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Mijnbouw geschiedt op een 
schaal waar velen zich maar 

moeilijk een voorstelling van 
kunnen maken
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Deze editie van Capital Magazine is gewijd aan een onderwerp dat niet alleen voor iedere investeerder, maar 

voor iedereen van belang is: het dreigend tekort aan grondstoffen. Als gevolg van de groeiende wereldbe-

volking en de toenemende welvaart in de wereld wijzen diverse parameters in dezelfde richting: we zullen 

binnen enkele decennia worden geconfronteerd met metaal- en mineraalschaarste. Met als direct gevolg 

meer volatiliteit en hogere prijzen – iets waar steeds meer ondernemingen op voorsorteren. Bijvoorbeeld 

door minder of andere materialen te gebruiken in producten, en meer te recyclen. Aart Roos van Auping 

laat in deze editie zien hoe zijn onderneming dat succesvol doet.

Schaarste zal zeker ook een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor grondstof-

winning, en aan het zoeken naar nieuwe plekken waar grondstoffen gewonnen kunnen worden. Dat is 

niet zonder kanttekeningen: het ontwikkelen van nieuwe technologie kost tijd en geld. Daar komt bij dat 

het winnen van grondstoffen op lastig bereikbare plekken met lage mineraalconcentraties veel energie en 

water kost. En ook daarvan zijn de voorraden niet oneindig. 

Het lijkt al met al een nogal gloomy perspective. Gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven die zich niet 

neerleggen bij dit sombere perspectief en werken aan nieuwe businessmodellen. Zij zien hogere materiaal-

prijzen als een stimulans om nieuwe producten te maken met minder schaarse materialen. Om die reden 

hebben we ondernemer Bernd Damme de ruimte geboden om zijn initiatief House of Eléonore te presen-

teren, een goed voorbeeld van een slim alternatief voor een schaarse grondstof. 

Intussen laten we natuurlijk ook de andere aspecten van het ondernemerschap die ons als investeerder inte-

resseren niet onbelicht. Zo spraken we met Marcel Driessen, medisch directeur van orthopedisch platform 

Orthopedium/Medinova, over operational excellence in de zorg. Dieseko-commissarissen Paul van Es, Wim 

van Aalst en Rutger Ruigrok vroegen we naar hun visie op de kansen en risico’s van internationale expansie. 

En interviewden we Thijs Hendrix van Hendrix Genetics over de ambities van dit snelgroeiend familiebedrijf. 

Al met al is ook deze Capital Magazine weer thematisch afwisselend en informatief. En daarmee een venster 

dat uitzicht biedt op de wereld van NPM Capital. 

Mede namens het investment team 

Jeroen Drost

Managing Director, NPM Capital

A gloomy perspective
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Om 1
kolencentrale  
te vervangen  

heb je circa 

2.000 
windmolens nodig.
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Van A tot Z.  
Cruciale grondstoffen 
voor onze industriële  
exportpositie. 
Antimoon | Beryllium | Chroom | Cokeskool | 
Fluoriet | Fosfaat | Grafiet | Indium |
Kobalt | Lithium | Lichte zeldzame aarden | 
Molybdeen | Niobium | Platinagroepmetalen | 
Silicium | Tin | Titaniumdioxide | Vanadium
Wolfraam | Zware zeldzame aarden |  
Zink | Zilver 

Waar gaat het  
meeste geld in om? 

1. Fosfaat 
   2. Platinagroepmetalen 
      3. Cokeskool

Waar zitten de grootste  
leveringszekerheidsrisico’s? 
1. Zeldzame aardmetalen
   2. Antimoon
      3. Wolfraam (tungsten) en indium 

100%  hernieuwbare 
energie in 2050?  
 Dan hebben we 70 keer 
zoveel koper nodig.
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In 1987 stelde het Global Footprint 

Network voor het eerst de Earth  

Overshoot Day vast – de dag in het 

jaar waarop de wereldbevolking alle 

hulpbronnen heeft opgemaakt die de 

aarde in dat jaar heeft kunnen aanvullen. 

Kwamen we in 1987 nog slechts elf dagen 

tekort, dit jaar viel Earth Overshoot 

Day al op 13 augustus. De rest van het 

jaar, teren we, kortom, in op Moeder 

Natuurs voorraadkast om onze huidige 

manier van voeden, wonen, vervoeren en 

recreëren mogelijk te maken. 

Is grondstoffenschaarste 
een reële dreiging – en 
wat zijn de opties?

9
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at je ook vindt van dit soort initiatie-

ven: ze geven te denken. Het is dan 

ook niet heel verwonderlijk dat het 

internet bol staat van alarmerende 

verhalen over te verwachten schaar-

ste van allerlei voor onze economie 

noodzakelijke hulpbronnen. Olie en 

gas voor het opwekken van energie 

domineren daarbij de publieke dis-

cussie – zozeer dat andere potentieel 

schaarse hulpbronnen onderbelicht 

blijven. En dat is niet terecht, stellen 

de auteurs van het KPMG-rapport 

Grip op grondstoffen, leveringszekerheid en 

biodiversiteit. Want voor fossiele ener-

giebronnen bestaan tenminste nog 

alternatieven, zoals wind, zon en 

aardwarmte. Voor andere dreigende  

tekorten, zoals zoet water en land-

bouwgrond om voedsel te telen, 

geldt dit niet. Daarvoor is voorals-

nog maar één oplossing: efficiën-

ter gebruiken en vooral eerlijker 

verdelen.  

  

Wat complexer liggen de zaken bij 

de hulpbronnen die aan mijnbouw 

gerelateerd zijn, zoals ijzer, koper en 

zink en de groep ‘zeldzame aard-

metalen’ (die op zich overigens niet 

heel erg zeldzaam zijn, maar wel 

lastig winbaar). Ook hierover luiden 

alarmisten regelmatig de noodklok, 

zegt Ton Bastein, programmamanager 

Grondstoffen bij TNO en medeauteur 

van het boek Resources for our Future. 

Zelf is hij echter geneigd te zwarte 

scenario’s wat af te zwakken. Volgens 

hem ligt er voor de meeste metalen 

geen acuut tekort in het verschiet. 

Wél zijn er behoorlijk grote onzeker-

heden over de economisch winbare 

reserves en spelen geopolitieke facto-

ren een steeds dominantere rol.  

Geopolitieke factoren
Economisch winbare voorraden 

ertsen en metalen worden door-

gaans uitgedrukt in de zogeheten 

Reserves-to-Production Ratio (R/P). 

Een laag getal (bijvoorbeeld minder 

dan 20 jaar aangetoonde bewezen 

productie bij het huidige verbruik) is 

een aanwijzing dat de markt relatief 

eenvoudig verstoord zou kunnen 

worden en dat er activiteit vanuit 

de markt nodig is voor ongestoorde 

levering. In het rapport Materialen in de 

Nederlandse Economie — een beoordeling 

van de kwetsbaarheid, opgesteld door 

TNO in opdracht van het ministerie 

van Economische Zaken, valt echter 

te lezen dat deze maatstaf door nogal 

wat internationale experts als relevant 

criterium wordt verworpen. Volgens  

Bastein komt dit omdat grote mijn-

bouwbedrijven niet geneigd zijn om 

te investeren in exploratie – wat een 

essentiële voorwaarde is om ver-

meende bronnen naar het niveau van 

'reserves' te 'tillen'.  

Bastein: “Onderzoek doen naar 

reservevoorraden mineralen is zo 

mogelijk nog complexer en duurder 

dan onderzoek doen naar reserve-

voorraden olie en gas. Zeker als een 

toename van de bewezen reserves 

niet bijdraagt tot toegenomen beurs-

waarde van deze ondernemingen, 

wordt er maar mondjesmaat in ge- 

ïnvesteerd. Vandaar dat veel experts 

van mening zijn dat de gegevens van 

de United States Geological Survey 

— het leidende Amerikaanse weten-

schappelijk bureau op dit terrein — 

onnauwkeurig zijn, of zelfs admini- 

stratief worden gecorrigeerd.”

En dan zijn er nog de geopolitieke 

All you can eat
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factoren. Het semikoloniale beeld 

dat Europa hoe dan ook op de eerste 

rij zit als het gaat om belevering van 

grondstoffen is aan het verschuiven, 

denkt industrieel ecoloog René Kleijn 

van de Universiteit Leiden. Niet 

alleen de VS, maar ook landen als 

China en Japan denken al vele jaren 

veel strategischer na over het belang 

van hulpstoffen voor de eigen econo-

mie en kunnen doorgaans veel snel-

ler schakelen dan de logge EU-28. 

Volgens hem is het bepaald niet 

ondenkbeeldig dat de EU daardoor in 

een zeer kwetsbare positie komt.

Essentieel voor de transitie naar 
hernieuwbare energie
Die potentieel kwetsbare positie 

laat zich met name voelen bij wat 

inmiddels bij de Europese Com-

missie tot ‘Chefsache’ is gepromo-

veerd: de transitie van fossiele naar 

hernieuwbare energie. Sinds David 

Chandler drie jaar geleden de uit-

komsten van een MIT-studie presen- 

teerde onder de titel Clean energy could 

lead to scarce materials, is namelijk 

duidelijk dat die transitie op wereld-

schaal niet mogelijk is op basis van 

de huidige voorraden energiegelei-

ders (zoals bijvoorbeeld koper) en 

sommige zeldzame aardmetalen. 

Zo is het element neodymium een 

vooralsnog onmisbaar onderdeel van 

de permanente magneet van wind-

turbines en het element dysprosium 

een essentieel element voor veel 

typen elektromotoren in elektrische 

auto’s. Beide elementen worden 

enkel door China geleverd en drei-

gen schaars te worden.

Voor het beeld: een grote 3,5 MW 

windturbine bevat ongeveer 600 kg 

zeldzame aardmetalen, een elektri-

sche auto met zijn accu’s en zware  

elektromotor ongeveer 5 kilo. Vol-

gens experts gaat dysprosium de 

grootste problemen opleveren: de 

vraag gaat naar schatting met een 

factor 26 toenemen in de komende 

kwarteeuw. De vraag naar neodymi-

um zal met 700 procent stijgen. 

Bastein: “Ook al is er misschien 

niet direct sprake van dreigende 

tekorten, de langetermijnambities 

en de projecties over economische 

groei en technologieontwikkeling 

geven dus wel degelijk enige reden 

tot zorg. Het wordt op z’n minst 

spannend. Wat de zaak nog com-

pliceert, is dat veel kritieke grond-

stoffen doorgaans bijproducten 

zijn van andere metaalwinning, 

wat inhoudt dat ze feitelijk geen 

zelfstandige marktpositie hebben. 

Als er méér gevraagd wordt, stijgt 

gewoon de prijs, maar stijgt niet 

de productie. Mijnbouwoperaties 

hangen namelijk niet financieel 

af van het winnen van die bijpro-

ducten. Zo wordt de vraag naar 

indium voornamelijk bepaald door 

de wereldwijde productie van 

lcd-schermen, maar is de produc-

tie een-op-een gerelateerd aan 

voornamelijk de zinkwinning.” 

Snelle leercurve

De centrale vraag is uiteraard op 

welke manieren we een tekort aan 

grondstoffen het hoofd kunnen 

bieden. Volgens experts kunnen 

bedrijven binnen het huidige eco-

nomische systeem al op een aan-

tal manieren ‘voorsorteren’ op een 

tekort. Een fundamentele oplossing 

van het probleem vraagt echter om 

een ‘economic reset’. 

De meest voor de hand liggende 

manier is ‘resource efficiency’, ofwel 

(veel) efficiënter omgaan met 

grondstoffen. Dit lost het probleem 

weliswaar niet wezenlijk op, maar 

schuift het wel op de langere baan. 

Bastein: “Over resource efficiency 

kun je zeggen: het is altijd goed om 

te doen, maar de realiteit is dat het 

laaghangend fruit allang geplukt 

is. De industrie heeft, kostengedre-

ven als zij al sinds jaar en dag is, al 

enorme slagen gemaakt op dit front. 

Waar je vroeger coatings zag van bij 

wijze van spreken een halve milli-

meter, volstaat men tegenwoordig 

met enkele microns. Die leercurve 

gaat heel snel, en wereldwijd. Daar-

bij 5 of 10% efficiënter is voor de 

kostprijs best relevant, maar in ter-

men van schaarste moeten we soms 

Factor 5
" We moeten soms wel 
een factor 5 of meer 
besparen om ergens  
te komen"

3,5 MW
" Een grote 3,5 MW 
windturbine bevat 
ongeveer 600 kg 
zeldzame aardmetalen"
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wel een factor vijf of meer besparen 

om ergens te komen. Dan zet 10% 

niet echt zoden aan de dijk.”

Recyclen dan? Ook over de potentie 

daarvan is Bastein niet onverdeeld 

positief. Metaal, glas en papier mogen 

dan relatief eenvoudig gerecycled 

kunnen worden, voor edelmetalen 

en met name zeldzame ertsen ligt dat 

een stuk ingewikkelder. Er zijn  

complexe, kostbare en zeer energie- 

intensieve technologieën voor nodig 

om deze materialen terug te winnen 

– áls ze überhaupt al terug te winnen 

zijn. “Hier bijt de resource efficiency 

in haar eigen staart”, zegt Bastein. 

“Een smartphone bevat nog maar zó 

minieme hoeveelheden herwinbare 

materialen dat deze amper techno-

logisch en zeker niet economisch 

te recyclen is. Dat maakt recycling 

niet per definitie strategisch relevant. 

De kritieke materialen die succesvol 

teruggewonnen worden, zijn afkom-

stig van de reststromen tijdens de 

productie van bijvoorbeeld lcd- 

schermen. Dan is er sprake van een 

chemisch relatief zuivere materiaal- 

fractie in een relatief grote hoeveel-

heid – de basisvoorwaarde voor  

succesvolle recycling.”

‘Elements of hope’

Een derde mogelijk scenario is sub-

stitutie. We betreden hier het domein 

van de materiaalwetenschappen: kan 

door een slimme rangschikking van 

All you can eat

3
" Elements of hope: 
calcium, koolstof en 
silicium"

12
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atomen uit alledaagse materialen een 

vervanger voor bijvoorbeeld dyspro-

siummagneten worden ontwikkeld? 

Bastein: “Academisch gezien is dit 

een enorm spannend en veelbelo-

vend onderzoeksveld. De basis is wat 

wel de ‘elements of hope’ worden 

genoemd: materialen die in nage-

noeg oneindige hoeveelheid op onze 

planeet voorhanden zijn zoals calci-

um, koolstof en silicium. Als het lukt 

om op basis daarvan nieuwe mate-

rialen te ontwikkelen met nieuwe 

eigenschappen, dan hebben we echt 

een game changer in handen.” 

Hoewel het altijd een beetje oppassen 

is voor al te veel technologieoptimis-

me, toont het succes van de Neder-

landse start-up Avantium aan wat de 

potentie van materiaalsubstitutie is. 

Dit bedrijf ontwikkelde een alter-

natief voor PET-flessen op basis van 

suiker: polyethyleenfuranoaat (PEF). 

PEF is niet alleen meerdere malen 

herbruikbaar, het heeft ook superieu-

re materiaaleigenschappen. Zo blijkt 

frisdrank in PEF-flessen veel beter 

houdbaar dan in PET-flessen. Niet 

voor niets heeft Avantium inmiddels 

een samenwerkingsovereenkomst 

met Coca-Cola getekend en heeft ook 

Danone interesse getoond. Omdat 

suiker weliswaar een biodegradabele 

grondstof is maar wel concurreert 

met suiker voor voedingsdoelein-

den, wil Avantium in een volgende 

fase overstappen op PEF op basis van 

hout- en landbouwafval.   

De achilleshiel bij substitutie is  

overigens nog dat de businesscase  

meestal niet rond te krijgen is omdat  

het virgin-materiaal domweg (nog)  

te goedkoop is. Zo is het technolo- 

gisch allang mogelijk om gerecycle- 

de kunststof te produceren in plaats 

van nieuwe kunststof. Bij de huidige  

lage olieprijzen is het niet rendabel 

daarin te investeren, en dit zal naar 

verwachting de komende jaren niet 

anders worden. Daarbij bepalen de 

prijzen van de kritieke grondstoffen 

veelal, maar een fractie van de uit- 

eindelijke productprijs. Een grote  

prijsvolatiliteit van bijvoorbeeld 

dysprosium mag dan lastig zijn, 

zolang het elektromotortje maar een 

heel klein onderdeel vormt van een 

e-bike met een consumentenprijs 

van 3000 euro, vangt de wet van de 

prijselasticiteit die overlast gemakke-

lijk op.  

Circulaire economie

Blijft over het meest radicale scena-

rio: een systeemverandering waarbij 

het huidige lineaire economische 

systeem – take, make, dispose – in fasen 

wordt vervangen door een econo-

misch systeem dat gebaseerd is op 

gesloten kringlopen: de ‘circulaire 

economie’. 

Volgens Joss Blériot, Head of Editorial  

and European Affairs van de Ellen 

MacArthur Foundation (’s werelds 

leidende denktank op dit gebied), 

moet het framework van de circulaire 

economie niet sec gezien worden als 

een ‘antwoord’ op de dreigende  

tekorten aan hulpstoffen. Hij zegt: 

“Sinds de publicatie van het essay The 

Great Paradigm Shift door de top-asset-

manager Jeremy Grantham staat dit 

issue prominent op de agenda. Feite-

lijk is het een gevolg van een van de 

structurele weeffouten of inefficiencies  

in het huidige lineaire economische 

systeem. Voor de goede orde: dat  

systeem is op zichzelf uiterst succes- 

vol geweest. Het heeft miljarden 

mensen uit de armoede getild en 

geleid tot een ongekend niveau van 

welvaart, veiligheid en onderwijs in 

de westerse wereld. Neemt niet weg 

dat we op een punt in de geschiede- 

nis staan dat een economische trans- 

formatie tegelijkertijd ecologisch 

noodzakelijk én technologisch 

mogelijk is. De circulaire economie 

is niet iets dogmatisch: het is op dit 

moment domweg de meest zinvolle 

manier om naar onze economie  

te kijken.”

In de visie van de Ellen MacArthur 

Foundation draait het bij een circulai-

re economie dus vooral om het nuttig 

en goed doordenken en inrichten van 

een doelmatige economie gericht op 

het efficiënte gebruik van grondstof-

fen en het verminderen en uiteindelijk 

elimineren van afvalstromen. Biologi-

sche en technologische componenten 

van producten worden zó ingezet dat 

ze aan het einde van de levenscyclus 

van het product weer in een nieuwe 

kringloop kunnen worden gebruikt. 

Dus herbruikbaar en/of recyclebaar 

in geval van technologische com-

ponenten, en composteerbaar waar 

Zinvol
" Circulaire economie 
domweg de meest 
zinvolle manier om 
naar de economie  
te kijken"
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datzelfde product ‘as-a-service’ 

gaat aanbieden, op basis van een 

ander design, geproduceerd op 

basis van cross-factory-samenwerking 

en een compleet andere inrichting 

van de supplyketen. Het risico van 

grondstoffenschaarste alléén is niet 

genoeg om dat vliegwiel in bewe-

ging te zetten. Het is eerder anders-

om: bedrijven die de goede kant op 

bewegen, zien hun afhankelijkheid 

van grondstoffen en marktbewegin-

gen als vanzelf sterk afnemen.”

Het mooie van het circulaire scenario 

is dat het in feite alle andere scenario’s  

overbodig maakt. Het is dan ook in 

termen van grondstoffenschaarste 

hoopgevend dat in de board rooms 

van steeds meer westerse bedrijven 

wordt nagedacht over het meer circu- 

lair maken van businessmodellen. 

Of die exercities op tijd zullen leiden 

tot een structurele ontkoppeling van 

welvaartsgroei enerzijds en een groei 

van de hoeveelheid gebruikte grond-

stoffen en fossiele energie anderzijds 

is onvoorspelbaar. Maar wel zeer te 

hopen. Want zoals de Canadese filo-

soof en futurist Marshall McLuhan 

ooit schreef: “There are no passengers on 

Spaceship Earth. We are all crew.”

het biotische componenten betreft. 

Daarvoor zijn nieuwe vormen van 

ketensamenwerking en nieuwe net-

werken noodzakelijk, maar ook een 

shift van productbezit naar product-

gebruik (product-as-a-service, sha-

ring platforms). Blériot: “We hebben 

inmiddels een niveau van automati-

sering bereikt waarop we systemen 

kunnen bouwen om grondstoffen 

te volgen in hun levenscyclus. We 

zijn al heel ver met scheidings- en 

terugwinningstechnieken, net als met 

design for recycling or recovery. Deelplat-

formen ploppen als paddenstoelen 

uit de grond. Puur technologisch is 

méér circulariteit helemaal niet zo’n 

immense uitdaging, zolang we maar 

systemen ontwikkelen die minstens 

zo klantvriendelijk en gebruiksvrien-

delijk zijn als de huidige.”

‘Lineaire lock-in’

Met die laatste opmerking raakt  

Blériot een belangrijk punt: ook al zal 

de wal op termijn het schip keren, 

op dit moment zijn westerse con-

sumenten niet bereid om offers te 

doen voor ‘een beter systeem’. ‘Het 

systeem’ moet dus betere oplossin-

gen bieden. En dat is niet iets wat 

van de ene dag op de andere zal zijn 

gerealiseerd.

Blériot: “Vanuit de huidige business 

geredeneerd is er sprake van een 

‘lineaire lock-in, van bedrijfspro-

cessen waarvan elk miniem onder-

deel in de loop van vele decennia is 

geoptimaliseerd. Daarbij worden  

je prestaties afgerekend op het 

aantal eenheden product die je per 

kwartaal op de markt hebt weten te 

verkopen. Dan is het op z’n minst 

tricky als je moet gaan nadenken 

over een bedrijfsmodel waarin je 

    “De wereld 
     verover je 
    stapsgewijs”

All you can eat

Overbodig
"     Circulair scenario 
maakt alle andere 

 scenario's overbodig"

Meer
" Méér circulariteit is 
helemaal niet zo'n  
immense uitdaging"

Volgens Katrien Wijsman,  
Coördinator Innovation +  
Sustainability bij SHV, wil het  
concern dat alle bedrijfsonder-
delen al in 2018 een structureel 
deel van hun omzet behalen met 
activiteiten die innovatiegedreven 
en duurzaam zijn. Wijsman: “We 
staan nog maar aan het begin 
van dit traject, maar we hebben 
het inmiddels wél nadrukkelijk op 
onze gezamenlijke agenda met 
de groepen gezet. We zien het 
als onze rol om het denken over 
nieuwe businessmodellen – waar-
onder zeker ook circulaire – aan 
te jagen. En, niet minder belang-
rijk, via een interne campagne de 
cultuur in de organisatie zodanig 
te beïnvloeden dat medewerkers 
zich ook veilig voelen om bezig te 
zijn met dingen die op de langere 
termijn positief bijdragen aan de 
P&L. Niet voor niets gebruiken we 
als pay-off: Make It Last!”

SHV: 
Make It Last! 
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Ondernemen is een kwestie van risico’s beheersen om kansen ten volle te benut-
ten. Dat geldt zeker op verre buitenlandse markten waar een onderneming de 
cultuur en de markt niet goed kent. Naast de bekende ondernemingsrisico’s die 
samenhangen met wisselkoersen, financiering en betaling, moet een internationa-
liserende onderneming rekening houden met specifieke marktrisico’s, risico’s die 
voortvloeien uit cultuur en bemensing én tal van mogelijke politieke bedreigingen, 
uiteenlopend van onvermoede overheidsingrepen tot boycot en zelfs oorlog.

Niettemin lokken de kansen voor een onderneming die op verre buitenland-
se markten een onderscheidend product te bieden heeft. Die markten zijn vaak 
minder volwassen en minder verzadigd. De lokale concurrentie is doorgaans wat 
minder tot ontwikkeling gekomen of loopt in kwalitatief of technologisch opzicht 
achter. Kortom, voor wie zijn risico’s weet te beheersen kan internationalisering 
vruchten afwerpen.

Dieseko, producent van trilblokken en bijbehorende kranen en ‘power packs’ 
voor de funderingsindustrie, is zo’n snel internationaliserende onderneming. Het 
bedrijf uit Sliedrecht bouwt in hoog tempo een vooraanstaande positie op zijn 
wereldwijde nichemarkt. Na afloop van de commissarissenvergadering geven 
Dieseko-commissarissen Paul van Es, Wim van Aalst en Rutger Ruigrok hun visie 
op kansen en risico’s van internationale expansie. Zij halen Dieseko regelmatig 
aan als casus, maar bespreken het onderwerp in den brede op grond van hun 
eigen achtergrond en ervaring. De centrale vraag is: wat zien zij als commissaris, 
grootaandeelhouder of investment director? En: wat doen zij daarmee?

    “De wereld 
     verover je 
    stapsgewijs”

Internationalisatie
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Thema 1

Wat heet risico?

Paul van Es kan de risico’s van internationalisering in het huidi-

ge klimaat eenvoudig om zich heen aanwijzen. “Economisch 

gaat het allemaal niet geweldig, zeker niet in de opkomende 

markten. Het blijft kwakkelen en als de Chinese economie 

verder vertraagt, dan gaat dat grote impact hebben. Tegelijk 

wordt de handel met Rusland geremd door een boycot waar-

door wij heel wat deals hebben gemist. En het gaat niet goed 

in de olie- en gassector waar wereldwijd meer dan 1000 mil-

jard aan investeringen in de ijskast is gezet. Dat zijn allemaal 

ontwikkelingen en omstandigheden die je niet kunt voorzien, 

maar waar een onderneming wel mee moet kunnen leven.”

Wim van Aalst: “Gedegen voorbereiding helpt om risico’s in 

te dammen. Verken de markt, schakel waar nodig adviseurs 

in en kijk daarbij, meer dan naar de kosten, vooral naar het 

inzicht dat het oplevert. Maar voorbereiding heeft wel zijn 

grenzen. Te grondig gaat ten koste van de snelheid: met een 

gedegen marktonderzoek ben je meteen maanden verder. Je 

moet wel in staat zijn om snel te reageren als een opportunity 

zich voordoet.”

Gedegen voorbereiding kan de catalogus van risico’s die bij 

internationalisering komen kijken flink reduceren, aldus de 

mannen rond de tafel. Blijven er dan nog risico’s over waar ze 

echt wakker van kunnen liggen? Het antwoord komt onmid-

dellijk en is eensluidend: een mogelijke scheve schaats van de 

lokale partner of dealer met wie een nieuwe activiteit op een 

buitenlandse markt wordt opgebouwd. 

Paul van Es: “Het is voor alles mensenwerk. Is je lokale part-

ner betrouwbaar en capabel? En begrijp je elkaar? Dat haal 

je niet uit een paar gesprekken en een kredietwaardigheids- 

onderzoek. Dat is een kwestie van aftasten, stapje voor stapje. 

Je begint voorzichtig, op kleine schaal, en steekt er niet meer 

geld in dan je kunt verliezen. Volg de ontwikkelingen op de 

voet en zorg dat er altijd een weg terug is.”

Rutger Ruigrok: “De andere kant van het verhaal is dat als je de 

goede partner eenmaal gevonden hebt, je ook kunt doorscha-

kelen. Het feit dat Dieseko het bijvoorbeeld zo goed doet in 

Singapore, is te danken aan het feit dat wij daar een heel goede  

zakenpartner hebben. Dan gaat de business lopen en dan kan 

de onderneming ook meer investeren in de samenwerking. 

Dieseko heeft daar nu zelfs een eigen vestiging en dat is een 

belangrijke motor voor de hele regio.”
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Wim van Aalst: “Het succes van zo’n 

samenwerking is sterk afhankelijk van 

wederzijds begrip, en dat is heel lastig. 

Hoe weet je door alle taal- en cultuur-

verschillen heen zeker dat je elkaar echt 

begrijpt? De perceptie verschilt, gewoon-

ten en omgangsvormen zijn anders. Dan 

kun je dezelfde feiten en elkaars uitspra-

ken heel verschillend interpreteren. Ik 

heb het niet over kwade wil: ook als de 

intentie zuiver is, kan toch het begrip 

ontbreken. Dan loop je met een goed 

gevoel de bespreking uit en word je 

een week later toch verrast door wat je 

buitenlandse partner doet.”

Rutger Ruigrok: “Het onderhoud van de 

relatie vergt veel tijd en aandacht. Ook als 

partijen elkaar inmiddels goed kennen en 

de samenwerking een volwassen omvang 

heeft, is er meer nodig dan twee bezoe-

ken per jaar. De contacten beperken zich 

ook niet tot het directieniveau. Zo gaat 

er bij Dieseko elke maand een technische 

manager naar Singapore voor overleg, 

om te zorgen dat de onderneming hier 

en daar ook op operationeel niveau op 

één lijn zit.”

Waarom zou een onderneming zich in 

avonturen op vreemde markten storten 

als die zo riskant zijn en zoveel tijd en 

aandacht kosten?  

Paul van Es vindt het antwoord evident: 

“Het zou van slecht ondernemerschap 

tempo waarin die kunnen worden gezet, 

zijn niet te voorspellen. Die hangen 

steeds weer af van de omstandigheden en 

de mogelijkheden die zich aandienen.”

Wim van Aalst: “Dat is het leukste van 

ondernemen: openstaan voor wat je 

tegenkomt. Dat is het avontuur! Het pakt 

nooit precies zo uit als gepland. Je hoort 

verhalen, je doet een marktonderzoekje 

en je gaat er naartoe. De dingen die langs-

komen of de plaats waar dat gebeurt, 

heb je niet in de hand. Soms vind je niet 

de juiste partner. Of blijkt de gevonden  

partner niet de goede te zijn en moet 

je een stap terug doen en opnieuw  

beginnen. Voor hetzelfde geld vind je 

de perfect passende overname. Dat is  

allemaal part of the game.”  

Paul van Es: “Het gaat er uiteindelijk om 

dat je in de goede richting beweegt en 

de beoogde spreiding bereikt, niet dat je 

in alle landen aanwezig bent. Dat is ook 

niet nodig in de wereld van internet. Vak-

mensen die productspecificaties kunnen 

lezen, bestellen ook trilblokken online. 

En als er spoed bij is, wordt de bestelling 

op een 747 gezet. Daar heb je geen lokale 

aanwezigheid voor nodig.”

Bij de internationalisering zitten com-

missarissen, aandeelhouders en invest-

mentmanagers niet aan het stuur. Zij 

keuren de expansiestrategie goed, maar 

moeten vervolgens de uitvoering aan 

getuigen als je de kansen voor jouw  

product of dienst op andere markten 

niet zou willen exploiteren. Internatio-

nalisering is geen doel op zichzelf. Het 

gaat niet om meer omzet en wereldwijde  

dekking, maar om winstgevende omzet 

die de onderneming versterkt.”

Wim van Aalst: “Internationale expansie 

gaat gepaard met risico’s, maar het zorgt 

tegelijk ook voor spreiding van risico. 

Stel je voor dat je onderneming op dit 

moment het grootste deel van de omzet 

uit Rusland haalt: dan heb je wel een 

probleem. Activiteiten in West-Europa,  

Brazilië of het Verre Oosten helpen de 

gevolgen van de boycot van Rusland 

op te vangen. Expansie in opkomende 

markten geeft een onderneming nieuwe 

groeimogelijkheden buiten de verzadig-

de Europese markten.”

Paul van Es: “Spreiding is van strategisch 

belang. Dat geldt niet alleen voor sprei-

ding over markten, maar ook voor de 

producten en business-concepten die je 

op die markten brengt. Zo heeft Dieseko 

kranen en power packs toegevoegd aan 

het aanbod dat zowel gekocht als gehuurd 

kan worden. Als je dat aanbiedt aan  

verschillende sectoren in tal van verschil-

lende markten, dan heb je een onder- 

neming die wat tegenwind kan hebben.”

In hoeverre is die vanuit ondernemer-

schap en spreiding gewenste internation-

ale expansie te plannen?

In beperkte mate, zegt Rutger Ruigrok. 

“Het strategisch plan bepaalt de rich-

ting. De onderneming heeft een beeld 

van de markten waar zij wil zitten, maar 

de exacte stappen, of de volgorde en het 

Thema 2
Nut en noodzaak van 

internationaliseren Thema 3
Risico bewaken op 

gepaste afstand

Internationalisatie
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de directie overlaten. Wat kunnen zij  

toevoegen en hoe kunnen zij helpen 

om het proces in goede banen te leid-

en? En hoe moeilijk is het om afstand te  

houden, zeker voor een commissaris die 

eerder zelf op de directeursstoel zat en de 

bijbehorende ervaring heeft? 

Paul van Es glimlacht: “Ja, ik erger me wel-

eens. Maar ik realiseer me donders goed 

dat het management de ruimte moet krij-

gen. Verder besef ik heel goed dat onze 

inbreng als commissarissen juist effectief 

is omdat wij op enige afstand staan.” 

Wim van Aalst: “Het geheim is een  

goede informatiestroom, op grond  

waarvan je een-op-een kunt meepraten. 

Bij een onderneming als Dieseko helpt 

het enorm dat een investment director 

een maandelijkse financiële rapportage 

doorspit en een vinger aan de pols houdt 

wat betreft het resultaat. Als daar zaken 

uit de pas lopen, krijgen wij onmiddel-

lijk een signaal. Verder is het vooral een 

kwestie van geregeld informeel contact 

houden tussen de vergaderingen door. 

Als je vragen hebt, vraag je aanvullende 

informatie op.”

Rutger Ruigrok: “Een goede relatie met de 

directie is essentieel voor een open dia-

loog. Die heb je nodig als je snel moet 

kunnen schakelen op het moment dat 

zich kansen voordoen. Het helpt enorm 

als de raad van commissarissen feeling 

met de business heeft en als de aan-

deelhouders aan tafel zitten. Je kunt dan 

op een efficiënte manier een afweging 

maken van kansen en risico’s, de beno-

digde investeringen beoordelen en zo 

nodig het kapitaal versterken.”

stond twintig jaar geleden aan de wieg 
van het huidige Dieseko. Hij is direc-
teur/aandeelhouder van een groep 
van zes ondernemingen die diensten en 
producten leveren aan de wereldwijde 
constructie- en offshore-industrie. In elk 
van deze niches is Van Es vertrouwd 
met de perikelen van grensoverschrij-
dende ambities.

is oprichter en directeur van NileDutch, 
een Rotterdamse rederij gespecialiseerd  
in lijndiensten vanuit een aantal West- 
Afrikaanse havens naar Europa, 
Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Azië. 
Hij leerde de kansen en risico’s van 
buitenlandse avonturen kennen bij de 
opbouw van de rederij en heeft een 
groot persoonlijk netwerk in Afrika. 

is als investment director betrokken bij 
de internationalisering van participaties 
die hij voor grootaandeelhouder NPM 
Capital beheert, waaronder Dieseko 
en NileDutch. Hij is vertrouwd met de 
financieringsaspecten en de risicobe-
heersing rond dit proces in zeer ver-
schillende sectoren.

Wim van Aalst

Paul van Es

Rutger RuigrokPaul van Es: “Het loont om tijd te steken 

in een goede werkrelatie tussen manage-

ment en commissarissen. Bij Dieseko 

hebben wij naast de reguliere vergade-

ringen jaarlijks sessies over de strategie. 

Dan bespreken we zonder een dwingen-

de agenda fundamentele zaken, zoals hoe 

snel en waar we willen komen, welke 

risico’s we daarbij willen lopen en welke 

kansen we zien. Als je daar de tijd voor 

neemt, heb je een gezamenlijk kader van 

waaruit je beslissingen kunt nemen.”

Een ambitieus management wil nog 

weleens teveel hooi op de vork nemen, of 

‘verliefd’ raken op een deal. Hoe waken 

commissarissen daarvoor? 

Wim van Aalst: “Voor alles moet je zorgen 

dat het management de strategische doel-

stellingen aankan. Als je besluit tot een 

ambitieuze internationalisering, dan zul 

je het management moeten versterken 

zodat het die strategie kan gaan uitvoe-

ren. Gaandeweg is het dan een kwestie 

van kansen en risico’s afpellen, wegen en 

zorgvuldig doseren.”

Rutger Ruigrok: “Juist bij een groeistrate-

gie is het belangrijk dat de onderneming 

conservatief gefinancierd is. Stevige kapi-

taalbuffers geven de ruimte om tegen-

wind te doorstaan en om een stapje terug 

te kunnen doen. En om weer te versnel-

len als er zich nieuwe kansen aandienen.”
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Innovatie

De uitzonderlijke facetten van

Lab-created 
diamanten
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Onverslaanbaar
Het woord diamant stamt uit het 

Oudgrieks (ἀδάμας betekent ‘on-

verslaanbaar’). Chemisch gezien 

is diamant een specifieke verschij-

ningsvorm van koolstof. In diamant 

hebben de koolstof-koolstofbindin-

gen een viervlakstructuur, waar-

door de atomen in drie dimensies 

gebonden zijn. Dit verklaart deels 

de hardheid waaraan het mine-

raal zijn naam dankt.

Hard, harder, hardst
Diamant is voor zover bekend het 

hardste materiaal dat in de na-

tuur voorkomt en is dan ook het 

ijkpunt voor hardheid, 10 op de 

hardheidsschaal van Mohs. Het is 

echter niet het hardste materiaal 

op aarde: kunstmatig gemaakte 

nanokristallijn-diamant (ook wel 

hyperdiamant) is nog veel harder.

Smog-diamant 
Kunstenaar en innovator Daan 

Roosegaarde lanceerde onlangs 

in Rotterdam het eerste werken-

de exemplaar van de Smog Free 

Tower, een ‘smogstofzuiger’ die 

in staat is 30.000 m3 vieze lucht 

per uur schoon te maken in de pu-

blieke ruimte. Roosegaarde is van 

plan het vergaarde fijnstof samen 

te persen tot koolstofkristallen, die 

als zwarte diamant worden ver-

werkt in speciaal ontworpen smog-

sieraden.

Afgelopen jaar startte de jonge serieondernemer 
Bernd Damme een nieuw juwelenhuis: House of 
Eléonore. Deze Nederlandse start-up maakt gebruik 
van laboratory-created diamanten van een kwaliteit 
die niet van natuurlijke diamanten is te onderscheiden. 
Nu de werelddiamantproductie over haar hoogtepunt 
heen is en er steeds meer oog komt voor de negatieve 
milieu-impact van mijnbouw, denkt Damme dat de 
‘machinediamant’ binnen enkele jaren het gezicht van 
de juwelenmarkt zal veranderen. 

Hoe bent u op het idee gekomen 
voor House of Eléonore? 
 

“Ik heb hiervoor al twee eerdere 

ondernemingen gehad, Eyewear.

nl en Pelliano, en was toe aan een 

nieuwe stap. Vanuit persoonlijke 

interesse wilde ik graag iets doen 

met een oud, ambachtelijk product 

en dan bij voorkeur in de sfeer van 

een familiebedrijf. Toevallig kende 

ik de familie Asscher al een aantal 

jaren, en ik ben er eens koffie gaan 

drinken om te kijken of zij me 

konden introduceren bij een aantal 

familiebedrijven die ik op mijn lijstje 

had staan. Dat liep iets anders, want 

drie uur later zat ik er nog. We kwamen 

gezamenlijk tot de conclusie dat de 

diamantindustrie wel wat vernieuwing 

kon gebruiken.”

Wat wilt u anders gaan doen?   

“In grote lijnen: door de combinatie 

van lab-created diamanten, fairtrade 
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goud en het inzetten van moderne 

technieken verantwoordelijker, milieu-

vriendelijker, efficiënter en sneller gaan 

werken dan traditionele juweliers.”

Waarom lab-created diamanten?   

“Er zijn maar een kleine 50 

operationele diamantmijnen in de 

wereld. In het algemeen zijn we over 

het hoogtepunt van de productie heen. 

Dat geldt in het bijzonder voor een 

aantal gekleurde diamantensoorten, 

zoals roze diamant. Die wordt 

sowieso maar gewonnen in twee 

mijnen, waarvan de belangrijkste, 

de Argyle-mijn in Australië, rond 

2020 dichtgaat. Er is dus nu al een 

zeker opwaarts prijseffect merkbaar 

– ook al omdat een groeiend aantal 

beleggers hun posities verschuiven 

van andere grondstoffen naar diamant. 

Op dit moment wordt dit effect nog 

gemitigeerd doordat grote partijen 

zoals De Beers in het verleden 

voorraden hebben aangelegd. Maar 
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die zullen de komende jaren ook 

leeglopen, omdat met name in de 

opkomende economieën maar ook 

in de VS de vraag naar diamant stijgt. 

Volgens een recent Bain-rapport zal 

in 2019 de vraag naar verwachting 

5 tot 6% groter zijn dan het aanbod. 

Dus op zeker moment zal er schaarste 

ontstaan en wordt het iets voor de 

happy few. Lab-created diamant is op 

het oog niet van gemijnde diamant 

te onderscheiden, kan in allerlei 

kleuren geproduceerd worden en is 

weliswaar niet heel goedkoop, maar 

wel voor vrijwel elke inkomensklasse 

toegankelijk.”

Waarom dringen lab-created 
diamanten nu pas door in de 
juwelenmarkt?  

“De techniek was er al – die stamt 

uit de tijd van de Koude Oorlog, toen 

zowel Rusland als de VS zochten naar 

ultraharde materialen voor militaire 

toepassingen. Maar de kwaliteit was 

lange tijd niet goed genoeg voor 

toepassing in juwelen. Pas sinds 

de millenniumwisseling lukt dat 

steeds beter en met name de laatste 

twee jaar lijkt er sprake te zijn van 

een doorbraak. Waarmee ik niet wil 

zeggen dat het eenvoudig is: het blijft 

technologisch behoorlijk complex. Als 

je bijvoorbeeld blauwe diamant wilt 

maken, moet je rekening houden met 

een uitvalpercentage van 75%. Er zit  

dus voorlopig echt nog wel een cap op 

de productie.”

Hoe worden lab-created diamanten 
gemaakt?  

“Er zijn twee technieken. De eerste heet 

HPHT, wat staat voor High Pressure  

High Temperature. Gezuiverde grafiet 

wordt onder een druk van 2,5 miljoen 

kilo per vierkante centimeter langere tijd 

verhit tot 1500 graden Celsius, waarbij 

je eventueel bepaalde metaalgassen 

toevoegt om bepaalde kleureffecten 

te krijgen. Dit procedé gebruiken wij, 

omdat dit het dichtst de natuurlijke 

vorming van diamant benadert. Daar-

naast is er ook het CVD-proces, wat staat 

voor Chemical Vapor Deposition. Daarbij 

start men met een klein diamantdeeltje 

in een vacuümkamer, waarin onder 

een lage druk een verhit mengsel van 

koolwaterstofgas en waterstof wordt 

gespoten dat zich vervolgens aan de 

diamant hecht en deze zo doet groeien.”    

Is er echt geen enkel verschil tussen 
gemijnde diamant en lab-created 
diamant?  

“Het verschil is met het menselijk oog 

niet waarneembaar. Lab-created diamant 

is chemisch, optisch en fysisch pure 

diamant. In een laboratorium kan het 

verschil wel in beeld gebracht worden: 

Marktontwikkeling
Op dit moment maken lab-created 

diamanten niet meer dan 1% van 

de wereldmarkt uit. Over de vraag 

of ze op termijn de juwelenmarkt 

gaan veroveren, verschillen de me-

ningen. Believers denken dat het 

prijsverschil uiteindelijk de door-

slag gaat geven: door de bank 

genomen zijn kleurloze lab-created 

diamanten nu ongeveer 20 tot 

30% goedkoper dan gemijnde  

diamanten, afhankelijk van de 

vorm, het slijpsel, het aantal ka-

raat en de kwaliteit. Gekleurde 

exemplaren (roze, blauw) kunnen 

echter wel een factor 40 tot 80 

keer goedkoper zijn, omdat de 

gemijnde tegenhanger nauwelijks 

(meer) gevonden wordt. Daarbij 

groeit het aanbod van lab-created 

diamanten snel. In maart van dit 

jaar opende marktleider IIa een 

nieuwe diamantproductielocatie 

in Singapore met een capaciteit 

van meer dan 300.000 karaat 

per jaar, waarvan ook een onbe-

kend deel voor toepassing in ju-

welen. De prijzen zullen dus naar 

verwachting nog verder kunnen 

zakken. Maar er zijn ook scepti-

ci, zoals Ravi Dhar, directeur van 

het Customer Insight Center van 

de Universiteit van Yale. Hij zegt: 

“They’re seen as inauthentic, no 

matter that they are objectively 

identical.” 
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duurzaamheid. Dat alleen al maakt de 

businesscase van lab-created diamanten 

een buitengewoon interessante.”

Bernd Damme (1990)

2006 - 2013 (exit)
Oprichter en eigenaar van  

Eye-wear.nl

2011 - 2013 (exit)
Oprichter en mede-eigenaar 
Pelliano (luxe herenkleding)

2014 - heden
Oprichter en managing director 

House of Eléonore

natuurlijke diamant heeft vaak 

bepaalde inclusies, onzuiverheden. 

Lab-created gekleurde diamant is om 

die reden zelfs vaak mooier dan de 

natuurlijke gekleurde tegenhanger. 

Die is namelijk zó schaars dat ook 

mindere kwaliteiten op de markt 

worden gebracht.”

House of Eléonore is opgezet in 
nauwe samenwerking met Royal 
Asscher. Is uw businessmodel 
niet bedreigend voor hun eigen 
businessmodel?   

“Royal Asscher zag al langere tijd de 

potentie van lab-created diamant. Hun 

corebusiness is echter in de eerste 

plaats op natuurlijke diamant gericht, 

maar steeds meer verwerkt in juwelen. 

Dus nee, het is eerder aanvullend dan 

bedreigend. 

Wat verwacht u van de toekomst?  

“De vraag naar diamant zal toenemen 

met de groei van de wereldbevolking 

en de toetreding tot de middenklasse 

van grote groepen burgers. Natuurlijke 

diamant zal maar zeer ten dele aan  

die vraag tegemoet kunnen komen. 

Mijnen raken uitgeput, sommige 

wingebieden liggen in landen met 

instabiele regimes, en daar komt 

nog bij dat consumenten zich 

meer en meer bewust worden van 

Volgens Damme zal de vraag naar diamanten toenemen met de groei van de bevolking en een grotere middenklasse
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Take. 
Make. 
Remake. 

Auping’s reis naar een 
circulair businessmodel

25

Beddenfabrikant Koninklijke Auping 
geldt binnen de Nederlandse 
maakindustrie als een van de koplopers 
in het ontwikkelen van een circulaire 
bedrijfsvoering. De onderneming heeft 
inmiddels forse stappen gezet om te 
komen tot een oneindige kringloop van 
grondstoffen en materialen. Maar ook 
wordt er nagedacht over alternatieve 
commerciële modellen waarbij de 
consument niet langer een bed koopt, 
maar ‘goede en gezonde nachtrust’. 
CEO Aart Roos: “We willen af van het 
lineaire gebruik van grondstoffen.”
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bepaalde toxische hulpstoffen uit te faseren. Zo zijn we met 

een kleine Duitse leverancier zes jaar bezig geweest om van 

een oliegedragen lak naar een watergedragen lak te komen 

die aan al onze kwaliteitseisen voldoet.” 

Onderdeel van de balans
Auping heeft bij uitstek goede kaarten om toe te werken naar 

een circulair businessmodel, zegt Roos. “Om te beginnen 

zijn we een relatief klein bedrijf met een kapitaalstructuur 

waarbij we niet per definitie op het kwartaal hoeven te 

acteren. We kunnen dus met een langetermijnhorizon 

werken en dat is voor een transitie als deze noodzakelijk. 

Daar komt bij dat we nu al zoveel mogelijk 

sourcen binnen ons ‘schoorsteengebied’. Als 

je supply base zo kort op je productie zit, dan 

is intensieve uitwisseling en samenwerking  

met toeleveranciers mogelijk en kun je grotere  

stappen maken.”

Auping kijkt niet alleen naar het zodanig gebruiken van 

materialen dat ze geschikt zijn voor hergebruik, maar ook 

naar de meest efficiënte manier om die grondstoffen weer 

terug te brengen. Enkele jaren geleden al introduceerde 

het bedrijf een take-backsysteem voor oude matrassen 

bij aankoop van een nieuwe Auping-matras. De 

teruggenomen matrassen worden bij een partner in 

Lelystad gerecycled: het staal van de bonellveren (de 

bonellveer of biconische veer heeft aan de beide uiteinden 

een grotere cirkel dan in het midden (zandlopervorm) 

red.) gaat naar Tata Steel, de polyethers (zacht schuim, 

red.) worden verwerkt in judomatten. De ambitie is 

om binnen twee jaar alle textiel in een closed loop te 

verwerken.

Roos: “Dit is een voorbeeld van hoe we bezig zijn 

grondstofrecycling door te koppelen naar de rest van de 

businessketen. We leren daar veel van. Waar je uiteindelijk 

naartoe wilt, is dat al je grondstoffen onderdeel zijn van je 

balans en daarmee van je financieel model.” 

Uiteindelijk wil Roos toe naar alternatieve businessmodellen, 

waarin consumenten hun bed en matras niet langer 

aanschaffen maar leasen. Auping blijft dan eigenaar van 

Een stapel ter hoogte van duizend keer de Eiffeltoren. Zoveel 

oude matrassen worden er jaarlijks alleen al in Nederland 

afgevoerd naar de verbrandingsoven. “Ruim anderhalf 

miljoen maal twintig kilo grondstoffen gaan elk jaar weer 

‘up in the air’, alleen al in dit kleine kikkerlandje”, zegt Aart 

Roos. “Als je dat tot je laat doordringen wéét je gewoon: dit 

moet veranderen.”

Roos weet met een goed gekozen beeld een van de meer 

serieuze weeffouten in ons huidige economische systeem 

inzichtelijk te maken: we gaan uiterst inefficiënt om met 

grondstoffen, ook al weten we dat die voor een groot 

deel eindig zijn en dat ze met het oog op de groeiende 

wereldbevolking onvermijdelijk schaarser worden. Daarnaast 

leidt het ‘take, make, dispose’-systeem tot immense 

hoeveelheden afval en uitstoot – een gegeven dat nu al 

bedreigend is voor ons mondiale leefklimaat, en zeker voor 

de welvaart van de volgende generaties.

Voor Roos is dit inzicht niets nieuws: al in 2010 begon 

Auping met wat hij omschrijft als een ‘reis’ op weg naar 

circulariteit. Roos: “We willen af van het lineaire gebruik van 

grondstoffen. In onze duurzaamheidsstrategie is circulaire 

bedrijfsvoering dan ook een belangrijke pijler, naast 

hernieuwbare energie, gesloten systemen, ketentransparantie 

en corporate social responsibility.”

Een closed loop van grondstoffen en materialen klinkt mooi, 

maar in de praktijk is dit een zeer complexe uitdaging. 

Het vraagt om aanpassingen in het productdesign, inzet 

van alternatieve materialen en niet zelden ook vergaande 

aanpassing van de operationele processen. Roos: “Het vergt 

een transitie in de totale keten die wij niet alleen kunnen 

maken. Je hebt bijvoorbeeld heel veel specifieke chemische 

en materiaalkennis nodig. Daarvoor werken we samen met 

kennisinstellingen, in het bijzonder EPEA – het bureau achter 

het Cradle to Cradle-gedachtegoed. Maar ook met specifieke 

toeleveranciers die met ons samenwerken om bijvoorbeeld 

We willen af van lineair  

gebruik van grondstoffen

Duurzaamheid
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Resultaat
Afgelopen jaren bracht Auping het aantal productie- 

locaties terug van drie naar één. In samenwerking 

met een groot aantal cleantech-partners werden  

tegelijkertijd hoofdkantoor én fabriek vergaand 

verduurzaamd. Zo werd:
het bed en dus ook van de grondstoffen. “We zien onszelf 

eigenlijk nu al meer en meer als een leverancier van een 

energieke dag dan als een leverancier van bedden”, zegt 

Roos. “Een energieke dag begint met een gezonde nachtrust, 

en dat is wat wij willen leveren. Dat betekent: na x jaar neem 

je het oude bed terug en lever je een nieuwe. Op die manier 

sluit die filosofie naadloos aan bij circulair ondernemen.”

Geweldige trackrecord
Roos wijst erop dat een vaak vergeten aspect van circulariteit 

is dat producten minder snel worden afgedankt. Hij zegt: 

“Als je over duurzaamheid gaat nadenken, dan heb je een 

basis nodig. En die basis is goede kwaliteit. Als je in termen 

van wegwerpartikelen denkt, kom je nergens. Wat dat betreft 

hebben we bij Auping een geweldige trackrecord: mensen 

liggen soms wel veertig jaar op een Auping-bed, of ze 

schenken het na tien jaar aan hun kinderen. Er zijn bedrijven 

die handelen in tweedehands Aupings en ik weet dat er in 

Nederland zelfs nog Auping-spiraalbodems uit 1910 met een 

houten frame in gebruik zijn.”

Een van de allerbelangrijkste inzichten die Roos tijdens 

zijn reis tot nu toe heeft opgedaan, is dat een focus op 

duurzaamheid een enorme impact heeft op de performance 

en daardoor op de resultaten. “Het dwingt je als bedrijf 

om naar buiten te kijken en om netwerken op te zoeken 

– niet alleen binnen de inkooporganisatie, maar in de 

hele organisatie”, aldus Roos. “Daarbij creëert het directe 

revenuen, omdat je zaken efficiënter blijkt te kunnen doen: 

minder afval, kortere omsteltijden, dat soort zaken. En last 

but not least: het empowert je medewerkers: zij komen 

zelf met oplossingen en suggesties. Om die reden hebben 

we een tijd geleden de functie van manager Duurzaamheid 

opgeheven. Het is bij ons echt een totaalverhaal van de hele 

onderneming geworden.” 

 
het hoofdkantoor zo aangepast dat het wordt  

verwarmd en gekoeld door de energiebalans  

van de productie

een gesloten systeem voor 

proceswater gerealiseerd

het aantal transportbewegingen gereduceerd met 

120.000 kilometer 
per jaar

 het elektriciteitsverbruik gereduceerd met 

45%

het gasverbruik gereduceerd met 

90%
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Als je in termen van wegwerp- 

artikelen denkt, kom je nergens
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Frontsoldaten
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Snackfabrikant Royaan 
introduceerde vorig 
jaar een revolutionaire 
lijn van snacks die niet 
langer gefrituurd 
hoeven te worden, 
maar in de oven 
kunnen worden bereid. 
Deze zomer won het 
bedrijf daarvoor de 
‘Gouden Wheel of 
Retail’ – een prijs die 
wordt uitgekeerd voor 
het beste nieuwe 
product in de 
Nederlandse 
supermarktwereld van 
het afgelopen jaar. 
R&D-manager Ton van 
Ekeren over de lange 
mars van proefkeuken 
naar massaproductie. 
“Ik ging voor een tien.”

bal 
is geen 
      bal 
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Frontsoldaten

“Marktanalyses wijzen uit dat er in zowel 
retail als foodservices behoefte is aan 
oven- en magnetronproducten die snel 
en makkelijk te bereiden zijn.” Ton van 
Ekeren citeert hardop uit de originele 
projectaanvraag uit 2013, opgesteld 
door Royaan-directeur Bart Bakker. 
Voor Van Ekeren was het, zegt hij, een 
beetje een déjà vu: al in 2006 was 
hij als productontwikkelaar bij de firma 
Buitenhuis Snacks met de ontwikkeling 
van ovensnacks bezig geweest. Toen 
verdwenen de plannen in de la – te 
complex, te onzeker, te veel andere 
prioriteiten.

Dat complexe, dat klopt overigens 
wel, zegt Van Ekeren. “Het maken van 
producten met een paneer- of kruimlaagje 
die zich ‘frituurkrokant’ laten bereiden 
in de magnetron- of heteluchtoven gold 
al vele decennia als een van dé grote 
uitdagingen in de voedingsindustrie. 
Nadat wij ermee gestopt waren, is de 
basistechnologie in Zwitserland verder 

“Het probleem is dat als je op labschaal 
iets aardigs hebt ontwikkeld, dat nog 
helemaal geen garantie is dat het 
op fabrieksschaal hetzelfde resultaat 
oplevert. De stap van een handmonster 
van 1 kilo naar een batch van 1000 kilo 
per uur is enorm groot, en de condities 
in een proefkeuken zijn totaal anders 
dan die in een fabriek. Om je een idee 
te geven: als ik in de proefkeuken met 
de hand een bitterballetje draai, gebruik 
ik ongeveer een halve bar druk. Onze 
machines zijn niet af te stellen onder 
de 60 bar. Dat zijn totaal verschillende 
parameters.”

Van Ekeren en zijn team van 
procestechnologen beginnen niettemin 
met goede moed aan de eerste test 
runs met productiemonsters. “De 
eerste maanden ging het heel, heel 
moeizaam”, zegt hij. “Het bleek al snel 
dat we de complete productietechniek 
op tal van punten ingrijpend moesten 
veranderen. Wat voorheen een lijn 
van 20 meter was, moest een lijn van 
60 meter worden, met allerlei nieuwe 
machines. We moesten veel secuurder 
leren sturen op coatingdiktes, nieuwe 
droogtechnieken ontwikkelen, nieuwe 
stappen in het proces invoeren. De 
productietijd van een kroket verdubbelde. 
En keer op keer weer testen, in allerlei 
soorten ovens: zijn we op de goede 
weg? Ik ben in die tijd geregeld met 

Ik ben geregeld met 

bitterballen de bouw-

markt ingelopen

ontwikkeld en op zeker moment lag er 
iets waarvan we zeiden: hier kunnen we 
misschien iets mee.”

Het is dan voorjaar 2013. Het grote  
verschil met 2006 was dat de ont-
wikkeling van ovensnacks dit keer 
naadloos aansloot bij de nieuwe 
strategische missie van de fabrikant. 
“Royaan wil een positie in het premium-
segment van de markt waarin met 
innovaties op het gebied van gemak, 
kwaliteit en smaak wordt ingespeeld op 
de wensen van de moderne, bewust 
consumerende klant”, zegt Van Ekeren. 
“Als je dan kunt claimen dat je producten 
niet meer gefrituurd hoeven te worden, 
dan is dat natuurlijk een geweldige stap in 
de goede richting.” 

Bouwmarkt
Na overleg met de aandeelhouder 
besluit Royaan de uitdaging aan te gaan 
en in te zetten op de ontwikkeling van 
een nieuwe productlijn. Van Ekeren: 
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waar je mee verder kunt. En naast mijn 
bed ligt een boekje en daarin schrijf ik 
op wat ik ’s nachts bedenk. Als ik daar 
dan drie dagen later in kijk, denk ik 
vaak: toch eens proberen.”

Acht maanden later, na opnieuw een 
aantal majeure aanpassingen in het 
productie- en invriesproces, geeft Van 
Ekeren het groene licht. Hij zegt: “Op 
dat moment liep iedereen binnen Royaan 
wel een beetje op z’n tandvlees. Het 
vraagt oneindig veel geduld om elke 
keer weer een nieuwe kleine aanpassing 
door te voeren, weer een andere 
instelling uit te proberen. We hebben 
25 testdagen productie gedraaid voor 
het echt helemaal goed was. En toen 
heeft het nog maanden geduurd voordat 
iedereen er echt in durfde te geloven 
en de sfeer kantelde in: we kunnen het 
echt!”

Zeer succesvolle productlijn 
Royaan investeerde voor een aanzienlijk 

een schaal bitterballen de nabijgelegen 
bouwmarkt binnengelopen om ze uit te 
delen. Dan wist ik binnen vijf minuten of 
het wat was.”

Groen licht
Intussen voelde Van Ekeren de hete 
adem van de marketingafdeling 
van Royaan in zijn nek. De nieuwe 
verpakkingen zijn gedrukt, de reclame-
campagnes liggen klaar. ‘Gaan we 
nog wat doen, mijnheer Van Ekeren?’ 
Pas driekwart jaar na de eerste stappen 
zijn Van Ekeren en zijn team toe aan 
de eerste industriële testproductie. Een 
moment waarop hij met gemengde 
gevoelens terugkijkt, want nóg is de 
kwaliteit niet die Van Ekeren voor ogen 
heeft. “Het was wel goed, maar als 
ik een cijfer mocht geven dan was het 
een acht en ik ging voor een tien. Ik 
heb toen intern een paar heel pittige 
gesprekken moeten voeren.”

Op de vraag of hij nooit aan opgeven 
heeft gedacht zegt hij: “Geen moment. 
Zo zit ik niet in elkaar. Als ik vastloop, 
dan neem ik even afstand, ga wat 
sparren met mijn team en bel wat 
collega-productontwikkelaars. Ik heb 
een heel groot netwerk, dus er komen 
altijd wel weer wat ideeën naar boven 

Elke nieuwe kleine 

aanpassing vraagt 

oneindig veel geduld

bedrag in nieuwe machines. Daarnaast 
zijn er nieuwe lijnoperators aangenomen 
en moesten de bestaande operators 
opnieuw worden opgeleid. Van Ekeren: 
“Ik denk dat veel bedrijven dit niet 
aangedurfd zouden hebben. Voor mij 
is dit het ultieme bewijs dat de directie 
haar missie echt voor de volle 100% 
serieus neemt. En ja, het is natuurlijk 
ook heel mooi dat het niet voor niets 
is geweest en het in korte tijd een zeer 
succesvolle productlijn blijkt.”   

Intussen is Van Ekeren alweer volop 
bezig met een van de andere 70 
productontwikkelingen die Royaan 
jaarlijks start. “Er is een aardig 
verlanglijstje”, lacht hij. “Minder vet, 
minder zout, nog minder kunstmatige 
toevoegingen, ga zo maar door. 
Elke verbetering heeft voedsel- en 
procestechnologische consequenties, 
elke wens moet je uiteindelijk ook 
technisch kunnen vertalen. Iedere keer 
loop je weer tegen beperkingen aan 
die je moet overwinnen. Soms is dat 
een behoorlijke uitdaging. Maar ik weet 
uit ervaring: om in de fabriek met een 
negen te eindigen, moet je in het lab 
geen enkele concessie doen.”
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Ontwikkeling Kwekkeboom ovenkroket

test productie ovenkroket in schappenbasis technologie gereedontstaan idee ovenkroket

2006 begin 2013 eind 2013 oktober 2014
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The Capital of ... the desert
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Deze stad bestaat niet. Het 
is een ‘duurzaam leefvoor-
stel voor een vijandige 
omgeving’, in de woorden 
van de jonge Italiaanse 
architect Luca Curci. Hij 
ontwierp een concept voor 
‘woestijnsteden’, daarbij 
gebruikmakend van 
elementen die ruim 
voorradig zijn in de 
woestijn, zoals zon, zand 
en wind. De architect 
voorziet in voldoende 
water door afvalwater te 
hergebruiken, regenwater 
op te vangen en drink- 
water te produceren met 
bestaande systemen op 
zonne-energie. Ook heeft 
hij een uitgebreid systeem 
bedacht voor het recyclen 
en composteren van 
allerlei soorten afval. Op 
dit moment wordt er overi-
gens ook al daadwerkelijk 
gebouwd aan een duur- 
zame woestijnstad.  
Masdar City in het emiraat 
Abu Dhabi moet in de 
toekomst volledig op 
duurzame energie draaien 
en gaat volgens de ontwer-
pers, het Britse architec-
tenbureau van Norman 
Foster, ook in zijn eigen 
waterbehoefte voorzien. 
Masdar City wordt ook de 
eerste ‘zero waste’-stad ter 
wereld: biologisch afval zal  
gebruikt worden voor het 
produceren van bodem- 
en meststoffen en bio-
brandstoffen, industrieel 
afval wordt gerecycled of 
opnieuw gebruikt in een 
andere vorm.

Bron: lucacurci.com
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Een van de ontwikkelingen die het aangezicht 
van de zorgsector de afgelopen jaren heeft doen 
veranderen is de opkomst van  focusklinieken. 
Deze vaak vrijgevestigde behandelcentra 
richten zich exclusief op bepaalde medische 
specialismen, zoals ooggeneeskunde, derma-
tologie of orthopedie. Volgens Marcel Driessen, 
medisch directeur van orthopedisch platform 
Orthopedium/Medinova, wordt in deze klinieken 
de definitie van kwaliteitszorg herschreven. 

Operational Excellence

Kaizen 
in de 
OK
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Eigenaar  
NL Healthcare  
(voorheen NPM Healthcare)

Klinieken 
Orthopedium en Medinova

Locaties  
Delft, Rotterdam, Breda en Rozendaal

Behandelingen 
Knie-, heup-, schouder- en sportblessures

Specialisten  
Meer dan 30 poortspecialisten waaronder 
25 orthopeden, enkele neurologen en 
neurochirurgen

Medewerkers  
250

Netto-omzet  
€ 228 miljoen

Participaties sinds 
2008

Belang NPM   
97%

Operational Excellence

Over 
NL Healthcare
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 Specialiseren

“Ik denk dat wij een van de meest gespecialiseerde 
orthopedische behandelcentra in het land zijn. Onze 
drie Medinova-vestigingen in Breda, Klein Rosendael en 
Zestienhoven richten zich exclusief op aandoeningen 
aan bot-, gewricht- en spierstelsel. Nedspine in Ede doet 
enkel rugingrepen en de vestigingen van Orthopedium in 
Schiedam en Delft richten zich vooral op prothesiologie  
en sportblessures. Ik geloof heilig in de kracht van 
subspecialisatie: zo doe ik zelf vrijwel niets anders dan 
het plaatsen van knieprotheses. Wat je vaker doet, doe 
je beter. Ik doe een paar honderd protheses per jaar, dat 
kun je echt beter dan iemand die er maar vijftien doet. 
Alleen als je je echt ergens in verdiept, worden fouten 
een zeldzaamheid. Daarnaast kun je veel efficiënter 
werken. Dat opgeteld maakt dat je voor hetzelfde budget 
gewoon veel meer kwaliteit kunt leveren.”

 Team

“Er werken bij ons 22 orthopedisch chirurgen en één 
neurochirurg, en die behandelden vorig jaar bijna 
26.000 patiënten. Dat lukt alleen als je een team van 
mensen om je heen hebt die precies weten wat ze 
moeten doen. In een gewoon ziekenhuis bestaat het 
OK-personeel doorgaans uit generalisten die allerlei 
soorten operaties doen. Maar orthopedie is een heel 
technisch vak. Vergelijk het maar met een high-end-
garage: een gewone monteur weet echt niet hoe dat 
ene boutje daar onder in de versnellingsbak van die 
Ferrari vastzit. We trainen onze medewerkers dus om 
dat wél te weten. Iedereen heeft hier letterlijk aan een 
half woord genoeg.”

 Lopende band

“Je hoort weleens over focusklinieken dat ze opera-
ties ‘aan de lopende band’ zouden uitvoeren. Dat is 
vreemd genoeg meestal niet positief bedoeld, terwijl 
de zorg nog wel wat kan leren van de operational 
excellence die autobouwers als Toyota nastreven. 
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Als je weet dat je een OK moet ombouwen als je 
eerst een linkerknie opereert en daarna een rechter- 
knie, dan is het dus efficiënter om op maandag 
alleen maar linkerknieën te doen en op dinsdag 
alleen maar rechterknieën. Wij rijden ook gerust een 
pallet vol met allemaal verschillende protheses naar 
binnen in de OK, zodat we 100% zeker zijn dat we 
precies die prothese voor het grijpen hebben die 
nodig is. Dankzij dit soort procesmatige optimalisatie 
kan ik in de ‘klinistraat’ zes tot zeven protheses op 
een dag plaatsen. Dat lukt in een normaal ziekenhuis 
nooit. Daar komt nog bij dat wij met kleine teams 
werken die hele behandelingen doen, van intake tot 
nabehandeling. Dus hoewel het misschien lopende-
bandwerk lijkt, heeft onze behandeling nog echt een 
persoonlijk karakter.” 

 Volume

“Zorgverzekeraar CZ is er op een zeker moment 
mee begonnen, en andere verzekeraars hebben het 
overgenomen. Ze onderhandelen met ziekenhuizen 
op basis van een minimum-volume aan verrichtingen. 
Doe je bijvoorbeeld minder dan 100 knieprotheses 
per jaar, dan sluiten ze voor die behandeling liever 
een contract af met een ander. Daaruit blijkt dat 
zorgverzekeraars zélf een directe relatie zien tussen 
volume en kwaliteit. Nu is de ondergrens overigens 
nog 100 verrichtingen, maar men denkt erover om 
dat naar 250 te tillen. Dan zullen er een hoop zieken-
huizen gaan afvallen voor deze ingreep.”

 Groei

“Zoals je steeds meer ziekenhuizen ziet fuseren, zo 
moeten ook wij groeien. Niet als doel op zich, maar 
omdat er nu eenmaal een zekere schaalgrootte  
nodig is om een focuskliniek te kunnen runnen. 
We moeten voldoen aan steeds meer regelgeving, 
rapporteren aan toezichthouders, onze ICT op orde 
houden, investeren in het Elektronisch Patiënten-
dossier, zorgen voor een professionele klachten-

afhandeling, enzovoorts, enzovoorts. Dat vraagt 
allemaal mankracht en daar moet je dus teams met 
professionals op kunnen zetten. Daar komt nog 
bij dat je voor elke specialist een back-up moet 
hebben, omdat je anders veel te kwetsbaar bent. 
In NPM Capital hebben we een partner gevonden 
die onze groeiambitie deelt. Niet om de hele markt 
te veroveren, maar om het niveau van de geboden 
zorg zo hoog mogelijk te houden.” 

 Toekomst

“Medische aandoeningen die zich lenen voor 
behandeling in een focuskliniek zullen op den duur 
niet meer in een algemeen ziekenhuis worden 
behandeld. Als je ziet dat algemene ziekenhuizen 
jaar in, jaar uit ongeveer dezelfde productie draaien,  
dan wéét je dat er ruimte voor verbetering is. En 
die ruimte zoeken de focusklinieken op. Te veel 
bestuurders zien ‘hun’ ziekenhuis als iets waar een 
glazen stolp overheen staat. Er mag niets in, en er 
mag niets uit. Intussen werken ze met maat- 
schappen van vier of vijf specialisten die te klein 
zijn om echt te kunnen investeren in zaken als 
kwaliteitsbewaking, kwaliteitsverbetering, subspe-
cialisatie, betere communicatie met de eerstelijn of 
innovaties zoals apps voor patiënten. Uiteindelijk 
is horizontale extramurale samenwerking een veel 
beter model dan ‘alles onder één dak’, is onze over-
tuiging. Bij ons werken alle orthopeden samen aan 
de verbetering van het zorgpad en aan verdieping  
van kennis. En we kijken heel goed naar de 
PROMS, de patient related outcome scores, waar-
door we veel gerichter verbeterplannen kunnen 
inzetten. Het is veelzeggend dat nogal wat zorg- 
inkopers met ónze lijstjes met resultaatscores in hun 
tas op pad gaan. Dan doe je wel iets goed.”
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In de internationale animal genetics market gaan 

jaarlijks vele honderden miljoenen om en zijn over-

names aan de orde van de dag. Toch besteden 

de financiële media doorgaans weinig aandacht 

aan de ontwikkelingen in deze innovatieve niche 

van de agro-industrie. Thijs Hendrix, président van 

het Nederlandse familiebedrijf Hendrix Genetics, 

belicht een aantal actuele ontwikkelingen in een 

sector die de basis vormt van voedselzekerheid 

voor miljarden consumenten.   

‘Deze sector  
kenmerkt zich 
door een  
vechtcultuur’

All in the family
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(Thijs Hendrix (1955) is a farmer 
and entrepreneur, as his father Harry 
(1926-2010) and his grandfather 
Thijs (1884-1954)). De tekst die Thijs 
Hendrix gebruikt op zijn Twitteraccount 
is veelzeggend: boerenzoon, ondernemer 
én hoeder van een dikke eeuw erfgoed. 

Toch is het niet erg aannemelijk dat 
Hendrix’ grootvader veel van zijn 
onderneming zou herkennen in het 
Hendrix Genetics van nu. Het bedrijf is 
in enkele decennia uitgegroeid tot een 
internationale topspeler in dierenrassen 
voor commerciële fokdoeleinden, actief 
in meer dan 100 landen met wereldwijd 
meer dan 2500 medewerkers. Belang- 
rijke producten zijn leghennen en eieren, 
kalkoenen, varkens en kweekvis – al 
genereren ook de ondersteunende activi-
teiten zoals de ontwikkeling van breeding 
software een stevige bijdrage aan de jaar-
omzet van 340 miljoen euro (2014).

Hendrix Genetics wordt geleid door 
een management committee waarin de 
beide co-founders, Hendrix zelf en CEO 
Antoon van den Berg, een spilfunctie 
vervullen. Omdat het grootste deel van 
de aandelen in handen van de familie 
Hendrix is, geldt de onderneming als 
‘family controlled’. Wel werd er in 
2008 een eerste externe investeerder 
aangetrokken, de Franse industriële 
groep Sofiprotéol, die wordt gecontro-
leerd door een coöperatie met 150.000 
boerenleden (tevens handelend onder 
de naam Groupe Avril). Dit jaar kwam 

Kruisbestuiving buiten 
de eigen sector

 
Naast meervoudige waardecreatie, 
samenwerking en duurzaamheid 
is innovatie een van de vier pijlers 
onder de langetermijnstrategie 
van Hendrix Genetics. Het bedrijf 
investeert jaarlijks 15% van de 
omzet in R&D. Onlangs besloot 
Hendrix Genetics bovendien een 
nieuw bedrijfsonderdeel op te 
richten naast het reeds bestaande 
Research & Technology Centre:  
HG Innovations. Dit zal zich 
gaan richten op onderzoek naar de 
toepassing van zogeheten ‘adjacent 
technologies’, ofwel technologieën 
die worden ontwikkeld in aan-
palende vakgebieden (zoals de 
menselijke geneeskunde) en die op 
(de verre) termijn ook toepassing 
kunnen krijgen in animal genetics. 
Hendrix verwacht veel van deze 
‘kruisbestuiving buiten de eigen 
sector’. Zo denkt hij dat toepassing 
van nanotechnologie op termijn 
een game changer zal worden, 
omdat die het mogelijk maakt  
dieren op individueel niveau te  
volgen tot het moment van de 
slacht wat bijvoorbeeld zou kunnen  
leiden tot een reductie in het 
gebruik van antibiotica. 

ook NPM Capital aan boord als tweede 
externe aandeelhouder.

Voorwaartse ketenintegratie
Dankzij NPM Capital kan Hendrix 
Genetics haar langetermijnstrategie 
Vision 2020 versneld uitrollen, zegt 
Hendrix. En die versnelling is welkom, 
want de sector wordt op dit moment 
wereldwijd gekenmerkt door voor-
waartse ketenintegratie. Twee jaar 
geleden lijfde het bedrijf al de grootste 
kalkoenendistributeur van Europa 
in, en in de VS staat een flink inves-
teringsprogramma op stapel voor de 
distributie van leghennen (twee acqui-
sities van bestaande distributeurs plus 
de bouw van een nieuwe locatie). 

Hendrix: “We zijn er vol gas ingegaan, 
en de resultaten zijn boven verwacht- 
ing. Weliswaar zijn de marges in de 
distributie niet heel groot, maar ze zijn 
wel stabieler. Bovendien is de structuur 
van de sector sterk verbeterd en is er 
sprake van meer coördinatie tussen de 
Noord-Amerikaanse, Poolse en Franse 
markt wat verdere efficiëntie oplevert. 
Dat alles betaalt zich duidelijk uit.”

Maar er zijn nog andere voordelen 
aan de voorwaartse ketenintegratie, zo 
blijkt. Zo krijgt de onderneming veel 
directer contact met de uiteindelijke 
klant – de veehouder die de dieren 
slachtklaar fokt – en daarmee meer 
inzicht in waar de kansen voor verdere 
productverbetering liggen. Bovendien 
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ling zijn de groei van de wereldbevol-
king en met name de groeiende mid-
denklasse – en daarmee een stijgende 
vraag naar dierlijke proteïnen. 

Maar ook de bedrijfsactiviteiten zelf 
dragen bij aan de waardestijging in de 
keten, zegt Hendrix. “Doorbraken in 
animal genetics zijn niet patenteerbaar, 
anders dan bijvoorbeeld in de planten-
zaadsector. Dat houdt in dat wij steeds 
voorop moeten blijven lopen, en keer op 
keer met nieuwe generaties komen die 

houdt Hendrix de kwaliteitscondities  
(zoals temperatuur en voer) een 
schakel dieper in de keten in de hand, 
wat eveneens een positief effect op de 
marges kan hebben. 

Groeiende vraag naar dierlijke 
proteïnen
De commerciële vooruitzichten in de 
animal genetics industry zijn bepaald 
veelbelovend. Het op één na grootste 
marktonderzoeksbureau ter wereld, 
MarketsandMarkets, verwacht dat er 
over vijf jaar ruwweg 20 miljard dollar 
zal omgaan in de wereldwijde handel in 
fokdieren en aanverwante diensten. De 
belangrijkste drivers van de ontwikke-

weer iets efficiënter zijn dan de vorige. 
Daarmee leveren we een constante bij-
drage aan de waardecreatie in de keten.”

De uitdaging daarbij is om het daar-
voor benodigde R&D-budget constant 
op peil te houden. “Een plantenzaad-
veredelaar kan dankzij patenten een 
value-added selling van 5 tot 10% reali- 
seren”, zegt Hendrix. “In onze sector 
zijn de marges duidelijk lager, en dat is 
op de lange termijn voor de sector én 
de maatschappij niet voordelig. R&D 
kost geld maar het is de enige manier 
om uiteindelijk te kunnen voldoen aan 
de stijgende vraag naar proteïnen en de 
specifieke wensen van de consument.” 

All in the family

Hendrix Genetics: facts & figures

50+% 20152005 2500 24
NPM  

stapt in als 
aandeelhouder

opgericht werknemers locaties in meer 
dan 24 landen
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Doorbraken in animal 
genetics zijn niet  

patenteerbaar dus je moet 
voorop blijven lopen

meerderheid  
aandelen in 

handen van Thijs 
Hendrix Beheer BV
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Om die reden is Hendrix groot 
pleitbezorger van meer samenwerking 
tussen de actoren in de animal protein 
chain. “We moeten aan de aanbodkant 
meer samen optrekken, en in integrale 
waarde en het all stakeholder-belang 
gaan denken”, zegt hij. “Deze sector 
kenmerkt zich door een vechtcultuur 
die onder andere het gevolg is van de 
consolidatie aan de retailkant. Als er op 
zeker moment overaanbod is, dan pro-
beert iedereen elkaar met steeds lagere 
marges de tent uit te knokken in plaats 
van zich te concentreren op de toege-
voegde waarde die de sector levert.” 

Klaar voor verdere consolidatie
Op korte termijn ziet Hendrix vooral 
groeikansen in Noord- en Zuid-Amerika, 
 Azië en Rusland. “Rusland is tot nu 
toe afhankelijk geweest van de import 
van grootouder- en ouderdieren, maar 
heeft nu aangegeven dat het onafhanke-
lijk wil zijn en eigen foklijnen wil gaan 
opzetten”, zegt hij. “Dat is voor ons een 
goede ontwikkeling, omdat wij met onze 
breeding software en ons fokmateriaal 
hoog in de keten een belangrijke lever- 
ancier zijn. Via licentieprogramma’s en 
knowhowcontracten profiteren we daar 
op langjarige basis van mee.”

Het bedrijf is ook klaar voor een ver-
dere consolidatie in de markten die nu 

Je kunt alleen succesvol 
overleven als je kwaliteit weet 
te combineren met schaal en 

marktaanwezigheid

Biodiversiteit garanderen
 
Het genetisch veredelen van ‘levende organismen’ is niet volledig 
onomstreden. Met name activiteiten in het kader van GMO’s roepen 
wereldwijd weerstand op. Over het gevaar voor ‘genetische verschraling’ 
door veredeling zegt Hendrix: “Dierenwelzijn staat bij ons hoog op de 
agenda en intern zijn er procedures aanwezig om dit te borgen. Ook is 
genetische manipulatie bij dieren niet toegestaan. Verder zijn wij ons 
zeer bewust van het issue biodiversiteit. Op dit moment gebruiken we 
bijvoorbeeld vier rassen leghennen, maar we hebben ook nog 34 andere 
rassen in de onderneming om nieuwe kruisingen mee te maken als 
de markt verandert of we willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld hennen die optimaal groeien op diervoeder uit algen of 
insecten. Dat kunnen heel belangrijke ontwikkelingen worden.”

nog teveel gefragmenteerd zijn, zoals 
die van varkens, vis en traditioneel 
pluimvee. “De markt voor leghennen 
en kalkoenen is wereldwijd geconso-
lideerd”, zegt Hendrix. “Grootschalig 
werkende integrators staan goed gepo-
sitioneerd in de keten en iedere fractie 
voerconversie heeft daar enorme 
impact. Die kiezen dus voor de heel 

professionele fokbedrijven die de beste 
producten hebben. De varkenssector 
is bijvoorbeeld nog lang niet zover. 
Mij verbaast het niet dat die sector het 

zo moeilijk heeft: er is gewoon veel te 
veel middelmaat en onvoldoende besef 
van het feit dat je alleen succesvol 
kunt overleven als je kwaliteit weet te 
combineren met schaal en marktaan-
wezigheid.”

Thijs Hendrix, président Hendrix Genetics
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Het kan ook

Terwijl de rijksoverheid steeds meer terugtreedt in het domein van de 

gezondheidszorg, ontwikkelen private partijen nieuwe zorgconcepten. 

Voorbeelden daarvan zijn Dagelijks Leven en Het Gastenhuis, die zich 

beide richten op kleinschalige huisvesting voor ouderen met dementie. 

NPM Capital participeert in beide formules en heeft de ambitie om een 

landelijk platform voor hoogwaardige ouderenzorghuisvesting te 

bouwen, zegt associate Nynke Slegten. “Door de combinatie van 

partijen verwachten we heel snel te kunnen groeien.” 

Anders
Innovatieve partijen richten zich op 
kleinschalige ouderenhuisvesting 

NPM Capital neemt zelden een belang in een start-

up, maar voor Dagelijks Leven maakte de participatie-

maatschappij in 2012 een uitzondering. Logisch als 

drie ervaren (zorg)ondernemers aan tafel schuiven 

met een ambitieus plan – in vijf jaar tijd 50 tot 75 

kleinschalige ouderenhuizen ontwikkelen – en er 

een sterke vastgoedbelegger als Amvest instapt. En 

aangezien wellbeing een van de strategische investe-

ringsthema’s van NPM Capital is, is de deal snel rond. 

Via Amvest komt NPM Capital daarna in contact met 

Het Gastenhuis, eveneens een organisatie met grote 

groeiambities. Al snel ontstaat het idee om beide 

formules onder te brengen op één platform en dit 
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Han Schellekens

Waarom wij investeren in ...

In de maatschappij zal 
een steeds grotere vraag 
komen naar innovatieve 
vormen van ouderenzorg

“In Nederland hebben zo’n 250 
duizend mensen een vorm van 
dementie. Het zijn vooral ouderen 
die de zeventig zijn gepasseerd, 
maar dementie komt ook bij jongere 
mensen voor. Dementie is niet te 
genezen, maar er zijn wel manier-
en om op een goede manier met 
de ziekte om te gaan: menselijk, 
sociaal, zo gewoon mogelijk en met 
veel aandacht voor kwaliteit van  
leven. Binnen ons concept werken 
we met kleine units, gerund door 
min of meer zelfsturende teams. 
Daardoor is een grote overhead 
niet nodig en kunnen we lean and 
mean tegen relatief lage kosten toch 
hoogwaardige zorg aanbieden. Wij 
willen betaalbaar zijn voor ieder-
een. Onze prijsstelling is zodanig 
dat ook iemand met bijvoorbeeld 
alleen maar AOW als inkomen 
bij ons moet kunnen wonen. “Het 

opleiding
Promotie Civiele Techniek, TU Delft
MBA, aan de Erasmus Universiteit
 
achtergrond
-  associate partner Boer & Croon
- CFO ADG Dienstengroep
-  algemeen directeur van Curealis 
Holding

-  oprichter Dagelijks Leven met Jan 
Bleichrodt en Stefan Postma

 
doel
met Dagelijks Leven de komende 
vijf jaar tussen de 50 en 75 
locaties openen  

unieke van ons concept is dat we 
ernaar streven elke locatie in grote 
mate een kopie te laten zijn van 
de vorige, maar dan weer net iets 
beter. Dat betekent procesgericht in 
plaats van projectgericht denken, 
zoveel mogelijk standaardiseren, 
maar ook: continu evalueren, 
aanpassen en finetunen. We horen 
vaak: ‘Wat jullie doen is leuk, 
maar dat kan nooit uit.’ Wij zien 
het eerder als een uitdaging om de 
zaken zo strak te organiseren dat 
het wél uit kan en dat we kunnen 
laten zien dat zorg voor mensen 
met geheugenproblemen ook an-
ders kan.”   

Dagelijks Leven:

verder uit te bouwen. Slegten: “We 

willen een marktleidend platform voor 

kleinschalige huisvesting ontwikkelen 

dat zorg van een hoge kwaliteit levert 

voor ouderen met somatische en/of 

psychogeriatrische klachten met een 

intensieve zorgvraag, op een kosten- 

efficiënte manier. We voorzien dat er in 

de maatschappij een steeds grotere vraag 

zal komen naar innovatieve vormen van 

ouderenzorg. Deels door de vergrijzing 

en de bijkomende stijgende zorgkosten, 

maar ook doordat een groeiend aantal 

mensen met dementie zelf de regie in 

handen wil houden. Dagelijks Leven 

en Het Gastenhuis laten zien dat je 

betere kwaliteit zorg kunt leveren tegen 

lagere kosten, op een voor iedereen 

aansprekende manier. Dit is een typische 

win-winsituatie voor alle stakeholders.”

Slagkracht

NPM Capital participeert in het operati- 

onele zorgbedrijf van Dagelijks Leven en 

Het Gastenhuis – niet in het zorgvast-

goed, benadrukt Slegten. Dat is eigen-

dom van het Amvest Living & Care  

Fund (AL&C Fund), dat eind 2013 is 

opgericht als een vastgoedexploitatie-

fonds voor kleinschalige zorghuisvesting 

in Nederland. Recentelijk heeft Amvest  

haar commitment met dit zorgfonds 

verdubbeld van 500 miljoen naar een 

miljard euro. Slegten: “De combinatie  

van NPM Capital en Amvest als partners 

is uniek in de markt. Zorgvastgoed is 

een langetermijnaangelegenheid, met 

huurcontracten van minimaal vijftien jaar. 

Amvest zocht een betrouwbare partner 

die de ondernemers kan ondersteunen 

om de formules met een vastomlijnd 

concept  succesvol uit te bouwen. De 

focus op de lange termijn maakt dat de 

profielen van de beide investeerders heel 

goed bij elkaar passen.”

Er is nog een ander groot voordeel 

aan deze samenwerking: zij maakt het 

mogelijk om snel te schakelen én op te 

schalen, zegt Slegten. “Veel bestaande  

kleinschalige zorginitiatieven zijn ‘een-

pitters’ waarbij we zien dat ze feitelijk 

voor iedere locatie een nieuwe vastgoed- 

investeerder moeten zoeken. Dat kost 

tijd en dus slagkracht. Door de combi-

natie van partijen verwachten wij snel 

te kunnen groeien. Dagelijks Leven 
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Annemieke Bambach

In het buitenland zijn  
grote private partijen in  

de verpleeghuiszorg heel 
normaal

opleiding
Hogere Hotelschool, Maastricht en 
Sociologie, UvA
 
achtergrond
-  organisatieadviseur (o.m. ouder-
enzorg Twijnstra & Gudde)

-  sectormanager gezondheidszorg 
ABN AMRO

-  directeur bij De Drie Noten-
boomen, organisatie achter 
zorgformules Thomashuizen en 
Herbergier

-  oprichting zorgformule Het Gas-
tenhuis met Clasien Schakenraad

 
doel
in de komende jaren 50 nieuwe 
locaties openen

Het Gastenhuis:

“Nederland kampt met een dubbele 
vergrijzing: méér mensen worden 
oud, en ze worden gemiddeld ook 
ouder. Aangezien de kans op  
dementie toeneemt op hogere 
leeftijd, zal er in de toekomst meer 
vraag zijn naar het soort zorg dat 
wij bieden. Wat ons opvalt: steeds 
meer mensen gaan zélf op zoek naar 
alternatieven omdat ze iets zoeken 
wat bij hun eigen leefstijl past – en 
dat is meestal niet het lokale ver-
pleeghuis dat hun zorgverzekeraar 
toevallig voor hen gecontracteerd 
heeft. Ze oriënteren zich heel goed 
en kijken verder dan alleen maar een 
mooie locatie: het is uiteindelijk het 
zorgconcept dat moet overtuigen. 

Elk Gastenhuis wordt geleid door 
een inwonend zorg(echt)paar. Zij 
zijn verantwoordelijk voor alle zorg 
die in en vanuit hun huis geboden 
wordt en doen er alles aan om ‘hun’ 
Gastenhuis tot een veilige haven te 
maken voor mensen met dementie uit 
de omgeving. De sfeer is er warm en 
huiselijk en mensen die zorg aan huis 
ontvangen zijn er net zo welkom als 
de mensen die er wonen. We streven 
naar continuïteit en daardoor kunnen 
we een heel hoge kwaliteit van zorg 
bieden.”

“In onze contacten met gemeenten 

merken we grote verschillen.  
Sommige gemeenten zijn zich er 
heel goed van bewust dat ze snel 
aan het vergrijzen zijn en dat de 
zorgvraag toeneemt. Zij voelen zich 
verantwoordelijk, willen graag een 
innovatief zorgaanbod ontwikkelen  
en juichen initiatieven als het onze 
dan ook toe. Maar er zijn ook 
gemeenten die met de handen in 
het haar zitten en eigenlijk nog niet 
weten hoe ze op de ontwikkelingen 
rondom de WMO moeten reageren. 

Ze vinden het lastig dat ze enerzijds 
bestaande verzorgingshuizen moeten 
sluiten, en tegelijkertijd moeten mee-
werken aan het openen van nieuwe 
capaciteit door private partijen. Wat 
vaak de doorslag geeft, is dat wij 
iets aanbieden wat beslissers diep 
in hun hart ook voor zichzelf of voor 
hun eigen ouders zouden willen. Je 
kunt heel lang rationele argumenten 
over tafel schuiven, maar het gaat 
uiteindelijk ook om het gevoel dat je 
erbij hebt.” 

bijvoorbeeld heeft nu acht locaties en 

wil eind 2016 naar twintig locaties. Dan 

moet je kunnen doorpakken.” 

Zeer ervaren management

NPM Capital heeft grote verwachtingen 

van beide zorgparticipaties: er is sprake 

van een enorme markt die zich trend-

matig goed ontwikkelt en die boven-

dien nog erg gefragmenteerd is. “Op 

dit moment is minder dan 1% van de 

aanbieders in de markt in private  

handen”, weet Slegten. “In het bui-

tenland zijn grote private partijen in 

de verpleeghuiszorg heel normaal; in 

ons land staan we nog aan het begin 

van deze ontwikkeling. Tel daarbij op 

dat beide participaties worden geleid 

door een zeer ervaren en gemotiveerd 

management, onze partner Amvest haar 

commitment heeft verdubbeld en we 

Wim de Weijer hebben als zeer ervaren 

participatiecommissaris. Dan mag het 

duidelijk zijn dat alle lichten op groen 

staan voor een duurzaam rendement, 

voor alle stakeholders.”
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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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ook mee in 
het einde 
van honger 
in Benin 
www.katakle.nl

The Hunger Project maakt mensen 
in Benin bewust van hun eigen 
vermogens. Zo helpen we ze bij het 
herkennen en benutten van kansen om 
ondernemerschap en zelfredzaamheid 
te realiseren. Dáár investeren wij in! 
Investeer ook in de Katakle-groep en 
word lid van een inspirerend netwerk.
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Je vindt ons in
het vriesvak.

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

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

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