te laten opborrelen

drang om compromisloze kwaliteit te leveren is het fundament van

die je daarvoor nodig hebt. Duurzame inspiratie, het geven van

ons duurzame beleid. De kern: Auping gelooft niet in een weg-

betekenis, helpt daar enorm bij. Het brengt mensen in een flow.

werpmaatschappij. Cradle-to-cradle is de kapstok die we hebben

Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. Ik heb een passie

gekozen om op alle fronten op onze tenen te blijven lopen. Dat

voor natuur en milieu. Door de duurzame focus en energie die

betekent dat we niet alleen streven naar 100% hergebruik van alle

er bij Auping vanaf spat, dacht ik: dáár wil ik werken.”

materialen die we verwerken, maar ook dat we heel zuinig zijn
op onze mensen, misschien wel het meest schaarse goed.”

Maak een connectie met Wim de Weijer via

Een revolte in de care-sector
Er is al veel over geschreven: de dubbele
vergrijzing, ofwel de demografische ont
wikkeling waarin het aandeel van oude
ren in de totale bevolkingsopbouw toe
neemt, terwijl ze ook een steeds hogere
leeftijd bereiken. De effecten ervan zijn
al zichtbaar - op zijn minst in de kan
toortuinen van de pensioenfondsen,
waar actuarissen in sneltreintempo hun
modellen aan het aanpassen zijn.

“Een voorbeeld van hoe dit in elkaar grijpt. We hebben onze
lakstraat - waarin houten frames worden gespoten - opnieuw

oude dag van te bekostigen - de overheid spant alleen
nog een vangnet voor die gevallen die anders echt buiten de boot vallen. Het is een revolte in de care-sector.
Althans: voor Nederland, want in de ons omringende
landen wordt de zorg voor ouderen nu al grotendeels
privaat (al dan niet door de kinderen) georganiseerd en
gefinancierd.
Wat gaat dat betekenen? Ik voorzie om te beginnen het

Wim de Weijer
is commissaris
bij PGGM en
adviseur en
participatiecommissaris bij
NPM Capital

einde van het verzorgingshuis zoals we dat nu kennen.
We gaan naar een landschap van verpleeghuizen voor
mensen die echt hulpbehoevend zijn, geflankeerd door

ingericht. In de oude situatie verloren we bij het instellen van

Niet dat er direct problemen ontstaan, want met zo’n

een nieuwe kleur 31 eenheden lak per keer. Onze mensen en

duizend miljard euro belegd pensioengeld zit deze

de leverancier staken de koppen bij elkaar onder het motto ‘dat

generatie Nederlanders er (zeker mondiaal gezien)

moet beter’. Nu is het een halve eenheid per keer en is de om-

warmpjes bij. Al dringt zich wel een vergelijking op

steltijd ook nog verlaagd van twintig minuten naar één minuut.

met de achttiende eeuw, toen ook voor een deel geren-

een aanzienlijk deel van onze woningvoorraad moe-

Dit geeft in een notendop aan hoe intrinsieke duurzame moti-

tenierd werd met geld dat in de zeventiende eeuw ver-

ten worden aangepast (levensloopbestendig wonen).

vatie tot meervoudig succes leidt: op het gebied van milieu en

diend was.

Ik voorzie ook een segmentatie in de care naar inko-

kosten en commercieel. Dat laatste moeten we zeker niet uitvlak-

nieuwe, semi-zelfstandige woonvormen die de zwakkeren in de maatschappij enige vorm van ondersteuning
bieden. Voor de vitale oudere geldt dat deze thuis blijft
wonen zolang het kan. Daarvoor zal dan overigens wel

mensklasse: mensen die het goed kunnen betalen zullen

ken. Neem onze Essential, het eerste C2C-gecertificeerde bed

Meer ouderen, oudere ouderen - maar ook meer gezon-

gebruik gaan maken van een ander type voorzienin-

ter wereld. Ons antwoord op een beweging in de hotelwereld

de en vitale ouderen. De 75-plusser van nu is de 65-plus-

gen dan mensen die afhankelijk zijn van gemeentelij-

die hun duurzaamheid in rap tempo verhoogt. Dat is dus ook

ser van twintig jaar geleden. Ouderen kunnen meer en

ke ondersteuning. Politiek gezien wellicht ongewenst,

gewoon een keiharde businesscase.”

doen ook veel meer dan een paar decennia terug. Het

maar ik vrees wel dat het de realiteit zal worden.

huidige kabinet sorteert daar duidelijk op voor. Want als
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er één dominante trend zichtbaar is, dan is het wel dat

Maar ik zie ook kansen, zeker voor investeerders met een

de oudere van de toekomst meer op zichzelf zal worden

langetermijnvisie. Immers, veel van de huidige verzor-

scheutig: minder dan 10% van de onder-

dat ze makkelijker door gemakzuchtige

MVO-scores bij overnamekandidaten een

teruggeworpen en meer zelf verantwoordelijk zal wor-

gingsinstellingen zullen zich moeten aanpassen en hun

vraagde bedrijven mag zich ‘sustainable

vinklijstjes heen prikken en online scham-

drukkend effect hadden op de prijs en hun

den voor zijn eigen welzijn.

businessmodel op een nieuwe leest moeten schoeien.

leader’ noemen.

peren over de nieuwe kleren van de keizer.

interesse in een deal. Bij inschatting van

Institutionele beleggers zien slechte scores

toekomstige kosten om aan MVO-verwach-

Hoewel de tijd dat een gepensioneerde bijna als van-

langer alles zelf moeten doen en dat non-coreactivitei-

Drukkend effect op de prijs

op MVO-factoren dan ook als bedreiging

tingen te voldoen, hanteerde de helft een

zelf intrek nam in een bejaardenhuis al enige tijd achter

ten als catering, wasserij en facility management beter

Niet dat de rest stilzit. Wereldwijd doet

voor de langetermijn-winstontwikkeling. Het

horizon van 3 tot 8 jaar of langer.

ons ligt, ligt het primaat in de ouderenzorg nog steeds

geoutsourcet kunnen worden. Marktpartijen kunnen

zeven op de tien beursgenoteerde onderne-

door grote beleggers opgezette Carbon Dis-

De trend dat risico’s van magere MVO-scores

bij de overheid. Ik voorspel echter dat dit de komende

daarop inspelen. Daar komt nog bij dat er niet alleen

mingen inmiddels aan CSR reporting, stelt

closure Project - dat duurzame prestaties van

steeds eerder door de markt worden inge-

tien jaar sterk zal veranderen. Zo lang mogelijk thuis

méér ouderen komen, maar ook minder jongeren. Als

KPMG in haar laatste global CSR survey; de

bedrijven jaarlijks onder de microscoop legt

prijsd heeft ook interessante gevolgen voor

wonen wordt de nieuwe werkelijkheid. Mensen die in

er straks meer handen nodig zijn aan het bed, zullen

grootste 250 scoren bijna 100%. Maar enkele

- vertegenwoordigt nu meer dan een derde

de effectiviteit van kortetermijndenken in de

talkshows komen vertellen dat ze het een gotspe vinden

die deels op een slimme manier georganiseerd moeten

CSR-verslagen maken nog geen zomer en

van het totale belegd vermogen in de wereld.

nabije toekomst. Bedrijven die zich met een

dat hun ouders hun ‘huis moeten opeten’ zien we straks

worden (bijvoorbeeld door e-health). Ook op die sector

angst voor schade aan reputatie of merk was

Ook private equity-bedrijven hebben meer

handjevol cosmetische MVO-maatregelen

niet langer. Pensioen en overwaarde zijn er om zelf de

durf ik mijn geld zonder meer in te zetten.

de meest genoemde - defensieve - motivatie.

oog voor de duurzame prestaties van hun

hopen in te dekken, zullen waarschijnlijk

Het is de vraag of bedrijven zich met die

deelnemingen. In een recent rapport van

door prijsdalingen op de beurs en op de

houding niet in de eigen voet schieten.

UN Principles of Responsible Investment

M&A-markt worden ingehaald.

De kennis van bijvoorbeeld consumenten

(PRI) gaf bijna twee derde van de 16 geïn

en zakelijke klanten heeft zo’n niveau bereikt

terviewde PE-bedrijven aan dat slechte

Dat leidt zeer waarschijnlijk tot het inzicht dat ze niet

De oudere van de toekomst zal meer op zichzelf worden terug
geworpen en meer verantwoordelijk worden voor zijn eigen welzijn.
13

Innovatie

Een
radicaal
nieuw
businessmodel
14
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Innovatie

Technische innovatie heeft de afgelopen decennia geleid tot een spectaculaire
stijging van de welvaart in de westerse wereld. Volgens voormalig LMS-topman
Urbain Vandeurzen zal het hoge tempo van de technologische ontwikkelingen de
komende jaren onverminderd doorzetten, maar is het lang niet zeker of Europa daar
nog een leidende rol in zal spelen. “Met de hoge kostenstructuur die we hier
hebben is de enige oplossing om sneller en méér vernieuwend te zijn dan de
nieuwe concurrenten.”

Hoe groot acht u de kans dat nieuwe internationale spelers uiteindelijk het voortouw
gaan nemen in de technische innovatie?
“Welnu, straks zal Europa nog maar zes tot zeven procent van de wereldbevolking uitmaken. Dat betekent dat ons huidige marktaandeel van twintig procent van de wereldeconomie enorm onder druk zal
komen te staan. We zullen heel hard moeten knokken om dat marktaandeel te behouden en gekoppeld
daaraan ook ons welvaartsniveau. Met de hoge kostenstructuur die we hier hebben is de enige oplossing
om sneller en méér vernieuwend te zijn dan de nieuwe concurrenten.”

Betekent dat meer investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek?
Nobelprijswinnaar Andre Geim stelde onlangs dat achter de huidige banken-, schulden- en
valutacrisis een technologiecrisis is verscholen. Er verschijnen volgens hem tegenwoordig
eenvoudigweg minder nieuwe, baanbrekende technologieën dan een gestage economische
groei vereist. Deelt u deze mening?

“Het fundamenteel onderzoek aan kennisinstellingen hier zal in toenemende mate moeten gaan concurreren met onderzoek in die nieuwe groeilanden. Waar het eerder om draait is de vraag hoe wij de
vruchten van dat onderzoek kunnen omzetten naar producten, om met die producten marktaandeel te
winnen. Dat is onze achilleshiel, zeker hier in het versnipperde Europa. Zie het getouwtrek rondom de
nieuwe Europese begroting: uiteindelijk komt er van de ambities niet veel terecht en bezuinigt men

“Ik ben het daar in het geheel niet mee eens. Wie enige afstand neemt, ziet dat we de afgelopen dertig

daar waar we eigenlijk een inhaalslag zouden moeten maken.”

jaar een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt en van een klassieke industriële economie zijn
toegegroeid naar een volledig digitale economie. Het probleem is eerder dat die digitalisering zo snel

Wat dient er uws inziens te gebeuren?

is gegaan dat we de impact daarvan nog maar nauwelijks kunnen doorgronden. Op veel terreinen,
bijvoorbeeld de micro- en nanotechnologie, staan de ontwikkelingen nog maar in de kinderschoenen.

“Ik geloof heel sterk in het concept van de triple helix ofwel de samenwerking tussen bedrijfsleven,

Maar ook de klassieke sectoren blijken nog een enorm potentieel te kunnen ontwikkelen.

kennisinstellingen en overheid. Hier in België zie je dat ontstaan rond kenniscentra als Leuven en Gent,

Neem de automotive branche: vijf jaar geleden stonden wereldspelers als GM en Chrysler op omvallen.

in Nederland is Brainport 2020 in Brabant een heel goed voorbeeld van hoe het moet. Je ziet daar een sterke

Die hele sector heeft zich in recordtempo herpakt en in vijf jaar tijd meer voortgang geboekt dan in de

Technische Universiteit, toonaangevende technologische bedrijven en toeleveranciers én een faciliterende

vijftig jaar daarvoor! We zien nieuwe hybride aandrijfsystemen, veel compactere motoren, een enorme

lokale overheid. Dat hele verhaal straalt een enorme dynamiek uit en heeft mondiaal bestaansrecht. Dat

vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie en CO2-uitstoot, intelligente veiligheidstechnieken,

is voor mij het model van de toekomst, zeker wanneer we voorbij de eigen grenzen durven kijken en

noem maar op. Ik voorspel dat de technology race van de afgelopen decennia onverminderd door zal

brede regionale samenwerking durven op te zoeken. Leuven, Eindhoven en Aken werken al samen, maar

gaan. In 2030 zal de middenklasse in wat wel de BRIC-landen wordt genoemd met zo’n twee miljard

dat kan nog veel intensiever. Die wisselwerking gaat zorgen voor sterke clusters in de toekomst.”

personen zijn gegroeid. Die koopkracht in combinatie met schaarste zal tot enorme innovatie leiden in

Wie is
Urbain
Vandeurzen?

Zullen de huidige voorhoedespelers in technologie zoals Europa, Japan en de VS daarvan
ook profiteren?

U bent in het recente verleden ook voorzitter geweest van VOKA, het netwerk van Vlaamse
ondernemingen, en bent medeauteur van het strategisch vernieuwingsplan ‘Vlaanderen
in actie’, bedoeld om de regio in 2020 weer tot de Europese koplopers te laten behoren.
Wat is uw recept voor Belgische en wellicht ook Nederlandse ondernemingen?

“Dat is mogelijk, maar niet zonder meer een gegeven. Naast de digitalisering is er de afgelopen decennia

“Ik ben van mening dat wij moeten durven kiezen voor een radicaal nieuw businessmodel dat is geba-

later CEO van de spin-off

namelijk een tweede ontwikkeling geweest, te weten de globalisering. Ook de technische innovatie is een

seerd op drie pijlers, te weten talentontwikkeling, internationaal ondernemen en innovatie. We kunnen

onderneming Leuven

wereldwijd spel geworden. Als ik zie met welke snelheid er in die nieuwe landen wordt geïnvesteerd in

enkel excellent zijn als we op die drie sleutelvaardigheden inzetten. We hebben te veel niet-innovatieve

Measurement Systems

nieuwe researchinstituten, dan kan het niet anders of de panelen gaan straks schuiven. Je ziet steeds meer

bedrijven die te weinig gespecialiseerd zijn of te weinig unieke toegevoegde waarde creëren. Juist daar

(LMS), dat in dertig jaar

bedrijven die zijn opgeschoven van pure manufacturing naar productontwikkeling voor de lokale markt.

vallen nu de klappen. We zullen dan ook meer omzet moeten gaan halen uit nieuwe producten. Dat kan

tijd uitgroeide van een

Die bedrijven investeren inmiddels in toptechnologie en concurreren in de premier league op de globale

enkel als we méér investeren, méér marktgericht innoveren en méér samenwerken met anderen. Voor

nicheonderneming tot

markt. Neem de telecomsector: van de vijf grootste wereldspelers zijn er al twee uit China afkomstig.

mij zijn er drie centrale issues. Eén: ben je vernieuwend als onderneming en kun je je door innovatie

wereldmarktleider in

Sterker: Huawei is met een omzet van 16,1 miljard dollar afgelopen jaar de grootste leverancier van telecom

onderscheiden, hetzij met nieuwe technologie, hetzij met nieuwe businessmodellen, hetzij met proces

simulatie- en testsoftware

apparatuur ter wereld geworden. Ook in automotive en ruimtevaart zien we Chinese constructeurs op het

vernieuwing of door het aanboren van nieuwe markten? Twee: durf je boven jezelf uit te stijgen en

voor de mechanische

niveau komen van westerse concurrenten en zich opmaken om op westerse markten marktaandeel te gaan

open innovatie toe te passen door partnerships te sluiten? Met kenniscentra én met partnerbedrijven,

industrie. Vandeurzen is nu

winnen. De vraag is dus niet zozeer of technologische innovatie nog een hefboom is voor competitiviteit

zodat er een soort ecosysteem ontstaat dat groter is dan jezelf? En drie: durf je keuzes te maken? Want

voorzitter van investerings

en het realiseren van welvaart - ik zou zeggen: méér dan ooit - maar of wij in die investeringsrace nog

je kunt niet overal goed in zijn. Ziedaar mijn recept voor de ondernemingen van vandaag.”

maatschappij Gimv.

tal van sectoren zoals infrastructuur en energie-, water- en voedselvoorziening.”

Dr. Ir. Urbain Vandeurzen
studeerde werktuigkunde
aan de Universiteit Leuven.
Hij was medeoprichter en

voldoende ambitie, goesting, durf, snelheid en schaalgrootte op tafel leggen. Dat is voor mij de grote uit
daging waar Europa, de VS en Japan voor staan: behouden wij in deze innovatierace nog een voorsprong?”
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Maak een connectie met Johan via

Trust
Csilla Klenyanszki©
Courtesy:
Kahmann Gallery

Waarom
investeren
wij in... een kwaliteitszorgbedrijf
Johan Terpstra

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf in wat
bekendstaat als de TIC-sector (Testing, Inspection and Certification).
Kiwa is op het ogenblik actief in 50 landen en heeft in 10 landen een
kantoor. Voor ons is Kiwa om meerdere redenen een aantrekkelijke
onderneming om in te investeren. Op de eerste plaats omdat Kiwa
een sterke en stabiele positie heeft in specifieke niches waar je dient te
beschikken over hoogwaardig gekwalificeerd personeel, een accreditatie en een stevig trackrecord.
Maar ook als we naar de marktontwikkeling kijken, is dit een onderneming met potentie. Wij
denken dat Kiwa zeker nog autonoom kan groeien, omdat certificering een steeds belangrijkere rol speelt in het internationale handelsverkeer. Zowel consumenten als regulators willen
kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten - ook en vooral als die uit
het buitenland komen. Certificering is ook de sleutel tot ketentransparantie, iets wat in toenemende mate aan de orde is bij outsourcing. Maar ook bij nieuwe innovaties is testing and
certification een harde voorwaarde voor marktintroductie.
Kortom, een aantal dominante trends maken dat wij ruimte zien voor organische groei. Dat
wordt nog eens versterkt door het gegeven dat veel certificering nu nog door (semi)overheidsinstellingen wordt verzorgd, maar wij verwachten dat de overheid zich ook hier zal
terugtrekken en deze activiteiten zal uitbesteden aan (geaccrediteerde) marktpartijen.

Buy & build
Los daarvan heeft Kiwa in het verleden laten zien dat het een onderneming is die een buy & build
strategie succesvol weet uit te voeren. Deels door activiteiten te ontwikkelen in aanpalende niches
(van het certificeren van bakstenen naar het tevens certificeren van dak- en gevelelementen), deels
door in dezelfde niche in andere landen actief te worden, deels ook door activiteiten in nieuwe
niches. Een voorbeeld van dat laatste is het toetsen van kwaliteitszorgsystemen conform de richtlijnen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).
Tot slot staat bij Kiwa een sterk en betrokken managementteam aan het roer dat niet alleen de
lopende business goed in de vingers heeft, maar ook een duidelijke visie heeft op de toekomst
van de onderneming. Een management ook dat tekent voor uitstekende financiële resultaten,
met een hoge cash conversion, veel recurring business en weinig cyclische bewegingen.
Als Investment Team Member verantwoordelijk voor Kiwa voeg ik daar graag nog een korte
Johan Terpstra is als lid
van het investment team
van NPM betrokken bij Kiwa,
een internationaal opererend
kwaliteitszorgbedrijf.
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noot aan toe: Kiwa is een van de certificatie-instituten achter de ontwikkeling van de MVO
Prestatieladder - dé certificatienorm voor duurzaam ondernemen. Voor een investeerder als
NPM een additionele meerwaarde, aangezien wij als langetermijninvesteerder veel waarde
hechten aan het goed (en transparant) borgen van sustainability en Corporate Social Responsibility bij onze eigen participaties.
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Lees het EVCA Handbook via

Act in fairness
Vanaf deze zomer komt een belangrijk deel van de private equity- en venture capitalsector onder toezicht van de AFM en DNB. Partijen vallen dan onder de werking van de
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) die vanaf 2014 definitief van
kracht wordt. Daarnaast is er vanouds al sprake van een hoge mate van zelfregulering.
Zo verscheen onlangs de volledig herziene versie van het EVCA Handbook - Professional
Standards for the Private Equity and Venture Capital Industry.
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Achtergrond

Anders dan vaak gedacht wordt is de PE/VC-sector geen industrie
die wordt gedomineerd door vrije jongens en cowboys. Dat blijkt
uit bijna 1300 partijen die zijn aangesloten bij de European Private
Equity & Venture Capital Association (EVCA) en de kleine 70 leden
van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).
Deze beide organisaties behartigen al sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw de belangen van alle segmenten van de private investeringssector, van zaai- en opstartkapitaal tot grote buy-outs en beleggersbelangen.
De EVCA op het Europese toneel, de NVP op het Nederlandse - en
gezamenlijk waar de belangen elkaar overlappen. Daarnaast zijn de
EVCA en de NVP het eerste aanspreekpunt voor stakeholders zoals
beleggers, ondernemers en overheden, doen zij (deels gezamenlijk)
marktonderzoek en organiseren zij opleidingen en netwerkactiviteiten.

al dan niet in herziene versie. Voorbeelden daarvan

sommige deals achteraf gezien geen goede deal

zijn de IPEV Investor Reporting Guidelines en de

waren en er door durfinvesteerders gezondigd is

IPEV Valuation Guidelines, die weergeven hoe

tegen het beginsel ‘act in fairness’. Aan de andere

marktpartijen op een correcte en transparante manier

kant: bij elke deal is de eerste intentie om de omzet

dienen te rapporteren en te waarderen. Daarnaast

en het rendement te doen groeien, om het bedrijf

kennen zowel de EVCA als de NVP al zeer lang een

daarna bijvoorbeeld naar de beurs te kunnen

Code of Conduct ofwel een gedragscode. De

brengen. Geen enkele private equity-partij is erop uit

Als professionele private equity-partij hanteert

toepassing hiervan is verplicht voor alle leden op

een bedrijf kaal te plukken: dat zou in strijd zijn met

straffe van royement. Beide zijn voor het laatst uitvoe-

je exitstrategie en niet goed zijn voor het rendement

NPM uiteraard de Code of Conduct van de

rig gewijzigd in 2008.

dat aan beleggers is beloofd. We kennen allemaal

De opstellers hebben ervoor gezorgd dat het

de voorbeelden van deals waarvan achteraf gezien

ook nog een eigen Code of Conduct opgesteld,

Handbook goed toepasbaar is in de praktijk: niet

niemand wijzer is geworden, maar het valt te bezien

die volgens bedrijfsjurist Carla van Beek voor

alleen bevat het document een groot aantal korte

of de uitkomst anders was geweest als men de

een belangrijk deel bestaat uit “voorheen

commentaren die behulpzaam kunnen zijn bij de

Professional Standards als richtlijn had genomen.

toepassing en interpretatie van de Code of Conduct,

Daarnaast zijn veel deals beduidend gecompliceerder

maar ook een uitgebreide Q&A met voorbeelden uit

dan in de media wel eens wordt voorgesteld.”

wel en niet acceptabel vinden.”

de praktijk.

Zwart ziet de toegevoegde waarde van het Handbook

Naast deze do’s-and-don’ts bevat de Code of

De afgelopen jaren hebben de EVCA en de NVP

Volgens Felix Zwart, beleidsmedewerker bij de NVP,

vooralsnog vooral in het creëren van een bepaalde

Conduct ook de kernwaarden van NPM, door

tevens veel energie geïnvesteerd in de ontwikkeling

is het Handbook dé ethische richtlijn voor professio-

mindset - en dan vooral bij beleggers en bedrijven

van eigen gedragscodes en diverse gedetailleerde

nele relaties tussen private equity-firma’s, hun

die kapitaal zoeken. Die zouden het volgens hem

Van Beek omschreven als “het DNA van onze

richtlijnen, alsmede in de ondersteuning van

beleggers en de vennootschappen waarin zij

belangrijk moeten vinden om zaken te doen met

wereldwijde initiatieven. Het EVCA Handbook - Professional

beleggen. Zwart: “De Code of Conduct is gericht op

partijen die de Professional Standards onderschrijven.

partij voor staan en dat ons gedrag als

Standards for the Private Equity and Venture Capital Industry is

integer handelen, het voorkomen van belangen

En dat is een kwestie van tijd.

marktpartij bepaalt.”

daarvan een goed voorbeeld. Volgens Claire Wilkin-

verstrengeling, het nakomen van afspraken, het

Zelf verwacht Zwart dat er in de komende periode

son, voorzitter van de EVCA Responsible Investment

beschermen van vertrouwelijke informatie en het

nog aanvullingen zullen komen op het gebied van het

Workgroup (en General Counsel bij MVision), wil de

stellen van het algemeen belang van de sector boven

borgen van en rapporteren over Environmental, Social

koepel daarmee ethische en professionele normen

het eigen belang. Elementen die de meeste toezicht-

& Governance (ESG)-aspecten. Daarover zegt hij:

binnen de sector bevorderen aan de hand van beginselen

houders in Europa ook in belangrijke mate mee

“Duurzaamheid is een stuk van je waardecreatie, iets

zowel ten aanzien van het aangaan als het

van goed bestuur, transparantie en verantwoording.

nemen in hun beoordeling.”

wat je toevoegt aan je bedrijven. En het goed managen

beheren als het verkopen van participaties.

van ESG-kansen en -risico’s wordt steeds vaker gezien

Daarmee wordt niet alleen een zekere

Bijzonder aan dit Handbook is dat het voortkomt uit

Eigen Code of
Conduct NPM
EVCA en de NVP. Daarnaast heeft NPM echter

ongeschreven regels ten aanzien van wat wij

organisatie, dat waar we als private equity-

Bijzonder is dat NPM ook alle primaire werken besluitvormingsprocessen heeft beschreven,

gezamenlijke inspanning van zowel General Partners

Meer transparantie

als bewijs van goed management en dús ook van een

(i.e. private equity fund-managers) als Limited

Hoewel het eigenlijk nog wat te vroeg is om de

betere verkoopbaarheid van portefeuillebedrijven. Wij

Partners (hun beleggers) en daarom breed gedragen

‘doorwerking’ van de nieuwe Professional Standards

zijn ervan overtuigd dat ook hierin straks bepaalde

van werken bereikt, maar is ook de juridische

wordt. Die brede basis heeft natuurlijk ook een

in de praktijk te beoordelen, onderstreept Zwart dat

basisnormen zullen gaan gelden voor de sector.”

compliance goed afgedekt.

positieve werking op externe partijen, waaronder

niet verwacht mag worden dat er nooit meer sprake

nationale overheden en hun toezichthouders.

zal zijn van misstappen. Zwart: “Het Handbook is een

uniformering en standaardisering in de manier

eerste stap op weg naar structureel nadenken over
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Goed toepasbaar in de praktijk

meer transparantie tegenover beleggers en toezicht-

Het Handbook is ten dele nieuw geconcipieerd, maar

houders en een versterking van de financiële

bevat daarnaast ook een aantal al bestaande richtlijnen,

stabiliteit van deals. Je zou kunnen betogen dat
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The capital of ... Ghana

Accra
Ghana geldt al jaren als een
van de stabielere landen in
West-Afrika, zowel op eco
nomisch als op politiek gebied.
Het land laat benijdenswaar
dige economische groeicijfers
zien, mede dankzij de vondst
van nieuwe olievelden voor de
kust. De toekomstige olie-
inkomsten zullen ongetwijfeld
de investeringen in grote
infrastructurele projecten
stimuleren. Dat biedt ook
kansen aan buitenlandse inves
teerders en bedrijven. Grote
private equity-fondsen zoals
Carlyle Group breiden hun
belangen in Afrika aanzienlijk
uit, mede met het oog op de
grote vraag naar grondstoffen
vanuit China. Eind vorig jaar
kondigde ook de Ierse muzikant
Bob Geldof aan een investerings-
fonds voor Afrika op te richten.
Dit 8 Miles Fund zal beheerd
worden door private equityexpert Mark Florman en zal
vooral gaan investeren in
telecom, de financiële sector,
consumptiegoederen, infra
structuur en de agro-industrie.
Achterliggend doel is om
banen te creëren in Afrika,
inkomens te laten stijgen
en zo de armoede te verminde
ren. Het idee is dat het fonds
op den duur navolging krijgt
van andere investeerders.
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Bronnen: emergingafrica.nl, avca-africa.org
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De traditionele detailhandel lijkt in een doodsstrijd gewikkeld
met snelgroeiende internetverkopers als bol.com, Zalando en
Coolblue. Gaan lege winkelpanden het straatbeeld bepalen,
of zal blijken dat ook online winkels fysieke aanwezigheid en
distributiepunten nodig hebben om hun succes te consolideren?
De waarheid ligt in het midden.

Afgelopen jaar besteedden naar schatting

op hun winkels - in retail-jargon wel

zonder zich eerst op internet georiën-

11 miljoen Nederlandse e-shoppers van

aangeduid als ‘click & brick’. “Zeker als

teerd te hebben”, zegt Roos. “Als online

achter hun toetsenborden samen bijna

het gaat om niet-dagelijkse aankopen

showroom is onze website van funda-

tien miljard euro. Een groei van maar

is internet onmisbaar voor de moderne

menteel belang voor de consument van

liefst tien procent ten opzichte van het

retailer. De keuze wordt daar in 70%

vandaag. Die wil daar een inspirerend

jaar daarvoor - en dat terwijl de totale

van de gevallen beïnvloed door wat de

productassortiment en transparante

detailhandelsomzet juist een procent

consument online gepresenteerd ziet”,

prijsstelling aantreffen en daar 24/7

kromp. E-commercebedrijven als bol.com,

zegt e-marketingprofessor Cor Molenaar

kennis van kunnen nemen.”

Zalando en Coolblue groeien als kool

van de Erasmus Universiteit. Dat geldt

De uiteindelijke aankoop kan de klant

en de drempel om online producten te

volgens hem met name in de oriëntatie-

online doen, ook bij Auping, dat later

bestellen is zo goed als verdwenen bij de

fase, als de consument informatie zoekt

dit voorjaar een webshop opent. Maar

Nederlandse consument.

over prijzen en producten - óók als hij

voor een duurzaam ‘ervaringsproduct’

Toch koopt diezelfde consument nog

uiteindelijk besluit om in een reguliere

als een kwaliteitsbed behoudt offline

altijd voor 73 miljard euro ouderwets

winkel te kopen.

een belangrijke rol, aldus Roos. “Als de

aan de toonbank. Met name voor de

klant op internet geïnspireerd is en zijn

dagelijkse boodschappen blijven super-

Online etalage

keuze heeft gemaakt, komt hij naar onze

markt, drogisterij en levensmiddelen-

CEO Aart Roos van beddenfabrikant

Auping Plaza’s of ‘shop-in-shop’ in de

speciaalzaak dominant. Maar ook voor

Auping herkent dat. “Er is bijna geen

grote inrichtingszaken voor aanvullend

meer incidentele aankopen geldt dat veel

klant meer die naar onze winkels komt

advies en voor de ‘touch & feel’.”

consumenten nog steeds eerst willen
voelen, ruiken of testen voor ze hun
keuze maken en afrekenen. Bovendien
biedt shoppen in het winkelcentrum
meer ‘fun’ dan het functionele zoeken
en selecteren achter het beeldscherm.
Retailers onderkennen deze nieuwe
realiteit en zetten meer en meer in op
meerdere verkoopkanalen. Warenhuizen, speciaalzaken en supermarkten
openen internetloketten in aanvulling
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Balanceren tussen
beeldscherm en
toonbank
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“Retailers kunnen nog winst
behalen door online en fysiek
slim te combineren”
Cor Molenaar, professor e-marketing Erasmus Universiteit

in Duitsland en zal die naar verwachting

bestelde artikelen via de vestigingen van

binnen afzienbare termijn in Nederland

zuster Albert Heijn.

uitrollen.

Een dergelijke afhaalservice zou ook voor
Albert Heijn nieuwe wegen kunnen openen.
De marktleider bezorgt al jaren de bood-

steeds vaker fysieke vestigingen. Deels om

schappen van zijn online-klanten met een

hun artikelen te tonen, maar vooral als

eigen bezorgservice. Daar is ongetwijfeld

ophaallocatie. Nogal wat online-verkopers

veel ervaring mee opgedaan, maar geen

worstelen namelijk met hun bezorging.

groot marktaandeel of winst mee behaald.

Koeriersdiensten zijn duur, zeker omdat zij

Dat kan veranderen met een afhaalservice

vaak ook een aanzienlijke retourstroom mee

voor boodschappen in de winkel. Supermarkt

terug moeten nemen. Bij Zalando wordt

Dekamarkt biedt die service al, in het spoor

ongeveer de helft van alle bestelde artikelen

van succesvolle Belgische grootgrutters als

Een vergelijkbare opzet kiest fietsenspeciaal-

biedt zijn e-shoppers altijd gratis bezorging,

teruggestuurd en volgens Molenaar ligt in

Colruyt. De klant vult online zijn boodschap

zaak Hans Struijk. Deze keten van twaalf

naar keuze thuis, op het werk of in een van

de damesmode het retourpercentage zelfs

pentas en pikt die vervolgens op bij zijn

vestigingen in de Randstad wordt onder-

de 36 filialen, en gratis retourneren.

op 65%. Klanten hebben bovendien steeds

winkel. Dekadrive, zoals het concept gedoopt

steund door een website en een distributie-
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Omgekeerd openen pur sang internetwinkels

minder zin om thuis te zitten wachten op

is, spaart niet de gang naar de winkel, maar

centrum dat - vooral via de winkels - nog

Click & collect

een levering of bij thuiskomst briefjes te

wél de zoektocht door de gangpaden.

veel meer fietsen en onderdelen kan

Deze retailers zetten hun filialen in voor de

vinden dat ze de levering hebben gemist.

De conclusie lijkt te zijn dat online aanwezig

leveren. De fietsenliefhebber oriënteert zich

ondersteuning van hun website. En ze staan

op internet, reserveert zijn aankopen en

niet alleen: de afgelopen maanden zijn

Het ligt dan ook voor de hand dat online-

de consumentvoorkeur. Tegelijkertijd biedt

pikt ze op in een nabijgelegen filiaal.

verschillende grote warenhuizen en kleding

winkels op zoek zijn naar fysieke distributie

een fysieke winkel zichtbaarheid, direct

Zelfs voor artikelen die zich heel goed

ketens met ‘multi-channel’-initiatieven

punten waar de klant zijn bestelling kan

contact en efficiënte distributie. Elke retailer

lenen voor marketing en verkoop via een

gekomen. Klanten van de Hema kunnen

afhalen of zijn retourzending kan inleveren.

moet dus afhankelijk van positie, producten

website, zoals de vrijetijdskleding en

inmiddels uit een groot online-assortiment

Wehkamp gebruikt daarvoor de 800 ‘service

pakket en klantenbestand zijn ideale mix

kampeerartikelen van outdoorspecialist

boeken bestellen en die in de vestiging in hun

points’ van koeriersbedrijf DHL, Coolblue

kiezen. De wijze waarop retailers die keuze

Bever, komen consumenten nog steeds

buurt afhalen. De internetwinkel van V&D

kiest voor de 2000 afgiftepunten van PostNL,

vormgeven zal zonder twijfel een van de

graag naar de winkel. Soms omdat ze advies

biedt een afhaal- en retourneerservice via

terwijl H&M en Neckermann kiezen voor

commerciële succesfactoren van de komende

nodig hebben bij de aankoop van meer

haar filialen én via de restaurants van dochter

het concurrerende netwerk van Kiala.

jaren worden.

complexe artikelen, maar deels ook omdat

La Place langs de snelweg. Ook C&A heeft

Nu bol.com is overgenomen door Ahold

de vakantie al in de winkel begint. Bever

zo’n ‘click & collect’-service geïntroduceerd

beproeft de onderneming de levering van

heid een essentieel wapen is in de strijd om

Best of both worlds
Volgens Molenaar is er voor veel retailers nog winst te behalen door
online en fysiek slim te combineren. Hij wijst erop dat een website een
ruimer assortiment kan tonen dan op een winkelvloer past. Bovendien
kunnen artikelen met professioneel gemaakte video’s uitstekend
worden gedemonstreerd en aantrekkelijk worden gepresenteerd iets wat zijns inziens nog veel te weinig gebeurt. Als de consument
niet online koopt, kan de website hem verwijzen naar de winkel waar
het gewenste product in de gewenste uitvoering voor hem klaarstaat.
Koopt de klant wel, dan kan de logistiek van centraal bestellingen
selecteren, factureren en verzenden, grootschalig en kostenefficiënt
worden uitgevoerd.
Een winkel biedt een aantrekkelijke fysieke etalage, die naam en
reputatie kan versterken. De goede uitstraling in de winkelstraat trekt
consumenten aan, ook naar de website. Bovendien is een winkel als
distributiepunt aantrekkelijk, omdat het instaat voor een betrouwbare
en relatief goedkope levering en retourservice die door veel consumenten op prijs wordt gesteld en vaak ook wordt verwacht. Bezorging aan
huis zou volgens Molenaar wel eens een luxe kunnen worden voor
duurdere producten, of nadrukkelijk tegen (forse) betaling.
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Bekijk de agenda van NBE via

Tegen
de
stroom
in
Het Nederlands Blazers Ensemble staat bekend als
de linksbuiten van de Nederlandse muziekwereld.
Al meer dan een halve eeuw treedt dit ‘vaste
gelegenheidsensemble’ op zonder eigen gebouw,
zonder dirigent en zonder standaardrepertoire.
Daar staan tegenover een ijzersterke reputatie, een
grote schare vaste fans en een bijzonder talent
om aanvullende funding binnen te halen. “Het is
uiteindelijk ook gewoon ondernemen.”
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basis om de winkel aan de gang te houden”, zegt
Wijns. “En ik sluit niet uit dat die basis de komende
jaren nog smaller zal worden. Dat dwingt ons nog
meer dan voorheen om creatief te zijn in het benaderen van individuen en bedrijven die ons een warm

“Een musicus moet
tegenwoordig ook
een marketeer zijn,
een conceptdenker,
organisator en
een boekhouder”
Niek Wijns, zakelijk leider van het Nederlands Blazers Ensemble

hart toedragen.”
Naast de inkomsten uit de kaartverkoop van voorstellingen - jaarlijks treedt het NBE zo’n zeventig

bedrijven op dit moment zijn bevangen door een soort

tot tachtig keer op - heeft Wijns nog meer ijzers in

crisisgevoel en geneigd zijn om vooral maar niet te

het vuur. Zo zijn er de ‘Lotgenoten’, een groep van

gek te doen.” Ook speelt het NBE geregeld op fees-

ongeveer honderd particulieren die jaarlijks 1250

telijke gelegenheden, zoals afgelopen jaar op een

euro aan het NBE doneren, al dan niet gebruikma-

avond ter viering van de fusie tussen Royal Haskoning

kend van de Geefwet. Wijns: “Een heel bijzondere

en DHV. Schneemann: “Daar nemen we echt de tijd

club mensen, zeer divers van samenstelling en zeer

voor, met een aantal voorbereidende gesprekken. Ver-

betrokken bij de blazers. Veel professionals ook die

volgens maken we een speciaal programma waarin

gevraagd en ongevraagd met ons meedenken en die

we zo’n verbinding muzikaal vormgeven.”

ook niet zelden diensten om niet aan het NBE ver

Op eigen kracht

jaar een bijzondere avond op een bijzondere locatie.”

Naast dit soort initiatieven probeert het NBE ook bij

Een andere bron van inkomsten zijn de zogenaamde

specifieke projecten passende sponsoren te zoeken.

gastenavonden voor bedrijven. Ondernemingen kun

Maar desondanks is er geen sprake van een hoorn

Het is de dag na de try-out van hun nieuwe voor-

totaal andere culturen spelen eveneens een belangrij-

nen daar een tafel kopen en de genodigden worden

des overvloeds. Wijns: “Er is nooit sprake van een

stelling ‘Oost West Thuis niet best’ en Niek Wijns en

ke rol. Wij zijn een beetje klassieke muziek 2.0.”

zowel culinair als muzikaal in de watten gelegd.

jaarwinst. Alle verdiensten gaan weer in het product,

Bart Schneemann, respectievelijk zakelijk en artistiek

Ook heeft het ensemble maar enkele vaste repertoi-

Wijns: “Een succesvol concept, al merk ik wel dat veel

dus de programma’s. We runnen dit hele circus met

leider van het Nederlands Blazers Ensemble, ogen

restukken, waaronder de beroemde Gran Partita van

een zeer kleine staf van gemiddeld zes FTE op een

nog licht vermoeid. Maar het feit dat ook deze sterk

Mozart. Het overgrote deel van het repertoire bestaat

bescheiden kantoorlocatie. Het is uiteindelijk ook

van de gangbare uitvoeringen afwijkende voorstel-

uit speciaal voor het NBE geschreven arrangementen

gewoon ondernemen: we zoeken steeds naar nieuwe

ling (er wordt onder meer samen gemusiceerd met

van bestaande werken of geheel nieuwe composities.

mogelijkheden om het elke keer weer financieel

asielzoekers uit diverse asielzoekerscentra) opnieuw

Jaarlijks geeft het NBE tal van compositieopdrachten

rond te krijgen.”

een volle zaal wist te trekken stemt Wijns en Schnee-

aan jonge componisten.

Los van de wens om “mooie programma’s te maken

mann tegelijkertijd zichtbaar tevreden.
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lenen. Voor hen organiseren we een paar keer per

voor het publiek” hebben Wijns en Schneemann nog

Het Nederlands Blazers Ensemble - kortweg NBE - is

Crisisgevoel

andere wensen op de verlanglijst. Zo is er inmiddels

geen ‘gewoon’ orkest. De blazers zijn niet in dienst,

De begroting van om en nabij de twee miljoen euro

het instituut Jong NBE, bestaande uit getalenteerde

maar worden in wisselende samenstelling per pro-

op jaarbasis wordt voor ongeveer 40% gedekt door

conservatoriumstudenten die na een strenge selectie

ject geselecteerd en betaald. Ook heeft het NBE geen

subsidie van het Rijk. Dat betekent dat het NBE zich

worden toegelaten tot het NBE-jeugdelftal.

vaste thuishaven: elke voorstelling kan op nagenoeg

jaar in, jaar uit voor de taak gesteld ziet een struc-

Schneemann: “Je moet niet alleen heel behoorlijk

elke locatie worden gegeven. “Je merkt: wij spreken

tureel deel van de benodigde funding zelf binnen

kunnen spelen, maar ook theatraal kunnen denken

niet over concerten, maar over voorstellingen”, zegt

te halen. Een situatie waar volgens Wijns “niets mis

en kunnen improviseren. Dat leer je niet op een con-

Schneemann. “We musiceren op hoog niveau, maar

mee is” en die past bij het ondernemende DNA van

servatorium, helaas. Wij coachen deze jonge mensen

het theatrale aspect en samenspelen met musici uit

het NBE. “Het subsidiebedrag is niet meer dan een

en laten ze waar mogelijk podiumervaring opdoen.
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Beluister het nieuwjaarsconcert van NBE via

world of

meters
Gemeten tussen
15:00 uur
en 15:01 uur
op 25 maart 2013

61.287
Oil pumped
today (barrels)

371.256
Dat mes snijdt aan twee kanten, want het NBE moet

met namen van ‘grote dirigenten’, heeft niet zoals

natuurlijk wel blijven verjongen en wij beschikken

het Concertgebouworkest alleen al een trekker van

zo over een geweldige pool van vervangers.”

formaat door de speellocatie en zelfs geen naam in

Wijns: “En misschien nog wel belangrijker: we leren

een bepaalde uitvoeringspraktijk.

ze de NBE-aanpak. De jonge musicus van nu moet

Tegelijkertijd is het ‘merk’ NBE ijzersterk, zegt Wijns.

letterlijk een one man band zijn: hij moet niet alleen

“Mensen komen naar onze voorstellingen enkel omdat

goed kunnen musiceren, maar ook een marketeer

ze benieuwd zijn naar wat we nu weer brengen. Voor

zijn, een conceptbedenker, een organisator, een boek

ons is heel belangrijk dat we met dat vak waar we

houder enzovoorts. Dus waar wij ooit mee begonnen

nu eenmaal in terecht zijn gekomen, ongelooflijk

zijn, is nu eigenlijk actueler dan ooit: je doet het

mooie verbindingen kunnen maken. In maatschap-

gewoon helemaal op eigen kracht. We willen meer

pelijke zin, zoals met onze huidige voorstelling. Of

in deze jonge mensen gaan investeren, maar dat

tussen lokale topmusici en het lokale bedrijfsleven,

betekent dat we daar ook weer nieuwe fondsen voor

hier en in toenemende mate ook in het buitenland.

moeten aantrekken.”

Meer nog dan voorheen moeten we tegen de stroom

Newspapers
circulated

66.825
Cellular
phones sold

in blijven roeien om te kunnen blijven doen wat we

IJzersterk merk

in het verleden hebben gedaan - en meer. Dat kan

Schneemann en Wijns zijn zich er goed van bewust

alleen als we luid en duidelijk blijven communiceren

dat de bijzondere opzet en aanpak van het NBE maakt

naar publiek en bedrijfsleven: blijf ons steunen, want

dat de gebaande commerciële paden niet bewandeld

zonder jullie gaan we het niet redden.”

kunnen worden. Het NBE kan en wil niet schermen

CO2
NBE
CD winnen van het NBE? Zoek ze op de gelayarde pagina’s.
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67.081
CO2 emissions
in tonnes

Bekijk de actuele cijfers via
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Het geloof in
de stuwende kracht

van eigenaarschap

Nu veel ondernemingen langer in handen blijven van private equity-fondsen,
is het de vraag of de huidige beloningspakketten nog wel effectief
zijn. Hoe krijg je het voor elkaar dat de top zijn lot echt
verbindt met het wel en wee van de onderneming?
“Managers worden veel meer gemotiveerd door het
feit dat ze mede-eigenaar worden.”
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Beloningsexpert Kilian Wawoe begint met

Wawoe, die bij de hr-afdeling van ABN

een anekdote. “Ik zat onlangs in een vliegtuig

Amro vertrok vanwege een zijns inziens

van Curaçao naar Nederland. In de business

doorgeschoten bonuscultuur, wil met dit

class zat een bankier, een voormalige collega

voorbeeld het verschil laten zien tussen de

uit mijn tijd bij ABN Amro. Ik vloog

uitwerking van verschillende beloningssys-

economyclass, want ik moet die vlucht uit

temen. Volgens hem is het mede-eigenaar

mijn eigen zak betalen. Als de bankier voor

maken van het management van porte-

zijn pensioen grotendeels afhankelijk was van

feuillebedrijven een goede manier om te

de verkoopwaarde van de bank, had hij ook

voorkomen dat het management te grote

gekozen voor een goedkoper ticket. Bij de

risico’s neemt of alleen nog maar aan de

beloningssystemen van banken is geen

eigen portefeuille denkt. “Bij beursgenoteer-

prikkel om op de kosten te letten. Bij private

de ondernemingen zie ik het vaker misgaan

equity, waar het management mede-aandeel-

op dit punt”, aldus Wawoe.

houder is, is die prikkel wel aanwezig.” Met

Toch staan ook beloningspakketten voor het

een knipoog: “Overigens: die vlucht viel best

zittende management van private equity-

mee. Het was maar acht uur afzien.”

deelnemingen ter discussie. De vraag is
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bijvoorbeeld of ze ook werken als een firma

digd een substantieel bedrag te investeren”,

De inrichting van een beloningsconstructie

langer dan pakweg vijf jaar in portefeuille

zegt hij. “Denk aan een paar jaarsalarissen.

luistert nauw, stelt Tom Hilgers, belo-

blijft. Bovendien zetten ook eindbeleggers,

Verder wordt deelnemen soms extra aantrek-

ningsexpert bij organisatieadviesbureau

zoals pensioenfondsen, soms vraagtekens bij

kelijk gemaakt door leningen te verstrekken

Hay Group. Immers: de nieuwe eigenaar

de hoogte van de opbrengst. Deze beleggers

en korting te geven op de aandelen. Als het

wil aan de ene kant dat het management

moeten de miljoenen die naar het manage-

talent & rewards bij hr-adviesbureau Towers

management al aandelen in bezit had, is het

de waarde van de onderneming flink laat

ment stromen bij een succesvolle verkoop

Watson. “Die stijl is afhankelijk van het geloof

de bedoeling dat die worden aangehouden.”

groeien, en aan de andere kant dat de top

kunnen uitleggen aan hun deelnemers.

in de stuwende kracht van eigenaarschap.”

Er is weinig studie gedaan naar belonings-

Voor een onderneming wordt gekocht,

Pot met goud

systemen bij private equity. “Het lastige is

verdiepen opkoopfondsen zich doorgaans

De top moet zijn lot echt verbinden met het

Hilgers: “Je vergroot de kans op risicovol

dat de data niet openbaar zijn”, zegt Peter

grondig in de bestaande beloningsstructuren.

wel en wee van de onderneming. “Daar-

of zelfs onverantwoord gedrag met een te

Roosenboom, hoogleraar private equity aan

“Soms treden er allerlei mechanismes in

om moet je ook de privésituatie van de

agressief beloningspakket.”

de Rotterdam School of Management. “Wel

werking bij een change of control. Dat moet

topmanagers kennen”, zegt Onno Sloterdijk,

Tegenover de pot met goud bij een succes-

is bekend dat managementeigendom bij

je precies weten als overnemende partij”,

hoofd private equity bij KPMG. “De eigen

volle verkoop staan de straffe maatregelen als

private equity een grotere rol speelt dan bij

aldus collega Ferry Kooijman, consultant

investering moet een substantieel deel zijn

de zaken minder voorspoedig gaan. “Als de

beursgenoteerde ondernemingen. Dat zorgt

executive compensation bij Towers Watson.

van het eigen vermogen. Soms is dat niet

kasstroom achterblijft bij de doelstellingen,

voor een andere dynamiek. De wortel die

Volgens hem is het belangrijkste punt van

mogelijk. Dan zijn de oprichters van het

kan het private equity-huis het management

het management krijgt voorgehouden is de

discussie bij een overname de wijze waarop

bedrijf al zo vermogend dat ze de onderne-

naar huis sturen”, zegt Sloterdijk. “In zo’n

verkoop van hun aandelenbelang en niet

het management gaat participeren als min-

ming zo kunnen terugkopen als ze willen.”

geval krijgen managers slechts een deel van

zozeer een hoog salaris. De stok is het risico

derheidsaandeelhouder. “De overnemende

Zowel kopers als bestuurders van de overge-

de eventuele waardegroei van hun aandelen-

dat ze hun baan kwijtraken als het niet lukt

partij zal ook bepalen wie gezien worden

nomen onderneming moeten bij de overeen-

pakket mee.”

de kasstroom op gang te houden.”

als cruciaal voor het bedrijf en dus moeten

komst al nadenken over het moment waarop

Als de investeringen onder water staan, is

blijven. Bij een medisch bedrijf zijn bijvoor-

het bedrijf in andere handen overgaat.

ontslag een extra zware straf, omdat dan

Binding vergroten

twee doelstellingen staan op gespannen voet.

beeld medewerkers die alles weten over een

“Als dan een deel van het management zal

een deel van de investering in rook opgaat.

De wijze waarop private equity-partijen hun

medicijn dat nog in de pijplijn zit van vitaal

moeten blijven zitten, kun je daar rekening

“In zo’n situatie moet de meerderheidsaan-

beloningspakketten vormgeven verschilt van

belang”, aldus Kooijman.

mee houden bij het ontwikkelen van het

deelhouder bedacht zijn op riskant gedrag.

maar het moet ook domweg klikken tussen

verkoop door een investeerder. Jan Willem

geval tot geval, maar vrijwel altijd moet het

Volgens Van Loen willen overnemende

beloningspakket. Dan kan bijvoorbeeld

Een bestuurder zal veel proberen om toch

de top en de partner bij de participatiemaat-

Baud van NPM Capital bevestigt dit.

management een aandeel in de onderne-

partijen in ons land meestal dat het manage-

overeengekomen worden dat bij verkoop

nog te voldoen aan de criteria”, waarschuwt

schappij”, zegt Sloterdijk. “Verder heeft de

Hij zegt: “In een dergelijke situatie zullen

ming nemen. “Elk private equity-huis heeft

ment aanblijft. “Om de binding met het

slechts een deel van de aandelen wordt

Hilgers.

nieuwe eigenaar soms bijzondere kennis in

managers veelal een deel van hun aandelen

een eigen stijl”, zegt Bert van Loen, director

bedrijf te vergroten, wordt het aangemoe-

verzilverd”, zegt Sloterdijk.

huis en andere bedrijven in portefeuille die

verkopen en een stuk doorrollen. Bij inves

mogelijk klant kunnen worden.”

teringen met een langere horizon zorgen wij

Beloningsdeskundigen zien een grote zak

Ook volgens Hilgers heeft een private equi-

er vaak voor dat het management na een jaar

geld in het algemeen als een vrij lomp

ty-fonds vaak meer te bieden dan een belang

of vijf tot zeven eveneens een deel van hun

middel om mensen te motiveren. “Een

in de onderneming. “Een fonds dat een

in waarde gegroeide aandelenbelang kan

hoger uurbedrag werkt uitstekend bij een

langere periode eigenaar wil blijven, zal zich

verzilveren. Dat blijkt goed te werken in de

vakkenvuller, maar is niet de manier om

bijvoorbeeld minder hijgerig opstellen dan

praktijk.”

een arts, leraar of een CEO harder te laten

een fonds dat over drie jaar wil cashen. Ook

werken. Die mensen werken meestal al

zal dat fonds niet direct in paniek raken als de

keihard”, zegt Wawoe hierover. “Managers

cijfers een keer minder zijn. Het is voorstelbaar

worden veel meer gemotiveerd door het feit

dat het management zich daar beter thuis

dat ze mede-eigenaar worden.”

voelt dan bij een eigenaar die direct mensen

Bij een overname door een private equity-

ontslaat als de kasstroom onder de maat is.”

huis spelen ook andere zaken die niets met

Het is van belang dat het management zich

geld te maken hebben. “Prijs is belangrijk,

mede-eigenaar voelt, ook na een eventuele

“Managers worden meer
gemotiveerd door het feit dat
ze mede-eigenaar worden”
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geen onverantwoorde risico’s neemt. Die

Hijgerig
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Operational Excellence

Was …
… s uccesvol als ontwerper en artdirector bij reclameen ontwerpbureaus, later als zelfstandig illustrator
voor de reclamebranche. Toen al befaamd om zijn
superrealistische stijl van werken - veel werk uit die
tijd lijkt eerder gefotografeerd dan geschilderd.
Is …
… als schilder autodidact. Hij werkt met olieverf op
paneel, soms op doek of papier.
Woont en werkt …
… in Frankrijk, in de Lot et Garonne.
Gefascineerd door …
… het licht dat Vermeer in zijn werk gebruikte.
Ontwikkelt de laatste jaren meer en meer een
eigen stijl die te omschrijven is als ‘figuratief
realisme’ - stillevens waarbij een klassieke com
positie eigentijds wordt weergegeven door kleur
gebruik, compositie en keuze van voorwerpen.
Gebruikt …
… voor zijn composities oude potten en kannen van
marchés aux puces, vide-greniers, brocantes en
salons d’antiquaires, in combinatie met originele
producten van de markt: uien, pruimen, citroenen,
brood. En leegte.
2011-Wit emaille -100x150 cm

Operational Excellence
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Bekijk meer schilderijen van Verkaaik via

Schildert met …
… penselen van marterhaar en paletmesjes

In de traditionele bedrijfskundige benadering van operational excellence draait het vooral om kostenbesparing,
efficiency en schaalvoordeel. In deze rubriek draait het
echter om professionals die uitblinken in hun vakmanschap
en dus letterlijk excellent zijn in hun dagelijkse operatie.
In deze editie van Capital: het adembenemende oog voor
detail van schilder Bernard Verkaaik.

(onmisbaar).
Vertegenwoordigd door ...
... Galerie Lieve Hemel, Amsterdam
www.lievehemel.nl en www.bernardverkaaik.com

Fotografie: Mick Bunby
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Actualiteit

Het Eindhovense bedrijf Prins Autogassystemen ontwikkelt hoogwaardige systemen om
voertuigen op een alternatieve brandstof te kunnen laten rijden. Het doel is om zowel
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen als een kostenbesparing te realiseren.
De onderneming ontwikkelt zowel op eigen initiatief als op aanvraag uit het bedrijfsleven.
Het Dieselblendsysteem is een van de producten van Prins. Voor meer informatie:
prinsautogas.com

Diesel is een relatief goedkope en daarom in de transportbranche

volgende stap is om waterstof te mengen met aardgas en wellicht

populaire brandstof. Daar staat echter tegenover dat een dieselmotor

andere biobrandstoffen. Ik ben ervan overtuigd dat het op termijn

relatief veel schadelijke emissie van roetdeeltjes en stikstofoxiden uit-

mogelijk moet zijn een systeem te ontwikkelen met zero emission.”

stoot. Innovatie in de motorvoertuigenindustrie spitst zich dan ook
voornamelijk toe op het verminderen van deze uitstoot.

Het Dieselblendsysteem wordt inmiddels ook al toegepast op kleinere
transportwagens. Voor personenwagens is het systeem echter nog te

Tien jaar geleden al zag Prins Autogassystemen mogelijkheden om bij

duur. Van Aerle: “Een gemiddelde consument moet de kosten er bin-

vrachtwagens de vervuilende diesel deels te vervangen door schonere

nen twee jaar uit kunnen halen. Dat is nu niet nog niet haalbaar.” Dat

alternatieven, te weten LPG of aardgas. Randvoorwaarde was toen al

neemt niet weg dat er nu nog enorme kansen liggen voor de Brabant-

dat dit alternatief niet duurder mocht zijn - want wie wil innoveren

se producent. Zo is Prins onlangs een samenwerking aangegaan met

moet realistisch zijn, stelt directeur Bart van Aerle van Prins. Ofwel:

Dangote Group uit Nigeria, een conglomeraat dat zich bezig houdt met

de vindingen van zijn onderneming kunnen nóg zo milieuvriendelijk

vrachtvervoer, voedsel- en cementproductie. In dit West-Afrikaanse

en aantrekkelijk zijn, als het motorvoertuigfabrikanten of -gebruikers

land met zijn enorme olievoorraden wil Dangote het aardgas dat bij

veel extra kosten oplevert, zullen ze niet snel bereid zijn in te stappen.

de winning van olie vrijkomt gaan inzetten als brandstof voor de
eigen vloot van ruim 5000 vrachtwagens. Het Dieselblendsysteem

Rijden op
(fakkel)gas

In relatief korte tijd ontwikkelde het bedrijf een systeem om LPG of

van Prins is daarbij een uitkomst: het maakt het mogelijk om aardgas

aardgas met diesel te mengen, maar de eerste tests waren nog geen

dat nu nog wordt afgefakkeld te verwaarden, met minder milieu

succes. Vrachtwagenmotoren zijn technisch uiterst complex en speci-

belasting als bonus. Bijkomend voordeel: de alternatieve brandstof is

fiek ontworpen om te rijden op diesel. Een nieuwe innovatie, geba-

ook moeilijker te stelen – een veel voorkomende praktijk in Nigeria.

seerd op personenautotechnologie, bleek echter wel te werken. Van
Aerle: “Met dit nieuwe Dieselblendsysteem is het mogelijk exact te

Educatie

berekenen hoeveel milliseconden LPG of aardgas moet worden inge-

“Nigeria is een totaal nieuw land voor ons”, zegt Van Aerle. “Er zijn

spoten om dezelfde hoeveelheid energie te verkrijgen als wanneer de

nog geen faciliteiten, de kennis ontbreekt, kortom: wij zien daar een

vrachtwagen volledig op diesel zou rijden.”

taak voor ons weggelegd. Momenteel zetten we samen met Dangote
een educatieprogramma op om de lokale systeembouwers te leren hoe

Waterstof

zij vrachtwagens kunnen ombouwen, zodat die ook op een mengsel

Zowel LPG als aardgas genereren bij verbranding duidelijk minder

van diesel met aardgas kunnen rijden. De infrastructuur wordt door

CO2 per gereden kilometer dan wanneer vrachtwagens volledig op

Dangote samen met de lokale regering aangelegd. Feit is dat in het

diesel zouden rijden: 10 tot 13 procent minder bij LPG en tot 20

Afrikaanse continent de markt van de toekomst ligt. Met name door

procent minder bij aardgas. Dat is een aanzienlijke reductie, maar

olie-inkomsten groeit de economie er snel. Een deel van het bij olie-

In de motorvoertuigenindustrie lijken CO2-emissiereductie en kostenreductie twee haast onverenigbare begrippen.

nog altijd komt er bij verbranding koolstofdioxide vrij. Prins Auto-

winning verkregen aardgas wordt nog afgefakkeld, terwijl je het ook

Een innovatie van het Eindhovense bedrijf Prins Autogassystemen draagt echter zowel bij aan milieudoelstellingen

gassystemen werkt daarom aan een verdere verbetering van de emis-

kunt opvangen. Waarom zou je het verloren laten gaan als je er de

als aan een vermindering van de brandstofkosten. Het Dieselblendsysteem van Prins leidt nu al tot een aanzienlijke

sieprestaties van de voertuigen. Van Aerle: “We proberen de meng-

vrachtwagens ook goedkoper en milieuvriendelijker mee kunt laten

CO2-reductie, maar op termijn wil de onderneming toe naar een zero-emission-systeem.

verhouding van diesel met LPG of aardgas nu verder te optimaliseren

rijden?”

om vrachtwagens nog economischer en schoner te laten rijden. Een
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Lees meer over Prins via
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Bekijk de fotocollectie van Kahmann via

Beleggen
in
moderne
fotografie:
koop met
je hart
(maar wel op het juiste adres)
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Cultuur

Verzameling
“In 1979 ben ik als ontwerper begonnen bij het
bureau Total Design, als assistent van Anthon Beeke.
Een van mijn eerste taken was om hem te helpen
met een boek over de fotograaf Ed van der Elsken.
Die eerste maanden zijn er dus heel veel foto’s door
mijn handen gegaan en uiteindelijk heb ik mijn
allereerste foto van Van der Elsken gekocht voor
25 gulden. Dat was het begin van een verzameling
die inmiddels ergens tussen de vijfduizend en de
tienduizend foto’s omvat. Het is een van de grootste
particuliere verzamelingen van Nederland.”

Gallery
“Op zeker moment begon mijn verzameling zich
uit te breiden van mijn huis naar mijn werkplek. Ik
had inmiddels mijn eigen design- en communicatie
bureau opgericht en daar stond het bomvol met
fotografie. Toen er een ruimte leeg kwam te staan
zijn we voorzichtig aan wat foto’s gaan exposeren.
In 2004 liep ik tegen Yvonne aan, iemand die de
zaak wel professioneel wilde gaan runnen, en dat is
nu de Kahmann Gallery, een van de leading photography galeries in Europa. We brengen de belangrijkste ‘vintage’ Nederlandse fotografen zoals Ed van
der Elsken, Eva Besnyö, Willem Diepraam, Sanne
Sannes en Gerard Fieret - namen die de Nederlandse fotografie internationaal op de kaart hebben
gezet. Daarnaast presenteren we werk van natio-

Waardevast

nale en internationale fotografen, maar enkel de

“Fotografie is lange tijd niet serieus genomen door

kwaliteitsafdrukken in kleine oplagen. We staan op

de kunstwereld, maar dat is nu snel aan het ver-

toonaangevende beurzen overal ter wereld.”

anderen. Als Kahmann Gallery spelen we daar ook
een bescheiden rol in. Bij verzamelaars draait alles

Fotografie is booming op de hedendaagse kunstmarkt.Werk van buitenlandse fotografen als Andreas Gursky,
Thomas Struth en Cindy Sherman wordt voor recordprijzen verkocht op veilingen in Londen en New
York. Maar ook Nederlanders als Ruud van Empel en Rineke Dijkstra maken inmiddels internationaal
school. De Amsterdamse galeriehouder Roy Kahmann verzamelt al sinds 1979 kunstfotografie en weet
als geen ander wat de marktwaarde van een fotograaf bepaalt. Daarnaast begeleidt hij jong talent naar
de top. Een portret in tien steekwoorden.
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Magazine

om waardevastheid. We adviseren nieuwe, maar

“Toen ik met de galerie begon zocht ik naar middelen

ook ervaren verzamelaars over werk dat wat ons

om het bestaan ervan onder de aandacht te brengen.

betreft voldoet aan de eisen die de waarde ervan

Omdat in mijn ogen een geschikt medium ontbrak,

stabiel maken. Wij noemen dit de ‘tien facetten van

ben ik dus maar mijn eigen magazine gestart. Nu,

de Kahmann Gallery’. Het gaat daarbij niet alleen

acht jaar later, is The Guide to Unique Photography - GUP in

om de kwaliteit van het werk en de oplage, maar

de volksmond - met een bereik van bijna 100.000

ook het formaat speelt een rol. En of ander werk

een van de grootste fotografiemagazines ter wereld.

van dezelfde fotograaf al internationaal is verkocht

We zijn nog steeds trouw aan de oorspronkelijke

of in collecties is opgenomen. Een niet-gesigneerde

vertrekpunten: de geïnteresseerde liefhebber wijzen

foto heeft feitelijk geen waarde, met uitzondering

op bijzondere evenementen, galeries en tentoon-

misschien van een niet-gesigneerde Cartier-Bresson

stellingen en hem attenderen op jong, nieuw talent,

waarvan de echtheid vaststaat. Dus alles wat op de

bij voorkeur in relatie tot ouder werk. Inmiddels

achterkant van de foto gebeurt is voor de verzame-

heeft GUP ook een eigen galerie in de Amsterdamse

laar net zo belangrijk als het beeld zelf: de hand

Ferdinand Bolstraat.”

tekening, de nummering, de datering.”
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Cultuur

“De markt bepaalt de waarde van
een fotograaf. Niet hij- of zijzelf,
ook niet wij als galerie”
Roy Kahmann

Beeldtaal
“In Engeland is de druk op de markt nog veel groter
dan hier, maar het verschil is dat daar wel een heel
grote markt is voor hoogwaardige commerciële
fotografie. Die markt is hier op sterven na dood:
de Nederlandse adverteerder betaalt nagenoeg niets
meer voor commerciële fotografie, een enkeling
daargelaten. Bij ons neemt 95% van de bedrijven
genoegen met stockfotografie van handenschudden
de zakenmannen. Vooral websites van bedrijven zijn
eigenlijk niet om aan te zien. In het buitenland
snappen ze beter dat een beetje bedrijf een eigen
beeldtaal nodig heeft, dat je herkenbaar kunt zijn
of worden door een bepaalde stijl van fotografie. Als
je de signatuur van een bepaalde fotograaf koppelt

Zendeling

vraag voor een print en ik vind iemand die dat

wij een land van schilders: de markt voor fotografie

aan het DNA van een bedrijf, dan brengt dat heel

“Soms voel ik me wel eens een zendeling, omdat ik

ervoor overheeft, dan is dat fijn maar het zegt nog

staat in Nederland nog in de kinderschoenen.”

veel eigenheid met zich mee en voegt dat ook veel

steeds maar weer moet uitleggen dat fotografie welis-

niks. De waarde van een goede kunstprint wordt

waar een reproduceerbaar medium is, maar dat echte

vooral bepaald op een veiling. Een fotograaf die nog

Talent

een nieuwe ontwikkeling waar ik jonge talenten

kunstfotografie zich daaraan onttrekt. Eer een foto-

nooit op een veiling geweest is, heeft dus eigenlijk

“Jong talent heeft het op dit moment heel moeilijk.

nog in kan meenemen, bijvoorbeeld door een

graaf zover is dat hij tienduizenden euro’s voor een

ook geen serieuze waarde. Dat klinkt heel hard,

Er stromen ieder jaar zo’n 700 fotografen van de

nieuwe beeldbank te vullen.”

foto kan krijgen, is hij tien tot twintig jaar onderweg.

maar zo is het wel. Natuurlijk is ook onbekend

academies, aangevuld met mensen die als autodi-

Als hij ook maar één keer in de verleiding zou komen

werk soms best kostbaar - fotografen maken flinke

dact of door middel van cursussen een hoog niveau

Pijn

zich niet aan de editie te houden en wat extra afdruk-

kosten voor een studio, een dure print of een bij-

bereiken. Die zoeken allemaal een plek op de markt

“Een goede foto doet pijn. Die raakt je. Een foto die

ken te maken, dan is alles wat hij in die twintig jaar

zondere afwerking - maar de echte ‘goodwill’ van

en dat leidt tot verdringing. Als galerie coachen we

alleen maar knap of mooi is, is eigenlijk geen goede

heeft opgebouwd in één klap weg. De markt straft dat

zo’n foto is nog niet te toetsen.”

jonge talenten, vooral bij het vinden van een eigen

foto. Een goede plaat moet vragen oproepen of

stijl, een eigen signatuur. Dat is essentieel om echt

emotie. Een goede foto vertelt ook niet alles, maar

glashard af. Alles in deze handel is gedocumenteerd.
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toe aan de positionering van dat merk. Ik zie daar

Maar dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die

Kwaliteit

tot de top te kunnen doordringen. Daarnaast geven

laat juist ruimte open. Vandaar ook dat ik altijd zeg:

gewend zijn bij Ikea heel mooie ingelijste foto’s te

“Kahmann Gallery staat voor kwaliteit. We verkopen

we jaarlijks een boek uit - New Dutch Talent - waarin we

koop met je hart - en daarna pas met je portemon-

kopen die er prima uitzien als ze thuis aan de wand

werk dat op zijn minst waardevast is en een gere-

de honderd meest getalenteerde jonge fotografen

nee. Als je een foto geweldig vindt en hij voldoet

hangen. Wij doen toch écht iets anders.”

de kans op waardestijging biedt. Daar hebben we

van die lichting presenteren met elk vier foto’s.

niet aan onze tien facetten: koop ’m, ook al is het

inmiddels een aardige clientèle mee opgebouwd, en

Dat boek sturen we aan circa 500 mensen die ertoe

wellicht geen geheide belegging. Want uiteindelijk

Markt

die weet dat als wij iets aanbieden en toezeggen het

doen in de Nederlandse fotografiewereld: curatoren,

is het plezier van ernaar kijken waar het om gaat.”

“De markt bepaalt de waarde van een fotograaf.

ook daadwerkelijk secured is. En ook voor ons geldt:

beheerders van museumbibliotheken, artdirectors,

Niet hij- of zijzelf, ook niet wij als galerie. Wat wij

je kunt het honderd keer goed doen, doe je het één

vormgevers, mediabureaus, galeries. Een uniek

als galerie vragen is niet relevant: als ik 2000 euro

keer fout, dan is je reputatie weg. Overigens zijn

visitekaartje.”
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Kom meer te weten over de wereld van NPM via

De wereld van NPM
NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan middelgrote
tot grote ondernemingen met hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers
en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een uitgebreid netwerk.
Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken, e-commerce en duurzaamheid
wordt ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd.
Als actieve aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, zolang de afgesproken ontwikkelingsfase duurt en zover als die reikt. De flexibele investeringshorizon biedt de ruimte om waarde te creëren

Ook
geïnteresseerd
in de wereld
van NPM?
Ontvang Capital Magazine gratis
via capitalmagazine.nl

en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en in buy & buildscenario’s.
NPM Capital beschikt over een permanente kapitaalsbasis van circa € 1 miljard en heeft meer dan zestig jaar
ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. De portefeuille bestaat op dit moment uit 27 participaties,
die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedingsindustrie en offshore tot e-business en
gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven
management en een duurzame concurrentiepositie.

Colofon

Financieel overzicht
De profielen van de huidige participaties en een financieel overzicht van het jaar 2012 zijn te vinden op
onze website: npm-capital.com.
NPM Capital is een 100% dochter van SHV Holdings N.V.. Deze onderneming concentreert zich op de

NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam

Brussel
de Lignestraat 13
B-1000 Brussel

energiedistributie, de zelfbedieningsgroothandel, zwaar hijswerk en transport, en de industriële dienstver
lening. Verder investeert SHV in de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas, voornamelijk in
de Noordzee. Bij SHV, actief in 48 landen, werken circa 56.000 mensen. Voor meer informatie over SHV
en haar activiteiten kunt u terecht op shv.nl.
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T +31 20 570 55 55
F +31 20 470 64 54
E mails@npm-capital.com

T +32 2 210 60 90
F +32 2 219 67 19

Concept, design, productie
Creative Venue PR, creativevenue.nl
Tekst	
Public-i Writers, public-i-writers.nl
[Bart van Ratingen, Jacco Kroon, Frank
van Alphen, Hein Haenen, Jorg Leijten]
Eindredactie NPM Capital
Fotografie	Csilla Klenyanszki via Kahmann Gallery,
Hollandse Hoogte, Corbis, Getty Images
Drukwerk
SDA print + Media
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Trust

Bekijk het portfolio van de fotograaf via

Csilla Klenyanszki

©

Courtesy:
Kahmann Gallery
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