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De een spreekt over The Second Machine Age, de ander over de Derde of zelfs de Vierde Industriële 

Revolutie. Het label dat we erop plakken lijkt minder van belang dan de onderliggende beweging die 

ermee wordt aangeduid: er ontstaan in hoog tempo compleet nieuwe combinaties van hoofd-, hand- en 

machinewerk door de samensmelting van internet, sensoren en zogeheten ‘embedded systems’. 

De komende jaren en misschien wel decennia zal deze convergentie tussen Operationele Technologie (OT) 

en Informatie-Technologie (IT) alleen nog maar toenemen. Geen wonder dat de internationale ICT-

specialist Sogetti inschat dat de totale omvang van de automatiseringsmarkt van ruim 300 miljard dollar 

vandaag, zal oplopen tot 3.880 miljard dollar in 2022. 

Grote bewegingen en grote cijfers, die we in het thema-artikel van deze editie van Capital Magazine enigszins 

proberen in te kaderen. Tegelijkertijd staren we ons niet blind op die grote bewegingen, en zien we dat 

veel ondernemingen nog steeds stap voor stap toewerken naar een volgende fase in hun ontwikkeling. Dat 

geldt voor Kiwa, zoals blijkt uit het gesprek dat onze investment director Johan Terpstra voerde met CEO 

Paul Hesselink. Maar ook voor bedrijven als Dekker Chrysanten of Dieseko, waarvan de respectieve

topmannen bereid waren hun visie op de meer day-to-day ondernemersdilemma’s met ons te delen. 

Ook de wetenschap komt volop aan bod in dit nummer. Niet alleen in de persoon van prof. dr. Koen Fren-

ken, die enkele behartigenswaardige zaken over innovatie te berde brengt (en vooral: wat mag je ervan 

verwachten). Ook bij monde van prof. dr. Roberto Flören, die al sinds 2002 de Baker Tilly Berk Chair of 

Family Business and Business Transfer aan de Nyenrode University bekleedt. Onlangs heeft NPM Capital 

besloten dit waardevolle onderzoek naar familiebedrijven (opnieuw) financieel te gaan ondersteunen. 

Niet zomaar, we vinden dat ons eigen DNA als participatiemaatschappij bij uitstek aansluit bij de 

langetermijnvisie en de geleidelijke groeiambities die veel familiebedrijven kenmerken.  

We hopen u als lezer met deze editie van Capital Magazine opnieuw een inkijkje te bieden in wat ons 

bezighoudt en in wat ons als participerende onderneming drijft. In wat we geloven en in wat we 

veelbelovend vinden. Kortom: in de wereld van NPM. 

Mede namens het investment team, 

Jeroen Drost

Managing Director, NPM Capital

Grote bewegingen
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Mens 
of 
machine?

We staan aan de vooravond van een 

nieuwe machinerevolutie, schrijven 

MIT-wetenschappers Erik Brynjolfs- 

son en Andrew McAfee in hun vorig 

jaar verschenen boek  The Second 

Machine Age. Work, Progress, and Prosperity 

in a Time of Brilliant Technologies. Want 

net zoals het een aantal generaties

duurde voordat de impact van 

de stoommachine ten volle voel-

baar was in alle sectoren van de 

economie, zo beginnen computers 

en robots nu pas hun volledige 

potentie te tonen. En dat maakt dat 

de vraag ‘mens of machine?’ steeds 

vaker in het voordeel van de laatste 

zal uitvallen. Een verkenning. 

In 1996 was de ASCI Red de snelste 

supercomputer ter wereld. Hij kostte

40 miljoen euro, kon 1,8 biljoen be-

rekeningen per seconde uitvoeren en 

diende voor het simuleren van nucleaire 

tests. Nog geen tien jaar later kwam er 

een andere computer uit met gelijk-

waardige prestaties. Niet voor nucleaire 

tests, maar voor videospelletjes. Het was 

de Sony Playstation 3, die geen 40 mil-

joen euro maar 400 euro kostte. En de 

iPad die nu in de winkel ligt heeft niet 

alleen meer rekenkracht, maar ook meer 

functionaliteit dan de ASCI Red.

De Wet van Moore [zie ook kader, p. 9], 

die stelt dat het aantal transistors in een 

geïntegreerde schakeling door de tech-

nologische vooruitgang elke twee jaar 

verdubbelt, houdt inmiddels al bijna 
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een halve eeuw stand. Dat maakt dat 

computers meer dan ooit tevoren in 

staat zijn enorme hoeveelheden data 

razendsnel te analyseren en te combi-

neren – een activiteit die steeds meer 

op ‘intelligentie’ gaat lijken. De afgelo-

pen jaren zijn er dan ook enorme stap-

pen gezet in zaken als machine-leren 

(het vermogen van een computer om 

met behulp van een groeiende hoe-

veelheid data automatisch methoden 

bij te stellen en resultaten te verbete-

ren), computer vison (het inhoudelijk 

interpreteren van beelden) en SLAM 

(Simultaneous Localisation and Map-

ping, gebruikt door onder meer auto-

nome voertuigen om een onbekende 

omgeving in kaart te brengen en de 

eigen positie in kaart te brengen). 

Nog geen decennium geleden was het 

de algemene overtuiging dat het besturen 

van een auto slechts onder zeer specifieke 

condities aan een computer overgelaten 

kon worden. Enkele maanden geleden 

echter slaagde het Amerikaanse bedrijf 

Delphi erin om een zelfrijdende auto 
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van San Francisco naar New York te laten 

rijden, onder meer met behulp van 

LIDAR-camera’s die gespecialiseerd zijn 

in het inschatten van afstanden.

En, zo toonde technologiebedrijf IBM 

vorig jaar aan, een computer kan zon-

der tussenkomst van een arts diagnoses 

stellen. Het bedrijf ‘trainde’ een com-

puter om alle relevante publicaties op 

medisch gebied te volgen en die infor-

matie af te zetten tegen de symptomen, 

de testresultaten en het dossier van de 

patiënt. De software bleek niet alleen 

even nauwkeurig als de arts, maar iden-

tificeerde bepaalde ziektekenmerken 

zelfs beter. Zelfs natuurlijke taalverwer-

king lijkt op dit moment geen onhaal-

bare horde meer. Computers kunnen 

steeds beter menselijke taal begrijpen, 

iets ‘terugzeggen’ en zelfs proza van 

voor mensen aanvaardbare kwaliteit 

produceren. Zo verscheen in de VS 

onlangs het eerste automatisch geschre-

ven nieuwsbericht op basis van de data 

die overheidsinstanties online hadden 

gepubliceerd –‘written by an algorithm 

created by the author’.

Leren van fouten
De laatste jaren werkt deze exponenti-

ele groei van ‘computing power’ ook 

sterk door in een technologisch veld 

dat volgens velen het aanzicht van 

onze maatschappij en economie in de 

komende decennia sterk zal veranderen: 

de robotica.  

Robots (een verzamelnaam voor pro-

grammeerbare machines) bestaan in 

hun meest elementaire vorm al decen-

nia. Ze worden in sterk gecontroleerde 

productieomgevingen ingezet om een-

voudige, repeterende taken uit te voeren. 

Inmiddels is er een nieuwe generatie 

robots op komst die veel meer kan dan 

dat. Volgens Pieter Jonker, hoogleraar 

vision based robotics aan de TU Delft, 

zijn robots die helpen in de huishouding 

of zieken verzorgen al over een jaar 

of twintig werkelijkheid. Jonker doet 

onderzoek naar leergierige robots die 

straks autonoom in complexe omgevin-

gen allerhande taken kunnen uitvoeren. 

Anders dan in industriële productie-

omgevingen is in een huishouden, een 

ziekenhuis of zorginstelling niet alles 

netjes geordend. Dat vraagt om robots die 

kunnen anticiperen op steeds verande-

rende omstandigheden. Het is volgens 

Jonker ondoenlijk daarvoor programma-

tuur te schrijven: dat zou een alwetende 

programmeur vergen. De enige weg is te 

werken aan een robot die zelf kan leren 

van zijn fouten – net als een mens. 

Voor bepaalde 

werkzaamheden, 

vooral met 

herhaalde

handelingen, is een 

slimme machine beter 

geëquipeerd dan een 

mens

Mens of machine?
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Tijdens een discussieavond in Amster-

dam deed Jonker onlangs uit de doeken 

hoe dat werkt: uit een looprobot wordt 

eerst de loopsoftware verwijderd. 

Vervolgens krijgt de robot een ‘belo-

ning’ als hij een goede stap maakt, 

waarbij hij is geprogrammeerd op het 

behalen van een zo hoog mogelijke

score. De robot leert vervolgens 

al doende willekeurige bewegingen 

om te zetten in gerichte bewegingen

omdat die de hoogste beloning 

opleveren. Tegelijkertijd blijft hij ook 

andere bewegingen uitproberen om 

tot een hogere score te komen. Ook 

de eveneens Nederlandse hoogleraar 

Vanessa Evers werkt aan robots die in 

staat zijn zich aan te passen aan de 

omgeving en, belangrijker nog, de 

mensen daarin. De crux is volgens 

haar dat veel menselijk gedrag in 

parameters en algoritmen kan wor-

den vertaald, en dus door een robot 

geleerd kan worden. Aldus begeven 

machines zich een trede hoger op 

de DIKW-ladder (data, information, 

knowledge, wisdom). 

De enige weg is te 

werken aan een robot 

die zelf  kan leren van 

zijn fouten – net als 

een mens 

De rechterhelft 
van het schaakbord
Uitvinder en futurist Ray Kurzweil beschrijft in zijn boek The Age of Spiritual Machines 
hoe de bedenker van het schaakspel zijn creatie presenteert aan de keizer van zijn 
land. De keizer is zo verguld met het spel, dat hij aan de uitvinder vraagt hoe hij 
beloond wil worden. Die stelt vervolgens voor om hem in rijstkorrels uit te betalen 
conform het aantal spelvlakken op het bord. Met slechts één spelregel: de rijstkorrels 
moeten per vlak verdubbeld worden. Dus op het eerste vierkant ligt 1 korrel rijst, op het 
daaropvolgende vlak 2 korrels en zo verdubbelt het aantal zich bij ieder nieuw speel-
vlak. De afloop laat zich raden. Het punt dat Kurzweil maakt met deze oude legende, 
is dat een constante verdubbeling en andere vormen van exponentiële groei misleidend 
zijn omdat ze in eerste instantie niet opvallen. Op het eerste oog lijken exponentiële stij-
gingen op standaard lineaire toenamen, maar na verloop van tijd – als ze op de twee-
de helft van het schaakbord terechtkomen – overtreft exponentiële groei onze intuïtie 
en verwachtingen. In hun boek Race Against The Machine nemen Erik Brynjolfsson en 
Andrew McAfee 1958 als ijkpunt om te kunnen bepalen waar op het schaakbord we 
ons nu bevinden. In dat jaar voegde namelijk The U.S. Bureau of Economic Analysis het 
begrip ʻinformation technologyʼ voor het eerst toe aan de categorie van bedrijfsinveste-
ringen. Uitgaande van een constante van achttien maanden per verdubbeling, komen 
ze na tweeëndertig verdubbelingen uit op het jaartal 2006. Dat jaar is het omslagpunt, 
waarmee we ons op de rechterhelft van het schaakbord begeven.
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Ongekende precisie
Volgens Goof Hamers, CEO van 

Vanderlande Industries, komen op dit 

moment een aantal ontwikkelingen 

samen die de op zichzelf ‘domme’ 

robot in razend tempo tot een ‘intelli-

gente machine’ maken. Dat zijn om te 

beginnen een aantal doorbraken in de 

zogeheten sensortechnologie, waardoor 

3D-metingen mogelijk zijn met een tot 

nu toe ongekende precisie. De data die 

dit oplevert worden door steeds com-

plexere algoritmen geïnterpreteerd en 

tot een handeling omgezet die een robot 

kan verrichten. Hamers: “En als je dat 

dan combineert met de enorm toegeno-

men computing power, dan kun je die 

heel ingewikkelde algoritmen uiteinde-

lijk ook realtime toepassen – want daar 

gaat het uiteindelijk om. Je wilt bij-

voorbeeld robots die in een fractie van 

een seconde kunnen beslissen hoe ze 

bijvoorbeeld een bepaalde koffer gaan 

oppakken, ongeacht de vorm, grootte 

Mens of machine?

Over 
Vanderlande Industries
Vanderlande is wereldmarktleider in bagagesystemen op 
luchthavens en sorteersystemen voor pakket- en postdiensten. 
De onderneming is ook een toonaangevende leverancier van 
magazijnautomatisering. 

Wereldwijd worden er op luchthavens per jaar maar liefst 3,2 
miljard stuks bagage via Vanderlande-systemen afgehandeld, 
oftewel 8,8 miljoen stuks per dag. Ook sorteren de systemen 
van Vanderlande wereldwijd meer dan 20 miljoen pakketten 
per dag (300 stuks per seconde) voor verschillende klanten, 
waaronder de vier grootste sorteercentra voor pakket- en post-
diensten ter wereld. Bovendien vertrouwen 12 van de Europese 
top-20 e-commerce ondernemingen en veel distributiebedrijven 
op de efficiënte en betrouwbare oplossingen van Vanderlande.

De kracht van Vanderlande ligt in het ontwikkelen en aanbieden 
van snelle, betrouwbare en efficiënte automatiseringstechnologie,
veelal op basis van geïntegreerde oplossingen (innovatieve
systemen, intelligente software en lifecycle-services).

10
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of positie van die koffer.” 

Dat ‘oppakken’ vraagt ook om hoog-

waardige ‘grippers’, in feite de handen 

van de robot. De software waarmee de 

robot zijn bewegingen maakt is heel 

belangrijk. Ook in deze techniek zijn 

de afgelopen jaren enorme sprongen 

voorwaarts gemaakt. Mede om op dit 

specifieke terrein meer ervaring, hoog-

waardige kennis en technische compe-

tenties in huis te halen nam Vanderlande 

vorig jaar het bedrijf Ferdar Automation 

Technology uit Almere over. 

Geen wonder dus dat veel industriële 

ondernemingen robotica steeds meer 

een kernwaarde van hun propositie zien 

worden. Hamers draait er niet omheen: 

voor bepaalde werkzaamheden, vooral 

met herhaalde handelingen, is een 

slimme machine beter geëquipeerd dan 

een mens. Als voorbeeld noemt hij het 

beladen van containers met bagage in 

de luchtvaart – zwaar werk waarvoor 

mensen veel moeten tillen in arbotech-

nisch niet de meest ideale omstandig-

heden. Of het stapelen van zogenaamde 

‘mixed pallets’ in warehouses. Hamers: 

“We zijn al heel ver in het ontwikkelen 

van zogenaamde ‘cubing algorithms’ 

die het meest ideale ‘stacking pattern’ 

kunnen bepalen, ondanks het feit dat 

verpakkingen voortdurend veranderen 

en ook de winkelindeling steeds wijzigt. 

Die flexibiliteit, naast de constante kwa-

liteit, nauwkeurigheid en snelheid, maakt 

dat robots steeds belangrijker worden in 

het productieproces. En die beweging zie 

ik de komende tijd niet stoppen.”

Bedreiging of kans
Er woedt op dit moment een levendige 

discussie over de consequenties van dit 

alles voor onze toekomstige arbeids-

markt. Zo gaat een groot deel van het 

boek van Brynjolfsson en McAfee over 

de vraag of de nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van automatisering, 

artificiële intelligentie en robotica banen 

gaat vernietigen. Immers, als computers

steeds krachtiger worden en robots 

steeds handiger, dan komt er binnen het 

bedrijfsleven vroeg of laat steeds minder 

vraag naar bepaalde soorten werknemers. 

Dat dit geen louter theoretische vraag is, 

blijkt uit onderzoek van MIT-onderzoe-

ker David Autor. In zijn artikel Polanyi’s 

Paradox and the Shape of Employment Growth is 

een grafiek opgenomen waaruit blijkt 

dat het relatieve aandeel werkgelegen-

heid in het middensegment van de 

Amerikaanse arbeidsmarkt sinds 1993 

sterk onder druk is komen te staan als 

gevolg van computerisatie. 

Dat geldt vooral voor mensen die niet 

meer dan ‘gewone’ (routinematige en 

semi-routinematige) vaardigheden te 

bieden hebben, waarbij het er overigens 

niet toe doet of iemand laag of hoog is 

opgeleid. Waarom, zo vragen Brynjolfs-

son en McAfee zich af, zou het werk van 

kelners, bepaalde soorten wetenschap-

pelijk onderzoek, verpleegkundigen in 

ziekenhuizen en vele andere beroepen 

eigenlijk niet geautomatiseerd kunnen 

worden? Zij voorspellen dan ook dat 

nieuwe-generatie intelligente apparaten 

zelfs het (meeste) werk van operators in 

Als machines onze spierkracht, onze cognitieve 

capaciteiten en ook nog eens onze emotionele 

vaardigheden overnemen, wat blijft er dan nog 

voor ons over om te doen?

11

Straks zal ik misschien 

een robot-grasmaaier 

en een robot-stofzuiger 

hebben, maar ik denk 

dat ik nog steeds zelf  

de pastasaus maak
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Mens of machine?

Google: "the company that is everywhere, 
and does everything"
Ook niet-industriële bedrijven begeven zich op het roboticaspeelveld. Zo kocht Google afgelopen jaar maar liefst 
acht roboticabedrijven op, waaronder het Japanse Schaft, voormalig winnaar van DARPA's Robotics Challenge 
Trial, het grensverleggende Boston Dynamics en DeepMind Technologies, een onderneming die zich toelegt op het 
ontwikkelen van een intelligent robotbrein. Een reeks van acquisities die de Amerikaanse tech-journalist Adam Clark 
Estes op Gizmodo.com deed verzuchten: "Because after all, robots are just another step in Google becoming the 
company that is everywhere and does everything."

Meer lezen? 
Aronson, Louise, The Future of Robot Caregivers, The New York 
Times, 2014

Autor, David, Polanyiʼs Paradox and the Shape of Employment 
Growth, MIT, NBER & JPAL, 2014

Brynjolfsson, Erik & Andrew McAfee, Race Against the Machi-
ne: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, 
Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment 
and the Economy, Digital Frontier Press, 2013

Brynjolfsson, Erik & Andrew McAfee, Jobs, Productivity and the 
Great Decoupling, The New York Times, 2012

Tufekci, Zeynep, Failing the Third Machine Age: When Robots 
Come for Grandma, Medium, July 22, 2014

niet geloof dat we straks allemaal thuis 

op de bank zullen zitten. Van alle banen 

die nu bestaan, bestond een eeuw 

geleden ook maar tien procent.” 

Vanderlande zelf spint vooralsnog 

garen bij de ontwikkelingen: steeds 

meer opdrachtgevers eisen meer flexi-

biliteit en een hogere automatiserings-

graad in hun afhandelingssystemen 

en komen dus bij deze technologische 

koploper uit. Het bedrijf uit Veghel 

boekte dan ook een omzetstijging van 

25% over het laatste fiscale boekjaar en 

zag ook het aantal arbeidsplaatsen op 

alle niveaus groeien.

Hamers: “Er zal altijd een verschil 

blijven tussen activiteiten die je kunt 

de petrochemische industrie, ingenieurs, 

financieel analisten en accountants zul-

len overnemen. 

Optimistisch ingestelde geesten zien deze 

onontkoombare ontwikkeling vooral als 

kansrijk. Een snelle vooruitgang in digi-

tale middelen zorgt voor een ongekende 

welvaart, en de mens kan zich, bevrijd 

van werk, ten volle als mens ontplooien, 

maar er zijn ook tegengestelde geluiden. 

Als machines onze spierkracht, onze cog-

nitieve capaciteiten en ook nog eens onze 

emotionele vaardigheden overnemen, 

wat blijft er dan nog voor ons over om te 

doen? Richten we ons, zoals de Ameri-

kaanse technosociologe Zeynep Tufekci 

het verwoordt, als mensheid op deze 

manier niet ten gronde? 

Hamers gelooft daar niet in. Hij zegt: 

“Je moet ervoor waken dat je de ar-

beidsmarkt van gisteren als leidraad 

neemt voor de ontwikkelingen van mor-

gen. Ik denk dat robotisering in zichzelf 

zoveel nieuwe business gaat genereren 

– deels in nieuwe sectoren die we nog 

helemaal niet kunnen voorzien – dat ik 

opmeten met sensortechnologie en met 

software kunt omzetten in een set van 

instructies, en taken die zo complex en 

ingewikkeld zijn dat de mens daar toch 

de meest geschikte machine voor is. Het 

bedienen van een tafel in een restaurant 

bijvoorbeeld is zoiets ingewikkelds: een 

ober die in een oogopslag ziet of hij 

nog wat water of wijn moet bijschen-

ken, en welke wijn, en of er voldoende 

bestek ligt voor de volgende gang, en of 

er een vlek in je servet zit … daar gaat 

een machine echt nooit uitkomen. Dus 

ik denk dat ik straks thuis misschien een 

robot-grasmaaier en een robot-stofzui-

ger zal hebben, maar dat ik nog steeds 

zelf de pastasaus maak.” 

12
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‘Robotstofzuiger probeert hoofd van 
eigenaar op te eten.’ Dat was de kop 
boven een artikel in de Zuid-Koreaanse 
krant de Kyunghyang Shinmun. Een vrouw 
was gaan slapen op een dun matras op 
de grond. Haar automatische robot-
stofzuiger besloot dat het tijd was voor 
een ronde. Het ding zag haren liggen op 
de vloer, bedacht zich geen moment en 
viel het kapsel van de vrouw aan. De 
brandweer moest eraan te pas komen 
om haar te bevrijden van de agressieve 
robot. 

Het bericht werd met enthousiasme overgeno-

men door de internationale pers. Geen wonder, 

het beeld van een robot die zijn baasje aanvalt 

sluit prachtig aan bij onze onderhuidse angsten: 

de robot is een bedreiging, hij gaat onze banen 

inpikken en uiteindelijk onze hele planeet. Hol-

lywood verdient al decennia goed aan deze exis-

tentiële angst. Politici spelen er ook graag mee. De 

robot is een bedreiging voor de werkgelegenheid, 

waarschuwde minister Lodewijk Asscher vorig 

jaar. ‘Technologische werkloosheid’ ligt op de loer. 

De bangmakerij is buitengewoon improductief. 

Of je de robot nu als vriend of als vijand ziet: hij 

komt eraan. Dat is een zekerheid. De computer 

leert de komende jaren lopen,  krijgt handjes en 

trekt de fysieke wereld in. Daar doen we niets aan, 

technologische ontwikkeling laat zich nu eenmaal 

niet kooien. Gelukkig maar, want juist Neder-

land kan veel goeds verwachten van deze nieuwe 

industriële revolutie. Maakindustrie verdween de 

afgelopen decennia grotendeels naar landen met 

lage lonen en kan dankzij de robot (deels) terug-

keren naar landen met hoge lonen en het bijbe-

horende opleidingsniveau. De robot bedreigt geen 

banen in Nederland, maar in China. Mits we in 

Nederland goed voorsorteren op de nieuwe wer-

kelijkheid. Nederlandse bedrijven moeten durven 

investeren in robotfabrieken. De beroemde slim-

me fabriek van Philips in Drachten is daar een 

uitstekend voorbeeld van. De 150 robots die daar 

scheerapparaten produceren, werken ‘slimmer, 

beter en goedkoper’, vertelde de manager onlangs 

in Het Financieele Dagblad. 

In de achterhoek heeft staalondernemer Carel van 

Sorgen geïnvesteerd in gerobotiseerde snijfabrie-

ken. Bij zijn bedrijf 247TailorSteel levert de klant 

zijn wensen digitaal aan en de robots in de fabriek 

zorgen automatisch voor op maat gesneden platen 

staal, 24 uur per etmaal. Er zit geen mens meer 

tussen. In Flevoland verdient men goud geld aan 

het bouwen van de robots zelf. De melkrobot van 

Lely Industries heeft wereldwijd voor een revolu-

tie in het boerenbedrijf gezorgd. 

Ondanks deze fraaie voorbeelden zit de Neder-

landse industrie allerminst in de kopgroep. Volgens 

cijfers van de International Federation of Robotics 

zijn er in onze industrie 93 robots per 10.000 

werknemers. In Duitsland zijn dat er 282 en in 

Zuid-Korea zelfs 437. Die laatste twee landen heb-

ben een grote auto-industrie. Daar is de robot het 

verst doorgedrongen. Maar ook in bijvoorbeeld 

Denemarken staan er per 10.000 werknemers bij-

na tweemaal zoveel robots als in Nederland. 

Werk aan de winkel dus! De economie trekt aan, 

de investeringen groeien eindelijk weer. De Neder-

landse industrie kan nu de inhaalslag maken. De 

urgentie is groot, maar de kansen zijn dat ook, 

juist voor een land als Nederland met hoge lonen, 

een hoog opleidingsniveau en een (nu nog kleine) 

gespecialiseerde maakindustrie. De robot is onze 

vriend, niet onze vijand. En dat die vriend dan per 

ongeluk af en toe ons hoofdhaar opeet? Ach, per-

soonlijk maak ik mij daar niet zoveel zorgen om ...

Mathijs Bouman
Econoom en 
journalist

Opinie

De bangmakerij is buitengewoon improductief.  Want of je de robot nu als 
vriend of als vijand ziet: hij komt eraan

Omarm de robot



14
foto : Gerry Hurkmans

Interview
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DUURZAME 
WAARDE

Hij zat tijdens zijn bancaire loopbaan aan 

tafel met tal van private equity-partijen 

en werkte als CEO bij een zakenbank 

met een eigen private equity-fonds. 

Wat nog ontbrak was zélf risicodragend 

participeren, en dat is wat Jeroen Drost 

als nieuwe Managing Director van NPM 

Capital gaat doen. “Ik ben een echte 

believer in het Rijnlandse model.”

15
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Interview

Op de houten tafel in zijn werkkamer 

ligt het Global Private Equity Report 2014 

van Bain & Company opengeslagen. Hij 

wijst erop en zegt: “Volgens Bain ligt 

er wereldwijd een slordige 20 miljard 

dollar aan private equity-geld op de 

plank om geïnvesteerd te worden. Tel 

dat op bij het gegeven dat in Neder-

land en België bij slechts drie procent 

van de bedrijven tussen de één en vijftig 

miljard omzet in handen is van private 

equity-partijen, en het wordt duidelijk 

dat er op zijn minst op papier nog een 

enorme potentie is voor participatie-

maatschappijen in de komende jaren.”  

Jeroen Drost denkt dat die theoretische 

potentie zich uiteindelijk ook zal verta-

len in echte marktkansen. “Ik verwacht 

dat er meer en meer bedrijven zullen 

gaan kiezen voor extern aandeelhou-

derschap, zeker in de segmenten waar 

wij actief in zijn. Drie procent is erg 

weinig: in Engeland is het zes procent, 

en in de VS bijna twintig. Veel onderne-

mingen, veelal in de familiesfeer gestart 

in de periode van de wederopbouw of 

net daarna, staan nu voor de vraag hoe 

ze verantwoord kunnen doorgroeien 

naar een volgende fase in hun ontwik-

keling. De stap naar de beurs is voor veel 

van die bedrijven te groot, en dan kan 

een participatiemaatschappij een heel 

goede rol spelen.”

Dat mag zo zijn, het feit dat er wereld-

wijd enorm veel geld op zoek is naar 

rendement maakt deze bedrijven – 

zeker op dit moment – ook erg duur. 

Drost: “Dat is correct. Er zijn veel kan-

sen, maar er is ook veel concurrentie 

en dat betekent op de eerste plaats dat 

geld meebrengen alléén niet genoeg is. 

Je zult je als investeerder aantoonbaar 

moeten richten op het toevoegen van 

waarde in de periode dat je bedrijf in 

je portefeuille zit. Dat kan door experti-

se in te brengen op specifi eke terreinen 

die voor de groei naar volwassenheid 

onontbeerlijk zijn, zoals goede gover-

nance, een doordachte buy&build-stra-

tegie of slimme fi nancial engineering.”  

Langjarig investeren

Op de vraag waarom hij de overstap 

naar NPM Capital heeft gemaakt zegt 

Drost: “Ik heb tijdens mijn loopbaan 

met tal van private equity-partijen aan 

tafel gezeten en heb leiding gegeven aan 

een zakenbank met een eigen private 

equity-fonds. Dan is het spannend om 

ook een keer zélf risicodragend te parti-

ciperen. En ja, dan is NPM Capital voor 

mij een logische partij omdat hier de 

nadruk ook echt ligt op het woord ‘par-

ticiperen’. Private equity-partijen ver-

schillen namelijk nogal in hun betrok-

kenheid bij ondernemingen waarin 

zij investeren. NPM is wat dat betreft 

altijd net iets anders geweest dan andere 

bedrijven. We onderscheiden ons door 

de mogelijkheid om langjarig te inves-

teren, en met fl exibelere structuren dan 

de concurrentie. En dus is er meer tijd 

om samen met de onderneming en de 

ondernemer je plannen uit te werken. 

Nu zullen veel investeerders zeggen dat 

ze dat ook doen, maar bij ons is het zo 

dat we geen enkele tijdsdruk voelen 

om bepaalde doelen te bereiken. In dat 

opzicht hebben we een proven track-

record van 66 jaar.” 

Die betrokkenheid blijkt volgens Drost 

De nadruk ligt bij 

NPM echt op het 

woord ‘participeren’

NPM heeft een 

proven trackrecord 

van 66 jaar

Jeroen Drost
Curriculum

1961
Geboren in Breda

1973 - 1979
Mencia de Mendoza 
Gymnasium, Breda

1979 - 1986
Economie en Nederlands Recht, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

1986 - 2006
ABN AMRO – 

diverse functies
uitgebreide ervaring 
investment banking

2006 - 2008
CEO ABN AMRO, Asia
hoofd van 17 landen 

2008 - 2014
CEO NIBC Bank

2015 - heden
Managing Director, NPM Capital

Jeroen Drost is getrouwd 
en heeft 2 kinderen.

Hij speelt golf en leest graag.
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bij het solide uitbouwen van familiebe-

drijven. Juist het denken in generaties 

in plaats van kwartaalresultaten dat in 

het DNA van NPM Capital zit, sluit heel 

goed aan bij de manier waarop familie-

bedrijven ondernemen. Terwijl wij van 

onze kant weer een zekere rationaliteit 

kunnen inbrengen in een besliscultuur 

die doorgaans veel emotioneler is dan 

die bij beursgenoteerde bedrijven. In 

zo’n geval kun je door het aanbrengen 

van een goede governance-structuur 

veel waarde toevoegen.” 

ook uit de consequente keuze van NPM 

om participaties aan te sturen via het 

stakeholdermodel, veelal door zitting te 

nemen in de Raad van Commissarissen. 

“Ik ben een echte believer in het Rijn-

landse model: niet alleen denken aan de 

belangen van de aandeelhouders, maar 

denken in het belang van de onderne-

ming, werknemers, klanten en uitein-

delijk de maatschappij”, zegt Drost. “Ik 

geloof heilig dat je op die manier de 

meest duurzame waarde creëert in je 

onderneming. Dat je, als onderneming 

niet verankerd bent in de maatschappij, 

jezelf vroeg of laat marginaliseert en out 

of business raakt. En dat geldt voor elke 

industrietak.”

Volhoudbaarheid

Louter financiële (aandeelhouders)

waarde creëren is geen kunst, wil Drost 

maar zeggen. “Ik ben groot geworden 

in de tijd dat het in bedrijven nergens 

anders om draaide dan om het verkopen 

van zo veel mogelijk producten. Grond-

stofschaarste, uitputting, ecologische 

schade en sociale misstanden waren niet 

echt boardroom issues. Dat is aan het 

kenteren: duurzaamheid wordt meer en 

meer economisch omgelabeld als ‘vol-

houdbaarheid’: hoe kan ik zakendoen 

zonder waarde te vernietigen, maar 

door waarde toe te voegen? Overigens 

speelt de sterk toegenomen maatschap-

pelijke transparantie hier een grote rol. 

Als jij vandaag tropisch regenwoud laat 

kappen, ligt morgen je bedrijfsnaam 

te grabbel op de social media. Ook dat 

dwingt bedrijven om nog meer na te 

denken over hun plek in de industrie.”

Deze overwegingen zullen dan ook 

een belangrijke rol spelen bij het 

selecteren van toekomstige participa-

ties, weet Drost. “We hanteren drie 

filters. Een: gezondheid of misschien 

beter ‘wellbeing’, daarmee inspelend 

op trends als vergrijzing en verande-

ringen in de zorg.

Twee: grondstofschaarste, omdat dit 

een van de belangrijkste economi-

sche issues van de komende decennia 

wordt. En drie: nieuwe technologieën, 

eveneens een trend waar alle lichten 

op groen staan. Natuurlijk, we hebben 

in de afgelopen jaren af en toe ook 

andere dingen gedaan, maar we gaan 

ons meer gefocust richten op bedrij-

ven die oplossingen bieden binnen 

deze drie aandachtsgebieden.” 

Als het aan Drost ligt zullen dit ook vaker 

nog dan voorheen klassieke familiebe-

drijven zijn. “We hebben natuurlijk een 

behoorlijke staat van dienst als inves-

teerder in familiebedrijven – neem Van 

Oord, Seafox van de familie Cordia of 

bijvoorbeeld onze huidige participatie 

Kramp”, zegt Drost, “Maar ik denk dat 

we nog onvoldoende over het voetlicht 

brengen wat onze meerwaarde kan zijn 

Het DNA van NPM 

sluit goed aan bij 

de manier waar-

op familiebedrijven 

ondernemen

wellbeing 
(‘gezond en comfortabel ouder worden’)

grondstofschaarste 
(‘circular business models’, nieuwe materialen)

nieuwe technologieën 
(digitalisering, robotisering, 3D-printing)

Drie bepalende trends 
bij de keuze van toekomstige participaties
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         productontwikkeling

Toetsen, toetsen en
    nog eens toetsen

Innovatie
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Wereldwijd gebruiken honderdduizenden blinden, slechtzienden en 
dyslectici elektronische optische hulpmiddelen om te kunnen lezen, 
e-mailen en internetten. Bij de ontwikkeling daarvan zijn de wensen en 
behoeften van de eindgebruiker leidend, zegt Machiel Belderbos, 
manager productontwikkeling bij Optelec. Tegelijkertijd is een korte 
time-to-market een harde voorwaarde voor succes op deze sterk 
concurrerende markt. “We gaan heel snel van idee naar fysiek 
prototype. Puur om te  kijken of de ideeën die we in ons hoofd 
hebben ook echt werken.”

Het ‘lab’ van Optelec is gevestigd in een verder weinig opvallend 
kantoorgebouw op een bedrijfsterrein in Barendrecht. Het meet 
nauwelijks 40 m² en wordt deels afgescheiden door kantoorkas-
ten. Er staan werkbanken met gereedschappen voor metaal- en 
houtbewerking, soldeer- en meetapparatuur én een 3D-printer. 
“We gebruiken deze machine al vrij lang, omdat wij het een 
essentieel onderdeel vinden in ons werkproces. Het leidt altijd tot 
andere inzichten als je iets tastbaars hebt”, zegt Machiel Belderbos 
bij de bezichtiging van de plek waar de eerste prototypes van 
Optelec’s hulpmiddelen worden ontwikkeld.

Belderbos geeft leiding aan een team van tien specialisten, 
onder wie industrieel designers, software, electrical, quality assu-
rance en manufacturing engineers. “We hebben alle disciplines 
in huis die relevant zijn voor het totale traject van product-
ontwikkeling”, aldus Belderbos. “Op die manier houden we 
totale controle over het proces, ook al leggen we de bulk van 
het werk buiten de deur.” De kracht van Optelec zit met name 
aan het begin van het ontwikkelproces – het idee identifi ceren 
en het concept ontwikkelen en het ontwikkelen van de juiste 
interface voor onze gebruikers. “Vervolgens moeten er allerlei 
onderdelen worden uitgetekend, moet er elektronica worden 

ontwikkeld, enzovoorts. Allemaal dingen die externe partijen 
veel beter kunnen dan wijzelf. Voor ons is belangrijk dat we 
met al die partijen als peers kunnen sparren.” 
Het idee voor een nieuw product ontstaat soms door techno-
logische ontwikkelingen. Het team van Belderbos volgt nauw-
lettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-
beeld camera- en schermtechnologie, want soms leiden die 

tot nieuwe gebruiksmogelijkheden. Vaker echter is de wens 
of de behoefte van de eindgebruiker het startpunt. “We doen 
geregeld veldstudies, waarbij we observeren hoe mensen onze 
producten in de praktijk gebruiken. Dus het liefst niet hier, in 
een ruimte op de afdeling, maar echt bij de gebruiker thuis. 
En altijd cross-border, dus zowel met R&D-specialisten als met 
marketeers en salesprofessionals.”

De kracht van Optelec zit 

met name aan het begin van 

het ontwikkelproces
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noemt Belderbos de ontwikkeling van de 
ClearView Speech, die is uitgerust met 
een 24 inch-touchscreen. “We waren 
ervan overtuigd dat een touchscreen 
geen meerwaarde heeft voor een oude-
re slechtziende en dat we het apparaat 
dus moesten voorzien van grote, fysieke 
knoppen”, vertelt Belderbos. “Toen we 
gingen testen bleken we er faliekant 
naast te zitten. Juist een touchscreen 
werd gewaardeerd – minder vanuit 
ergonomische of andere rationele over-
wegingen, maar vanwege de ‘sex--
appeal’. Ouderen ervaren het als meegaan 
met de tijd, als iets waar ze bij hun klein-
kinderen mee voor de dag kunnen komen. 
We hebben wel vaker gemerkt dat het een 
misvatting is dat mensen die niet of slecht 
zien geen waarde hechten aan het uiterlijk 
van een product. Integendeel: dat vinden ze 
extreem belangrijk, want een mooi en cool 
product werkt minder stigmatiserend.”
Toetsen, toetsen en nog eens toetsen, 

Stigmatiserend
De toegevoegde waarde van optische 
hulpmiddelen wordt sterk bepaald door 
de gebruikerscontext, weet Belderbos. 
“Je ontwikkelt met een team van mensen 
zonder visuele beperking, producten voor 
een veelal oudere doelgroep mét visuele 
beperkingen. We zijn ons er terdege van 

bewust dat er onvermijdelijk een kloof 
zit tussen onze belevingswereld en die 
van onze eindklanten. Dus ondanks alle 
marktervaring komt het voor dat we idee-
en hebben waarvan wij denken dat ze 
kloppen, maar die niet aansluiten op de 
beleving van de gebruiker.” Als voorbeeld 

gedurende het hele ontwikkeltraject, 
is de enige mogelijkheid om tot een 
product te komen dat on target is, zegt 
Belderbos. Niet alleen bij de doelgroep 
van eindgebruikers, maar ook bij andere 
spelers in onze markt, zoals oogspeci-
alisten en optometristen, en de verzeke-
raars. “Ook die partijen proberen we zo 
goed mogelijk te betrekken in ons pro-
ductontwikkelingsproces, door bijvoor-
beeld feedback te vragen van bepaalde 
specialisten die we vertrouwen. Het is 
voor ons echt van levensbelang dat we 
continu testen of onze ideeën en concep-
ten de goede keuzes zijn, van de eerste 
schetsen tot de go-or-no-go-beslissing.”

Trends in China
Probleem bij dit alles is dat het tempo 
van het traject zeer hoog ligt: Optelec 
opereert in een wereldwijde markt 
waarin de concurrentiële lat hoog ligt. 
“We gaan heel snel van idee naar fysiek 

Innovatie

Toen we gingen testen 

bleken we er faliekant 

naast te zitten
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prototype. Puur om te kijken of de ideeën 
die we in ons hoofd hebben ook echt 
werken”, zegt Belderbos. “Het is een 
complex traject waarin we samen met 
een ontwerpbureau de vormgeving goed 

moeten krijgen, met weer andere part-
ners de elektronica en andere techni-
sche componenten moeten ontwikkelen 
en tegelijkertijd van de belangrijkste 
original equipment manufacturers in Tai-
wan en China groen licht krijgen dat het 

ontwerp ook daadwerkelijk geprodu-
ceerd kan worden. We hebben onlangs 
zelfs een Chinese electrical engineer 
aangenomen, zodat we nog beter 
begrijpen wat de trends in China zijn 
met betrekking tot beschikbaarheid van 
componenten en productiecapaciteit en 
om toegang tot partijen te krijgen waar 
we nog geen toegang toe hebben. Het 
vinden van de juiste kwaliteitscomponen-
ten is voor ons echt cruciaal, dus daar 
proberen we bovenop te zitten.” 
Belderbos selecteert de bureaus waar-
mee Optelec samenwerkt deels op 
kwaliteit, deels op geografi sche ligging. 
Hij zegt: “Ook voor een aantal van 
deze partijen geldt dat ze cruciaal zijn 
in het proces. We willen ons enerzijds 
niet vastketenen aan één partij, ander-
zijds moet het netwerk wel te managen 
zijn. Op dit moment werken we met 
Nederlandse ontwerpbureaus en voor 
de fi rmware engineering met partijen in 

Duitsland en Frankrijk. Dat maakt snel 
schakelen mogelijk, zelfs als het nodig is 
om fysiek bij elkaar te komen.”

Op de vraag hoe Optelec de intelligence 
in haar producten beschermt zegt Belder-
bos: “Persoonlijk investeer ik liever in pro-
ductontwikkeling dan in IP-bescherming. 
Helaas voeren sommige partijen in onze 
industrie, zeker de laatste jaren in de VS, 
een zeer agressieve patentstrategie. We 
zijn dus gedwongen om onze producten 
en de kern-USP’s daarvan nog beter  te 
beschermen. Dat gebeurt al in een heel 
vroeg stadium, op het moment dat we 
een concept hebben dat voldoende 
uniek is en een aantoonbare strategische 
en/of commerciële waarde heeft. Voor 
zolang het duurt natuurlijk, want na drie 
tot vijf jaar drukt de volgende generatie 
producten de vorige van de markt. En 
dan moet je er wel weer bij zijn.” 

Toetsen, toetsen en 

nog eens toetsen is de 

enige mogelijkheid om 

tot iets te komen dat 

on target is

Game changer in de markt 
voor optische hulpmiddelen

Optelec is wereldwijd de grootste ontwikkelaar en 
leverancier van optische en elektronische hulpmiddelen voor 
slechtzienden en blinden. De onderneming stelt mensen met 
een visuele beperking in staat om zoveel mogelijk 
zelfstandig te functioneren in school-, werk- en thuissituaties.

Optelec is sterk innovatiegedreven. Management Team 
nomineerde het bedrijf in 2014 nog als een van de 
top 50 game changers in Nederland, met zeer 
vernieuwende producten zoals de ClearReader+ en de 
ClearView Speech. NPM Capital heeft sinds 1992 een 
meerderheidsbelang in Optelec.



Investor's journey

De expansie
van offshore-  
wereldspeler

Seafox
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Seafox is in 1991 opgericht door havenman Willem 
Cordia en na zijn overlijden door zijn zoon Keesjan 
uitgebouwd tot de grootste aanbieder van offshore-
werkeilanden met crews in Europa. Na de recente 
overname door Millennium Offshore Services wordt 
Seafox de naam van een wereldspeler die ook actief is 
in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Azië. Keesjan 
Cordia over ondernemen vanuit een visie op de markt 
en over de durf om daarop t e handelen.

“Het komt aan op visie en durf ”

23   
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Investor's journey

“Mijn vader begon Seafox met zijn partner Dirk van der Lely 

in 1991, toen de offshore-markt in net zo’n downturn zat als 

nu. De olieprijs was sterk gedaald en de vraag van de olie- en 

gasbedrijven was ingezakt. Zij konden voor relatief weinig geld 

twee werkeilanden kopen en daar hebben zij jarenlang plezier 

van gehad. 

Een van die ‘jack-up rigs’, zoals dat in jargon heet, is onder 

een langjarig contract kaal verhuurd in de Golf van Mexico. De 

andere is onder operationele contracten met crew aan het werk 

gezet in de Noordzee. Met name op die laatste werd een mooie 

marge gemaakt: dat was de cash cow van de onderneming.”

Dat is de onderneming die u aantrof toen u in 2006 aantrad? 

“Jazeker. Twee werkeilanden, en bij onze hier op de Noord-

zee heel veel vakmanschap aan boord. Alleen: daar konden 

wij méér mee in een markt die op dat moment veel potentie 

had. Daarom hebben we de rig uit de Golf van Mexico terug-

gehaald, omgebouwd en op de Noordzee eveneens onder 

lange operationele contracten ingezet. Daarmee hadden we 

ineens twee cash cows om de uitbreiding van onze vloot te 

financieren. We zijn in een aantal jaren van twee naar zeven 

werkeilanden gegaan, waarvan we er vervolgens weer twee 

verkocht hebben aan een oliemaatschappij. 

Rigs worden steeds groter en technologisch geavanceerder. De 

laatste die wij hebben laten bouwen, de Seafox 5, kan werken 

tot op een diepte van 75 meter, is zelfvarend, kan zichzelf posi-

tioneren en kan met zijn lange kranen ingezet worden bij zowel 

olie- en gasprojecten als bij de installatie van windmolens.

De Seafox 5 heeft 250 miljoen euro gekost en die rig hebben 

we speculatief gekocht, op basis van onze visie op de markt 

en zonder concrete contracten. Scheepswerf Keppel FELS in 

Singapore wilde zo’n innovatieve rig graag bouwen en heeft 

meegewerkt aan een flexibele financieringsconstructie om dat 

mogelijk te maken. Met deze speculatieve investering hebben 

wij onszelf in de sector echt op de kaart gezet. Seafox 5 is vanaf 

dag één gecontracteerd geweest.”

Hoe financierde Seafox zulke grote investeringen?

In 2009 zijn wij gaan kijken naar verbreding van onze 

kapitaalsbasis. We kwamen al snel in contact met Britse 

private-equitybedrijven, maar die gesprekken liepen vast 

omdat zij sterk exit-gedreven zijn. Bovendien paste hun par-

ticipatie op de middellange termijn niet goed bij onze inzet 

op de langere termijn. Bij NPM Capital klikte het wel. Dan 

praat je met familiekapitaal, dat vanuit een ondernemende 

traditie wil participeren voor onbepaalde tijd. 

In eerste instantie ging het overigens niet om nieuw kapitaal, 

We hadden ineens twee cash cows 
om de uitbreiding van onze vloot te 

financieren

Seafox kocht Seafox 5 speculatief, op basis van de visie van de markt
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maar nam NPM een 35%-belang over van de zittende aandeel-

houders. Daarna, als er aanvullend kapitaal nodig was om 

bepaalde investeringen te doen, is dat door alle aandeelhouders 

ingebracht naar rato van hun belang. Dat geeft grote flexibiliteit 

in de financiering.

NPM Capital is een professionele aandeelhouder. Met Dirk van 

der Lely kon ik altijd snel beslissen, maar wij hadden minder 

oog voor de verslaglegging en verantwoording. NPM zorgde dat 

wij procesmatiger gingen werken en drie keer nadachten voor 

we de knoop doorhakten. Ik heb nooit het gevoel gehad dat wij 

daardoor niet meer snel konden schakelen, maar wel dat wij tot 

meer weloverwogen beslissingen kwamen.”

Waarom heeft u besloten te verkopen?

“Ook in onze nichemarkt gaan de schaalvergroting en concen-

tratie snel. Millennium Offshore Services is eigendom van een 

consortium van vermogende investeerders uit het Midden-Oos-

ten, die een langetermijnvisie hebben om een consolidatie door 

te voeren in deze nichemarkt én het kapitaal om dat snel te 

doen. Dat is wat de onderneming nodig heeft. Ik ben blij dat 

Millennium onze naam aanneemt voor de hele combinatie. 

Daar spreekt wel waardering uit voor wat Seafox kan.

Je hebt familiebedrijven als Van Oord of Damen, die door goede 

en slechte tijden aan de business zijn verbonden en nooit ver-

kopen. Wij zitten daar anders in. Wij zetten ons vermogen in 

zolang wij het bedrijf kunnen bieden wat het nodig heeft, en 

het bedrijf ons het rendement biedt dat wij verwachten. Maar 

als er door veranderingen in de markt of de omstandigheden 

een mismatch ontstaat tussen de ambities van bedrijf en aan-

deelhouders, trekken wij daar consequenties uit. Dan is het tijd 

dat een andere aandeelhouder de zaak overneemt.”

En wat gaat u nu doen?

“Ik beraad mij op nieuwe actieve investeringen in de olie- en 

gashoek. We zitten net als in 1991 in een downturn. Dat biedt 

mogelijkheden als je een visie hebt op hoe lang die downturn 

gaat duren. Daarnaast heb je een microvisie nodig: welke bedrij-

ven zijn interessant en zitten mogelijk op mijn participatie te 

wachten? En het belangrijkste: je moet op die visie durven han-

delen. Dat zal ik graag weer met partners doen. Ondernemende 

mensen die de sector kennen en op grond van hun visie durven 

investeren. En als ik een goede case heb, bel ik ook NPM Capital. 

Zij zijn helder over hun belangen en ik weet uit ervaring dat ik 

goed zaken met hen kan doen.”

Het klikte met NPM, zij willen vanuit 
een ondernemende traditie participe-

ren voor onbepaalde tijd

Groeiversneller

1991 2009 2014

Seafox wordt opgericht 
door de heren Willem 
Cordia en Dirk van der Lely 
als verhuurder en exploitant 
van werkeilanden voor de 
offshore-industrie. 

Tegen het einde van het jaar 
verkopen de drie aandeel-
houders hun belangen aan 
branchegenoot Millennium 
Offshore Services. Het gefu-
seerde bedrijf gaat verder 
onder de naam Seafox en 
wordt een wereldspeler in 
verhuur en exploitatie 

van werkeilanden.  

NPM Capital komt aan boord 
als eerste outside-aandeel-
houder en neemt een belang 
van 35%. NPM ondersteunt 
een krachtige expansie van 
het bedrijf en uitbreiding 
van de vloot van werkeilan-
den, in nauwe en produc-
tieve samenwerking met de 
directeur-eigenaren.
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Dekker Chrysanten is met bijna 430.000 m² kasoppervlak een van de grootste chrysanten-

vermeerderaars ter wereld. Het familiebedrijf bezit eigen productiefaciliteiten in Nederland, 

Tanzania en Bolivia, en is niet alleen in eigen land, maar ook in diverse buitenlandse afzetre-

gio’s actief. De tweekoppige directie bestaat uit Cees Dekker (DGA) en Hans Durieux. Samen 

bouwden zij het bedrijf de afgelopen jaren uit tot een van de meest moderne en technologisch 

geavanceerde bedrijven in de sector. “Ik denk dat in familiebedrijven in verhouding grotere 

risico’s worden genomen dan in beursgenoteerde ondernemingen.”

Het betonpadoverleg

All in the family
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Dit arbeidsintensieve werk vindt plaats 
in de productielocaties van Dekker 
in Tanzania en Bolivia. Van daaruit 
worden drie keer per week meerdere 
miljoenen onbewortelde stekken naar 
Nederland gevlogen en in een volle-
dig geautomatiseerd proces verwerkt. 
Geklemd in speciale kunststof strippen 
worden ze per monorail vanuit grote 
koelcellen getransporteerd naar een 
tiental steksteekmachines. Deze plaatsen 
de uiterst kwetsbare stekken vervolgens 

Dekker Chrysanten is een typisch 
Noord-Hollands familiebedrijf met 
wortels in de land- en tuinbouw. Begin 
jaren zestig schakelt de onderneming 
uit Hensbroek volledig over op snijbloe-
men. Van eenvoudig teeltbedrijf groeit 
Dekker in de loop van enkele decennia 
uit tot toonaangevende vermeerderaar. 

Het proces van vermeerdering is com-
plex. Van zogenaamde moederplanten 
worden met de hand stekjes geplukt. 

volautomatisch in aarden perskluitjes, 
waarna ze onder optimaal geconditio-
neerde omstandigheden wortel schieten. 
De aldus bewortelde stekken worden 
vervolgens geleverd aan chrysantentelers 
over heel de wereld om daar te worden 
opgekweekt tot snijbloemen. 

Daarnaast is Dekker een majeure speler 
in een andere tak van sport: de ontwik-
keling van nieuwe chrysantenrassen. 
Vanaf de succesvolle marktintroductie 
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Rabo, vertelt Cees Dekker. Dankzij een 
constante en gezonde solvabiliteit kan 
hij zich niet herinneren dat de huisbank 
ooit een gevraagde lening heeft gewei-
gerd. Mede daarom is het aantrekken van 
vreemd vermogen op een andere manier 
eigenlijk nooit serieus overwogen, al 
zegt Dekker het ook niet principieel 
uit te sluiten. “Het kan in de toekomst 
natuurlijk best aan de orde komen, 
bijvoorbeeld als de bank geen kapitaal 
meer mocht verstrekken. Wij kunnen 
wat dat betreft ook maar een paar jaar 
vooruitkijken”, zegt hij. “Maar het zal 
altijd om een minderheidsaandeel gaan, 
want op een partij die medezeggenschap 
wil over de koers van de onderneming 
zit ik niet echt te wachten.”

Twee petten
Oorspronkelijk kende de onderneming 
vier aandeelhouders: de vier zonen van 
de oprichter, van wie Cees Dekker de 
jongste is. Twee broers werden in 1990 
uitgekocht, maar bleven tot hun pensio-
nering wel werkzaam in de onderne-
ming. Dat gold aanvankelijk ook voor 
de andere aandeelhouder, die echter 
inmiddels ook met pensioen is. 
Directeur Hans Durieux, afkomstig 

van het eerste commerciële Dekker-ras 
– de ‘Vesuvio’ – in 1993 zet de onder-
neming volledig in op eigen rassen en 
introduceert een systeem om deze gere-
guleerd in de markt te zetten. In 2005 
zorgt het bedrijf voor een revolutie op 
veredelingsgebied: de lancering van de 
‘Madiba’, een totaal nieuw type chrysant 
met unieke eigenschappen: gemakkelijk 
in de teelt, extreem lang houdbaar en 
zeer decoratief.
Het uitbouwen van de onderneming tot 
de huidige grootte is een zaak geweest 
van meerdere miljoeneninvesteringen, 
die deels zijn gefinancierd met eigen 
vermogen, deels met hulp van huisbank 

van het beursgenoteerde zadenconcern 
Syngenta, werd in 2006 aangetrokken 
om de snelle internationale expansie 
mede vorm te geven. Hij zit aan bij de 
driemaandelijkse aandeelhoudersverga-
dering, waar ook een Raad van Advies 
aanschuift waarin vooral financiële 
expertise is samengebracht. Deze 
Raad fungeert vooral als klankbord en 
sparringpartner van de operationele 
directie, die in overleg met de aandeel-

houders de belangrijke strategische 
beslissingen neemt. Hoewel Cees Dek-
ker dus twee petten op heeft tijdens 
deze vergaderingen, leidt dit zelden 
tot conflicterende belangen. Hij zegt 
daarover: “Aandeelhouderschap gaat 
niet alleen over eigendom, maar ook 
over de vraag waar je je geld in durft 
te beleggen. Als familiebedrijf kijk je 
veel meer in de breedte: we hebben 
een gemeenschappelijk doel en we 
verkennen samen de weg daarnaartoe. 

Met de ‘Madiba’ zorgde 
Dekker Chrysanten voor 
een revolutie op verede-

lingsgebied

All in the family

Ontwikkeling van een wereldspeler

1993 2005 20151962 1990 1992
Introductie 

Vesuvio, eerste 
commerciële 
Dekker-ras 

  

 Lancering 
Madiba, eerste 
wereldprimeur 

430.000 m² 
kasoppervlak

Oprichting 
Dekker 

Chrysanten

Uitkoop twee 
broers als 

aandeelhouders

Overname  
Hilvo, Noord-

wijkerhout
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We handelen sterk vanuit het ‘wij-ge-
voel’. Dat geldt overigens voor de hele 
organisatie.”
Aandeelhouder of niet, de drie nog 
actieve broers Dekker ontmoeten 
elkaar geregeld op zaterdagochtend 
om gezamenlijk door de kassen te 
lopen. Tijdens dit ‘betonpadoverleg’ 
worden de lopende operationele 
zaken besproken en plannen voor de 
toekomst alvast in de week gelegd. 
Formele beslissingen worden niet 
genomen, maar iedereen is vrij om 
voorstellen in te brengen. 

Cruciale overname
Dekker is in enkele decennia van één 
kas snijbloemen gegroeid naar bijna 
430.000 m² kasoppervlak nu. Dat is 
grotendeels door organische groei gere-
aliseerd: alleen in 1992 nam Dekker 
een op dat moment ongeveer even grote 
concurrent uit Noordwijkerhout over. 
Over deze stap zegt Dekker: “Ze waren 
interessant voor ons vanwege hun 
klanten, minder vanwege hun rassen. 
En omdat we in één klap in omvang 
verdubbelden, konden we gemakke-

lijker een grote stap naar veredeling 
zetten. Het was achteraf gezien dus wel 
een cruciale overname, omdat onze 
grotere cashflow nieuwe investeringen 
mogelijk maakte.” 

Kort daarop volgde volgens Dekker 
een golf van fusies van vermeerderings-
bedrijven, met als gevolg dat er nog 
maar een paar grote spelers overbleven. 
Dekker: “Dan geldt: je kunt wel willen 

overnemen, maar er moet ook iets over 
te nemen zijn.” 
Ook nu ligt een nieuwe overname niet 
direct voor de hand, zegt Durieux. 
“Wereldwijd zijn er misschien minder 
dan tien bedrijven die in onze league 
spelen. In Nederland behoren we tot 
de top 3. Als zich nu een kandidaat zou 
aandienen, zouden we overname zeker 
overwegen, op voorwaarde dat ze passen 
bij onze business. Ik denk bijvoorbeeld 
dat we niet snel een vermeerderaar uit 
Japan zullen kopen, een nogal con-
servatieve markt waarin rastechnisch 
gesproken weinig wordt vernieuwd.”

Op de vraag of hij het als (relatieve) bui-
tenstaander nooit lastig heeft gevonden 
om te dealen met de twee families Dekker 
als aandeelhouder zegt Durieux: “Het is 
eerder omgekeerd. Wat bijzonder prettig 
is, is dat beslissingen snel genomen 
kunnen worden, zonder dat er allerlei 
commissies naar moeten kijken en 
zonder dat je maar af moet wachten of 
ze het ergens boven in de onderneming 
hebben begrepen of niet. Daarbij komt 
dat Cees en de andere familieleden alle 
facetten van de business als geen ander 

Als familiebedrijf kijk je 
veel meer in de breedte: 
we hebben een gemeen-
schappelijk doel en we 

verkennen samen de weg 
daarnaartoe

Cees Dekker (l.) en Hans Durieux van Dekker Chrysanten
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doorgronden. Ik heb te maken met 
mensen die weten waarover ze praten en 
niet met calculerende aandeelhouders die 
er met een beleggingsoptiek in zitten. Of 
met management dat vaak uit een andere 
industrie afkomstig is en dat misschien 
wel capabel is, maar wel leiding geeft 
zoals ze dat op hun MBA-opleiding 
geleerd hebben.”

Onderbuikgevoel 
Durieux is er dan ook van overtuigd dat 
het innovatievermogen in familiebe-
drijven doorgaans bovengemiddeld is. 
“Bij mijn vorige werkgever, een groot 
concern, werd er vanuit het systeem 
gedacht. Men stapelde daar 1 op 1 en 
dan kreeg je 2. Of, als het meezat, 3. 
Maar hier worden echt nieuwe dingen 
gezocht en uitgeprobeerd. Ik denk 
dat in familiebedrijven in verhouding 
grotere risico’s worden genomen dan in 
beursgenoteerde ondernemingen.”
Waar het businessmodel van veel 
bedrijven bestaat uit ‘kralen rijgen 
en in de kosten snijden’, worden bij 

Dekker soms investeringen gedaan die 
strikt genomen op papier niet rendabel 
te krijgen zijn, zegt Durieux. Pas een 
of twee jaar na de investering blijkt 

dan dat er sprake is van een zichtbare 
kwaliteitsverbetering, waardoor de 
onderneming een halve of hele cent 
meer krijgt voor haar product. Dekker: 
“En dan is de investering ineens wél 
rendabel en ben je blij dat je naar je 
onderbuikgevoel hebt durven luisteren. 
Natuurlijk zitten we er ook wel eens 
naast, maar vaker is de les: je kunt niet 
van elke investering vooraf berekenen 
wat de positieve neveneff ecten zijn. 
Soms moet je ook gewoon durven, en 
maar zien of en waar het schip strandt.”

Sterk innovatief
Als het gaat om technologische vernieu-
wingen heeft Dekker Chrysanten een 
naam hoog te houden. De onderne-
ming loopt voorop op het gebied van 
procesautomatisering, ICT en energie-
voorziening (in Hensbroek werd al in 
1974 de eerste WKK-installatie in de 
tuinbouwsector geplaatst). Ook heeft 
de onderneming meerdere patenten op 
haar naam staan. Veel van de innovaties 
komen uit de koker van Cees Dekker 
zelf, waaronder de kunststof strippen 
die machinale verwerking van de stek-
ken mogelijk maken. Op dit moment is 
Dekker Chrysanten het enige bedrijf in 
de sector dat volledig geautomatiseerd 
is. Innoveren is ‘key’ in de sierteelt- en 
tuinbouwsector en de ontwikkelingen 
volgen elkaar in een razend tempo op. 
Op dit moment werkt Dekker aan de 
introductie van RFID (radio-frequency 
identi� cation), waarbij iedere bak met 
stekken een eigen chip krijgt. Dekker: 
“Sommige dingen die we doen zijn 
echte innovatie, veel echter is ook 
recombinatie: het slim combineren van 
bestaande technieken om er zelf weer 
beter van te worden.”

In familiebedrijven worden 
in verhouding grotere 

risico’s genomen dan in 
beursgenoteerde 
ondernemingen

All in the family

Steksteekmachines plaatsen de kwetsbare stekken in aarden perskluitjes
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world of 
meters 
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All in the family

Familiebedrijven
professionaliseren 
in hoog tempo 

Begin dit jaar sloot NPM Capital een sponsorovereenkomst voor 
vijf jaar met de Nyenrode Business Universiteit. Daarmee is NPM 
een van de drie sponsoren van de Baker Tilly Berk Leerstoel Familie-
bedrijven en Bedrijfsoverdracht geworden. Volgens Head of Faculty 
Roberto H. Flören past deze stap in de hernieuwde waardering voor 
het familiebedrijf als crisisbestendige ondernemingsvorm. 

U bent al in 1992 begonnen met dit 
onderzoeksprogramma naar familie-
bedrijven. Wat is er de afgelopen twee 
decennia zoal gebeurd op dit terrein? 

“Toen we deze leerstoel startten was het imago 

van familiebedrijven niet erg goed. Ze werden 

gezien als ‘stoffi g’, ‘ingeslapen’ en ook 'weinig

sexy'. Laat ik het zo zeggen: mijn studenten 

wilden er in ieder geval niet werken. Dat beeld 

is inmiddels duidelijk ten goede gewijzigd. 

Deels omdat familiebedrijven zelf profes-

sioneler zijn geworden, maar ook omdat de 

maatschappelijke perceptie is veranderd. Tot 

circa 2000 was de focus sterk gericht op het 

maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Het 

devies was: zo snel mogelijk groeien, zo snel 

mogelijk naar de beurs en dividend is ‘king’. 

Toen kwamen de eerste grote schandalen 

– Enron, Ahold – gevolgd door een reeks van 

internationale fi nanciële crises. En toen bleek 

dat familiebedrijven het eigenlijk relatief goed 

bleven doen: ze hadden er natuurlijk wel last 

van, maar ze bleven wel doordraaien en vielen 

minder snel om. Het bleek zogezegd een relatief 

crisisbestendige ondernemingsvorm, en dat 

heeft, met de al eerder genoemde professiona-

lisering, tot een hernieuwde waardering voor 

het familiebedrijf geleid.”

U bent sinds 2002 hoogleraar met een 
gesponsorde leerstoel. Hebt u de handen 
vrij, onderzoekstechnisch gesproken? Of 
moet u verantwoording afl eggen aan uw 
sponsoren?

“Onderzoek in samenwerking met het bedrijfs-

leven en andere stakeholders is in Nyenrode 
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het dominante model omdat we, in 

tegenstelling tot andere universiteiten, 

helemaal geen subsidie van de over-

heid ontvangen. Daarbij streven we 

altijd naar langlopende overeenkom-

sten, wat belangrijk is voor de stabili-

teit van de onderzoeksprogramma’s. 

Doorgaans signaleren wij als eerste 

ontwikkelingen die we belangrijk 

vinden en willen onderzoeken, en die 

bespreken we vervolgens met onze 

sponsoren. We bepalen dus niet vanuit 

een ivoren toren wat we onderzoe-

ken: we zoeken naar onderzoeksvelden 

waarvan de uitkomsten zowel de 

wetenschap als de ondernemerspraktijk 

dienen. Dat zie ik ook echt als de spe-

cifi eke kracht van het Nyenrodiaanse 

model, dat we in staat zijn een brug te 

slaan tussen wetenschap en praktijk. 

Natuurlijk gaat dat de ene keer gemak-

kelijker dan de andere keer. Ons meest 

recente onderzoek naar goed bestuur 

was een schot voor open doel: een be-

langrijk onderwerp dat binnen familie-

bedrijven nog nauwelijks onderzocht 

was. Eind dit jaar presenteren we ech-

ter de uitkomsten van een onderzoek 

naar de vraag in hoeverre familiebe-

drijven hun ‘status aparte’ inzetten in 

hun marketing. Sommige familiebedrij-

ven maken daar bewust gebruik van in 

communicatie met klanten en op de 

arbeidsmarkt, andere juist bewust niet. 

Daar hadden sponsoren aanvankelijk 

wel enige moeite mee, maar toen we 

eenmaal aan de slag gingen bleken de 

onderzochte ondernemers juist razend 

enthousiast, omdat het bij veel bedrij-

ven echt een issue blijkt te zijn.”

Wat kan NPM Capital bijdragen 
aan deze leerstoel? 

“Familiebedrijven passen erg goed 

bij NPM Capital. De onderneming 

is niet alleen dochter van SHV, een 

van de grootste familiebedrijven 

van Nederland, maar ze heeft ook 

een indrukwekkend trackrecord als 

het gaat om het vaak vele jaren lang 

participeren in familiebedrijven. We 

hopen van de ervaring en de inzich-

ten die dat heeft opgeleverd  mede te 

kunnen profi teren.”

U zei net dat familiebedrijven 
professioneler zijn geworden. In 
welk opzicht? 

“De vanzelfsprekende opvolging van 

kinderen in het bedrijf is duidelijk 

aan erosie onderhevig: er zitten nu 

veel vaker mensen van buiten de 

familie in de top van het bedrijf. En 

als er al een zoon of dochter zit, dan 

is die doorgaans veel beter opge-

leid dan de vorige generatie, wat 

je terugziet in een veel modernere 

management- en communicatiestijl. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat 

familiebedrijven ook steeds profes-

sioneler worden in hun governance, 

al lopen ze daarin wel nog steeds 

achter op de rest van het bedrijfs-

leven. En tot slot zie je, eveneens 

voorzichtig, een trend om niet alles 

op basis van de eigen solvabiliteit 

te willen fi nancieren, maar ook 

van andere fi nancieringsvormen 

gebruik te maken. Er zit dus bewe-

ging in, familiebedrijven gaan in 

veel opzichten iets meer lijken op 

niet-familiebedrijven. Al blijven ze 

ook wel weer echt anders: zaken als 

respect voor bepaalde tradities of een 

sterke binding met de regio, die vind 

je nog steeds terug.”

Roberto H. Flören is geboren en getogen in een familiebedrijf. 
Hij raakte mede daardoor geïnteresseerd in de specifi eke problematiek 
rondom opvolging in familiebedrijven, een onderwerp waarop hij in 
2002 promoveerde. Sinds 1992 is hij verantwoordelijk voor het onder-
zoeksprogramma onder familiebedrijven op Nyenrode. Flören heeft vele 
(internationale) publicaties over het familiebedrijf op zijn naam staan 
en houdt geregeld lezingen over dit onderwerp. Voorts is hij columnist, 
doceert hij ondernemerschap op Nyenrode en is hij lid Van de Raad van 
Commissarissen van Breman Topholding in Genemuiden.

De kracht van het 
Nyenrodiaanse 
model is dat we in 
staat zijn een brug te 
slaan tussen weten-
schap en praktijk

All in the family
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rendement geven, maar dan ook direct véél rendement. Als 

je maar een beperkte groep zeer betrokken aandeelhouders 

hebt, dan kun je zoiets gemakkelijker uitleggen dan als je een 

aandeelhoudersvergadering van 300 man in de Beurs van 

Berlage moet overtuigen. Ze kunnen dus vaak méér inves-

teren in innovatie en risicovolle producten, daar waar het 

niet direct in de standaard-spreadsheets van beursgenoteerde 

ondernemingen past om zulke risico’s te nemen.”

Wat staat er, tot slot, de komende jaren op uw 
verlanglijstje om nader te onderzoeken? 

“We gaan de komende tijd nog intensiever kijken naar de 

rol van de zogenaamde niet-actieve aandeelhouders, of-

wel familieleden die aandeelhouder zijn maar niet in het 

bedrijf werkzaam zijn. Hoe zorg je ervoor dat die op zeker 

moment niet van het bedrijf vervreemden en quasi als 

een gewone aandeelhouder alleen nog maar op dividend 

zitten te wachten? Soms heb je na twee, drie generaties 

wel 30 aandeelhouders: hoe manage je zo’n proces goed? 

We hebben gemerkt dat dit een onderzoek is waar veel 

behoefte aan is.”  

De stille kracht van het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn succesvoller dan niet-familiebedrijven. Niet alleen 
presteren zij fi nancieel beter, ook bestaan zij langer en is er een sterke 
loyaliteit tussen bedrijf en personeel.  Dit boek laat zien dat succesvolle 
familiebedrijven in staat zijn ondernemerschap, management en paternalisme 
te combineren.

Flören, R.H., Jansen, S.F. (2010) 

In een artikel in deze editie van Capital Magazine 
stelt een bestuurder dat familiebedrijven doorgaans 
grotere risico’s nemen dan niet-familiebedrijven. 
Herkent u dat? 

“Jazeker. Daarom zijn familiebedrijven op de lange termijn 

succesvoller en winstgevender dan niet-familiebedrijven, dat 

is over heel de wereld zo. Kijk, de meeste beursgenoteerde 

ondernemingen zijn gebaat bij het uitkeren van een stabiele 

dividendstroom. Als familiebedrijf kun je daar veel fl exibeler 

in zijn en investeringen doen die pas op de lange termijn 

Gespreid bedje of spijkerbed? 
Over opvolgers in familiebedrijven

In familiebedrijven is doorgaans te weinig aandacht voor het opvolgings-
proces. De buitenwereld denkt vaak dat opvolgers in een gespreid bedje 

komen, maar even vaak lijkt het proces meer op een spijkerbed. In dit boek 
laten experts en opvolgers zien hoe dat komt.

Van Zwol, J., Flören, R.H. (2010)

De vanzelfsprekende opvolging 
van kinderen in het bedrijf is 
duidelijk aan erosie onderhevig: 
er zitten nu veel vaker mensen 
van buiten de familie in de top 
van het bedrijf 

Meer lezen?
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Innovatie

Innoveren
is een 
dobbelspel
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Innoveren
is een 
dobbelspel

Niet de technologie, maar het gebruik ervan door 
de mens bepaalt of er sprake is van innovatie, stelt 
de Utrechtse hoogleraar Innovatiewetenschappen 
Koen Frenken. “We zien nu de totale infrastructuur 
veranderen: sectoren en technologieën worden 
geïntegreerd en leiden tot nieuwe vormen van sociaal 
verkeer. Dat vinden we allemaal min of meer normaal 
en niemand verzet zich er echt tegen.”

Hoe definieert u innovatie? 
 

“Als ik dat aan mijn eerstejaarsstudenten 

vraag, zeggen ze meestal iets in de trant 

van ‘een innovatie is een succesvolle uit-

vinding’. Niet verkeerd, maar ik kijk zelf 

meer vanuit een sociologisch perspec-

tief naar innovatie: voor mij is innovatie 

eigenlijk een nieuwe sociale praktijk. Als 

iets ‘het nieuwe normaal’ is geworden, 

dan is het een innovatie. Het voordeel 

van dit perspectief is dat je direct een 

aantal zaken uitdrukt die vaak over het 

hoofd worden gezien als er over inno-

vatie wordt gesproken. Namelijk dat het 

bij innovatie niet zozeer draait om een 

artefact, maar om een praktijk. Als je een 

technologie, product of apparaat gelijk-

stelt met innovatie, dan vergeet je dat 

dat apparaat alleen maar functioneert als 

de praktijk eromheen zich ook aanpast. 

Waarna je overigens vaak ziet dat het 

apparaat zich weer aanpast aan de 

praktijk, door nieuw design of nieuwe 

opties bijvoorbeeld. Er is dus sprake van 

een continu proces waarin de mens zich 

aanpast aan apparaten en andersom. Een 

tweede ding dat je met deze sociologi-

sche definitie uitdrukt, is dat het succes 

van een innovatie niet alleen wordt 

bepaald door de vraag of wij het als 

individu goed kunnen gebruiken, maar 

ook of het door onze sociale omgeving 
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wordt geaccepteerd. Tot slot maak je 

op deze manier duidelijk dat diensten 

net zo goed innovatief kunnen zijn als 

producten.”

Of een product of dienst inno-
vatief is, is dus in uw ogen altijd  
een ex post-vaststelling? 

“Ja, niet alleen omdat je dan pas kan 

zien of iets een dominante praktijk is 

geworden, maar ook omdat de radicali-

teit van een innovatie in het begin vaak 

nog helemaal niet zo duidelijk is. Als 

concept is Airbnb een radicale innovatie, 

maar het is begonnen als een tijdelijke 

website in het kader van een congres. 

Het had zomaar iets eenmaligs kunnen 

blijven, maar de bedenkers dachten: 

waarom niet voor alle komende con-

gressen zo’n website maken? En dan is 

het nog maar een kleine stap om alle 

huizen in de hele wereld als één groot 

hotel te beschouwen.”

Zou je van de smartphone niet 
kunnen zeggen dat dat van meet 
af aan een radicale innovatie 
was? 
 

“De combinatie van telefonie en inter-

net in één apparaat is inderdaad een 

radicale innovatie. Die overigens bij 
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Innovatie

de fi rma Blackberry vandaan komt. De 

Blackberry was alleen achteraf op de 

verkeerde techniek geoptimaliseerd, 

namelijk e-mail. Vandaar het toetsen-

bordje en de hoogwaardige beveili-

ging. Maar toen met de smartphone 

de massamarkt werd ontsloten, bleek 

dat de meeste mensen elkaar liever 

virtueel ontmoeten op Facebook of 

een whatsappje sturen, in plaats van te 

e-mailen. Waardoor Blackberry in no 

time gemarginaliseerd was. Waarmee 

maar weer bewezen is dat niet het arte-

fact, maar het gebruik ervan bepaalt wat 

een succesvolle innovatie is.”

Dit roept de vraag op of ‘gerichte 
innovatie’ eigenlijk wel mogelijk 
is. Je hebt immers nooit grip op 
de manier waarop een nieuw 
product of nieuwe dienst uitein-
delijk zal worden ‘ingezet’. Is 
innoveren dan niet meer een soort 
dobbelspel? 

“Ik denk dat je onderscheid moet maken 

tussen incrementele en radicale inno-

vaties. Incrementele innovaties bouwen 

voort op iets bestaands, dat stap voor 

stap wordt verbeterd. Dat soort innova-

ties kun je heel goed plannen, en daar 

zie je vaak dat bedrijven die eenmaal 

voorop lopen ook voorop blijven lopen, 

zoals bijvoorbeeld de Duitse autofabri-

kanten. Maar voor radicale innovaties 

– dus een heel nieuw product dat niet 

noodzakelijk aansluit bij de sociale prak-

tijk op dat moment – geldt inderdaad 

dat gevestigde spelers net zo veel of 

weinig kans op succes hebben als ieder 

ander. Daarom zie je ook vaak dat 

bedrijven die goed zijn in incremen-

tele innovatie niet zelf investeren in 

radicale innovatie, maar eerder kleine 

bedrijfjes opkopen die dat wel doen. 

Ze stappen pas in als er moet worden 

opgeschaald, want daarin zijn ze goed: 

technologie grootschalig exploiteren. 

Ik denk dat Shell de ontwikkelingen in 

zon en wind bewust afwacht totdat de 

schaalgrootte dusdanig is dat zij er met 

hun engineering en fi nancial skills echt 

een meerwaarde in kunnen leveren. In 

de opschaling en grootschalige exploi-

tatie ligt hun core competence, niet in 

radicale innovatie.”

Toch zijn er voorbeelden van 
grote concerns die wel degelijk 
radicale innovaties in eigen huis 
weten te ontwikkelen. Neem 
Philips met zijn befaamde Nat-
Lab, waar onder meer de cd 
werd ontwikkeld …

“Het klopt wel dat er binnen de r&d-

afdeling van Philips heel veel nieuwe

technologieën worden ontwikkeld 

en gepatenteerd. Maar een groot deel 

daarvan wordt verkocht aan andere 

partijen of in licentie gegeven. Er is een 

wereldwijde markt voor kennis, en daar 

is Philips heel actief. Er zijn zelfs bedrij-

ven die alleen nog maar nieuwe techno-

logie ontwikkelen, patenteren en weer 

verkopen zonder ooit zelf een product te 

lanceren. Er zijn mensen die zeggen dat 

NatLab zich moet afscheiden van Philips 

en zo’n soort bedrijf moet worden. Feit 

is dat Philips in het verleden niet altijd 

per defi nitie de beste partij is gebleken 

om een innovatie tot een marktsucces te 

maken. De techniek achter TomTom komt 

van Philips, maar ze wisten daar feitelijk 

niet wat ze ermee moesten. Philips groeit 

niet meer omdat het, ondanks alle geld en 

kennis, moeite heeft om in nieuwe pro-

ductmarkten te stappen. Uiteindelijk zal 

Philips als een soort medisch technolo-

giebedrijf eindigen, vermoed ik. De ont-

wikkeling van Google daarentegen is veel 

moeilijker te voorspellen, omdat dat de 

facto een soort monopolist is in datatech-

nologie en alles aan elkaar kan knopen. 

Google zou wel eens veruit het grootste 

en machtigste bedrijf kunnen worden in 

de geschiedenis van de mensheid.”

Innovatie klinkt als iets waar je niet 
tegen kunt zijn. Is innovatie in uw 
ogen altijd een verbetering? 

“Ik let altijd heel goed op het taalgebruik 

in de media als er over innovatie wordt 

gesproken. Dan valt inderdaad op dat het 

woord ‘innovatie’ door sommige partijen 

als marketingterm wordt gebruikt. Uber 

is daarvan een goed voorbeeld. In mijn 

ogen is het een taxicentrale, maar ze 

noemen zichzelf een ‘technologiebedrijf’. 

Dus als hun diensten niet legaal zijn, dan 

moeten ze dat maar worden want ze zijn 

Wie is Koen Frenken?
Koen Frenken (1972) is hoogleraar 

Innovatiewetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. In zijn onder-

zoek bestudeert hij kennisproductie en 

technologische ontwikkeling vanuit een 

evolutionair perspectief. Hij is auteur 

van het boek Innovation, Evolution and 

Complexity Theory. Frenken is tevens actief 

als commissielid in de programma-

commissie Complexity van NWO.

Airbnb is begonnen 
als een tijdelijke web-
site voor een congres

Diensten kunnen net zo 
goed innovatief zijn 

als producten
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immers ‘nieuw’ en nieuw is altijd beter. 

Bepaalde politici herhalen die bood-

schap letterlijk, inderdaad onder het 

motto: hoe kun je nu tegen innovatie 

zijn? Maar of Uber zo ‘innovatief’ is, is 

maar de vraag. Daarnaast promoot het 

bedrijf haar dienst uberPOP als milieu-

vriendelijk omdat je je eigen auto kunt 

wegdoen en in plaats daarvan taxi’s 

kunt gebruiken, maar is het vooralsnog 

onduidelijk in hoeverre goedkope taxi’s 

rivaliseren met de fiets en het OV, om 

eens wat te noemen.” 

Zijn we innovatie eigenlijk steeds 
normaler gaan vinden? 
 

“Ja. We zijn er steeds meer aan gewend 

geraakt dat er steeds nieuwe innovaties 

in ons leven komen en we accepteren, 

denk ik, sneller dan een eeuw geleden 

de consequenties daarvan. Zelfs als die 

behoorlijk ingrijpend zijn, zoals de 

manier waarop we met elkaar commu-

niceren, de aantasting van onze privacy, 

ja zelfs de verandering van de manier 

waarop onze democratie werkt. We zijn 

in een aantal decennia opgeschoven van 

het automatiseren van bepaalde taken, 

zoals post sorteren, naar het digitaliseren 

van hele ketens – denk aan e-commerce. 

Nu zien we de totale infrastructuur 

veranderen: sectoren en technologieën 

worden geïntegreerd en leiden tot nieu-

we vormen van sociaal verkeer. Dat vin-

den we allemaal min of meer normaal 

en niemand verzet zich er echt tegen.”

Google zou wel eens 
veruit het grootste en 

machtigste bedrijf 
kunnen worden in de 
geschiedenis van de 

mensheid

Investeerders en het 
‘tipping point’

Volgens Frenken worden veel innovaties eerst in specifieke 

nicheomgevingen toegepast, bijvoorbeeld in de ruimtevaart of 

als militaire toepassing. Komen ze daarna commercieel beschik-

baar, dan concurreren ze eerst met de dan dominante techno-

logieën. Pas als voldoende gebruikers de innovatie omarmd 

hebben, ontstaat er een ‘tipping point’ waarna er sprake is van 

zelfversterkende effecten: steeds meer gebruikers inspireren an-

deren om over te stappen, waardoor de beschikbaarheid van 

de technologie verder toeneemt, er nieuwe diensten omheen 

worden ontwikkeld, wat de aantrekkelijkheid voor weer nieuwe 

gebruikers vergroot, enzovoort. Frenken: “Dat is precies de 

reden waarom investeerders in Sillicon Valley soms jarenlang 

in een verlieslijdend bedrijf investeren: ze gaan er op basis van 

hun eerdere ervaringen van uit dat op zeker moment het tipping 

point komt, waarna een dominante marktpositie alleen nog 

een kwestie van tijd is. Als we geen risico-investeerders zouden 

hebben, zouden veel innovaties geen kans hebben.”

Pas als voldoende gebruikers de innovatie omarmd 
hebben, ontstaat er een 'tipping point'
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The Capital of ... Robotics
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Silicon Valley geldt in het 
algemeen als dé internet-
en-computer-technologie-
hoofdstad van de wereld, al 
dicht menige kenner Seoul 
inmiddels betere kaarten 
toe. Toch is het vooral de 
Amerikaanse stad Boston 
waar veel van de robot- en 
computertoepassingen 
worden ontwikkeld die de 
manier waarop wij werken 
sterk zullen veranderen. De 
robotindustrie van Boston 
is booming. In de labs van 
start-ups en universiteiten 
als MIT, Boston University 
en Harvard wordt volop 
gewerkt aan robots voor 
onder andere kantoren, 
ziekenhuizen en de bouw-
wereld. Het bedrijf Boston 
Dynamics adviseert onder 
meer het Amerikaanse 
leger, DARPA, the Navy 
and Marine Corps, maar 
ook wereldspelers als Sony 
Corporation. Ook ontwik-
kelt het in opdracht robots 
met tot nu toe ongekende 
capaciteiten, zoals het 
vervoeren van zware 
ladingen over ruw terrein. 
En op de Eliot Innovation 
School in het oude cen-
trum van Boston wordt 
kinderen tussen de 4 en 14 
jaar in dagelijkse robotics-
lessen geleerd te denken in 
algoritmen - en daarmee 
voorbereid op de hightech-
samenleving van de toe-
komst en het werken van 
morgen.

Bronnen: VPRO Tegenlicht/Boston Dynamics/want.nl
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Waarom wij investeren in ...

Johan Terpstra (l.) en 
Paul Hesselink werken nauw 
samen aan de groei van Kiwa
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Teamwork
De internationale Testing, Inspection and Certification(TIC)-markt  is niet alleen 
erg groot, ze is ook sterk gefragmenteerd in deelmarkten. Een snoepwinkel, 
kortom, voor een onderneming met een ambitieuze buy&build-strategie zoals 
Kiwa. Na een jaar van consolidatie en integratie deed Kiwa begin dit jaar 
weer een eerste grote overname: het Finse Inspecta. Paul Hesselink, CEO van 
Kiwa, en Johan Terpstra, investment director bij NPM Capital, kijken terug op 
een hectische periode. “Mijn vriendin vroeg op zeker moment: heb je nu een 
relatie met mij, of met Paul?”

Het was even stil rond Kiwa …

Hesselink: “Klopt. Eind 2013 hadden we 

in vier jaar tijd 25 acquisities gedaan. 

Dan moet je even pas op de plaats 

maken en zaken verder gaan integreren 

en consolideren. We hebben een jaar de 

tijd genomen om in 2014 een nieu-

we structuur neer te zetten en hebben 

bepaalde bedrijfsonderdelen geïnte-

greerd. Ook  hebben we wat activitei-

ten afgestoten waarvan we vonden dat 

andere spelers daar meer mee konden 

of gesloten als de markt er niet meer 

voor was. En last but not least heb-

ben we een nieuw informatiesysteem 

gebouwd, waarvan de implementatie 

eind 2015 gaat lopen. We hebben dus 

bepaald niet stilgezeten. Het was meer: 

pas op de plaats, herinrichten en dan 

weer naar voren.”

Terpstra: “Het gaf ons ook de moge-

lijkheid om de strategie eens tegen het 

licht te houden. Kiwa en zusterbedrijf 

Shield zijn de afgelopen jaren enorm 

gegroeid door wat ik maar even aan-

duid als ‘parels rijgen’. Dat is effectief, 

maar het kost wel vreselijk veel energie. 

Dus we hebben gezegd: laten we kijken 

of we in 2015 voor een game changer 

kunnen gaan, een grote jongen van 

ongeveer de omvang van Kiwa zelf. 

Maar dan moet je wél eerst het plat-

form geschikt maken om een volgende 

sprong te maken.”

Hesselink: “We wilden een platte 

organisatie blijven. Maar omdat we zo 

snel groeiden, kregen we steeds meer 

rapportagelijnen naar een hele kleine 

directie. Dan moet je op zeker moment 

wat doen. We hebben nu drie ‘service 

lines’ – gevaarlijke stoffen zoals asbest, 

certificering en kennisoverdracht; of in 

ons jargon Compliance, Assurance en 

Information – met elk een eigen opera-

tionele vicepresident die samen met de 

statutaire directie de executive council

vormen. Die structuur hebben we 

samen met NPM Capital, in ik mag wel 

zeggen grote harmonie, ontwikkeld. 

Ontspannen strategisch denken met de 

voeten op tafel, zou je kunnen zeggen.”

De overname van Inspecta was een 

stevige kluif. Kiwa is nu ineens een 

bedrijf met 4000 specialisten dat in 27 

landen actief is. Hoe leid je zo’n proces 

in goede banen? 

Hesselink: “We kenden Inspecta al lan-

ger, maar de kans om ze over te nemen 

deed zich in het najaar van 2014 voor 

en in februari 2015 kwam het proces 

in een stroomversnelling. We kregen 

van de verkoper 3i vijf weken tijd 

Kiwa en zusterbedrijf 
Shield zijn de afgelopen 
jaren enorm gegroeid 
door wat ik maar even 

aanduid als ‘parels rijgen’
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Waarom wij investeren in ...

om alles rond te maken, inclusief het 

regelen van de financiering. En dat 

betekende vaak laat doorwerken en 

waanzinnige teleconferenties met 25 

man om drie uur ’s  nachts om de 

juridische details scherp te krijgen. 

Er zat een enorme tijdsdruk op … De 

maanden maart en april hebben we 

beiden niet veel geslapen, dat was in 

termen van levensvreugde een verlo-

ren periode …”

Terpstra: “Ik kwam soms thuis als de 

buurman naar zijn werk vertrok. Mijn 

vriendin vroeg op zeker moment: heb 

je nu een relatie met mij of met Paul?”

Hesselink: “We hebben ook samen 

een tour door Scandinavië gemaakt 

om de bedrijven te zien en het twee-

de- en derdelaags management van 

Inspecta ter plekke te ontmoeten. Dat 

is iets wat ik overigens standaard doe 

bij iedere overname: we willen met 

eigen ogen zien hoe het bedrijf erbij 

staat, hoe de sfeer is, hoe het middel-

management erin staat dat straks het 

werk met en voor jou moet gaan 

doen. Ik wil weten what makes them tick, 

en ik wil ook dat zij weten what makes 

us tick … Daar kom je alleen maar 

achter als je samen het lab bezoekt en 

na afloop een borrel drinkt in de bar. 

Dan lukt het doorgaans vrij snel om 

door de façade heen te kijken en te 

zien wat die mensen drijft en hoe ze 

erin zitten. Is het take the money and 

run zodra de prijs betaald is, of gaan 

we echt samen aan iets bouwen? Daar 

krijg je wel gevoel voor door even in 

de stallen rond te lopen.”

Terpstra: “Het grappige is: toen wij 

bezig waren met de acquisitie van 

Kiwa zelf, hebben we precies hetzelf-

de gedaan. Alle belangrijke landen-

managers persoonlijk spreken, zonder 

uitzondering, om een gevoel te krij-

gen van hoe de organisatie eronder in 

elkaar zit. Die gelikte management-

presentaties, hoe fraai ook, zeggen 

eigenlijk niks. Je wilt gevoel krijgen 

bij het managementteam en bij de 

cultuur, niet bij een powerpoint-

presentatie.”

Hesselink: “In onze management-

filosofie en bedrijfscultuur is vertrou-

wen de rode draad. Hiërarchische 

systemen gaan ervan uit dat je beter 

toezicht kunt houden dan elkaar ver-

trouwen. Wij zitten voornamelijk

op vertrouwen en een klein beetje 

gepast monitoren. Dat lukt alleen als 

je ook in culturele zin aansluiting 

vindt bij het over te nemen manage-

ment. De tent is belangrijk, maar het 

is de vent die erop zit die het verschil 

maakt, die moet het met en voor jou 

gaan doen. Dus voor je nachtrust is 

de vent belangrijker dan de tent. En 

al helemaal als het zo’n grote club als 

Inspecta op zo’n grote afstand is.”

Hebben jullie om die reden ook wel eens een 

deal laten lopen? 

Hesselink: “Jazeker, we hebben 

twee keer een acquisitie laten lopen 

omdat we dachten: dit gaat met het 

management niet goedkomen. En 

omgekeerd hebben we het ook wel 

eens verkeerd ingeschat, hoor. Dat je 

van een DGA z’n zelf opgebouwde 

kindje overneemt, hem als directeur 

laat zitten en er dan achter komt dat 

hij de bocht niet kan nemen omdat 

het er in een concern anders aan toe 

gaat dan ’ie gewend was. Of er een 

zoon of dochter aan boord is die 

niet zo heel erg capabel is, maar wel 

kon meekomen onder de vleugels 

van pa. Dit soort drama’s hebben we 

gelukkig niet al te vaak meegemaakt; 

meestal gaat het goed.”

Je wilt gevoel krijgen bij 
het managementteam en 
bij de cultuur, niet bij een 

powerpointpresentatie

Paul Hesselink, CEO Kiwa
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Het management van Kiwa weet pre-

cies wat er op die markt speelt. 

They make it happen for us.”

Hesselink: “Wij zien dit als een motie 

van vertrouwen van onze investeerder. 

En het was bij deze complexe overname 

echt niet alleen ‘we the brains, they the 

money’. We hebben er zeer ons voordeel 

mee kunnen doen dat NPM veel erva-

ring heeft met dit soort hele grote trans-

acties met veel juristerij en een parallelle 

herfi nanciering. Dat was het leuke van 

dit traject, dat het echt teamwork was.” 

met een open cultuur …  en we zijn 

nog steeds in staat elkaar vriendelijk 

te beledigen, dus de sfeer is goed 

gebleven.”

Wanneer is het moment daar dat Kiwa te groot 

is voor NPM?

Hesselink: “Nou, dat is nog ver verwij-

derd. Vierduizend medewerkers lijkt 

misschien heel wat, maar onze groot-

ste concurrent SGS heeft er wereldwijd 

85.000. We zijn nu ongeveer nummer 

20 in de wereld. De top 25-TIC-bedrij-

ven is goed voor slechts een derde van 

de marktomzet; de rest komt allemaal 

voor rekening van kleine nationale spe-

lers. Het is een extreem versnipperde 

markt. Er is nog plek zat om te groeien, 

zowel organisch als door buy&build. We 

waren dan ook heel blij toen we hoor-

den dat NPM meer het accent wil gaan 

leggen op groeiplatforms. Ik heb Johan 

direct gebeld en gezegd: daar hebben 

wij wel een paar leuke ideeën voor.”

Terpstra: “Het is voor ons heel logisch 

om te blijven investeren in Kiwa. Als je 

een bedrijf in je portefeuille hebt dat 

succesvol is en je kent het management-

team en de marktpotentie, waarom 

zou je zo’n platform dan niet groter 

willen maken? Wat schieten wij ermee 

op als we Kiwa te gelde maken en ons 

in een nieuw avontuur storten waar we 

weer opnieuw moeten beginnen? We 

hebben de kennis van het management 

in de industrie nodig – juist voor een 

internationale buy&build-strategie. Wij 

kunnen nooit rechtstreeks acquireren 

in bijvoorbeeld Duitsland: we kennen 

het netwerk niet, we kennen de markt 

niet en we kennen de mensen niet. 
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Hoe is de verhouding tussen NPM en Kiwa? 

Hesselink: “Ik zou willen zeggen: los 

uit de pols want met vertrouwen. Niet 

dat we elkaar niet geregeld zien, maar 

de omgang is erg gemakkelijk.”

Terpstra: “We zeggen beiden wat we 

vinden en we weten de argumenten 

die van de andere kant van de tafel 

komen op waarde te schatten. We zit-

ten er als partijen absoluut construc-

tief in: het is niet de intentie elkaar 

te belemmeren, maar om tot de best 

mogelijke beslissingen te komen. In 

die zin zit er ook geen hiërarchie in 

de discussies. Als investeerder res-

pecteren we de marktkennis van het 

management en hun visie op hoe 

de onderneming een volgende fase 

in zou moeten gaan. Zodoende zijn 

we meer een klankbord dan dat we 

mee-ondernemen. Uiteindelijk is 

NPM maar een klein bedrijf: wij kun-

nen nooit doen wat het management 

kan, we kunnen nooit zo diep in de 

materie duiken. Dus het werkt alleen 

als er een transparante relatie is die 

gebaseerd is op vertrouwen.”

Hesselink: “De culturele match die 

wij zoeken met de bedrijven die we 

overnemen, die zochten we ook toen 

we drie jaar geleden met NPM in zee 

gingen. Een Nederlandse organisatie 

Het werkt alleen als er een 
transparante relatie is die 

gebaseerd is op 
vertrouwen

Johan Terpstra, Investment Director NPM Capital

Kiwa & NPM
Doel NPM: 
als langetermijnaandeelhouder 
bijdragen aan de groei van Kiwa 
als zelfstandig, robuust en veelzijdig 
Europees kwaliteitsbedrijf 

Participatie 
sinds

Belang van
NPM 

Overnames na 
toetreden

2011 65% 25
45
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Operational Excellence

De kunst 
van het 
balanceren
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Elke dag net wat beter presteren dan gisteren. Dat is voor Ton Kraak, 
CEO van Dieseko, de kortst mogelijke definitie van operational excellence. 

Een visie op kwaliteit in vier steekwoorden. 

De kunst 
van het 
balanceren
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Operational Excellence

Nuchter

Balans

Fouten

“Ik houd iedereen in dit bedrijf 
voor dat je ernaar moet streven 
om elke dag net wat beter te 
presteren dan gisteren. Voor mij is 
operational excellence in de eer-
ste plaats een gevoel van ‘ervoor 
gaan’, een winnaarsmentaliteit. 
Dat is de beste manier om uit te 
lopen op de concurrentie. Ik geef 
toe dat dat nogal een praktijkge-
richte benadering is, maar we zijn 
op dit moment nog te klein om 
allerlei zware Lean Sigma-pro-
gramma's in de organisatie uit 
te rollen en managers als Black 
Belts op te leiden. En als ik eer-
lijk ben: misschien zijn we er ook 
wel een beetje te nuchter voor. 
Laat ik zo zeggen: als we straks 
op een niveau van 400 miljoen 
omzet zitten, dan zal misschien 
blijken dat het niet anders kan, 
gegeven de complexiteit van je 
processen en het aantal pro-
ductielocaties. Dan is er nog tijd 
genoeg om een goede COO aan 
te trekken en ons te gaan richten 
op operational excellence volgens 
het boekje. Maar mijn gut feeling 
zegt dat we daar eigenlijk ook nu al 
aan voldoen.” 

“Dieseko is sinds 2008 een fusie-
bedrijf van een Amsterdamse en 
een Rotterdamse onderneming. 
Het heeft tijd en energie gekost 
om die twee verschillende cultu-
ren in elkaar te schuiven, zeker 
omdat we tegelijkertijd te maken 
kregen met een behoorlijke 
terugval in de omzet als gevolg 
van de crisis. Sinds 2011 zetten 
we weer stappen vooruit: we 
hebben een mooi productportfo-
lio waarmee we de wereldmarkt 
kunnen bestrijken. En met de 
komst van NPM in 2013 hebben 
we een partij aan boord die ons 
op dat internationale groeipad 
heel goed ondersteunt. Dat 
neemt niet weg dat we intern 
zeker nog een weg te gaan heb-
ben, in termen van optimalisatie 
van kostprijs en kwaliteit. Dat 
besef leeft breed in de organisa-
tie en zeker bij het management. 
We spreken elkaar aan op pro-
blemen en fouten, en kijken hoe 
we kunnen voorkomen dat het 
morgen weer gebeurt. Natuurlijk 
hebben we ook iedere zes maan-
den onze ISO-audit waarin we 
processen onder de loep nemen, 
maar nog belangrijker vind ik dat 
we de focus hebben dat we leren 
van de fouten die we maken.”

“We zijn een bedrijf in een transi-
tiefase en zijn gebaat bij een inves-
teerder met een langetermijnvisie. 
We voldoen qua grootte eigenlijk 
niet aan de eisen van NPM, maar 
tegelijkertijd zijn we actief in een 
markt met zóveel opportunities 
voor acquisities dat dat een kwes-
tie van tijd is. Maar om die acqui-
sities te kunnen doen, moet je die 
acquisities wél kunnen managen. 
Het is prettig dat we ook daarover 
met onze investeerder kunnen 
sparren. Want één ding is zeker: 
als de groei ten koste gaat van de 
kwaliteit zijn we heel snel out of 
business. We zitten in een markt 
van kapitaalgoederen en klanten 
die dit soort investeringen doen, 
verwachten dat het werkt – altijd 
en onder alle omstandigheden. 
Juist de infrastructurele werken 
waar onze apparatuur wordt 
ingezet zitten meestal helemaal 
aan de voorkant van trajecten: 
elke dag vertraging door uitval 
van apparatuur werkt door in 
het hele traject. We hebben niet 
voor niets een groot internatio-
naal servicenetwerk, waardoor 
we een voorsprong hebben ten 
opzichte van onze concurrenten. 
Die voortdurende wisseling van 
focus – groei en ongoing business, 
lokale productie en internationale 
service – in balans houden, dat is 
in mijn ogen de echte kwaliteit van 
het huidige Dieseko.”
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Over 
Dieseko
CEO:    Ton Kraak 
Activiteiten:   Producent van trilhamers, power packs 
   en aanverwante producten 
Netto-omzet:   70M 
Hoofdkantoor:   Sliedrecht 
Website:   diesekogroup.com 
Participatie sinds: 2013 
Belang NPM:   € 70 miljoen

“Het DNA van Dieseko zou ik willen 
omschrijven als ‘mouwen opstropen 
en gáán’. Dat is prima, maar tot een 
bepaald niveau. Door de professio-
nalisering die we de afgelopen jaren 
op tal van fronten hebben doorge-
voerd, is ‘mouwen opstropen’ niet 
altijd genoeg en komen medewer-
kers op sommige plekken tekort. 
Waar mogelijk proberen we dat met 
interne herplaatsing op te lossen, 
zodat we waardevolle kennis zoveel 
mogelijk in huis houden. Het huidige 
managementteam moet sowieso 
een steile groeicurve maken, maar 
daarnaast investeren we in een 
verzwaring van onze management-
capaciteit – niet omdat ik zo dol ben 
op managers, maar omdat we sim-
pelweg zo hard groeien dat we die 
capaciteit hard nodig hebben om 
alles in goede banen te leiden. We 
hebben met het huidige tempo van 
groei en overnames niet de tijd om 
te kiezen voor het evolutionaire pad. 
Neem onze meest recente acquisi-
tie, die van PVE Piling & Drilling Rigs 
(PDR). Daarvan hebben we letterlijk 
in één keer de complete back-
office in onze systemen geschoven. 
Al onze processen – administratie, 
logistiek, productie, assemblage, 
training en begeleiding – moesten 
worden opgerekt omdat er gewoon 
in één klap 20 miljoen omzet bij 
kwam. Dat is niet iedereen in de 
koude kleren gaan zitten. Dat zijn 
ook de momenten dat je merkt 
dat … hoe zal ik dat zeggen? Niet 
iedereen op dezelfde manier met 
elkaar communiceert. Dus dan heb 
ik wel eens twee managers aan tafel 
hier om de plooien glad te strijken 
om te voorkomen dat er consterna-
tie en irritatie ontstaat.”

Groei
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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 28 ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedings-

industrie en offshore tot e-business en gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een 

heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven management en een duurzame concurrentiepositie.

 

SHV
SHV is een privaat familiebedrijf dat een sterke positie nastreeft in een aantal operationele activiteiten en 

specifieke investeringsactiviteiten. SHV, gevestigd in Nederland, is actief in 62 landen verspreid over alle 

continenten, en heeft circa 60.000 werknemers. Het ondernemerschap van SHV wordt weerspiegeld in 

een reeks van gedecentraliseerde activiteiten, actief op het vlak van energiedistributie (SHV Energy), 

zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport (Mammoet), industriële dienstverle-

ning (ERIKS) en dier- en visvoeding (Nutreco). Als investeerder is SHV betrokken bij de exploratie, 

ontwikkeling en productie van olie en gas, voornamelijk in de Noordzee (Dyas) en in het verstrekken 

van private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital). SHV investeert voor de lange termijn, om 

bedrijven uit te bouwen en verder te ontwikkelen en diens klanten te voorzien van uitstekende produc-

ten en diensten, die toegevoegde waarde leveren. Dit kan worden waargemaakt dankzij een team van 

mensen die trots zijn om deel uit te maken van SHV. 
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NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1 
1077 BL Amsterdam 
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T +31 20 570 55 55 
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Ontvang Capital Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl

Ook  
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