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Ouderen kunnen 
langer thuis blijven 

wonen dankzij 
domotica, zoals de 

Medido, de slimme 
medicijnverstrekker 

van Philips
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Disruptief. Ik lees het de laatste tijd zo vaak dat ik denk dat het een nieuw buzzword aan het worden is. Afgeleid van het 

Latijnse 'disruptio' (het splijten) doelt het woord op technieken of ontwikkelingen die onze leefwereld in korte tijd 

ingrijpend zullen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen ‘connectivity’, dat uiteindelijk zal leiden tot het 

‘internet of things’. Steeds meer producten binnen ons zakelijke, maar ook privéleven gaan elektronica bevatten, met 

elkaar communiceren en worden zo semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen 

worden hierdoor een ‘entiteit’ op het internet en kunnen informatie uitwisselen met personen en met andere objec-

ten. En nog een stapje verder: ze kunnen op grond hiervan autonome beslissingen nemen. 

Disruptie wordt vaak als bedreigend gezien. Bijvoorbeeld als het gaat om Big Data, de ontwikkeling dat slimme algo-

ritmen nieuwe patronen kunnen herkennen in de enorme hoeveelheden data die ontstaan door koppeling van steeds 

meer databestanden. Cint Kortmann schreef er een interessante column over in deze editie van Capital. Ontwrichtende 

innovaties maken echter ook juist producten en diensten beter betaalbaar en toegankelijker. Daardoor kun je ook nieuwe 

doelgroepen bereiken en nieuwe markten aanboren. Zo is 3D-printing een techniek met de potentie om ons hele huidige 

concept van maakindustrie en logistiek op zijn kop te zetten. 

Een ontwikkeling die door velen ook als disruptief wordt gezien, is de snelle vergrijzing van onze bevolking. Nu is 

vergrijzing een woord met een nogal negatieve connotatie. Het is wat mij betreft dan ook beter om te spreken over 

een veranderende samenstelling van onze bevolking. Zoals uit dit nummer van Capital blijkt, zorgt die veranderende 

samenstelling bij bedrijven voor uitdagingen, maar biedt zij ook kansen. Journalist Frank van Alphen bracht op ons 

verzoek een aantal ontwikkelingen in kaart op het gebied van langer zelfstandig wonen door ouderen. Net als in de 

healthcare-sector ontstaat hier een geheel nieuwe industrie, waarin de ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo 

opvolgen. Ontwikkelingen die wij als maatschappelijk betrokken investeerder uiteraard met veel belangstelling volgen.

Deze editie van Capital is de eerste die verschijnt na ons lezersonderzoek, met dank voor uw medewerking! Dat heeft 

(want daar doen we het voor) uiteraard geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen. Ik denk dat we erin geslaagd zijn 

dichter bij onze ‘core business’ en onze eigen participaties te blijven en hoop van harte dat u die mening met mij 

deelt. Zo niet, dan blijven wij uiteraard openstaan voor suggesties en opbouwende kritiek: Capital kan er alleen maar 

beter van worden. 

Ik wens u veel leesplezier, namens het gehele investment team van NPM Capital,

Kees Arends

Disruptio

Maak kennis met NPM Capital via  
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Bedrijven rekenen 
op stroomversnelling 

invoering e-health

Met behulp van slimme technologie kunnen ouderen langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. Bedrijven, van nichespelers 

tot giganten zoals Apple, Philips en Google, zien een enorme 

groeimarkt voor zorgtoepassingen. Het is geen gemakkelijke 

markt: de eindklant is zelden de beslisser. En medici hebben 

zo hun bedenkingen.

“Na een aanval van benauwdheid waarvoor hij in een ambulance  

naar het ziekenhuis moest, is geen dag meer hetzelfde geweest, 

vertelde een COPD-patiënt me”, zegt Daan Dohmen, directeur  

van Focus Cura. “Het is een actieve man die tijdens zijn werk-

zame leven hondentrainer bij de politie was geweest. Sinds 

die ziekenhuisopname is hij zijn vrijheid kwijtgeraakt. Hij 

moet voor controles regelmatig terug naar het ziekenhuis. 

Verder leeft hij met de angst voor een nieuwe aanval.” 

Voor COPD-patiënten (problemen met de luchtwegen) is dit 

herkenbaar. “Na een benauwdheidsaanval wordt de patiënt 

weer opgelapt en is het wachten tot het weer misgaat. Je hele 

leven wordt hierdoor ontregeld. Voor deze man bleek de Thuis-

meetApp van Focus Cura een uitkomst. Met de ThuismeetApp 

en de daaraan gekoppelde meetapparatuur, zoals een pleister 

met sensoren die hartslag en ademhaling meten, hoeft hij niet 

meer naar het ziekenhuis, terwijl hij toch op afstand in de 

gaten wordt gehouden”, aldus Dohmen. 
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Je kunt met inzet 

van ICT zowel 

kwaliteit van leven 

verbeteren als kosten 

besparen

Volgens Dohmen, die zelf jaren in een 

verzorgingstehuis heeft gewerkt, toont 

dit voorbeeld aan hoe je met de inzet van 

ICT zowel de kwaliteit van leven kunt  

verbeteren als kosten kunt besparen. 

“Door patiënten op afstand thuis te 

monitoren, hebben zij de zekerheid dat 

iemand op hen let, terwijl ziekenhuis-

opnames worden voorkomen. De huidige 

technologie maakt dit mogelijk en betaal-

baar”, stelt Dohmen.

Niet iedereen omarmt de nieuwe tech-

nologie onmiddellijk. Dohmen: “Soms 

zijn zorgverleners huiverig voor dit soort 

oplossingen. Ze denken dat chronisch 

zieken en ouderen dat niet willen of niet 

kunnen. Als je het aan de patiënten zelf 

vraagt, blijkt vaak dat ze het willen proberen  

en dat ze de voordelen ervan inzien. Zij 

gaan ook liever niet voor elke controle 

heen en weer naar een ziekenhuis.”

De stelling van Dohmen, die technische 

geneeskunde studeerde aan de Universiteit 

van Twente, wordt onderbouwd door 

onderzoeksresultaten. Bijna negen van de 

tien gebruikers zouden de ThuismeetApp 

aanraden aan anderen. Ze geven de app 

een acht als rapportcijfer. Zorgverleners 

zijn iets zuiniger in hun waardering. 

Zij geven ThuismeetApp, die officieel is 

erkend als medisch hulpmiddel, een 7,2. 

De ThuismeetApp, die onlangs het acht-

uurjournaal haalde, zendt de privacy-

gevoelige informatie via een beveiligde 

verbinding naar het medisch servicecen-

trum. Verpleegkundigen, die daar 24 uur 

per dag zijn, beoordelen op grond van 

zaken als gewicht, bloeddruk en de ant-

woorden op een aantal standaardvragen of 

de patiënt extra aandacht nodig heeft. 

De ThuismeetApp van Focus Cura is 

een van de vele vormen van Zorg op 

Afstand of e-health die de gezondheids-

zorg op z’n kop zet. Overheden juichen 

de opkomst van e-health toe. Ze zien 

het als dé manier om de zorgkosten van 

een vergrijzende bevolking in de hand 

te houden en mensen in staat te stellen 

langer zelfstandig thuis te wonen. Deze 

zomer schreven minister Edith Schippers 

en staatssecretaris Martin van Rijn van 

Volksgezondheid een brief aan de Tweede 

Kamer over hun ambities op dit gebied 

(zie kader).

Vergoedingen

De politieke steun voor e-health is goed 

nieuws voor bedrijven in deze sector. 

Makers van medische hulpmiddelen zijn 

vaak afhankelijk van de regels over ver-

goedingen. Ze moeten bijvoorbeeld zeker 

weten dat contact via een beeldtelefoon 

tussen een patiënt en een zorgverlener 

wordt vergoed door de verzekeraar. Pas 

als dat het geval is, is het zinnig te inves-

teren in die technologie. 

Want er moet veel geld worden gestoken 

in hard- en software om e-health breed 

inzetbaar te maken. Volgens Daan Bultje, 

directeur van Healthy Ageing Network 

Northern Netherlands (HANNN), zal de 

zorg aanvankelijk zelfs duurder kunnen 

worden. Pas daarna kunnen we de vruchten 

plukken van de investeringen. 

Bedrijven staan volgens Bultje klaar om 

zich op de gezondheidszorg te storten. “In 

veel andere branches kun je niet meer om 

internet heen. Denk aan de reisbranche 

of de muziekindustrie. In die zin loopt de 

zorgsector nog ver achter. Er gaat nog erg 

veel papier rond. Je kunt vaak niet eens een 

afspraak maken via internet. Bedrijven zien 

dat er nog veel groeimogelijkheden zijn.”

Niet alleen traditionele zorgbedrijven, 

zoals medicijnenfabrikanten of makers van 

hulpmiddelen, zitten op het vinkentouw, 

maar ook nieuwe toetreders zoals Apple en 

Google. Dit laatste bedrijf heeft vorig jaar 

Calico opgericht, een speciale nieuwe  

De iWatch 

van Apple lonkt 

nadrukkelijk naar 

de gezondheidszorg

De economie van de vergrijzing
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die consumenten zelf kunnen bedienen. 

De stap van Philips is eveneens een reactie 

op de vaart waarmee Apple en Google de 

gezondheidsmarkt naar zich toe proberen 

te trekken.

Eindgebruikers

De grote concerns hebben kleinere gespe-

cialiseerde bedrijven nodig om te zorgen 

dat hun producten daadwerkelijk bij de 

eindgebruikers belanden. Zelf zijn ze niet 

in staat systemen op maat te maken voor 

afdeling die onderzoek verricht naar 

onder meer levensverlenging. 

Gezondheids-apps

Apple introduceerde onlangs de iWatch, 

die nadrukkelijk lonkt naar de gezond-

heidsmarkt. Deze polscomputer kan onder 

meer je hartslag meten. Ook lanceerde 

Apple de HealthKit als onderdeel van het  

nieuwe besturingssysteem. Gebruikers 

kunnen met deze gezondheids-app 

gegevens over beweging en caloriever-

branding opslaan op hun telefoon. Naar 

verwachting komt Google binnenkort 

met een vergelijkbaar verzamelpunt voor 

gezondheidsdata (Google Fit).

Microsoft probeert net als Google en 

Apple een centraal punt (HealthVault) te 

ontwikkelen waar mensen hun gezond-

heidsgegevens kunnen verzamelen. Het 

begint meestal met data over fitness. De 

stap naar medische toepassingen is dan 

snel gezet. Zo zijn er sensoren die je 

slaapgedrag en bewegingen registreren  

en oortjes waarmee je niet alleen muziek 

beluistert, maar ook je hartslag en  

temperatuur kunt meten. Omdat deze 

meetapparatuur goedkoper wordt en 

steeds gemakkelijker te bedienen is, ver-

zamelen zowel gezonde als zieke mensen 

meer en meer informatie over zichzelf. 

De gezondheidszorg krijgt ook te maken 

met Big Data. 

 “IBM speelt al in op de trend dat mensen 

over veel meer medische data beschikken. 

Dit bedrijf ontwikkelt software om al die 

gezondheidsdata te interpreteren. Het zal 

niet lang duren voordat dergelijke techno-

logie de gebruiker helpt met persoonlijke 

gezondheidsadviezen”, zegt Bultje.

Philips is ook een van de grote techno-

logieconcerns die zijn pijlen richt op de 

gezondheidszorg. Onlangs kondigde CEO 

Frans van Houten aan dat de lichtdivisie 

wordt afgestoten. Philips wil de divisies  

Healthcare en Consumer Lifestyle samen-

voegen. Het bedrijf profiteert van de 

toenemende vraag naar zorgapparatuur 

De drie ambities van 
minister Schippers
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil 
haast maken bij de invoering van e-health. Schippers stelt dat er technolo-
gisch veel mogelijk is, maar dat het niet wil opschieten met de invoering. 
Versnippering en projecten die stoppen als er geen subsidie meer is, zijn 
twee struikelblokken voor e-health-initiatieven. Als stok achter de deur heeft 
Schippers drie ambities wereldkundig gemaakt.

1. Binnen vijf jaar moet 80 procent van de chronisch zieken direct 
toegang hebben tot medische gegevens zoals medicatievoorschriften 
en testuitslagen. De patiënt kan die gegevens bijvoorbeeld gebruiken in 
gezondheids-apps. Ook andere Nederlanders moeten toegang hebben tot 
bepaalde medische gegevens. Het streven is dat 40 procent die data kan 
inzien binnen vijf jaar.
2. Driekwart van de chronisch zieken (diabetes, COPD, hartfalen) en 
kwetsbare ouderen kan binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoeren in 
combinatie met monitoring op afstand door zorgverleners. Dit maakt het 
mogelijk een beter beeld te krijgen van hun gezondheidsontwikkeling. 
Deze zorg op afstand helpt patiënten ook bij het regelmatig innemen van 
hun medicatie. Andere doelstelling is dat het voor mensen met een chro-
nische aandoening gemakkelijker wordt om te blijven werken. Ze hoeven 
minder vaak naar een ziekenhuis voor controles.
3. Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt, heeft - desgewenst 
- de mogelijkheid via een beeldscherm 24 uur per dag te praten met een 
hulpverlener. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 
Daarbij moeten domotica een grotere rol gaan spelen. Denk daarbij aan 
sensoren die alarm slaan als iemand valt of gaat dwalen. Telemonitoring 
maakt het mogelijk het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Hier-
door blijft er meer tijd over voor sociale contacten.

Schippers heeft toegezegd maatregelen te nemen om deze ambities waar 
te kunnen maken. Zo gaat ze afspraken maken over uniforme informatie-
uitwisseling over testresultaten en medicatie tussen verschillende systemen. 
E-health wordt opgenomen in het verzekerde basispakket.

bijvoorbeeld thuiszorgprojecten. Zo bouwt 

Focus Cura zorgconcepten in samenwerking  

met regionale zorginstellingen rond pro-

ducten van Apple en Philips. 

Apple is sowieso al flink aanwezig bij veel 

Zorg op Afstand-projecten. Een paar jaar 

geleden werd de iPad vooral geassocieerd 

met jongeren op skateboards, tegenwoor-

dig zijn ze steeds vaker te vinden in ver-

zorgingstehuizen. Bij vrijwel alle projecten 

met beeldcommunicatie voeren ouderen 



10

via een iPad gesprekken met een arts of 

verpleegkundige. 

“We kiezen meestal voor de iPad omdat 

de kans op storingen klein is en de tablet 

gebruiksvriendelijk en veilig is. Het is 

haast onmogelijk iets fout te doen”, zegt 

Dohmen. De iPad is bovendien niet alleen 

voor contact met zorgverleners. “Voor 

ouderen die minder mobiel zijn, is het 

een venster op de wereld. Ze kunnen 

makkelijker contact onderhouden met 

familie en vrienden. We leiden vrijwilligers 

op die andere ouderen wegwijs maken 

op die tablets.”

E-health wordt dikwijls met enig wan-

trouwen begroet. Met name zorgverleners 

hebben zo hun bedenkingen. Veel 

genoemd bezwaar tegen e-health is dat 

warm menselijk contact wordt vervan-

gen door onpersoonlijk contact met 

behulp van koude ICT. Dohmen: “Ook dit 

moet je vragen aan de patiënten zelf. Die 

hebben helemaal niet het idee dat iedere 

middag een warme verpleegkundige 

langskomt om te helpen bij het innemen 

van de medicijnen. Ze zien een stopwatch 

binnenkomen; iemand die erg moet letten 

op de tijd.”

Dohmen en andere experts geloven in een 

hybride zorgsysteem, een stelsel waarbij 

persoonlijk contact en de slimme inzet 

van technologie elkaar versterken. “Een 

wijkverpleegkundige bezocht zijn cliënten 

met diabetes in de oude situatie driemaal 

per dag voor een insulineprik. Hij komt 

nu alleen ’s ochtends en aan het eind van 

de middag. Tussen de middag kijkt hij met 

een videoverbinding mee als de patiënt 

zichzelf een injectie toedient. Per maand 

scheelt dat 20 uur, die hij aan andere  

patiënten kan besteden. De cliënten ervaren 

dit niet als een achteruitgang.”

Een ander voorbeeld is de Medido van 

Philips. Dit kastje geeft de dagelijkse 

portie medicijnen voor een patiënt. Het 

apparaat ter grootte van een broodrooster 

registreert of de pillen uit het kastje zijn 

genomen. Als de patiënt dit vergeet, gaat 

er een seintje naar het medische service- 

centrum en wordt de thuiszorg ingescha-

keld. “Als elke dag een verpleegkundige 

meerdere malen moet langskomen, kost 

dat 300 euro. Met de Medido halveer je de 

kosten”, aldus Dohmen. 

Portefeuille

Dohmen verwacht dat technologische 

oplossingen zoals de Medido en thuis-

meetapparatuur een duwtje in de rug 

krijgen als patiënten vaker zelf hun porte-

feuille moeten trekken. ‘‘De trend is dat 

de patiënt een groter deel van de zorg zelf 

moet gaan betalen. Dat is een ingrijpende 

verandering in de zorg. Ik kan me voor-

stellen dat de patiënt dan kiest voor een 

combinatie van fysieke en virtuele zorg.’’

Dohmen is al jaren betrokken bij de 

invoering van technologie in de zorg. Hij 

promoveerde op de introductie van beeld-

communicatie bij zorginstelling Sensire in 

de Achterhoek. “Het viel me op dat artsen 

en verpleegkundigen niet snel overtuigd 

zijn van de voordelen van Zorg op Afstand. 

Daarom zijn we bij Sensire begonnen bij 

de zorgverleners.”

Na een symposium over e-health kregen 

alle verpleegkundigen bij Sensire een iPad 

mee naar huis. “Ze mochten ermee doen 

wat ze wilden. Wel moesten ze een keer 

contact zoeken met de zorgcentrale om 

te ervaren hoe dat was. Verder mochten 

ze de iPad houden als ze bij vijf cliënten 

een fysieke afspraak konden omzetten in 

een gesprek via de iPad. Sensire heeft geen 

De iPad is het  

venster op de wereld 

voor minder  

mobiele ouderen

Persoonlijk contact 

en technologie kunnen 

elkaar versterken

De economie van de vergrijzing

Focus Cura: slimme  
innovaties voor cliënt,  
zorgverlener en  
mantelzorger
Focus Cura Zorginnovatie werd in 2010 opgericht door Daan Dohmen. Met 
meer dan 100.000 gebruikers en meer dan 80 medewerkers is de organisatie 
marktleider in Nederland op het gebied van innovatieve thuiszorgtechnologie. 
Focus Cura heeft als missie ouderen en chronisch zieken te ondersteunen om zo 
lang mogelijk thuis te blijven. Het bedrijf ontwikkelt toepassingen zoals geavan-
ceerde alarmering, e-health monitoring en (video)zorg op afstand. 

Focus Cura ontwikkelt haar diensten in nauwe samenwerking met de gebruikers 
om zo optimaal aan te sluiten op hun behoeften en een groot gebruiksgemak te 
kunnen garanderen. Sinds 2012 kent de organisatie ook een eigen Futurelab 
voor de Zorg. Samen met zorgverleners, cliënten en kennisinstellingen probeert 
Focus Cura hier de nieuwste innovaties uit de hele wereld uit. 

10
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enkele iPad teruggekregen. Ruim duizend 

80-plussers communiceren nu regelmatig 

via de iPad met de zorgcentrale of de eigen 

wijkverpleegkundige.”

Het project bij Sensire heeft een olie-

vlekwerking. Dohmen: “Ziekenhuizen 

in de regio kregen ook interesse. Veel 

cliënten van Sensire zijn grootgebruiker 

van de zorg. Ze moeten regelmatig naar 

het ziekenhuis voor routinecontroles. 

Een deel van die controles kan ook op 

afstand worden uitgevoerd. Dat scheelt 

veel heen-en-weergereis. Ook hier geldt 

dat iemand natuurlijk naar het ziekenhuis 

blijft gaan als daar aanleiding voor is.”

De conclusie die Dohmen heeft getrokken, 

is dat veranderingen in de zorg stapje voor 

stapje gaan en dat het niet kan zonder de 

zorgverleners er vanaf het begin bij te 

betrekken. Inmiddels gebruiken zo’n hon-

derdduizend mensen bij 150 instellingen 

toepassingen van Focus Cura.

Een van de aandeelhouders van Focus Cura 

is Medux, een toonaangevende speler op 

het gebied van revalidatiehulpmiddelen 

en revalidatiezorg, en eigenaar van zeventig 

Medipoint-thuiszorgwinkels. Medux, 

een participatie van NPM Capital met een 

omzet van circa 190 miljoen euro, is de 

afgelopen jaren door overnames van onder 

meer Emcart, de MHG Groep, Vitalis en 

Top Care Health Services snel gegroeid. 

Volgens Dohmen versterken Medux, waar 

circa 1800 mensen werken, en Focus Cura 

elkaar. “Door de verbinding van onze 

innovaties met het netwerk van Medux 

wordt het mogelijk toepassingen sneller 

naar de consument en verwijzers te bren-

gen zodat meer mensen, laagdrempelig 

gebruik kunnen maken van de nieuwe 

mogelijkheden.” 

Dat is precies wat minister Schippers wil. 

In haar brief aan het parlement deze zomer 

constateert ze dat veel technologische 

innovaties blijven steken in goedbedoelde 

kleinschalige projecten. Haar doelstelling 

is e-health binnen vijf jaar bereikbaar te 

maken voor acht op de tien ouderen en 

mensen met een chronische aandoening.

Marco Jungschlager, algemeen directeur 

van Medux, ziet de samenwerking met 

Focus Cura als een onderdeel van zijn 

streven meer te zijn dan een leverancier 

van hulpmiddelen. “Innovatieve diensten 

van Focus Cura zijn een mooie aanvulling 

op onze producten en diensten. We willen 

klanten een totaalpakket bieden. We hebben 

hulpmiddelen, we geven advies en klanten 

kunnen op den duur ook bij ons terecht 

voor e-healthzaken.” 

De Medipoint-winkels vormen een belang-

rijke schakel tussen de klant en Medux. 

“De meeste hulpmiddelen koop je niet via 

internet. Die wil je uitproberen. Bovendien 

wil je deskundig advies. Het is maar de 

vraag of je dat krijgt als je een rollator haalt 

bij de bouwmarkt”, zegt Jungschlager.

“De winkels die we hebben kunnen we 

ook inzetten om diensten van Focus Cura 

te demonstreren. We hebben drie vestigin-

gen omgebouwd om beter e-healthtoepas-

singen te kunnen tonen. Die winkels zijn 

ook plaatsen waar vrijwilligers uitleggen 

hoe je met een iPad moet omgaan. Dat 

zorgt weer voor meer aanloop in de win-

kels”, aldus Jungschlager.

Mensen wijzen op de mogelijkheden ziet 

Jungschlager als de grote uitdaging.  

“We verkopen ongewenste producten.  Als 

we aan de doelgroep vragen wanneer ze 

denken dat ze hulpmiddelen nodig hebben, 

Hulpmiddelen wil 

je eerst uitproberen 

voor je ze koopt
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zeggen ze rond hun 75ste. Ze stellen de 

aanschaf het liefst zo lang mogelijk uit.  

Tot ze merken dat hun leven een stuk 

prettiger wordt met een paar eenvoudige 

hulpmiddelen.”

Dat geldt niet alleen voor ouderen. “We 

kunnen ook mensen die een zware operatie 

moeten ondergaan in de aanloop en de 

nazorg hulp bieden. We kunnen zorgen 

dat ze sneller hun normale leven weer 

kunnen oppakken”, zegt Jungschlager, die 

sinds 1992 bij Medux werkt.

Ondanks de hoge verwachtingen over 

de zegeningen van e-health gaan de 

Wat kan er allemaal?
Ouderen en mensen met een chronische aandoening kunnen steeds meer 
zelf de regie in handen nemen. Hierdoor worden ze minder afhankelijk van 
de fysieke aanwezigheid van zorgverleners. De mogelijkheden op een rij:
• Communiceren met de zorgverlener via een videoverbinding 
Patiënten hoeven minder te reizen en minder tijd door te brengen in wacht-
kamers. Voor ouderen is er een goedemorgen/goedenavond-dienst: een 
zorgmedewerker belt via een beeldtelefoon om te vragen of alles goed gaat. 
Voor mantelzorgers is dit ook een uitkomst. 
• Zelfdiagnose en thuismonitoring Hartslag, bloeddruk, suikerspiegel, 
ademhaling, stress. Al dit soort zaken kunnen mensen zelf meten met relatief 
eenvoudige apparaten. De data verzenden ze naar de arts. 
• Medisch dossier Alle gezondheidsgegevens worden op een centrale 
plek opgeslagen. Zowel Microsoft als Apple willen de norm stellen. Het is 
nog de vraag hoe artsen moeten omgaan met meetgegevens verzameld 
met niet-professionele apparatuur.
• Domotica Huizen uitgerust met allerlei technologische hulpmiddelen. 
Denk aan deuren, verlichting en gordijnen die werken met een afstandsbedie-
ning die zowel de patiënt als zorgverleners/mantelzorgers kunnen bedienen.
• Sensoren Een woning kan worden uitgerust met sensoren en camera’s 
op verzoek van de patiënt en zijn familie. Hij weet dat hij in de gaten wordt 
gehouden. Een valpartij hoeft niet te eindigen in een drama.
• Robotica Robots variëren van knuffelrobots voor dementerende ouderen 
tot hulpmiddelen die helpen bij het aantrekken van steunkousen.

Meer weten over het Futurelab voor de Zorg? Ontdek het via 

ontwikkelingen een stuk minder snel dan 

aanvankelijk werd verwacht. “Veel projec-

ten stranden zodra de subsidie stopt”, zegt 

Bultje, die betrokken was bij een onder-

zoek van University Medical Center  

Groningen (UMCG) naar de implementatie 

van e-healthprojecten. “Zelden is na- 

gedacht over het verdienmodel als een 

project op eigen kracht verder moet.” 

Een ander probleem is dat de prikkels in 

de gezondheidszorg vaak nog gebaseerd 

zijn op contactmomenten en niet op 

uitkomsten. “Een maatschap met specia-

listen wordt betaald voor consulten en 

verrichtingen”, zegt Bultje. “Als je met 

behulp van e-health goede resultaten 

behaalt voor je patiënten, maar daardoor 

minder verdient, is de aardigheid er snel 

af.” Minister Schippers heeft toegezegd 

dit probleem aan te pakken door te expe-

rimenteren met een vergoedings- 

systeem gebaseerd op behaalde resultaten.

Bultje verwacht dat bredere toepassing 

van e-health deels zal worden afge-

dwongen door de eindgebruikers zelf. 

“Pas als de gebruikers gaan vragen om 

bijvoorbeeld een videoverbinding met de 

zorginstelling zullen de veranderingen in 

een stroomversnelling komen. Bovendien 

zullen mensen steeds eerder in hun leven 

te maken krijgen met e-health. Denk aan 

vrouwen met jonge kinderen. Bij het 

consultatiebureau zullen ze ook afstappen 

van een boekje waarin je het gewicht van 

je kind met een potloodje moet noteren 

in een grafiek.”

Hoewel her en der frustratie klinkt over 

de moeizame gang van zaken is Nederland 

verder met e-health dan veel andere 

landen. Onder meer omdat overal goede 

internetverbindingen zijn. Wat ook heeft 

geholpen, is dat e-consulten sinds vorig 

jaar worden vergoed door verzekeraars. 

In de meeste andere landen is dat nog 

niet het geval. De Nationale Zorgautoriteit 

heeft bepaald dat een vervolgconsult via 

een videoverbinding wordt gezien als een 

fysiek consult. Voorwaarde is wel dat de 

arts en de patiënt elkaar tijdens de eerste 

afspraak in levenden lijve hebben ontmoet. 

“We merken dat er belangstelling is vanuit 

het buitenland voor onze oplossingen”, 

zegt Dohmen. “Andere landen worstelen 

eveneens met de gevolgen van de vergrij-

zing. Dat betekent dat er kansen zijn voor 

Nederlandse bedrijven om concepten en 

diensten te exporteren. Wij zijn bijvoor-

beeld actief in België en Duitsland. En 

Engeland en Zweden tonen interesse. Ik 

zie verder mogelijkheden in Spanje. Daar 

zit een grote groep Nederlandse ouderen 

die er veel voor overheeft om te worden 

geholpen door Nederlandse medici. Met 

e-health is dat mogelijk.”

De ontwikkelingen 

gaan minder snel 

dan verwacht

De economie van de vergrijzing
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Google, Twitter, Alibaba, Facebook en 
Amazon: het zijn op dit moment dé 
smaakmakers op de internationale aan-
delenmarkt. Wat hebben deze onderne-
mingen gemeen? Het zijn bedrijven die 
hun business case hebben gebaseerd  
op data. Sommige van deze bedrijven 
hebben zelfs jaren achter elkaar grote  
verliezen geaccepteerd om goede databe-
standen over klanten en klantengedrag 
te kunnen opbouwen. In de 21ste eeuw 
zijn data een ‘grondstof ’ geworden en is 
‘datamining’ een vak. 

Deze internationale ontwikkeling heeft echter bij 

bedrijven die van oudsher veel data verzamelen nog niet 

geleid tot een radicale turnaround. Nog steeds zijn bij 

banken en verzekeraars gegevens over klanten, markten 

en resultaten veelal incompleet en verspreid over ver-

schillende afdelingen en - niet per definitie compatibele 

- IT-systemen. 

Naast hobbels in de techniek, ontbreekt het echter ook 

vaak aan de speciale vaardigheden die nodig zijn om 

(Big) Data intern te verzamelen en vanuit de diverse 

domeinen te kunnen verwerken tot bruikbare informatie.  

Banken en verzekeraars hebben duidelijk moeite om 

intern een adequaat klantenprofiel samen te stellen.

Als het gaat om de koppeling van de interne data met de 

extern beschikbare gegevens, blijkt het allemaal nog inge-

wikkelder. Ik vraag mij geregeld af hoe deze instellingen  

op die manier ooit adequaat de zorgplicht naar hun 

klanten kunnen nakomen. Wellicht dat het benoemen  

van een Chief Data Officer (CDO) met invloed op  

de besluitvorming voor de middellange en lange ter-

mijn het tij kan keren. Maar vooralsnog ontbreekt deze 

executive nog aan alle directietafels. 

Wat mij echter nog meer zorgen baart, is het feit dat 

er bij (de meeste) financiële instellingen kennelijk geen 

echte urgentie wordt gevoeld om aan (Big) Data een 

centrale rol toe te kennen. Er wordt veel over gepraat en 

er worden incidenteel projecten opgestart, maar daad-

werkelijke verandering blijft uit. 

In mijn gesprekken met betrokkenen in de financiële sec-

tor merk ik dat velen denken dat het allemaal zo’n vaart 

niet zal lopen en dat het eerder risicovol dan aanbeve-

lingswaardig is om de huidige koers al te rigoureus om te 

gooien. Mijn antwoord luidt dan vaak dat men bij Kodak 

ook dacht dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.

Nog maar enkele jaren geleden bleek met de opkomst 

van Icesave niets zeker te zijn op de Europese markt voor 

financiële diensten. Is de bankvergunning van Google of 

de financial-serviceslicentie voor Facebook een directe 

bedreiging voor onze financiële sector? 

Uit te sluiten is het niet, want we zien bijvoorbeeld  

in China dat de consument niet wacht. Anderhalf jaar 

geleden startte het e-commercebedrijf Alibaba in China  

met Yu’ebao. Het fonds was na één jaar goed voor onge-

veer 60 miljard (!) euro. WeChat van Tencent heeft in 

2014 via Licaitong in de eerste twee maanden online  

6 miljard euro opgehaald. De CEO’s van Alibaba en  

Tencent hebben met Ping An een online verzekeraar, 

Zong An Insurance, opgezet die in december 2013 de  

eerste polissen heeft aangeboden. Eind april 2014 

waren er meer dan 100 miljoen items verzekerd. 

Dit gebeurt dus allemaal in minder dan één jaar tijd  

in China - en de meesten van ons zullen zelfs nog  

nooit gehoord hebben van de winnaars in deze nieuwe 

werkelijkheid. 

Cint Kortmann, 
CEO Quant Base, 
expert op het 
gebied van (Big) 
Data analytics

Opinie

“Omwentelingen gaan - per definitie - niet geleidelijk.  Wie er niet voor 
kiest om adequaat in te grijpen, krijgt vroeg of laat een ‘Kodak-momentje’”

Omwentelingen gaan niet geleidelijk
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De consolidatieslag die al meer dan twee decennia 
gaande was in de internationale baggerwereld, kwam 

in 2003 tot een voorlopig hoogtepunt met de fusie 
tussen baggerbedrijf BHD en het veel kleinere Van Oord 
ACZ. Bij die fusie speelde investeerder NPM Capital een 
doorslaggevende rol. Toenmalig topman Koos van Oord 

kijkt terug op een in veel opzichten complexe, maar 
achteraf uiterst succesvolle operatie.

Investor's journey

14

Fusie 
Van Oord 

ACZ 
en BHD: 

een 
reconstructie

Een hete zomer
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Begin 2003 verkeert de baggerwereld in een moeilijk parket. Een 

substantieel deel van de sleepzuigervloot van de grote internationale 

baggeraars werkt in Singapore aan grote landaanwinningprojecten. 

De werken liggen echter al sinds 2001 stil door conflicten met 

Singapore’s buurlanden over de leveringen van zand. Deze problemen 

zijn in 2003 nog steeds niet opgelost en de baggeraars zijn wanhopig  

op zoek naar ander werk. Daar komt de uitbraak van de tweede 

Irak-oorlog nog eens overheen, met snel dalende beurskoersen en 

onzekerheid over orderportefeuilles als gevolg.

In die heikele periode verneemt de directie van baggeraar Van Oord 

ACZ dat bouwbedrijf BAM zijn baggerpoot BHD geheel of in delen 

in de etalage zet. BHD was in november 2001 ontstaan uit de fusie 

van de HAM (Hollandse Aannemingsmaatschappij), onderdeel van 

de HBG (Hollandse Beton Groep), en Ballast Nedam Dredging. Een 

jaar later werd HBG vervolgens zelf overgenomen door BAM. Voor 

die overname had huisbank ING veel kapitaal verschaft, echter op 

voorwaarde dat BAM op korte termijn afstand zou doen van de 

baggeractiviteiten. 

In de toenmalige marktverhoudingen was baggerbedrijf Boskalis 

met een marktaandeel van 30% de meest voor de hand liggende 

koper. Met minder dan 10% marktaandeel was BHD voor Van Oord 

ACZ op het eerste gezicht een paar maten te groot, zegt Koos Gzn 

van Oord, toenmalig directievoorzitter. Bovendien voer Van Oord 

ACZ al jaren een koers van autonome groei: concurrenten overnemen 

zat niet echt in het DNA van de familieonderneming. 

“Maar”, zegt Van Oord, “we realiseerden ons ook dat dit misschien 

wel eens de laatste kans was om op een rijdende trein te springen. 

We wisten dat gezien de verschuivingen van wereldhandelspatronen 

schaalvergroting in de sector niet te stuiten was. En we waren ons 

ook heel goed bewust van de nadelige effecten die dit op Van Oord 

ACZ als kleinste speler zou kunnen hebben. Daardoor ontstond een 

gevoel van urgentie: het is nu of nooit. Als we onszelf serieus willen 

blijven nemen, dan zijn we aan onszelf verplicht de mogelijkheden 

te onderzoeken.”

Codenaam Navy 

Volgens Van Oord was er veel dat vóór een fusie pleitte. Hij zegt: 

“Met een groter marktaandeel zouden we meer onderhandelings-

kracht hebben. Als we groter zouden zijn, zouden we in joint- 

ventures een sterkere positie hebben. Na de fusie zouden we meer 

productieschepen, een betere geografische positionering, meer 

Een hete zomer
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flexibiliteit in de toewijzing van schepen en lagere mobilisatie- en 

demobilisatiekosten hebben. En last but not least: er werd meer en 

meer expertise van de aannemer verwacht, en om daaraan te kunnen 

voldoen moest je groot genoeg zijn.”

Toch wogen ook de mogelijke risico’s van een fusie, zoals verlies 

van identiteit en flexibiliteit, zwaar. Na uitvoerig familieberaad, 

waarin de voors en tegens van een fusie met BHD op een rij werden 

gezet, werd besloten de onderhandelingen met BAM te openen. Dit 

echter onder drie randvoorwaarden: het bedrijf moest herkenbaar 

blijven voor de familie; Van Oord moest een meerderheidsbelang 

van 51% krijgen en tot slot: een beursgang was uitgesloten. 

Toen het idee van een fusie eenmaal serieuze vormen begon te 

krijgen, was het alle hens aan dek voor de onderneming. Zakenbank 

Kempen & Co werd aangetrokken als financieel adviseur. Het project 

kreeg een codenaam: Ocean. Geheimhouding was immers absolute 

noodzaak. Ook alle partijen kregen hun eigen codenaam. Van Oord 

ACZ heette Vessel, BHD heette Boat, MerweOord heette Marine en 

BAM werd Bob. NPM, al sinds 1978 aandeelhouder van Van Oord 

ACZ, zat aan tafel onder de codenaam Navy. 

Er werd een projectteam gevormd dat opereerde vanuit een gehuurde  

verdieping boven de Coöp supermarkt in Arkel. Van Oord: “Het 

was onze war room. De bewoners van de wijk moeten zich wel 

afgevraagd hebben wat al die mannen, die op de meest vreemde 

tijdstippen met grote tassen in- en uitliepen, aan het doen waren. 

We zaten zo verdekt opgesteld omdat we geen mannen in strakke 

blauwe pakken op ons kantoor in Gorinchem wilden hebben. Alles 

moest immers in het diepste geheim gebeuren.” 

Superdividend

In Arkel werden scenario’s bedacht, kansen en bedreigingen gewogen 

en alle cijfers doorgerekend. De kernvraag was: Waar moest het geld 

vandaan komen om die 51%-positie in de nieuwe fusieonderneming  

te verwerven? BHD was een veel grotere onderneming dan Van 

Oord ACZ en de berekeningen wezen uit dat de waarde van die 

onderneming meer dan het dubbele was dan die van Van Oord ACZ. 

Het was logisch dat BAM die waarde van BHD ook gerealiseerd 

wilde zien. Bovendien had BAM geëist dat het cashgedeelte van de 

transactie zo’n kleine € 300 miljoen zou moeten opleveren. Dat 

bedrag had BAM nodig om zijn hoge schulden te kunnen aflossen. 

Na overleg werd duidelijk dat een eerste stap zou moeten zijn dat 

zowel BHD als Van Oord ACZ grote leningen zouden opnemen om 

daarmee een superdividend te kunnen uitbetalen aan respectievelijk 

BAM, de aandeelhouder van BHD, en aan MerweOord als aandeel-

houders van Van Oord ACZ. Door de ontvangst van zo’n super- 

dividend zou de waarde van BHD voor BAM met een gelijk bedrag 

verlaagd kunnen worden, terwijl MerweOord en NPM door hun 

superdividend middelen in handen kregen om aandelen BHD van 

BAM te kunnen kopen. 

Deze constructie zette behoorlijk wat zoden aan de dijk, maar was 

toch lang niet voldoende om de beoogde 51% te kunnen behalen. 

Daarvoor was niet alleen vreemd vermogen nodig, maar ook nieuw 

eigen vermogen van de kant van MerweOord en NPM.

MerweOord had in die tijd een spaarpot van € 15 miljoen en die 

kon, binnen een verantwoorde bandbreedte, voor de helft worden 

ingezet. Maar daarmee was de deal nog steeds niet rond: er moest 

nog veel meer kapitaal op tafel komen. Er werd dus naar NPM als 

medeaandeelhouder gekeken. 

Van Oord: “Aanvankelijk was het niet helemaal duidelijk welke kant 

NPM op wilde. Maar naarmate de deadline voor een bieding aan 

BAM naderde, werd de toenmalige NPM-directie steeds positiever. 

Uiteindelijk verklaarde ze zich bereid om een bedrag van € 50 mil-

joen nieuw kapitaal in de transactie te steken. Daarvoor zijn we nog 

steeds zeer dankbaar.”

Het was NPM’s grootste bedrijfsinvestering ooit, maar de beslissing 

bleek helemaal te passen in het beleid dat de NPM-directie en SHV 

Investor's journey

De mogelijke risico’s van een fusie, 
zoals verlies van identiteit en 

flexibiliteit, wogen zwaar

Het was NPM’s grootste bedrijfs-
investering ooit, maar het paste 

binnen het beleid van SHV en NPM
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voor ogen hadden. Met € 50 miljoen van NPM en de € 7,5 miljoen 

van MerweOord leek een transactie binnen de randvoorwaarde van 

de 51% voor MerweOord mogelijk te zijn. 

Er werd opnieuw druk gecijferd, maar de berekeningen wezen uit 

dat de zeggenschap van MerweOord met die nieuwe kapitaalstromen 

niet verder reikte dan ongeveer 47%. Er was dus nog steeds een 

tekort van 4% om de gewenste 51% te behalen. 

Genereuze oplossing

NPM kwam toen met een genereuze oplossing. MerweOord zou 

het stemrecht mogen uitoefenen over de ontbrekende 4% van het 

aandelenpakket van NPM én zou het recht van koop hebben om te 

zijner tijd de ontbrekende 4% van NPM te kopen.

Het was een schitterend voorstel, maar, zegt Van Oord lachend, 

natuurlijk ook wel in het belang van de investeringsmaatschappij. 

“NPM en SHV zagen wel brood in deze fusie. Ze realiseerden zich 

ook dat als het op 4% zou blijven steken, die rare kerels van  

Van Oord zouden kunnen zeggen: ‘We doen het toch maar niet,  

we willen per se 51%.’” 

Medio juni werd het indicatieve bod aan BAM overlegd. MerweOord 

en NPM waren bereid voor BHD een bedrag van € 325 miljoen te 

bieden, waarvan € 260 miljoen in contanten en het restant in de 

vorm van een 23%-belang van BAM in de nieuwe onderneming. 

De directie van Van Oord wist dat zij een niet al te hoog bod had 

ingediend en dat er maar een kleine kans was dat het avontuur door 

zou gaan. Al snel bleek dat het bod inderdaad niet goed genoeg was. 

ING kon als ‘leading bank’ van BAM wel instemmen met de voor-

gestelde transactiestructuur, maar de hoogte van het bod was € 100 

miljoen te laag. De bank vroeg om een beter bod.

De familie besloot haar bod echter niet te verhogen. Van Oord: “We 

voelden er op dat moment niets voor om met een hoger bod te 

komen, niet uit onderhandelingstactiek, maar omdat we onzeker 

waren over de markt.” 

Eind augustus kwamen er echter signalen dat BAM opnieuw wilde 

praten. Het leek erop dat de onderhandelingen, die het bouwbedrijf 

in de tussentijd met andere partijen voerde, niets hadden opgeleverd. 

RvB-voorzitter Wim van Vonno liet weten dat hij opnieuw met 

MerweOord en NPM wilde praten, maar dat de prijs toch echt wel 

omhoog moest. Tegelijkertijd droeg hij de oplossing aan om dit 

voor MerweOord en NPM acceptabel en mogelijk te maken. Die 

verhoogde prijs hoefde niet in cash betaald te worden en ook niet 

in een hoger belang van BAM in het aandelenkapitaal van de nieuwe 

fusieonderneming (daardoor zou MerweOord immers steeds  

verder weg raken van de gewenste 51%). Van Vonno bood aan dat 

de verhoogde prijs betaald kon worden in de vorm van preferente 

aandelen met een vast dividendpercentage die geen stemrecht zou-

den bezitten. Die preferente aandelen zouden dan te zijner tijd door 

de gefuseerde onderneming kunnen worden ingekocht. 

Het echte werk

Nieuwe onderhandelingen volgden. Op 11 september kwam  

er een akkoord op hoofdlijnen: BAM zou een prijs van € 395  

miljoen toegekend krijgen, € 70 miljoen meer dan het indicatieve 

bod van juni. Volgens de boekhoudregels van BAM zelf was het bod 

zelfs € 427 miljoen waard. € 260 miljoen zou in contanten betaald 

worden, € 70 miljoen zou in preferente aandelen aan BAM worden 

toegekend en BAM zou 21,5% verkrijgen van de gewone aandelen 

in de nieuwe vennootschap, welke een waarde van € 97 miljoen 

vertegenwoordigden. De geactiveerde goodwill werd bepaald op  

€ 137 miljoen. 

In de periode medio september tot december gingen alle boeken 

open en werden de details uitgewerkt. Het akkoord werd uitonder-

handeld en op 2 oktober werd de Letter of Intent getekend. De dag 

daarna werd de beoogde fusie van BHD en Van Oord ACZ met een 

persbericht wereldkundig gemaakt. Een maand later, op 6 november 

2003, konden alle besluiten in een bijzondere aandeelhoudersver-

gadering aan de MerweOord-aandeelhouders worden voorgelegd 

waarna een officieel en unaniem aandeelhoudersakkoord volgde. 

Op zaterdag 19 december 2003 om 13.50 uur werd vervolgens op 

het kantoor van Houthoff Buruma ten overstaan van een notaris 

getekend. Van Oord NV was geboren.

Voor directievoorzitter Van Oord begon het echte werk pas toen. 

Hij zegt: “Je voelt opluchting als de definitieve overeenkomst is 

getekend, maar dan moet de enorme klus van de daadwerkelijke 

integratie van de ondernemingen nog beginnen. Dat we dat zo snel 

en zorgvuldig hebben kunnen realiseren, daar kijk ik eigenlijk nog 

met de meeste voldoening op terug.”   

Het gefuseerde Van Oord raakte vanaf 2005 in een stroomversnel-

ling en realiseerde vorig jaar een omzet van € 1,641 miljard.  

De onderneming is goed winstgevend en biedt werk aan meer dan 

4000 medewerkers. NPM Capital verkocht haar aandelen in 2011 

aan de familie Van Oord en kon terugzien op een van de meest  

succesvolle participaties in de geschiedenis van het bedrijf.  

Voor deze reconstructie is onder meer gebruik gemaakt van een artikel van 

Els van Weering over de fusie Van Oord ACZ en BHD, met toestemming 

van Van Oord NV. 

Je voelt opluchting, maar de 
enorme klus van de daadwerkelijke 

integratie moet nog beginnen
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Frontsoldaten
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              productontwikkeling

  De kunst van 
       het weglaten

De Leerdamse onderneming VSI 
is wereldwijd bekend om haar 
innovaties op het gebied van 
functionele voedingsrepen voor 
de dieet-, sport-, gezondheids- en 
wellnessmarkten. Henk Jan 
Neerhof, Manager R&D bij VSI, 
geeft al meer dan 15 jaar leiding 
aan de productontwikkeling 
binnen VSI. “Elke reep is in 
zekere zin één grote concessie.”
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Frontsoldaten

“Het lab?” Henk Jan Neerhof schiet even in de lach. “Wij hebben geen 

lab. Wij hebben een keuken.” Hij opent een deur en toont een bescheiden 

ruimte met roestvrijstalen aanrechten, apparatuur en stapels potten en 

pannen. “Hier hebben we in 2013 maar liefst 1700 recepturen uitge-

werkt, voor 160 verschillende klanten. Van die 1700 zijn er 170 daad-

werkelijk in productie genomen, gemiddeld meer dan drie per week.”

Neerhof – van huis uit levensmiddelentechnoloog – en zijn team 
werken permanent aan honderden ‘projecten’.  Want de salesaf-
deling van VSI verkoopt geen repen, maar projecten, zo benadrukt 
Neerhof. “Onze opdrachtgevers leggen bij ons een eisenpakket 
neer, en aan ons is de uitdaging om te kijken of we daaraan kun-
nen voldoen. Alles wat we ontwikkelen, ontwikkelen we op eigen 
kosten en wij beheren te allen tijde zelf de receptuur.”

Het productontwikkelingsproces binnen VSI is opgedeeld in 
drie fasen: een verkennende fase, een ontwikkelfase en tot slot 
een introductiefase. Bij het doorlopen van deze fasen nemen 

de tijdconsumptie en de kosten tegen het einde sterk toe, zegt 
Neerhof. “In de verkennende fase werken we op basis van een 
briefing die sales heeft opgesteld met daarin de recepteisen en 
de commerciële eisen. We maken een inschatting van de moei-
lijkheidsgraad, kijken of er eventueel nieuwe grondstoffen nodig 
zijn en wat daarvan de minimum bestelhoeveelheid is bij de 
leverancier. Ook gaan we na of er problemen kunnen rijzen met 
wet- en regelgeving en proberen we een inschatting te maken 
van de ontwikkelkosten. Dat alles leidt dan tot een globale kos-
tenindicatie voor de klant op basis van een conceptreceptuur.” 

Neerhof: “Soms ketst een project al af in deze fase. Bijvoor-
beeld omdat de klant een heel andere prijs in zijn hoofd heeft 
dan waar wij mee komen. Zo is het een keer gebeurd dat een 
relatief kleine klant graag lupine-eiwit in een reep wilde. Lupine 
geldt echter als allergeen, met als gevolg dat je je complete 
klantenbestand moet gaan informeren dat je vanaf nu een nieuwe 
allergeen in je fabriek verwerkt. De kosten en impact van dat 
traject wogen niet op tegen de commerciële waarde van de 
order, dus hebben we deze klant moeten teleurstellen.”

Reep met visolie 
Als er in de verkennende fase geen beren op de weg worden 
aangetroffen, komt het project in de ontwikkelfase. “Dat betekent 
dat we in de keuken beginnen met monsters te maken op basis 
van de conceptreceptuur”, zegt Neerhof. “En dan wordt het 

spannend. Want we hebben weliswaar heel veel kennis van 
grondstoffen en hoe je die kunt combineren, maar klanten 
willen vaak reepeigenschappen die moeilijk of zelfs bijna niet 
verenigbaar zijn. Om eens wat te noemen: wél een heel hoog 

Je blijft aan de knoppen 

draaien tot het product op 

alle fronten voldoet

We ontwikkelen al onze repen 

op eigen kosten

Lees meer over de productontwikkeling bij VSI via 
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waarin het recept wordt gefinaliseerd, 
de definitieve maatvoering wordt 
bepaald en zo nodig een proefbatch 
wordt gedraaid. Neerhof: “We contro-
leren ook het design van de verpakking 
die de klant aanlevert op wetgeving, 
productievoorwaarden en bepaalde 
claims. Je mag niet zomaar alles roepen 
namelijk.” Daarna kan de reep in  
productie genomen worden. 

Volgens Neerhof is reeptechnologie heel 
eenvoudig. “Je kunt het thuis ook. Het 
is warme stroop gemengd met harde 
ingrediënten dat je tot een ‘deeg’ vormt. 
Na afkoeling wordt het hard en kun 
je het coaten. De uitdaging ligt in de 
nutriële concepten, daar zit ook onze 
unieke kennis. Nogal wat standaardin-
grediënten staan in de voedingswereld 
niet goed bekend: glucose heeft bijvoor-
beeld een negatieve naam vanwege de 
glycemische index. Geraffineerde suiker 
idem. In Turkije wordt alles wat soja 
bevat direct gezien als genetisch gemo-
dificeerd en daar krijg je het dus niet 
geregistreerd. Het draait hier dus deels 
om de kunst van het weglaten, deels 
om de kunst van het toevoegen. Want 
elk nieuw ingrediënt geeft weer nieuwe 
effecten. Je bent nooit uitgeleerd.”

Meer weten over xxx?

eiwitgehalte, maar zonder dat er melk- 
of soja-eiwit gebruikt mag worden. Dan 
moet je dus uitwijken naar bijvoorbeeld 
erwten-eiwit. Maar dat heeft geen prettige 
smaak, dus dan rol je vanzelf in de vol-
gende uitdaging. Heel veel eiwitpoeder 
levert bovendien problemen op met de 
textuur, het mondgevoel zeg maar. En zo 
blijf je aan de knoppen draaien tot het 
product op alle fronten voldoet: voedings-
technisch, lekker van smaak en textuur, 
produceerbaar, betaalbaar voor de klant 
en voldoende lang houdbaar. Elke reep 
is in zekere zin één grote concessie.”

Op de vraag of functionele voedings- 
repen per se lekker moeten zijn, antwoordt 
Neerhof: “Lekker is natuurlijk relatief en 
het ligt eraan waarmee je het vergelijkt. 
We hebben zelfs wel eens een reep met 
visolie gemaakt. Ik vond het zelf niet  
lekker, maar de klant had iets met omega- 
3-vetzuren en was heel tevreden. Een 
bodybuilder die moet kiezen tussen een 
reep of vijf rauwe eieren, zal die reep al 
snel ‘lekkerder’ vinden. Maar hoe dan 
ook, binnen alle functionele eisen waar-
aan we moeten voldoen, proberen we 
elke reep een ‘candybar-beleving’ mee 
te geven. Het product moet hoe dan ook 
‘fun to eat’ zijn.”

Uitdaging ligt in nutriële concepten 
Als Neerhof en zijn team tevreden zijn 
gaat het productmonster inclusief prijs-
indicatie naar de klant. Soms vinden er 
nog kleine wijzigingen plaats op basis 
van de klantfeedback, maar meestal rolt 
het project door naar de introductiefase 

Het is de kunst van 

het weglaten
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Achtergrond
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De BMW-fabriek 
in het Duitse 

Dingolfing heeft 
het productieproces 

aangepast aan de  
oudere werknemers
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Vergrijzing op De werkVloer
De tijD Dringt 
Zes jaar krediet- en schuldencrisis, vrees voor een 

derde recessie en hoge werkloosheidspercentages 

lijken de zorgen over de vergrijzing van Nederland 

even naar de achtergrond te hebben gedrukt. 

Maar het probleem van een snel verouderende en 

krimpende beroepsbevolking is niet verdwenen. 

Een dreigende ‘human capital crisis’ noopt tot 

actie op de werkvloer, zegt Jan Willem Kuenen, 

partner van The Boston Consulting Group.

Sinds 2010 krimpt de beroepsbevolking van 

Nederland. Daarmee zijn we in het oncom-

fortabele gezelschap van een groeiende groep 

industrielanden, waaronder Japan, Duitsland, 

Italië en Polen. En het gaat hard: in de periode 

tot 2030 zal de instroom op de Nederlandse 

arbeidsmarkt 8% afnemen, terwijl de 

uitstroom 34% zal toenemen. Steeds meer 

65-plussers worden afhankelijk van steeds 

minder mensen in de werkende leeftijd: op 

dit moment is die verhouding 1 op 8, maar 

over de komende vier decennia verdubbelt 

dat tot 1 op 4. 

Die werkenden worden bovendien steeds 

ouder. Begin jaren negentig, toen de eerste 

babyboomers met pensioen gingen, was 

de gemiddelde werknemer 36 jaar oud. 

Inmiddels ligt dat gemiddelde op 42 jaar 

en de komende twintig jaar loopt dat op 

tot boven de 47 jaar. De verhoging van de 

pensioenleeftijd en van de participatie van 

55- en 60-plussers versterken het effect van 

de ‘ontgroening’. 

Macro-economisch is vergrijzing problema-

tisch als het aantal werkenden harder daalt 

dan de productiviteit stijgt: de economie 

komt dan onder druk. Op het niveau van 

individuele bedrijven vertaalt vergrijzing zich 

in een tweeledige uitdaging. Op de eerste 

plaats moeten ondernemingen steeds meer 

moeite doen om bij een afnemende instroom 

op de arbeidsmarkt jong talent aan te trekken. 

Dat is een complex probleem, want méér 
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oudere werknemers in huis betekent in eerste instantie een toename 

van de kennis en ervaring waarover de onderneming kan beschikken. 

Die stroomt weer uit als steeds grotere contingenten werknemers de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat heeft een enorme impact. 

Eén pensionering leidt in grotere organisaties tot gemiddeld vijf 

verschuivingen, omdat voor de opvolger weer een opvolger moet 

worden gezocht. Het verlies van kennis en ervaring van de gepen-

sioneerde moet tot diep in de organisatie worden opgevangen.

De tweede uitdaging bestaat eruit dat ondernemingen oudere werk-

nemers langer actief en productief moeten houden. Maar de bedrijfs-

organisatie is doorgaans niet aangepast aan de eisen van die ouder 

wordende medewerkers.

Nederlandse ondernemingen zijn zich deels van deze uitdagingen 

bewust. Uit een breed onderzoek dat een aantal universiteiten vijf jaar 

geleden deed onder bedrijven in het kader van het Europese ASPA-

project (Activating Senior Potential in an Aging Europe) bleek dat 35% 

van de ondervraagde Nederlandse bedrijven een daling van de produc-

tiviteit voorziet als de beroepsbevolking krimpt. Daar staat tegenover 

dat 45% van de ondervraagden erop rekent dat het kennisniveau in de 

onderneming toeneemt.

Sense of urgency

Wat doen bedrijven om zich voor te bereiden op de dreigende 

schaarste aan talent en de vergrijzing van hun personeelsbestand? Nog 

niet zo veel, vindt Jan Willem Kuenen, partner van The Boston Consul-

ting Group (BCG). Hij heeft uitgebreid onderzoek naar het fenomeen 

gedaan en er met een aantal partners enkele spraakmakende internati-

onale rapporten over uitgebracht. 

“Dit is een typisch voorbeeld van een uitdaging die groot is, maar niet 

urgent”, zegt Kuenen. “Ondernemingen zijn ervan doordrongen dat 

er iets moet gebeuren, maar de meeste zijn nog niet veel verder dan 

bespreking en planvorming. Alleen bij de pioniers zie je het begin van 

een integrale aanpak.”

De grote ondernemingen in Nederland geven, in elk geval publieke-

lijk, nog niet de indruk dat zij druk bezig zijn met dit probleem. In 

de ‘people’-paragrafen van de jaarverslagen van grote Nederlandse 

industriële ondernemingen als DSM, Akzo en Philips zijn de sleutel-

woorden ‘engagement’, ‘leadership’ en ‘diversity’, maar er is weinig 

te vinden over de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand in het 

licht van de demografische ontwikkeling. En al helemaal niet over de 

risico’s die daarmee gepaard gaan of (het begin van) een antwoord 

daarop. Als daarop al geanticipeerd wordt, gebeurt het in alle rust: de 

nadruk ligt vooralsnog op beproefde maatregelen als extra verlof en 

taakverlichting. De ‘toolbox’ met ‘tips voor leeftijdsbewust personeels-

beleid’, die met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid is ontwikkeld, wacht geduldig op implementatie. 

Wat voor aanvullende maatregelen kunnen ondernemingen nemen 

om met een vergrijzend personeelsbestand toch concurrerend te 

blijven? Om te beginnen kunnen zij de arbeidsomstandigheden 

aanpassen aan de behoeften van ouderen. Met name in de industrie 

of de bouw kunnen ergonomische aanpassingen de fysieke belas-

ting verlichten – denk aan rijdende gereedschapskisten, krukken op 

plekken waar veel wordt gestaan of speciale schoenen met verende 

zolen om rug en knieën te ontzien. En voor de oudere ogen betere 

verlichting, grotere letters op de beeldschermen en vergrootglazen 

in de werkkasten.

BMW nam al die maatregelen in een experimentele ‘seniorenfabriek’ 

in het Beierse Dingolfing, waarin de autofabrikant twintig miljoen 

euro investeerde. Er is aandacht voor gezond eten in de kantine en voor 

beweging in een goed geoutilleerde fitnessruimte onder fysiotherapeu-

tische begeleiding. Zeker zo belangrijk: BMW heeft het productieproces 

aangepast door de lopende band een derde langzamer te laten draaien 

en door taken vaker te rouleren, zodat dezelfde handelingen niet te lang 

achtereen worden uitgevoerd.

Het productietempo ligt lager, maar volgens BMW zijn de fabricage-

kosten niet gestegen. De autofabrikant gelooft heilig dat de kosten van 

de aanpassingen gecompenseerd worden door verbetering van de  

productiviteit. Reden om het in Dingolfing beproefde concept uit te 

rollen naar andere vestigingen in het kader van het ondernemings-

brede project ‘Heute für Morgen’. “Dat is pure noodzaak gezien het 

nijpende tekort aan geschoolde technici en de daling van het geboor-

tecijfer”, zei verantwoordelijk bestuurslid Frank-Peter Arndt bij een 

presentatie van het project.

Achtergrond

De naDruk ligt op extra Verlof 
en taakVerlichting

BMw naM Maatregelen 
in een experiMentele 

‘seniorenfaBriek’
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De gemiddelde leeftijd van de 150 medewerkers van 
groenteverwerker HAK is 47 jaar. De komende jaren 
gaat dat gemiddelde jaarlijks met een jaar omhoog. 
Hoe houd je die medewerkers vitaal en gemotiveerd 
aan de slag? Zeker in het systeem van drieploegen-
diensten waarin de vers geoogste groenten en fruit in 
glazen potten wordt verwerkt.
Inzetbaarheid is essentieel, zegt CEO Timo Hooge-
boom. “Wij hebben gekozen voor een merkstrategie, 
met producten die duurder zijn en zich daarom voort-
durend in kwaliteit moeten onderscheiden. Die kwali-
teit kunnen wij alleen borgen met mensen die weten 
wat daarvoor nodig is en die zich bij merk en product 
betrokken voelen.”
Werk aan de winkel dus voor P&O-manager Femke 
Berendsen. Zij leidde in 2012 een breed onderzoek 
dat fungeert als nulmeting voor een aanpak. Het richtte 
zich op fysieke belasting en gesteldheid en vroeg de 
medewerkers naar hun leefgewoonten en, voor wie in 
de productie werkt, specifiek naar de belasting van 
nachtdiensten. 
De eerste maatregel was de introductie van gezonde, 
lekkere en betaalbare HAK-maaltijden in de kantine, 
die zowel overdag als ’s nachts geserveerd worden. 
Daarnaast is een verbeterplan van de fysieke belas-
ting ingezet, dat alle stappen in de bedrijfsprocessen 
doorloopt om te zien waar die verlicht kunnen worden. 
In de productie maakt HAK gebruik van roulatie op 
arbeidsplekken, wat de medewerkers meer afwisseling 

HAK kiest individuele aanpak
oplevert en voor het bedrijf de borging van kennis en 
kunde en onderlinge vervangbaarheid.
HAK heeft daarbij een individuele benadering van vi-
taliteit en inzetbaarheid gekozen. De ene 60-jarige is 
immers de andere niet, zegt Berendsen. Die individu-
ele benadering wordt ondersteund door een gedrags-
matige aanpak. Onder het motto ‘ziekte overkomt je 
en verzuim is een keuze die je met je leidinggevende 
overlegt’, zijn de ploegen getraind hoe zij hiermee 
kunnen omgaan. “Zij zien onder ogen wat de gevol-
gen zijn van verzuim voor de kwaliteit van het product 
en voor elkaar, en bespreken hoe zij verzuim kunnen 
voorkomen of als dat niet lukt, hoe zij dat kunnen 
opvangen”, constateert Berendsen. “Dat werkt: het 
verzuim is gereduceerd, van 5,4% in augustus 2013 
naar 2,4 % in augustus van dit jaar.”
Is het personeel van HAK daarmee duurzaam inzet-
baar? “Op korte termijn wel,” zegt Hoogeboom, 
“maar op langere termijn zullen we ons beleid verder 
moeten aanpassen als medewerkers gestaag ouder 
worden.” In samenwerking met de ondernemingsraad 
zet HAK een vervolgtraject in op individueel maat-
werk. Bovendien dient zich over een jaar of tien een 
pensioneringsgolf aan.
Hoogeboom: “Het is work in progress. Wij zijn tevre-
den met de eerste stappen en resultaten, maar realise-
ren ons dat een bedrijf met een kwaliteitsmerk in zijn 
leeftijdsbestendig beleid actief de regie moet nemen.”

Verzuim HAK BV 2011-2014 Voortschrijdend verzuim
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Start aanpak

Andere kijk op carrièreverloop 

In fysiek zware beroepen gaan de alarmbellen van de vergrijzing van-

zelf af. Ouder wordende werknemers zullen in toenemende mate uit-

vallen en verzuimen als er niets aan de belasting wordt gedaan. Maar 

er is in alle sectoren méér nodig dan ergonomische maatregelen, extra 

verlof of taakverlichting om oudere werknemers gemotiveerd aan het 

werk te houden, zegt Jan Willem Kuenen. 

“We moeten anders gaan denken over carrièreverloop. We zijn gewend 

te denken in verticale stappen, maar met het oog op een groeiend 

bestand aan ouderen verdienen horizontale bewegingen meer aan-

dacht. Geen promotie, maar inzet van de kennis en ervaring op een 

andere plaats en voor een andere taak.” Die nieuwe uitdaging en de



26

Verdieping: lees meer over de impact van vergrijzing via 

waardering voor kennis en ervaring die daaruit spreekt, motiveert net 

zo goed. Zeker voor ouderen, voor wie - zoals uit onderzoek blijkt - 

waardering zwaarder weegt dan geld. 

De onderneming geeft zo een nieuwe impuls aan de actieve betrok-

kenheid van een oudere medewerker, zonder de sprong in loonkosten 

die daar in het klassieke carrièreverloop bij hoort. Maar deze active-

rende personeelsontwikkeling kost wel tijd en aandacht. Die vereist 

een scherp inzicht in de mogelijkheden van elke medewerker en hoe 

en waar die ingezet kan worden. Aanvullende scholing en opleiding 

kunnen nieuwe mogelijkheden scheppen. De functiewisseling moet 

worden begeleid en de opvolging moet worden geregeld. 

Al die inspanningen zijn de moeite waard: de onderneming plukt zo 

de vruchten van de groeiende kennis en ervaring die zij als gevolg van 

de vergrijzing in huis heeft. Door de beschikbare vaktechnische erva-

ring beter in te zetten en werknemers optimaal te motiveren zonder 

daarbij de loonkosten automatisch met de leeftijd op te laten lopen, 

verhoogt de onderneming haar productiviteit. Dat is een absolute 

voorwaarde om op wereldwijd concurrerende markten mee te komen. 

Luxeautofabrikant BMW laat zien dat dit mogelijk is. Chipfabrikant 

ASML en de Nederlandse agrarische sector hebben een voorsprong 

in productiviteit waarmee zij dat kunnen. Leveranciers van producten 

of diensten die er niet in slagen om hun productieproces productief 

genoeg te maken, zullen met een vergrijzend personeelsbestand niet 

mee kunnen komen.

 

First mover advantage

Na de krediet- en schuldencrisis dreigt nu een ‘human capital crisis’, 

constateert Kuenen. We gaan dus de komende tijd meer horen over 

vergrijzing op de werkvloer en vooral meer actie zien. Ondernemingen 

kunnen daar maar beter eerder dan later op inspelen. Ook op de markt 

voor talent, kennis en ervaring geldt dat wie het eerst komt, het eerst 

maalt. Pioniers in leeftijdsbestendig personeelsbeleid zullen niet alleen 

hun oudere werknemers langer actief en betrokken houden, maar zij 

zullen ook naam maken als vooruitstrevende en vooruitziende werk-

gevers. En dat trekt talent van alle leeftijden aan.

er Dreigt nu een ‘huMan 
capital crisis’, onDerneMingen 

kunnen Daar Beter eerDer 
Dan later op inspelen

Achtergrond
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world of 
meters 

Ve e l  5 0 - p l u s s e r s 
z i j n  k a p i t a a l k r a c h t i g , 

m a a r  s c h e e r  d e z e 
d o e l g r o e p  n i e t 
o v e r  é é n  k a m

B r o n :  5 0 +  w i n k e l i d e e ë n ,  r a b o b a n k  n e d e r l a n d

2,9 miljoen vijftigplussers
- gestopt met werken
- hypotheek al geheel of 
  gedeeltelijk afgelost
- goed pensioen opgebouwd
- veel vrije tijd & een relatief 
 hoog besteedbaar inkomen

Gouden Genieters

2 miljoen vijftigplussers
- actief op de arbeidsmarkt
- minder vrije tijd
- relatief goed inkomen
- worden gouden genieters
 na pensionering

Zilveren 
Werkenden

0,7 miljoen vijftigplussers
- niet (meer) actief op de 
 arbeidsmarkt of zijn het 
 nooit geweest
- WAO met evt. beperkt pensioen
- relatief weinig te besteden
- veel vrije tijd

Bronzen Senioren

Lees het volledige rapport via

27
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Inkoop

bottom
line
Sinds anderhalf jaar maken vrijwel alle participaties 
van NPM Capital gebruik van een gezamenlijk 
inkoopplatform. Dat platform is een initiatief 
van moederbedrijf SHV Holdings en biedt de 
deelnemende ondernemingen inkoopvoordelen 
die oplopen tot vele honderdduizenden euro’s per 
jaar. SHV Company Secretary Joost van Klink en 
Projectcoördinator Marijke Tollenaar over waarde 
toevoegen door kostenbesparing. 

Het per auto bereiken van het hoofdkantoor 

van SHV Holdings blijkt op dinsdagochtend  

geen sinecure: de gemeente Utrecht brengt 

het water terug in de Catharijnesingel en  

de werkzaamheden zijn in volle gang. Op de  

kamer van Joost van Klink is van de bouw-

hectiek echter niets te merken. Van Klink, 

al ruim vijftien jaar Company Secretary bij 

SHV, vertelt kort de geschiedenis van het 

grootste familiebedrijf van Nederland, waar-

bij hij de nadruk legt op de bewuste keuze 

voor diversificatie. De zes bedrijfsactivitei-

ten - handel en distributie in lpg en her-

nieuwbare energie (SHV Energy), exploratie 

en productie van olie en gas (Dyas), zwaar 

hijswerk, transport en maritieme dienstver-

lening (Mammoet), technische groothandel 

en onderhoud (ERIKS), het leveren van 

propaangas (Primagaz) en het participeren 

in ondernemingen (NPM) - hebben weinig 
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We maken  
allemaal gebruik  
van dezelfde  
non-core items om 
business te doen

Lead buyers 
De eerste stappen op weg naar gezamenlijke 

inkoop waren zo succesvol dat het aantal 

categorieën in sneltreinvaart groeide: 

er bleek, zo zegt Van Klink, veel meer te 

kunnen dan aanvankelijk voor mogelijk 

was gehouden. Zeker toen SHV Holdings 

besloot om ook NPM Capital te benaderen 

met de vraag of meeliften voor hun partici-

paties mogelijk interessant zou kunnen zijn. 

Van Klink: “Er was aanvankelijk wat koud-

watervrees bij NPM Capital, maar die vrees 

bleek achteraf onterecht, want er was van 

meet af aan zeer veel belangstelling voor dit 

initiatief bij de NPM-bedrijven.” 

Om de grote toeloop in goede banen te 

leiden stelde SHV Holdings een aparte 

tot geen overlap met de core business en bieden 

daarmee ook weinig mogelijkheden tot het 

creëren van synergie.  

“Tegelijkertijd”, zegt Van Klink, “maken ze 

allemaal gebruik van dezelfde non-core items 

om hun business te doen: ze gebruiken 

allemaal elektriciteit in hun kantoorge-

bouwen, kopen allemaal vaste en mobiele 

telefonie in en maken allemaal gebruik van 

uitzendkrachten. Op een zeker moment 

zijn een aantal facilitair managers dus om 

de tafel gaan zitten om te kijken of ze niet 

wat samen konden doen.” Volgens Van Klink 

is dat minder voor de hand liggend dan het 

lijkt, want bedrijven zijn nu eenmaal sterk 

gefocust op de kernactiviteiten en weinig 

geneigd te kijken naar uitgaven daarom-

heen. “Terwijl elke euro die je dáár bespaart 

meteen bottom line is, en dat jaar in, jaar 

uit”, aldus Van Klink. 
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Inkoop

projectmanager aan voor de NPM-partici-

paties, de van Staples afkomstige Marijke 

Tollenaar. Zij organiseerde begin 2013 een 

eerste meeting. Tollenaar: “We hebben toen 

onze inkoopprincipes uitgelegd en duidelijk 

gemaakt dat er wat ons betreft zeker geen 

sprake is van gedwongen winkelnering. 

Iedere organisatie is vrij om mee te doen of 

kan ervoor kiezen alleen mee te doen binnen 

bepaalde categorieën.” Volgens Tollenaar 

is de professionaliteit van de gezamenlijke 

inkoop geborgd door goed te kijken naar 

de specifieke kwaliteiten bij de diverse 

inkooporganisaties. Ze zegt: “Wat voor de 

een ‘non-core’ is, ligt voor de ander vlak 

op hoog niveau zaken. Dan ligt het voor 

de hand om de inkoper van ERIKS tot lead 

buyer van deze categorie te maken. Kortom, 

iedere deelnemer profiteert van de ervaring 

en contacten van een grote gebruiker en 

krijgt daarmee condities die hij zelf nooit 

had kunnen bedingen.” 

Win-win
Volgens Tollenaar leidt deze aanpak ook tot 

een groot draagvlak bij de inkooporganisa-

ties, omdat zij direct betrokken zijn bij de 

gezamenlijke inkoop en zich aangesproken 

voelen op hun competentie. “Als SHV Hol-

dings coördineren we eigenlijk alleen maar. 

Het zijn de deelnemende organisaties die 

het echte werk doen”, aldus Tollenaar.

Het gezamenlijke inkoopplatform wordt 

Iedere deelnemer 
profiteert van de 
ervaring en 
contacten van een 
grote gebruiker

bij de ‘core’. Wijzelf versturen bijvoorbeeld 

nauwelijks pakketpost, maar een bedrijf als 

ERIKS wel. Zij hebben dus al een groot-

volumecontract met TNT Post en doen daar 
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sinds vorig jaar ondersteund door een 

webportal met daarop de diverse catego-

rieën, de afgesloten raamcontracten, de 

aangesloten deelnemers en leveranciers en 

ondersteunende documentatie zoals voor-

beeldbrieven en presentaties. Tevens kunnen 

inkoopmanagers via het webportal contact 

leggen met collega’s en expertise delen. 

“We zoeken naar een langetermijn-win- 

winsituatie met de leveranciers”, aldus Van 

Klink. “Dus niet alleen kijken naar de laag-

ste prijs, maar ook naar service en gemak. 

We willen ook liever niet elk jaar met 

leveranciers om de tafel zitten om opnieuw 

te onderhandelen, dus contracten hebben 

meestal een langere looptijd van drie jaar. 

Daarnaast proberen we om tot een zekere 

standaardisatie aan de vraagzijde te komen, 

want ook dat heeft veel invloed op de 

inkoopcondities.” Als ‘next step’ willen Van 

Klink en Tollenaar toe naar verduurzaming 

van de inkoop. “We geven leveranciers nu 

al mee: dit zijn de huidige condities, maar 

hou er rekening mee dat we over drie jaar 

duurzaamheid zwaarder gaan meewegen in 

de uitvraag”, aldus Tollenaar. 

Bij het afscheid zegt Van Klink: “We zijn 

heel blij met de deelnemende onderne-

mingen. NPM Capital probeert waarde toe 

te voegen aan haar participaties, en kosten 

helpen besparen is één manier om dat te 

doen. Hoogwaardige inkoop draagt sterk bij 

aan de winstgevendheid van organisaties.”   
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Een wereldwijd 
puzzelspel
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Operational Excellence

Hij is de dag ervoor van vakantie 

teruggekomen en dus stond Arnout de 

Hair vandaag iets over zevenen op de 

werkplaats naast de Amsterdamse RAI. 

“De voormannen beginnen daar om half 

acht voor de IBC beurs en ik wilde even 

poolshoogte nemen en een paar handen 

schudden.”

Het illustreert de betrokkenheid van De 

Hair bij ‘zijn’ mensen die bij nacht en ontij 

en vaak onder grote tijdsdruk bezig zijn 

om containers vol materialen om te tove-

ren tot hoogwaardige evenementlocaties 

en zalen voor elke denkbare toepassing. 

Zichtbaar trots toont hij de foto’s van een 

zojuist ‘turn key’ opgeleverde accommo-

datie voor Meydan, een onderneming 

gelieerd aan de emir van Abu Dhabi die 

onder meer actief is in het organiseren 

van paardenraces. Te zien is een soort 

koninklijke lounge met een marmeren 

badkamer, een restaurant, een strak 

gestileerde ontvangstruimte en een fraai 

aangekleed terras. Van de originele tent 

is geen spoor meer te bekennen. 

“Meydan wilde een verplaatsbare, high 

quality ontvangstlocatie die wereldwijd 

kon worden ingezet voor wedstrijden als 

de Dubai Crown Prince Endurance Cup”, 

zegt De Hair. “We zijn weken met ze in 

gesprek geweest en op vrijdagmiddag 

kregen we groen licht. Diezelfde avond 

nog is het papierwerk uitgegaan en zijn 

alle verloven ingetrokken. Ons warehouse 

in Bree moest, een Belgische nationale 

feestdag ten spijt, gewoon open en ook 

moesten we overnight nog een unit uit 

Engeland halen. Zaterdagochtend half 

acht zijn we in Apeldoorn gestart met 

bouwen. Zondag gingen de toeleveran-

ciers erin en de vrijdag daarop hebben 

we de zaak opgeleverd. De race was 

afgelopen weekend en vandaag breken 

we het complex weer af. Het was een 

rollercoaster tussen alle hectiek door, 

maar we hebben het gered.” 

Goede naam
Avonden en weekenden doorwerken is 

in het drukke seizoen heel normaal voor 

de medewerkers van De Boer. “Met een 

9-tot-5-mentaliteit kom je in dit bedrijf 

niet ver”, zegt De Hair. “Het is eerder 

24/7 wat we zoeken.” Die cultuur van 

maximaal flexibele en betrokken mede-

werkers, in combinatie met een zeer 

geavanceerd SAP-systeem vormen teza-

men de basis voor de goede naam die 

De Boer in binnen- en buitenland heeft, 

weet De Hair. 

De tenten van De Boer zijn internationaal een begrip. Al dekt 
het woord ‘tent’ doorgaans nauwelijks de lading - de tijdelijke 
accommodaties die de Noord-Hollandse onderneming overal 
ter wereld neerzet, benaderen in kwaliteit en comfort permanent 
vastgoed. Na jarenlang sleutelen aan de logistieke processen is 
De Boer inmiddels een toonbeeld van ‘operational excellence’. 
En die is, zegt CEO Arnout de Hair, geborgd in de cultuur, de 
systemen, maar bovenal in de mensen.  

Het was een rollercoaster, 
maar we hebben het gered

Arnout de Hair

Bekijk de Farnborough International Airshow via

De Boer Structures ging over van decentrale opslag naar centrale opslag en planning. Alles wordt nu centraal vanuit het warehouse in Bree geregeld
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“We hebben het afgelopen decennium 

een aantal beslissingen genomen die 

heel goed hebben uitgepakt”, zegt hij. 

“De eerste was om van decentrale 

opslag en planning over te stappen naar 

centrale opslag en planning. Voorheen 

hadden we overal tenten liggen en kon 

het voorkomen dat iemand in België 

een transport naar Duitsland aan het 

plannen was en iemand in Duitsland op 

hetzelfde moment een transport naar 

België. Nu wordt alles centraal vanuit 

ons warehouse in Bree geregeld. Daar 

zitten specialisten die zo’n spoedklus als 

voor Meydan in een paar uur ingepland 

hebben, inclusief het contracteren en 

inroosteren van de toeleveranciers van 

elektra, vloerbedekking, verwarming en 

airconditioning, noem maar op.” 

Een tweede logistieke optimalisatieslag 

maakte De Boer in de ‘reverse logistics’, 

namelijk door het uitleveren van nieuwe 

tenten en het terugnemen van gebruikte 

tenten los te koppelen. “Vroeger stonden 

hier lange rijen met trucks die spullen 

kwamen terugbrengen. Die werden dan 

gelost, en vervolgens weer beladen. Nu 

zetten we de beladen aanhangers klaar 

op een parkeerterrein. De chauffeur laat 

daar de aanhanger met retourspullen 

achter en pikt zelf een nieuwe lading op. 

Zo hebben we steeds een paar dagen 

speling in het uitleveren en kunnen we 

zorgvuldig en zonder tijdsdruk laden en 

lossen”, aldus De Hair. 

IJzeren voorraad
Om duidelijk te maken wat de logistieke 

uitdagingen zijn waar De Boer dagelijks 

voor staat, geeft De Hair een voorbeeld. 

“Stel dat je vandaag begint met het bou-

wen van 80 tenten voor de Vierdaagse. 

Dan is een deel van die tenten gisteren 

nog in gebruik geweest bij een bedrijfs-

feest in Amsterdam. En na de Vierdaag-

se gaan er direct 20 tenten terug naar 

ons centrale warehouse, maar worden er 

vanuit Nijmegen ook 5 naar Lowlands in 

Biddinghuizen, 10 direct naar Duitsland, 

5 naar Frankrijk en misschien 15 naar 

Engeland gestuurd. Het is één groot 

wereldwijd puzzelspel, waarbij je probeert 

een maximale bezetting te creëren met 

zo weinig mogelijk vervoersbewegingen.”

Op de vraag of er dan wel tijd is voor 

onderhoud en schoonmaak antwoordt 

De Hair dat dit veelal op locatie gebeurt  

– al is er in Bree wel altijd een ‘ijzeren 

voorraad’ van kwetsbare onderdelen 

zoals deuren. “Je kunt van een tent  

die een aantal dagen op een popfestival 

heeft gestaan niet zonder meer aannemen 

dat die zonder krasje, deukje of graffiti- 

tag terugkomt. Logistiek gezien is het 

eleganter om zonder tussenvoorraden te 

werken, maar voor ons kan het eigenlijk 

niet anders.” 

De meest prestigieuze opdracht voor 

de onderneming is de Farnborough 

International Airshow die een week 

duurt en om het jaar in Engeland wordt 

georganiseerd. Daar bouwt De Boer in 

vier maanden tijd maar liefst 100.000 

vierkante meter aan tijdelijke accommo-

daties op, die meestal zijn opgebouwd 

uit vele geschakelde basismodules. 

Wie bedenkt dat een basismodule van 

5 meter lengte tussen de 15 en 175 

verschillende soorten onderdelen bevat, 

afhankelijk van de complexiteit van het 

model, krijgt een idee van de logistieke 

uitdaging van een dergelijke opdracht. 

“Temeer”, zegt De Hair, “omdat alles wat 

je bouwt, ook weer terug moet. Alles 

heb je twee keer in je handen, alles 

moet je schoonmaken, onderhouden, 

repareren, en dat moet je blíjven doen 

om je kwaliteit op peil te houden. Wist je 

dat we hier jaarlijks 2,7 miljoen vierkante 

meter pvc-zeil schoonmaken en opnieuw 

labelen? Dat is een immense oppervlakte 

- en toch gaat er maar een paar keer per 

jaar iets mis.”

Mond-tot-mond
De Hair benadrukt dat operational excel-

lence wat hem betreft niet alleen over 

de logistiek gaat. “Alles moet kloppen 

en alles moet op hoog niveau zijn. Ook 

je marketing en sales moeten excellent 

zijn, anders krijg je de klus niet”, zegt hij. 

Lachend: “Maar het is wel zo dat onze 

spontane naamsbekendheid zo groot is 

dat sales hier een van de gemakkelijkere 

disciplines is. Veel klanten weten ons 

spontaan of op basis van mond-tot-

mondreclame zelf te vinden.” 

Met één centraal 
warehouse hebben we 

veel beter overzicht

We maken jaarlijks 
2,7 miljoen vierkante meter 

pvc-zeil schoon

De Boer Structures ging over van decentrale opslag naar centrale opslag en planning. Alles wordt nu centraal vanuit het warehouse in Bree geregeld
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All in the family
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“Ondernemerschap 
gedijt bij het vertrouwen 

van aandeelhouders”

NileDutch begon als een avontuur van ‘twee wilde jongens’ in het verschepen van 

rollend materieel naar Egypte en West-Afrika. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van 

de 25 grootste containermaatschappijen wereldwijd. NPM Capital ondersteunde de 

ontwikkeling als minderheidsaandeelhouder, niet zozeer met kapitaal, maar vooral met 

structuur in het ondernemerschap, zegt co-founder en CEO Wim van Aalst.

“Van het idee dat we op enig moment tijd 
zouden krijgen voor tennis en andere leuke 
dingen is weinig terechtgekomen, maar 
verder is het ondernemen aardig gelukt. 
Wij hebben sinds 1980 een mooi bedrijf 
opgebouwd met 600 medewerkers, 17 kan-
toren en 39 agentschappen wereldwijd en 
een omzet van ruim 400 miljoen euro. Een 
echt familiebedrijf. Met mijn partner van 
het eerste uur, die zich uit de bedrijfsvoering 
heeft teruggetrokken, houd ik nog steeds de 
meerderheid van de aandelen.
Wij kwamen elkaar 35 jaar geleden tegen in 
een truckerscafé in Rotterdam. Wij waren 
jong, ambitieus en niet happy in onze 
toenmalige job. Wij hebben niet veel tijd 
besteed aan businessplannen. In ons werk 
in de transportsector hadden we het idee 
opgevat dat we geld konden verdienen aan 

het verschepen van gebruikte auto’s naar 
Afrika, en dat zijn we gaan doen. We deden 
toen vooral zaken met Egypte, vandaar de 
naam NileDutch.”

Hoe kwam u aan kapitaal?
“Dat hadden we niet nodig. Nou ja, we 
moesten bij de bank zeuren om onze 
hypotheek te verhogen zodat we de destijds 
verplichte 35.000 gulden aandelenkapitaal 
konden storten. Maar voor het overige 
financierde de business zichzelf. De gebruikte 
auto’s die wij verscheepten werden vooruit-
betaald, terwijl wij onze leveranciers na zes 
weken betaalden.

Dat is door de jaren heen in wezen zo geble-
ven. Overnames zijn voor ons nooit aan de 
orde geweest: wij zijn stap voor stap 
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bank, maar waarvoor we geen vers aandelen-
kapitaal nodig hadden.”

Als u het kapitaal niet nodig 
had, waarom dan toch een 
outside-aandeelhouder aan 
boord gehaald?
“Door persoonlijke omstandigheden. Wij wil-
den een deel van ons bezit te gelde maken en 
hebben toen 35% van de aandelen aan NPM 
Capital verkocht. Wij hadden vertrouwen in 

op eigen kracht gegroeid. Onze investe-
ringen hebben wij altijd uit de cashflow 
kunnen financieren, ook toen we besloten 
een eigen vloot op te bouwen. Eerst waren 
dat tweedehandsschepen uit de Oekraïne 
die we huurden en die tegen de eeuwwis-
seling in de verkoop kwamen: die kochten 
we uit defensieve overwegingen met eigen 
middelen. Inmiddels hebben we ook vier 
nieuwbouwschepen besteld waarvoor we wel 
een hypotheeklening moesten sluiten bij de 

NPM, omdat zij niet per se de macht en de 
meerderheid eisten en omdat zij bereid waren 
voor onbepaalde tijd deel te nemen. NPM 
kwam in 1998 aan boord en zit er nog steeds: 
het is een loyale aandeelhouder gebleken.”

Wat heeft die participatie de 
onderneming opgeleverd?
“Structuur. Wij waren toch een beetje wilde 
jongens. Wij runden de onderneming naar 
bevind van zaken, zoals het ons uitkwam. 

All in the family
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NPM Capital heeft ons geholpen om te 
structureren en meer beleidsmatig te werk te 
gaan, op basis van expliciete doelen en heldere 
afspraken. Vanuit die structuur hebben we 
meer inzicht en overzicht gekregen en daar-
mee meer rust in de onderneming.”

Beperkt dat uw 
ondernemingsvrijheid?
“Structuur houdt nog geen beperking in. In 
tegendeel: NPM Capital heeft altijd groot 

vertrouwen getoond in ons ondernemerschap 
en onze kennis van de markt. Dat werkt 
omdat wij heel open zijn naar elkaar, regel-
matig formeel en informeel overleggen en 
alle relevante informatie delen. Zij zitten aan 
tafel, maar niet op de stoel van de bestuurder.
Die ruimte heb je nodig, zeker in onze 
business. De containervaart op Afrika is een 
concurrerende business waarin je de kansen 
moet grijpen die zich aandienen. Je moet 
pragmatisch en opportunistisch te werk 
gaan en je aanpassen aan de ontwikkelingen 
in de markt.
Zo zakte onze handel met Egypte al in het 
midden van de jaren tachtig in en besloten 
we onze focus naar de westkust van Afrika te 
verleggen. Wij gingen in plaats van rollend 
materieel steeds meer containers verschepen. 
En we verschoven van trampvaart naar gere-
gelde lijndiensten: we varen nu met een vaste 
frequentie van havens in Azië, Zuid-Amerika 
en Europa naar zeven Afrikaanse havens.
Om minder afhankelijk te worden van de 
volatiele chartermarkt besloten we eigen 
schepen te kopen. Wij zijn begonnen met 
tweedehands en vervolgens, toen de markt-
omstandigheden daar gunstig voor waren, 
ook nieuw gebouwde schepen.
Dat kun je allemaal niet vooraf verzinnen 
en voorbereiden. Het zijn omstandighe-

den, kansen en risico’s die zich aandienen. 
Daar kun je alleen alert op reageren als je 
aandeelhouders vertrouwen hebben in je 
ondernemerschap.”

Geeft de focus op Afrika een 
concurrentievoordeel?
“Afrika is een bijzondere markt waar je je 
weg moet kennen om er goed zaken te kun-
nen doen. Onze kracht ligt in de kennis van 
de markten, de haven en vooral de mensen 
ter plaatse. Wij hebben zeven eigen kantoren 
en tientallen agentschappen in dertien 
verschillende Afrikaanse landen. Van daaruit 
hebben we goed zicht op de intercontinenta-
le handelsstromen.
De landen en de handel worden overigens 
wel toegankelijker. Havens worden uitge-
baggerd, faciliteiten verbeterd en geprofessi-
onaliseerd. Het voordeel van ons bestaande 
netwerk, lokale aanwezigheid, jarenlange 
ervaring en kennis van de markt blijft, maar 
wordt minder uniek. Dat doet niet af aan de 
naam en reputatie die wij hebben. Wij stellen 
de klant voorop en alles is erop gericht om 
onze klant zo goed mogelijk persoonlijk te 
bedienen. Als NileDutch – the Africa  
Connection blijven wij ons onderscheiden 
op de snelgroeiende Afrikaanse markt.”

De containervaart op  
Afrika is een concurrerende  
business waarin je de  
kansen moet grijpen die 
zich aandienen



40

The economic capital of ... Turkije
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Gentrification in 
Cihangir
De wijk Cihangir in Istanbul 

ligt op een heuvel met fraai 

uitzicht op de Bosporus. Tot 

halverwege de 20ste eeuw 

woonden er veel Joden en 

Grieken. Vanaf de jaren vijftig 

namen migranten uit Anatolië 

hun plaats in. In de jaren 

tachtig en negentig werd 

Cihangir populair bij kunste-

naars en intellectuelen, die 

zich aangetrokken voelden tot 

de nostalgische ambiance en 

historische gebouwen uit de 

late 19de eeuw. Ook onderne-

mers ontdekten de charmes 

van Cihangir. De samenstelling 

van de bevolking in de buurt 

veranderde snel: goed verdie-

nende nieuwkomers verdron-

gen de lagere inkomensgroe-

pen, een proces dat wordt 

aangeduid als gentrification. 

De almaar stijgende vastgoed-

prijzen en het duurdere leven 

in de buurt trokken nog meer 

welgestelden aan. Het uiterlijk 

van de 19de-eeuwse huizen 

bleef bewaard als statussym-

bool, maar achter de gevels 

werden de appartementen 

ingrijpend verbouwd. Inmid-

dels staat Cihangir in de media 

bekend als ‘De Cihangir-repu-

bliek’. Het is een wereld op zich 

van muzikanten, modeontwer-

pers, kunstenaars, journalisten, 

hoogleraren en schrijvers, terwijl 

er ook weer een kleine groep 

niet-islamitische bewoners te 

vinden is. Het grote aanbod aan 

trendy cafés en restaurants 

vergroot de aantrekkingskracht 

van de buurt. 

Bronnen: Nil Uzun/geografie.nl, foto door Moyan Brenn

Vind de beste tips voor eten in Istanbul via
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Waarom wij investeren in ...

Het investeringsteam van 
NPM Capital, waaronder Paul 

Bisseling (foto), tekende 
onlangs een overeenkomst 

om onderwijsdienstverlener 
Iddink Groep over te nemen
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Digitaal
leren
Excellent onderwijs is cruciaal voor een maatschappij die steeds meer 
evolueert naar een kenniseconomie. Hoewel vrijwel iedere weldenkende 
burger dit zal beamen, geldt juist de onderwijssector als een van de meest 
behoudende van ons land en komen echte vernieuwingen er maar moeizaam 
van de grond. Volgens Paul Bisseling, associate bij NPM Capital, is dat echter 
een kwestie van tijd. “De toekomst is aan persoonlijk adaptief leren en we 
staan aan de vooravond van een revolutie in onderwijstechnologie.”

Vanwaar de interesse van NPM Capital in de onder-

wijssector?

“Om te beginnen investeert NPM Capital  

graag in markten in transitie. Een goed 

voorbeeld daarvan is de gezondheidszorg, 

waar we met NPM Healthcare hebben 

gezorgd voor een platform dat zich richt 

op initiatieven die leiden tot meer kwaliteit 

en efficiency in de zorg. Het onderwijs is 

een vergelijkbare sector, met eveneens een 

grote maatschappelijke relevantie waar wij 

als investeerder graag aan bijdragen. Het is 

ook typisch een sector die om een langeter-

mijnbenadering vraagt en die bovendien 

enorm complex is in termen van regule-

ring – in die zin typisch Nederlands. En tot 

slot past het ook in onze strategie om meer 

te gaan investeren in ‘intangible assets’ in 

plaats van in voornamelijk ‘tangible assets’.”

Je spreekt over markten in transitie. Maar de 

onderwijssector staat toch bekend als bijzonder conser-

vatief? We stoppen nog steeds 30 kinderen in een klas, 

zetten er een docent voor, verplichten ze een pakket 

schoolboeken te bestellen en kijken de proefwerken met 

de rode pen na … hoezo transitie? 

“Het is juist dat er in het onderwijs in 

Nederland op het eerste gezicht de laatste 

decennia weinig veranderd is, al zien 

scholen dat zelf overigens vaak wel anders. 

Niettemin blijkt dat we achterop raken in 

de internationale PISA-prestatie-rankings, 

dus zo heel goed gaat het niet. We hebben 

ons binnen NPM Capital onder leiding van 

Bart Coopmans afgelopen jaar verdiept in 

deze markt: hoe zit het systeem eigenlijk in 

elkaar? Wat is precies de rol van leerlingen, 

ouders, docenten, schoolbesturen, uitgevers 

van leermiddelen, distributeurs, enzovoorts? 

Welke thema’s spelen er?  Als je die ver-

kenning afzet tegen de ambitie van dit 

kabinet om een leidende kenniseconomie te 

worden, dan valt op dat de onderwijssector 

een serieuze achterstand heeft in digitali-

sering. Wij hebben geconcludeerd dat dit 

dus een logische volgende stap is in de 

transitie naar kwalitatief beter en efficiënter 

onderwijs. Voor een langetermijninvesteerder 

liggen hier dus kansen - in het bijzonder op 

het terrein van de ontwikkeling van digitale 

leermiddelen en de facilitering van digitale 

informatiestromen tussen leermiddelen, 

studenten, ouders en leraren.” 
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Waarom wij investeren in ...

Zeg maar: het schoolboek op een tablet?

“Meer dan dat. Ook hierover hebben we 

met heel veel mensen in het onderwijsveld 

gesproken, en geanalyseerd wat de drivers 

en belemmeringen zijn en wat de te ver-

wachten impact. Het beeld is dat er grote 

behoefte is aan tools die persoonlijk adap-

tief leren mogelijk maken. Ofwel leermid-

delen die zich automatisch aan het niveau 

en de leerstijl van de leerling aanpassen en 

daardoor veel effectiever zijn.”

Dat klinkt nogal abstract. Kun je een voorbeeld geven?

“Stel, je geeft leerling A en B dezelfde som 

op: 7+4. Leerling A geeft als antwoord: 12. 

Leerling B geeft als antwoord: 74. Allebei 

de antwoorden zijn foutief. Maar leerling 

A is misschien slordig geweest of heeft 

niet goed gelezen: die kun je gewoon een 

nieuwe som aanbieden en kijken of het 

antwoord nu wel correct is. Leerling B geeft 

echter blijk van het feit dat hij het concept 

‘optellen’ nog niet begrepen heeft. Dus dan 

heeft het geen zin door te gaan met nieuwe 

sommen: je moet eerst iets anders gaan 

uitleggen. Uit dit eenvoudige voorbeeld 

blijkt dat ‘leren’ per definitie persoonlijk is 

en dat je je onderwijsaanbod daarop moet 

aanpassen om iets voor elkaar te krijgen. 

De nieuwe generatie digitale leermiddelen 

kunnen precies dát: daar zit een slimme 

‘engine’ achter die als het ware  ‘snapt’ wat 

een specifieke leerling voor fout maakt - en 

daarop vervolgens de feedback aanpast. Met 

als resultaat dat je leerlingen veel efficiënter 

naar hun persoonlijke leerdoelen loodst.”

Maar waarom is dit niet allang standaard in het 

onderwijs?  Vrijwel elke jongere in Nederland is  

handiger met een iPad dan met een inhoudsopgave,  

bij wijze van spreken …

“Je kunt je zeker afvragen waarom op dit 

moment slechts circa 7% van alle leermid-

delen digitaal wordt aangeboden, terwijl 

alle scholen wifi hebben en vrijwel alle 

kinderen met smart devices rondlopen.  

Onze conclusie is dat met name de ont-

wikkelaars van de content alsmede de 

uitgevers gewoon nog niet zo ver zijn. Het 

ontwikkelen van persoonlijk adaptief leer-

materiaal vraagt om nieuwe competenties, 

die duidelijk nog in ontwikkeling zijn. Er 

worden in ons land in didactisch opzicht 

uitstekende lesmethoden ontwikkeld, waar 

ook veel vraag naar is. Maar het ‘vertalen’ 

van die content naar de digitale wereld 

en het verbinden van die content met alle 

stakeholders in het onderwijsveld – dat is 

iets dat men nog slecht beheerst. Overigens 

speelt natuurlijk ook de vraagzijde mee: als 

docenten niet inzien wat de meerwaarde is 

van digitale leermiddelen, of niet begrijpen  

hoe ze ermee moeten werken, dan ontstaat 

er ook een ‘pull’. Maar als je kijkt naar landen 

die al wat verder zijn dan wij – Zuid-Korea, 

de VS, Finland – dan zie je dat het onher-

roepelijk die kant opgaat. We staan aan de 

vooravond van een revolutie in onderwijs-

technologie.”

Wat zal die revolutie ons brengen? 

“Uiteindelijk betere kwaliteit van onder-

wijs. Het concept persoonlijk adaptief 

leren helpt leerlingen sneller leren, en er 

zit geen ‘cap’ op. Als je goed in wiskunde 

bent, dan kun je op de middelbare school 

al best opgaven maken op universitair 

niveau. Waarom moet je stoppen omdat 

het leerboek voor 6-vwo niet verder gaat? 

Daarbij zal het ook tot veel efficiënter 

onderwijs leiden. Ongeveer 80% van de 

kosten van het onderwijs wordt bepaald 

door de salarissen van docenten. Niemand 

wil daarop bezuinigen, want dat gaat 

direct ten koste van de kwaliteit. Maar als 

je door slimme tools de productiviteit van 

docenten omhoog kunt brengen, dan kun 

je tegelijkertijd de kwaliteit en de efficiency 

verhogen.” 

Zijn jullie al bezig met concrete partijen om in te 

participeren? 

“We hebben de afgelopen tijd goed gekeken 

naar partijen die het best gepositioneerd  

zijn om een rol te gaan spelen in de ont-

wikkeling van digitale leermiddelen. Niet 

alleen in de traditionele sector overigens, 

maar bijvoorbeeld ook in de gaming indu-

stry. Wij hebben een overeenkomst getekend 

om een meerderheidsbelang in Iddink te 

nemen. Zij hebben naast de traditionele 

boekendistributie ook een sterk digitaal 

Voor een langetermijn- 
investeerder liggen hier 

dus kansen
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platform ontwikkeld dat nu al het ‘hart’ 

vormt van een groot aantal onderwijsinstel-

lingen. Zij delen onze visie, te weten dat er 

in het onderwijs behoefte is aan verbete-

ring van de efficiency en dat digitalisering 

daartoe kan leiden. Hun digitaal platform 

kan daar een belangrijke rol bij spelen.

Het ‘vertalen’ van 
onderwijscontent naar de 
digitale wereld gebeurt 

nog weinig

Iddink Groep speelt een voortrekkersrol 
in de overgang naar digitaal leren

NPM Capital neemt meerderheidsbelang in Iddink Groep 

NPM Capital heeft in oktober een meerderheidsbelang van 70% genomen in onder-
wijsdienstverlener Iddink Groep. Iddink is in de vorige eeuw uitgegroeid tot een 
leidende verstrekker van leermiddelen voor het voortgezet onderwijs in Nederland. De 
afgelopen jaren heeft het bedrijf het toonaangevende (web-based) pakket ‘Magister’ 
verder ontwikkeld tot een platform waarmee scholen administreren, leren, begeleiden 
en sturen. 

Mede hierdoor speelt de onderneming een belangrijke rol in de transitie naar digitaal 
leren en ondersteunt zij onder meer scholen en uitgevers hierbij. Iddink is behalve in 
Nederland ook actief in België en Spanje.

Volgens de verantwoordelijke Investment Director Bart Coopmans past de participatie 
perfect in het profiel van bedrijven waarin NPM Capital wil investeren. Iddink heeft een 
sterke ondernemingsbasis en marktpositie, waarmee ze in een digitaliserende markt 
aantrekkelijke groeimogelijkheden heeft. Daarnaast heeft de onderneming een gedreven 
management team gericht op relevante innovaties.

De investering van NPM is ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit  
Consument en Markt (ACM).
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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 en betrokken 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 en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en in buy & 

build-scenario’s.

NPM Capital heeft ruim 65 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. NPM participeert op dit moment 

in 30 ondernemingen, 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.

 

SHV Holdings

NPM Capital is een 100% dochter van SHV Holdings NV. Deze onderneming concentreert zich op de  

energie distributie (SHV Energy), de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport 

(Mammoet) en de industriële dienstver lening (ERIKS). Verder investeert SHV in exploratie, ontwikkeling en 

productie van olie en gas, voornamelijk in de Noord zee (Dyas). Bij SHV, actief in 50 landen, werken circa 

47.000 mensen. Voor meer informatie over SHV en haar activiteiten kunt u terecht op shv.nl. 
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Colofon

NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1 
1077 BL Amsterdam 

Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55 
F +31 20 470 64 54 
E mails@npm-capital.com

Brussel
Louizalaan 140
Avenue Louise 140
B-1050 Brussel-Bruxelles

T +32 2 210 60 90 

Ontvang Capital Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl

Ook  
geïnteresseerd  
in de wereld  
van NPM?

Vraag Capital Magazine direct aan via 

Concept, design, productie
 Creative Venue PR, creativevenue.nl 
Tekst  Public-i Writers, public-i-writers.nl  

[Bart van Ratingen, Frank van Alphen, 
Hein Haenen]

Eindredactie NPM Capital
Fotografie  Kees Rijken, Focus Cura, Van Oord, VSI, 

BMW, De Boer Structures, NileDutch, 
Yacin Eren, Gerry Hurkmans

Afbeelding  Stang
Drukwerk Koninklijke Van der Most bv

De redactie doet haar uiterste best om de rechthebbenden van de in Capital gebruikte foto’s 
te achterhalen. Als u meent rechthebbende te zijn van een foto, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de redactie.



Je vindt ons in
het vriesvak.

Al sinds 1900 maakt Kwekkeboom de lekkerste hapjes. Altijd met liefde voor smaak 
en kwaliteit. Dat doen we met de beste ingrediënten, unieke bereidingswijze en ons 
vakmanschap. Na jarenlang proberen, proeven en testen, presenteren we nu met trots: 
Krokante ovenhapjes. En dat is knap krokant, van Kwekkeboom.

Probeer nu gratis en doe mee 
aan de grootste proeverij van Nederland
Ga naar kwekkeboom.nl voor de actievoorwaarden.

Nieuw!Knap Krokant van Kwekkeboom.
Bitterballen uit de oven.


