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In het bedrijfsleven is in toenemende mate aandacht voor de purpose van organisaties. Volgens organisatie

adviseur en columnist Ralph Zebregs spreken sommigen zelfs al over de ‘betekeniseconomie’. In een 

dergelijke economie wordt ‘van betekenis zijn’ waardebepalend voor bedrijven en voor het bouwen 

aan merken. Bedrijven vinden het niet langer voldoende om bij te dragen aan de maatschappij door het 

verschaffen van werk en het betalen van belasting – ze willen daarbovenop nog een extra bijdrage leveren 

aan de wereld. 

We weten inmiddels dat bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid op de lange termijn vaak leidt tot 

bovengemiddelde resultaten. Dat lijkt ook het geval te zijn met het hebben van een purpose. Er is in ieder 

geval een groeiende lijst bedrijven die financieel zeer succesvol zijn, juist omdát ze oprecht niet enkel uit 

zijn op geld verdienen. 

Ook NPM Capital heeft een purpose en die luidt: Building better business together. Drie kernbegrippen zijn 

daarin van belang. ‘Building’ omdat we onszelf zien als een partij die platformen helpt met bouwen. Dat 

kan door het verschaffen van groeikapitaal, maar ook door het faciliteren van transformatie en innovatie – 

en soms ook door bedrijven uit te dagen om groot te denken. 

‘Better business’ omdat bedrijven wat ons betreft niet alleen moeten werken aan een meer winstgevende 

business, maar ook aan een business die meer sustainable en innovatiever is en die meer maatschappelijke 

waarde creëert. Dat daarvoor veelal een lange adem nodig is onderkennen we, en hebben we onderdeel 

gemaakt van onze strategische agenda. 

Het begrip ‘samen’, tot slot, spreekt voor zich. We opereren altijd in een gemeenschappelijke setting, dus 

samen met het managementteam, samen met de raad van commissarissen en waar relevant ook samen 

met de familie als medeaandeelhouder. 

Samen werken aan een betere business is ook de rode draad door de artikelen in dit magazine. Het is, om 

met Zebregs te spreken, de drive achter nieuwe ontwikkelingen en innovaties. En het is ook de drive om 

het ‘elke dag een beetje beter te doen’, zoals Tom Wolterinck van onze participatie Kramp het omschrijft. 

Wij hopen dan ook dat deze nieuwe Capital Magazine u inspireert om na te denken over de purpose van uw 

eigen organisatie. 

We zien uit naar uw reactie! 

Namens het investmentteam van NPM Capital,

Bart Coopmans, Johan Terpstra, Rutger Ruigrok en Koos Kramer

Building better business together 
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Het aantal objecten dat geen computer, smartphone of tablet is 

maar toch een link heeft met internet, groeit in een ongekend  

tempo. Die ontwikkeling wordt ook wel ‘het internet der dingen’ 

genoemd, en een bedrijf dat weet hoe je daar business van maakt  

is de Nederlandse start-up Undagrid. CEO Rolf van de Velde:  

“Het is de kunst die informatie naar boven te halen die je in staat 

stelt je bedrijf op een totaal nieuwe manier te zien.”

Het internet der dingen, beter bekend 

als het Internet of Things (IoT), is geen 

nieuw fenomeen. Eind jaren negentig 

kwam de term al op, maar pas in de 

voorbije jaren heeft de ontwikkeling 

echt een hoge vlucht genomen. 

Van ledlampen tot thermostaten 

en van gas en elektrameters tot 

auto’s, wasmachines en koelkasten: 

steeds meer gebruiksartikelen delen 

data via internet en worden vaak 

volautomatisch van nieuwe software 

voorzien. ‘Home is where your app is’, 

adverteert witgoedfabrikant Siemens 

sinds kort. 

Rolf van de Velde van Undagrid is zelf 

een beetje huiverig om het al te vaak 

over het Internet of Things te hebben. 

Hij zegt: “We zitten midden in de 

hype. En je moet je afvragen voor wie 

al die internetconnecties nu feitelijk 

winst opleveren. Voor de gebruiker? 

Of toch vooral voor de producenten? 

Wij denken dat je altijd bij die 

gebruiker en diens probleem moet 

beginnen.” 

Met Undagrid helpt Van de Velde 

bedrijven om bepaalde assets van 

een onlineconnectie te voorzien, 

waardoor ze beter inzicht in en 

meer grip op hun bedrijfsprocessen 

krijgen. Kort gezegd worden ‘domme’ 

(zonder eigen stroomvoeding) 

bedrijfsmiddelen voorzien van een 

‘slim’ device, waarna die bedrijfs

middelen onderling een beveiligd 

‘dedicated’ netwerk vormen dat niet 

geconfigureerd of aangestuurd hoeft 

te worden. De technologie is extreem 

energiezuinig: de apparaatjes houden 

het meerdere jaren uit op één batterij. 

Undagrid brak door op de luchthaven 

Schiphol, waar het ruim vijfduizend 

nietgemotoriseerde voertuigen, 

van aanhangwagens tot verrijdbare 

trappen, opwaardeerde tot het 

internet der dingen. Probleem met 

deze vehikels was dat er vaak karren 

en wagens langdurig kwijt waren, of 

“Wij hebben ervoor 
gezorgd dat Schiphol 

nu realtime inzicht 
heeft in waar zich 

welk object bevindt, 
hoe lang het al  

stilstaat en of het  
binnenkort weer 

ingezet gaat worden”

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance
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dat de benodigde exemplaren op het 

verkeerde moment op de verkeerde 

plaats geparkeerd stonden. 

Van de Velde: “Het zoeken en 

verplaatsen van al die objecten kostte 

de betrokken logistieke partijen op 

jaarbasis heel veel tijd, energie en 

geld. Wij hebben ervoor gezorgd 

dat ze nu realtime inzicht hebben 

in waar zich welk object bevindt, 

hoe lang het al stilstaat en of het 

binnenkort weer ingezet gaat worden. 

Daardoor kan de vloot meteen veel 

efficiënter worden aangestuurd, met 

enorme kostenbesparingen als gevolg. 

Luchthavenbedrijven lopen er dan ook 

mee weg: we zitten tegen het eind 

van het jaar al op tien luchthavens in 

Europa en het MiddenOosten.”

Voorspellen
IoT gaat in essentie over non

stop connectiviteit en schier 

eindeloze informatiestromen. In de 

consumentenmarkt wordt nog volop 

onderzocht op welke manieren die tot 

nuttige toepassingen kunnen leiden. 

In de zakelijke markt is dat echter 

allang duidelijk, zegt Van de Velde. 

“Ondernemingen, in welke sector 

dan ook, hebben altijd behoefte aan 

meer informatie die ze in staat stelt 

hun processen te verbeteren. Zo wordt 

het nu bijvoorbeeld mogelijk dat die 

bedrijven op Schiphol beseffen dat ze 

minder nodig hebben om hetzelfde 

werk te kunnen doen. Daar komt 

vervolgens een nieuwe laag uit voort, 

namelijk dat je zaken steeds beter kunt 

gaan voorspellen: als we volgend jaar 

zoveel meer passagiers verwerken, 

hoe kunnen we dan onze bestaande 

of nieuwe bedrijfsmiddelen het 

beste alloceren, en moeten we onze 

operatie misschien aanpassen? Nog een 

stap verder ga je als je verschillende 

informatiestromen aan elkaar knoopt. 

Dat kan tot verdere omzetverbetering 

en zelfs nieuwe businessmodellen 

leiden.”

En dat laatste vindt Van de Velde het 

meest interessant. “Er is op het vlak 

van de efficiency nog ontzettend 

veel te verbeteren, zeker ook in de 

aviation business, waar wij ons primair 

op richten. Tegelijkertijd weet je 

dat incrementele innovatie ergens 

ophoudt. Je maakt je bedrijf niet klaar 

voor de toekomst door elke euro uit elk 

bedrijfsproces te persen, maar door een 

nieuwe denkwijze te ontwikkelen. Het 

is de kunst die informatie naar boven 

te halen die je in staat stelt je bedrijf op 

een totaal nieuwe manier te zien.”

Extreme groei
Van de Velde verwacht dat het internet 

der dingen een extreme groei zal 

doormaken in de komende drie tot vijf 

jaar. “Op consumentenniveau zullen 

apparaten en voertuigen slimmer 

worden, waarbij met name de winst 

op het gebied van comfort zal bepalen 

of iets succesvol wordt of niet. Veel 

onzinnige toepassingen zullen ook 

weer verdwijnen.” In het bedrijfsleven 

wordt het internet der dingen een vaste 

“Het is de kunst die 
informatie naar boven 
te halen die je in staat 
stelt je bedrijf op een 
totaal nieuwe manier 

te zien”

Functie 

CEO Undagrid

2015

Sprout Startup van het Jaar

2014

Beste Internet-of-Things-idee van Europa

2014

Medeoprichter van Undagrid

1994-2013

Ondernemer op het vlak van 

internettechnologie, energie en mobiliteit

Studie

Business Administration aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam 

Fiscaal Recht aan Maastricht University

Rolf van de Velde
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opgebouwd uit allerlei verschillende 

building blocks, ontvouwt ook het 

Internet of Things zich als een puzzel, 

waarin veel verschillende partijen één, 

twee of meerdere stukken leveren.”

Het meest geniet Van de Velde van 

het praten met klanten over echt 

nieuwe business. Hij zegt: “In heel 

veel bedrijven en boardrooms wordt 

vandaag de dag de vraag gesteld: wat 

moeten we doen om in de toekomst 

te blijven bestaan? Waar kunnen we 

autonome groei verwezenlijken door 

het toepassen van nieuwe technieken, 

nieuwe middelen en nieuwe 

denkwijzen? Die vragen komen heel 

vaak samen in het Internet of Things. 

Niet door de technologie, maar door 

de nieuwe denkwijzen die het kan 

ontsluiten.”

component van de bedrijfsvoering, 

denkt Van de Velde. “Wat slimmer 

kan worden, zal slimmer worden en 

dat zal tot tal van nieuwe toepassingen 

leiden. Vooropgesteld dat we de issues 

rondom veiligheid en ethiek op een 

goede manier tackelen, tenminste.”

Want die issues zijn er. Van de Velde: 

“Zeker voor openbare nutsfuncties 

geldt: je wilt niet dat lantaarnpalen 

of slagbomen gehackt gaan worden. 

Mede gelet op dat veiligheidsoogpunt 

verwacht ik dat systemen die nu 

nog centraal worden aangestuurd 

steeds vaker worden vervangen door 

decentrale oplossingen. Ofwel, we 

gaan apparaten zien die wel onderdeel 

zijn van een bepaald netwerk, maar 

tegelijkertijd individueel acties en 

reacties gaan uitvoeren. Dat levert 

naast een enorm veiligheidsvoordeel 

ook een enorme besparing op in het 

opslaan van allerlei onnodige data.”

Daarnaast zijn er ethische kwesties, 

want niet altijd is even duidelijk wie 

‘eigenaar’ is van data en wie beslist wat 

daar wel of niet mee gedaan mag  

worden. Van de Velde: “Stel dat wij 

op Schiphol op een zeker moment 

ontdekken dat de wagens van lucht

havenbedrijf x gemiddeld tien minuten 

langer bij een vliegtuig staan dan die 

van luchthavenbedrijf y. Dat scheelt tien 

minuten turnaroundtijd en dat gaat al 

gauw over tienduizenden euro’s. 

Die informatie is dus in beginsel geld 

waard, maar het is niet aan ons om 

daar initieel wat mee te doen. Ons 

ethisch vertrekpunt is helder: wat we 

doen moet goed zijn voor de klant. Ik 

moet niet iets bij de klant naar binnen 

willen duwen omdat het mij helpt, 

terwijl ik zeg dat het goed voor hem 

is. Uiteindelijk is de informatie van de 

klant. Niet van ons.” 

Nieuwe business
Van de Velde ziet zijn bedrijf 

nadrukkelijk als een onderaannemer, 

niet als een alleskunner. “Ook dat is 

eigen aan het Internet of Things. Zoals 

internet in de afgelopen 23 jaar is 

“Kunnen we autonome 
groei verwezenlijken 
door het toepassen 

van nieuwe 
technieken, middelen 

en denkwijzen?”

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Meer weten over the internet of things?  
Lees dan verder via npmcapital.com/
innovatieenverduurzaming

De sensoren van Undagrid geven bedrijven meer grip op hun bedrijfsprocessen

Undagrid Sensor

onder bagagetrolley

verbonden met andere sensoren/ trolleys

Undagrid

 

Cloud

realtime inzicht:
- locatie
- capaciteit
- gebruik
- planning

Monitoring

Internet
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Laat duizend 
bloemen bloeien
Binnen het NPM Capital-bedrijven portfolio geldt Kiwa als een van de 
snelst groeiende ondernemingen. Daaraan ligt een strak geregisseerde 
buy-and-buildstrategie ten grondslag, zegt CEO Paul Hesselink. Aan 
de hand van tien steekwoorden belicht hij de fijne kneepjes van deze 
aanpak. “Een buy-and-buildstrategie heeft altijd iets opportunistisch.”
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“We hebben een lijst met partijen die 
we geschikt achten om een alliantie 
mee te sluiten, of om mee samen te 

gaan als we versneld willen groeien”

 1  Consolidatie
“Voor 2014 hadden we eigenlijk gepland ons 
te concentreren op autonome groei, verdere 
operational excellence en integratie, maar daar 
kwam weinig van terecht omdat er ineens drie 
al langer op onze wishlist staande bedrijven 
tegelijkertijd te koop kwamen. Dus toen hebben 
we ons schrap gezet en serieus gekeken naar de 
drie kandidaten. Zo vaak komen dat soort kansen 
nu ook weer niet voorbij. Uiteindelijk resulteerde 
dat in voorjaar 2015 tot de grote aankoop van 
Inspecta. 

Na deze grote acquisitie hebben we nu wel 
de zelfbeheersing om even pas op de plaats 
te maken. Dat bevalt aan de ene kant wel 
goed, want je bent ineens aan je corporate 
framework aan het sleutelen op een manier 
waar je doorgaans niet aan toekomt. Zo zijn 
we bijvoorbeeld zo’n 14 verschillende financiële 
administratiesystemen in elkaar aan het duwen tot 
één overkoepelend systeem. Dat moet gewoon, 
willen we niet het risico lopen om op een zeker 
moment uit de bocht te vliegen. Hetzelfde geldt 
voor de diverse IT-platformen. Ik wil dat het control 
framework weer volledig op orde is voordat we 
nieuwe stappen zetten. Maar ik geef toe: het 
is best lastig de dynamiek in de organisatie te 
managen. De spirit is hier: door, door, door, 
wanneer gaan we weer?”

 2  Rebranding
“We hebben deze adempauze ook gebruikt 
voor een grote rebranding: we hebben ons logo 
opgefrist, een nieuwe huisstijl geïntroduceerd 
en last but not least de naam Kiwa toegevoegd 
aan al onze bedrijven, omdat dat nu eenmaal 
de bekendste naam is in de markt. Onlangs 
is Noorwegen als eerste land helemaal 
overgegaan. Ik was er toevallig op een beurs 
vorige week en hoorde van klanten terug: ‘We 
zien nu pas dat jullie allemaal onderdeel van 
één familie zijn en dat jullie uit één hand veel 
meer diensten kunnen leveren dan wij dachten.’ 

Ofwel: ineens is duidelijk wat de omvang van de 
organisatie daadwerkelijk is en wat de reikwijdte 
van het dienstportfolio is. Ik zou het geen 
achterstallig onderhoud willen noemen, eerder 
iets waar we tot nu toe misschien onvoldoende 
prioriteit aan hebben gegeven. Het draaide ook 
zo wel prima, immers.”

 3  Wensenlijst
“Buy-and-build betekent dat je altijd op het 
vinkentouw moet zitten. Vandaar dat we hier 
intern een lijst hebben met partijen die we geschikt 
achten om een alliantie mee te sluiten, of om mee 
samen te gaan als we versneld willen groeien. 
Sommige van die partijen zijn klein en dienen om 
een witte vlek in ons eigen productenportfolio of 
ons landennetwerk in te kleuren. De overname 
van R2B is daarvan een voorbeeld – die waren 
groot in brandveiligheidinspectie en die expertise 
hadden wij nog niet in huis. Maar er staan ook 
grotere partijen op, echte gamechangers waarmee 
we kunnen promoveren naar een nieuwe divisie. 
Inspecta was zo’n overname: in één keer 1600 
man erbij, aanwezigheid in nieuwe markten en 
een forse uitbreiding van het dienstenaanbod in 
met name de industrie. Dan rijg je niet een paar 
parels, maar direct een heel collier.”

 4  Offensief
“Onze strategie is puur offensief, nooit defensief. 
We hebben zelf een plan en dat volgen we. En 
we laten ons ook niet opjagen. We gaan niet 
kopen enkel om ons marktaandeel veilig te stellen, 
en wat we ook niet doen is puur omzet kopen. 
Een acquisitie is prima om ergens een entree te 
forceren, maar als je die eenmaal hebt dan moet 

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance
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je ook in staat zijn om organisch te groeien tot 
een nummer één- of tweepositie. En dat doe je 
met goede sales, goede producten en een goed 
dienstverleningsniveau.”

 5  Opportunisme
“Een buy-and-buildstrategie heeft altijd iets 
opportunistisch: jij kunt wel willen dansen, 
maar zij moet dat ook willen. Zo is het met veel 
bedrijven ook, tenzij ze van een investeerder 
zijn die er wel een keer vanaf wil. Dan heb je 
een ander soort gesprek, maar meestal ook een 
ander financieel vertrekpunt. Je kunt niet méér 
doen dan maar zien wat je tegenkomt, wat er 
te koop komt of wat je wordt aangeboden. De 
markt weet gelukkig dat wij van plan zijn om 
nog een paar maten groter te worden, dus dan 
komt er vanzelf het een en ander op je af. Maar 
toch: je hebt de timing niet in de hand, je hebt 
de beschikbaarheid niet in de hand, je kunt niet 
garanderen dat de wederpartij met jou wil dansen 
en ook niet dat de liefde voor eeuwig is.”

 6  Klik
“Los van de due diligence is voor een succesvolle 
overname vooral de commerciële, operationele 

en culturele fit van belang. Je weet altijd wel 
waarom je een bepaald bedrijf graag wilt 
hebben, maar de vraag is of de plannen die je 
ermee hebt ook realistisch zijn. Ik zeg altijd tegen 
het middle management: ga maar een paar keer 
met je counterpartners uit eten, om te kijken of er 
een klik is en of het zou kunnen werken. Want 
als die klik er niet is, dan krijg je na de acquisitie 
uiteindelijk niets geregeld zonder veel ruzie en 
moet je met harde hand dingen gaan forceren. 
Het komt desalniettemin wel eens voor dat we 
ons daarin vergissen en dat het anders uitpakt. 
Dan blijkt een DGA toch de bocht niet te kunnen 
maken en als puntje bij paaltje komt niks te willen 
veranderen, bijvoorbeeld. Vergelijk het met 
solliciteren. Na twee of drie gesprekken denk je: 
die zou het moeten kunnen, laat maar komen. En 
daarna begin je aan een proeftijd en dan kan het 
toch tegenvallen. Alleen mensen kun je ontslaan, 
maar een bedrijf dat je gekocht hebt – daar zit je 
echt aan vast. Vandaar mijn advies: better look 
twice.”

 7  Praktijk
“In de theorieboekjes over buy-and-build wordt 
veel aandacht besteed aan het voortraject en de 
wijze van integreren. De praktijk is echt anders, 
dat ervaren wij elke keer weer. De doelen die 
je wilt bereiken zijn hetzelfde, maar het pad 
ernaartoe is elke keer anders. Keer op keer moet 
je weer kijken: welke mensen tref ik aan? Hoe 
zit die andere organisatie erin? Waar staan ze? 

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf in de 

TIC-sector (Testing, Inspection and Certification). Kiwa voert 

inspecties en certificeringen uit, verzorgt trainingen en levert 

diverse dataservices.

“Je kunt niet garanderen dat de 
wederpartij met jou wil dansen, en 

ook niet dat de liefde voor eeuwig is”

2013
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Het kan gebeuren dat een overnamepartij op 
deelgebieden als webstrategie, IT of boekhouding 
domweg verder is dan jij zelf bent. Dan zit er 
weinig anders op dan het bedrijf te vragen om 
een stap terug te doen. Buy-and-build wil niet 
zeggen dat de nieuwkomer er per se in alle 
opzichten op vooruit gaat.”
 
 8  Markt
“Waar je zelden over leest is dat als je door buy-
and-build actief wordt in meer landen en nieuwe 
markten, je ook meer risico loopt dat er bepaalde 
markten geraakt worden. We zien dat nu bij 

het deel van Inspecta dat actief is in de olie- en 
gasindustrie. Die verkeert momenteel in heel 
zwaar weer, en dus wordt er bij dat onder deel 
van Inspecta nu weinig verdiend. En dan moet 
je eerder dan je zou willen gaan bijsturen. Dat is 
altijd vervelend, maar je moet het wel doen.”

 9  Spel
“Toen wij 12 jaar geleden besloten om te gaan 
groeien, kon dat enkel door steeds niches op 
te zoeken en daar een positie te verwerven. 
Om dan de volgende stap te zetten in een 
aanpalende niche, of in dezelfde niche in een 
aanpalend land. Die strategie heeft ons geen 
windeieren gelegd – we zijn de afgelopen tien 
jaar spectaculair gegroeid – maar het spel is nu 
wel veranderd. We zijn kritischer, en we laten 
vaker iets lopen omdat we het te duur vinden. 
Vooral als bedrijven geveild worden zie ik soms 

concurrenten van pure narigheid tegen ons 
opbieden. Als ik dan achteraf hoor wat de prijs 
is geweest denk ik wel eens: allemaal leuk en 
aardig, maar hier hou je de eerste tien jaar niets 
aan over. En dan mag er niks mislopen, anders 
hou je er nooit meer wat aan over.” 

 10  Management
“Doorgaans laten we het management zitten, 
zeker als we zelf niet thuis zijn in de lokale 
markt of als het nieuwe diensten betreft in ons 
eigen portfolio. Het betaalt zich uit om aan 
de begeleiding van het zittende management 

voldoende tijd en aandacht te besteden. Zeker 
in een gedecentraliseerd bedrijfsmodel als dat 
van Kiwa, waar iedereen in principe de ruimte 
heeft om naar eigen inzicht de business te runnen. 
Dan is een persoonlijke relatie van groot belang: 
je moet mensen blind kunnen vertrouwen. In 
dat opzicht is ons model wel een beetje ‘laat 
duizend bloemen bloeien’. Het kan ook anders: 
ik heb ook gewerkt bij een grote concurrent in 
de TIC-sector. Als die een overname deden ging 
je gewoon de mal in: alles werd omgeploegd 
en opnieuw ingezaaid. Dat is niet onze stijl: 
wij vinden het wel prima als er ook wat planten 
blijven staan.”

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Meer weten over buy & buildstrategieën? Lees 
dan verder via npmcapital.com/buyenbuild
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Al neemt de vraag naar vlees wereldwijd nog steeds toe, de meeste voedsel-
wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ons huidige, op dierlijke proteïnen 
gebaseerde eetpatroon op de langere termijn geen houdbaar concept is. Een transitie 
naar een dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten is volgens hen 
onvermijdelijk. Niet alleen beter voor het dier, maar ook veel beter voor het milieu. 
Maar hoe verander je een eetpatroon dat in duizenden jaren is ontstaan?

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

 et menu 
    van morgen

Zijn boek Food Forever is net verschenen en 
hij reisde naar 25 landen op 6 continenten om 
samen met koks, wetenschappers, ontwerpers 
en journalisten nieuwe perspectieven op het 
wereldvoedselvraagstuk te ontwikkelen. Op 
zijn website feedinggood.com omschrijft Lars 

Charas zichzelf als a culinary knowledge provider 
and concept developer for sustainable food systems 
and resilient food cultures. En ja, hij is hoopvol 
over de mogelijkheden om ook een groeiende 
wereldbevolking van voldoende én aantrekkelijke 
voeding te voorzien. Maar dan moet het roer wel 
drastisch om. 

Naast het beheersen van de klimaatverandering 
is het voeden van bijna 10 miljard mensen 
in 2050 een van de grootste uitdagingen 
waar de mensheid voor staat, zegt Charas. 
“Dat betekent dat we de komende 40 jaar 
70 procent méér voedsel moeten verbouwen. 

De klimaatverandering zal doorzetten en ons 
dwingen om andere keuzes te maken. In zekere 
zin heeft het duurzaamheidsdenken op dit front 
nog te weinig gebracht. In mijn boek introduceer 
ik daarom een nieuw begrippenkader, dat van 
de ‘weerbare eetculturen’, en illustreer ik hoe 
die eruit kunnen zien. Niet overal ter wereld is 
er namelijk sprake van dezelfde problematiek: 
in Spanje kampen ze met droogte, bij ons is 
bijvoorbeeld de hoeveelheid natuurlijke mest een 
probleem.”

Hoewel het concept van de weerbare eetculturen 
niet in drie zinnen is uit te leggen, is er wel een 
rode draad: de consument zal anders om moeten 
gaan met eten. Charas: “In mijn boek behandel 
ik ruim 30 thema’s die op de een of andere 
manier zullen ingrijpen op de voedselproductie: 
van de afname van fossiele brandstoff en tot 
verzilting en van genetische modifi catie tot 
de afname van de biodiversiteit. Waar het om 
draait is dat ons huidige westerse eetpatroon niet 
toekomstbestendig is. De thema’s die ik noem 
zijn heel divers: sommige zijn acuut, zoals de 
visstand in de Middellandse Zee en de Oostzee, 
die in 2025 zo goed als leeg zullen zijn gevist. 
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“Naast het beheersen van de 
klimaatverandering is het voeden 

van bijna tien miljard mensen 
in 2050 een van de grootste 

uitdagingen waar de mensheid 
voor staat”

Andere thema’s komen op de middellange termijn 
aan bod. Maar op al deze uitdagingen zullen 
we de komende decennia een antwoord moeten 
vinden. En dat antwoord begint op het bord van 
de consument.”

Volledig veganistisch hoeft niet
En op dat bord liggen vooralsnog vooral te veel 
vlees- en zuivelproducten. Volgens Charas is op 
dit moment ruim 70 procent van de Europese 
landbouwgrond in gebruik voor de melk- en 
vleesveehouderij. “Tegenover elke kilo rundvlees 
die wij eten, staat 10 kilogram voer en 60.000 
tot 100.000 liter water. Daar kun je twee jaar van 

douchen. Met de energie-equivalent van die ene kilo 
kun je ook 60 kilometer autorijden. Kortom, we 
zullen keuzes moeten maken. In grote lijnen komt 
het erop neer dat we minder rundvlees en meer 
gevogelte zullen gaan eten, meer schelpdieren, meer 
plantaardig gevoede kweekvis, meer verschillende 
soorten en rassen groenten, en dat we alternatieve 
eiwitbronnen zullen gebruiken, bijvoorbeeld eiwit uit 
insecten en algen.” 

Ook Natascha Kooiman, oprichter van 
Smaackmakers, een social enterprise die zich 
richt op het verduurzamen van voedselsystemen 
en eetpatronen met een focus op horeca en 
bedrijfscatering, is van mening dat de transitie naar 
meer plantaardige eiwitten de belangrijkste stap is 
op weg naar een duurzaam eetpatroon. “Duurzaam 
voedsel gaat ook over zaken als voedselverspilling, 
lokaal, seizoensgebonden, gezond en verpakkingen, 
maar de noodzakelijke eiwittransitie is qua impact 
het belangrijkst”, zegt ze. Wat overigens niet wil 
zeggen dat ze een voorstander is van een menu 
zonder wat voor dierlijke eiwitten dan ook. “Een 
volledig veganistische wereld is noch haalbaar, noch 
wenselijk”, aldus Kooiman. “Er zijn nu eenmaal 
graslanden waar niets anders zal groeien en dat gras 
kunnen wij niet eten. Veel koeien leven bovendien 

PROCENT

van de Europese landbouwgrond is in gebruik voor zuivel en vlees

water is nodig voor 1 kilo vlees

vlees eet de gemiddelde Nederlander

van de benodigde eiwitten zouden Nederlanders idealiter uit dieren  
moeten halen voor het meest efficiënte gebruik, nu is dat ruim 60%
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op gronden waarop andere, voor mensen 
eetbare gewassen niet willen groeien – zogeheten 
‘marginale gronden’, zoals drassige Nederlandse 
weilanden of alpenweiden. Plus: dieren leveren 
natuurlijk veel meer dan alleen eiwitten. Dus 
wij zeggen: drastisch minder dierlijk eiwit, maar 
volledig veganistisch hoeft niet. Bovendien moet 
het haalbaar zijn, wat voor de horeca bijvoorbeeld 
betekent dat we stap voor stap naar minder dierlijk 
zullen gaan.”

> Bekijk de TEDX-talk van Natascha op  
npm-capital.com/innovatie-en-verduurzaming

Genetisch geprogrammeerd
De vraag is dan wel waar het optimum ligt. 
Weekblad De Correspondent liet dat uitzoeken 
door Heleen van Kernebeek, verbonden aan 
Wageningen UR (University &Research). Het 
Nederlandse landoppervlak wordt volgens haar 
het efficiëntst gebruikt als Nederlanders 12 
procent van hun benodigde eiwitten uit dierlijke 
producten halen, met name melk. Dieren eten zelf 
dan vooral bijproducten van gewassen die voor 
mensen geproduceerd worden of grazen op land 
dat ongeschikt is voor akkerbouw. 

Als de menselijke eiwitconsumptie lager is dan 
12 procent, ontstaat verspilling van voor mensen 
ongeschikt voedsel; is die hoger dan 12 procent, 
dan is extra land nodig om veevoer te produceren. 
Ter vergelijking: op dit moment is het aandeel 
dierlijke eiwitten in een gemiddeld Nederlands 
dieet ruim 60 procent. Dat komt neer op zo’n 76 
kilogram vlees per persoon per jaar, nog los van de 
consumptie van vis, kaas en melk. 

17
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HAK heeft zich als Founding Member gecommitteerd aan 
de Green Protein Alliance (GPA), een recent geïnitieerd 
samenwerkingsverband van koplopers in de voedingsbranche 
die de consumptie van plantaardige eiwitten een flinke impuls 
willen geven. Het initiatief krijgt steun van de overheid en 
experts in voeding, gezondheid en duurzaamheid. 

De groentefabrikant zet al enkele jaren strategisch in op het 
uitbouwen van het productportfolio in bonen en peulvruchten, 
een belangrijke leverancier van plantaardige eiwitten. Volgens  
Nicole Freid, Directeur Marketing & Innovatie bij HAK, ligt  
de sleutel tot een succesvolle transitie naar plantaardige 
eiwitten in het verlagen van de drempel voor de consument. 
Die is namelijk nog maar weinig bekend met de toepassings-
mogelijkheden van bonen en peulvruchten in de dagelijkse 
keuken. Volgens Freid blijkt uit onderzoek dat de meeste 
Nederlandse huishoudens een vaste maaltijdroutine kennen 
waar de kok(kin) van dienst maar moeizaam van afwijkt. 

Freid: “Het draait dus om gedragsverandering, en wij denken 
als marktleider in kant-en-klare groenten daar een belangrijke 
rol in te kunnen spelen. Met onze succesvolle campagnes 
geven we een duidelijk signaal af: het is niet nodig om het 
vaste weekmenu totaal om te gooien, maar je kunt wel 
bestaande gerechten rijker, voedzamer en gevarieerder maken 
door vlees weg te laten en bonen of peulvruchten toe te 
voegen. Op die manier willen we bonen op termijn weer hun 
rechtmatige plek op de Nederlandse eettafel terug geven.” 

HAK realiseerde sinds de campagne 'Bonen erbij' en de 
introductie van de nieuwe innovatie Bonen in Stazak een 
stijging van 17% in verkoopvolume, wat een stimulans 
betekende voor de totale bonenmarkt van 15%.

“Het is niet nodig om het vaste weekmenu totaal om te 
gooien, maar je kunt wel bestaande gerechten gezonder, 
voedzamer en gevarieerder maken door bonen toe te voegen”

misschien zelfs wel in onze genen. Het probleem 
is alleen dat vlees een extreem inefficiënte en 
milieubelastende voedingsbron is. Als je het graan, 
de zaden en bonen die we nu aan onze dieren 
voeren rechtstreeks gebruikt als voedingsbron, is 
het proces veel duurzamer en bij voldoende schaal 
ook echt goedkoper. Onze missie is om dat te doen 
en tegelijkertijd de smaak en de ‘bite’ van vlees 
overeind te houden. We zullen vlees blijven eten, 
maar hopelijk op termijn 100 procent plantaardig.”

Korteweg is ervan overtuigd dat vleesvervangers 
op basis van soja, lupine, tarwe en erwten een 
grote rol kunnen spelen bij de overgang naar een 
menu met minder dierlijke eiwitten. Hij bouwt 
op dit moment een nieuwe fabriek in Breda 
waar op termijn zo’n 50 miljoen ‘plantaardige 
maaltijdcomponenten’ per jaar geproduceerd 
zullen worden. Dat zal leiden tot een verdere 
prijsdaling – belangrijk voor een product dat 
moet concurreren met ons te goedkope vlees – 
en tot een versnelling van de ontwikkelfase van 
nieuwe producten, omdat de afhankelijkheid van 
toeleveranciers afneemt. 

“In de toekomst is in principe  
elk dierlijk product na te maken 

zonder dat je het verschil met het 
origineel proeft”

Jaap Korteweg, beter bekend als De Vegetarische 
Slager, denkt wel dat de mensheid op een zeker 
moment helemaal op een dieet van groenten, 
granen en peulvruchten zou kunnen overstappen. 
Hij zegt: “Vlees eten zit diep in onze eetcultuur en 

HAK zet in op 
  PLANT Power

Verduurzaming
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 > Binnen drie à vier jaar verwacht ‘vleesprofessor’ Mark Post vlees 
te kweken in tanks ‘zo groot als een half Olympisch zwembad’, 
met een capaciteit van 10.000 kilo kweekvlees per jaar. Dat 
vertelde Post tijdens de International Conference on Cultured 
Meat. Dankzij een tweede kapitaalronde voor zijn bedrijf Mosa 
Meat kan de technologie opschalen en kost een kweekvleesbur-
ger straks nog maar 11 euro. Het project van Post wordt gefinan-
cierd door Google’s SergeyBrin. 

 > Patrick Brown is hoogleraar aan Stanford University en mogelijk 
de nieuwste ster aan het firmament van de vleesvervangers. Hij 
slaagt in iets wat nog niemand voor elkaar heeft gekregen: het 
namaken van de typisch licht-metalige smaak van bloed die het 
kenmerk is van rood vlees. Bill Gates, financier van het pro-
ject, proefde zijn uit plantaardige bron verkregen ‘high biotech’ 
hamburger. Hij stuurde een tweet aan zijn 17,8 miljoen volgers 
waarin hij vermeldt dat hij de burger prima vond smaken. 

 > In de Amerikaanse staat Minnesota bemannen sinds een jaar 
broer en zus Walch The Herbivorous Butcher, ’s werelds eerste 
plantaardige slagerij. Het ‘vlees’, de ‘kaas’, de broodjes en soepen 
zouden volwaardige vleesvervangers zijn met genoeg eiwitten en 
verschillende B-vitaminen. Het succesvolle concept is genomi-
neerd voor de ‘2016 USA Today Best Food and Drink Makers 
Award’. De missie van de eigenaren: mensen ‘foppen’ met pro-
ducten om de wereld te redden. 

 > De Australische kok Andrew Dyhin heeft ontdekt hoe je aard-
appelen vloeibaar kunt maken. In de afgelopen twaalf jaar heeft 
hij er verschillende zuivelproducten van gemaakt. Zo maakte 
hij kaas, melk, vla en zelfs ijs met 96 procent aardappel. Dyhin 
wil een plantaardig alternatief voor de reguliere zuivelproducten 
bieden en meteen ook een oplossing voor de honderdduizenden 
aardappels die nu verspild worden in Australië omdat ze niet aan 
de standaard voldoen. Dyhin is op zoek naar investeerders voor 
Potatomagic om de productie te kunnen opschalen. 
 
Bron: Foodlog.nl

Korteweg heeft hoge verwachtingen van de 
volledig plantaardige biefstuk die hij samen met 
de Wageningen UR en de Technische Universiteit 
Delft wist te ontwikkelen. “Dat traject is nu nog 
in de testfase, maar als we straks een eigen fabriek 
hebben kunnen we dat snel gaan opschalen”, 
aldus Korteweg, die onlangs werd verkozen tot EY 
Emerging Entrepreneur of the Year 2016. 

Korteweg is ervan overtuigd dat in de toekomst ‘in 
principe elk dierlijk product na te maken is zonder 
dat je het verschil met het origineel proeft’. De 
grootste uitdaging is wat hem betreft het winnen 
van het vertrouwen van consumenten. Want zoals 
gezegd: het begint allemaal op het bord van de 
consument.

Andere alternatieven voor vlees en zuivel

Meer weten over de toekomst van ons eten? 
Lees dan verder via npmcapital.com/ 
innovatieenverduurzaming

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Jaap Korteweg, De Vegetarische Slager
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DE CYAANKLEURIGE
ORGANISATIE
Frederic Laloux geldt als de nieuwe superster in de organisatiekunde. 

Zijn naam wordt inmiddels in één adem genoemd met goeroes als Gary 

Hamel (The Future of Management) en Barry Schwartz (Why We Work). Een 

aantal jaar geleden nam deze voormalig McKinsey-consultant een lange 

sabbatical leave, waarin hij een opmerkelijk managementboek schreef: 

Reinventing Organizations– door velen beschouwd als hét managementboek 

van dit decennium. Deze 350 pagina’s tellende pil is bepaald geen lichte 

kost. Wat zijn de ideeën van Laloux en waarom zijn ze zo inspirerend? 
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     Wat is een organisatie eigenlijk volgens Laloux?

Laloux begint zijn boek met de vaststelling dat 

de mensheid zich steeds heeft ontwikkeld in 

fasen: van jagen/verzamelen naar tuinbouw, 

landbouw en uiteindelijk industrialisatie. In elke 

fase is sprake van een ander type samenleving 

en economie met andere machtsstructuren. 

Maar ook organisaties – de plaatsen waar 

mensen samenwerken – veranderen volgens 

Laloux bij elke overgang. Omdat mensen 

anders gaan samenwerken, krijgen nieuwe 

organisatiemodellen vorm. Anders gezegd: 

organisaties zijn volgens Laloux niets anders 

dan de uitdrukking van het wereldbeeld in een 

bepaalde tijd.  

     Waarom gebruikt Laloux kleuren om 

organisatietypen aan te duiden?  

Hoewel elk nieuw organisatiemodel in principe 

gezien moet worden als een verbeterde versie 

van het voorafgaande, blijken ook ‘oude’ 

organisatiemodellen zich te kunnen handhaven 

in een fase waarin ze eigenlijk niet langer 

‘thuishoren’. Laloux introduceert hier kleuren om 

die modellen aan te duiden. 

Zo is de meest basale organisatievorm in onze tijd 

‘rood’. Kenmerken: de baas oefent constant macht 

uit om de ‘troepen’ in het gareel te houden, angst 

is het bindmiddel en er is een kortetermijnfocus. 

Deze organisatievorm is weliswaar niet langer 

terug te vinden in het moderne bedrijfsleven, 

maar wel in maffiaorganisaties, straatbendes en 

tribale of religieuze milities. Ook ‘amberkleurige’ 

organisaties (kenmerken: geordende 

gezagsstructuur, taakverdeling op basis van 

zeer formele rollen binnen een hiërarchische 

piramide, gezag en controle zijn topdown en 

stabiliteit is uiterst belangrijk) komen in het 

bedrijfsleven nauwelijks meer voor, maar ze zijn nog 

springlevend in het leger, het onderwijs en tal van 

overheidsinstellingen. 

    Welk organisatietype is op dit moment dominant? 

Het dominante model in de huidige industriële fase 

is de prestatiegerichte ‘oranje’ organisatie. Met als 

belangrijkste kenmerken: focus op winst, competitie 

en groei, innovatie is belangrijk en management 

gebeurt door het vastleggen van doelstellingen. 

Dit type organisatie wordt wel eens vergeleken 

met een machine, en dit is volgens Laloux het 

model voor multinationals, de bankensector 

en kleine lokale ondernemers. Maar omdat de 

industriële fase op haar laatste benen loopt, 

zien we ook meer en meer ‘groene’ organisaties 

ontstaan. Deze organisaties voelen zich steeds 

vaker ongemakkelijk bij de machinemetafoor en 

proberen de verantwoordelijkheid voor beslissingen 

te verplaatsen naar de werkers ‘op de vloer’. 

In dit type organisatie zijn de waarden en de 

cultuur leidend, niet de regels en de reglementen. 

Een inspirerend doel, ondersteund door sterk 

ontwikkelde HRpraktijken, zorgt voor gemotiveerde 

medewerkers: de organisatie als ‘familie’. En naast 

het aandeelhoudersbelang kijken groene organisaties 

ook naar hun maatschappelijke rol. 

“Groene organisaties proberen de 
verantwoordelijkheid voor beslissingen te 
verplaatsen naar de werkers ‘op de vloer’”

1.

2.

3.
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     Waarom loopt de industriële fase op haar laatste 

benen volgens Laloux?

Laloux stelt vast dat de huidige manier waarop we 

in organisaties werken zijn beste tijd heeft gehad. 

Veel mensen zijn teleurgesteld door hoe ze moeten 

werken in de huidige oranje organisaties. Zeker 

voor mensen aan de onderkant van de organisatie 

is werken vooral ploeteren en zwoegen en niet 

gedreven werken aan het bereiken van doelen. Veel 

organisaties draaien ronde na ronde van verander

programma’s en fusies, nieuwe missies en nieuwe 

ITsystemen. Maar hoe organisaties worden bestuurd 

verandert nauwelijks. Het moet dus anders, want 

vroeg of laat lopen we vast. 

    Welke kant moet het op volgens Laloux?

Volgens de auteur staan we aan de vooravond van een 

nieuw stadium in het menselijk bewustzijn, overeen

komend met Maslows niveau van ‘zelfont plooiing’ 

(Maslow, een Amerikaans klinisch psycholoog – red.). 

Mensen zullen niet langer worden gedreven door de 

behoefte om zichzelf te bewijzen, hetzij voor zichzelf, 

hetzij tegenover anderen. In plaats daarvan willen 

ze dat hun bestaan en hun werk waardevol is en een 

bijdrage levert aan het welzijn van anderen. Het zal 

niet verbazen dat hier ook een nieuw type organisatie 

bij hoort, die Laloux de kleur cyaan meegeeft.

    Wat is een cyaankleurige organisatie? 

Kort samengevat is een cyaankleurige organisatie een 

organisatie die niet langer de positie ten opzichte 

van concurrenten als vertrekpunt neemt, maar het 

‘evolutieve doel’ (‘waartoe zijn wij op aarde?’). 

Concurrentie bestaat niet langer: als andere 

organisaties een bepaalde aanpak kopiëren, brengt 

dat het evolutieve doel immers alleen maar sneller 

dichterbij. Laloux illustreert dit onder meer aan 

de hand van de Nederlandse thuiszorginstelling 

Buurtzorg. 

Het doel van Buurtzorg is om zieken en ouderen 

te helpen om een zelfstandiger en zinrijker leven 

te leiden. Dat doel staat voorop, en dus geeft 

oprichter Jos de Blok op uitnodiging van andere 

zorgverstrekkers openheid van zaken over de 

werkmethoden van Buurtzorg. Daarnaast zijn die 

Buurtzorgpraktijken uitvoerig gedocumenteerd 

en openbaar gemaakt, om concurrenten uit te 

nodigen de aanpak te kopiëren.

Laloux onderscheidt naast het bovenstaande 

‘evolutief doel’ nog twee belangrijke kenmerken 

van cyaankleurige organisaties. Op de eerste 

plaats zijn het zelforganiserende organismen 

zonder centraal gezag of toezichtlijnen. Ze zijn 

gebaseerd op zelfsturing, waarbij wordt uitgegaan 

van gelijkwaardige relaties zonder behoefte aan 

hiërarchie. In dit type organisatie ontbreken dan 

ook het middenkader en de meeste staffuncties, 

is er sprake van grote verantwoordelijkheid op 

de werkvloer, wordt er gewerkt in een sfeer van 

vertrouwen in plaats van wantrouwen en gedacht 

in rollen in plaats van in functiebeschrijvingen. 

Op de tweede plaats zijn cyaankleurige organisaties 

“Reinventing Organizations zet je aan het denken. Hoewel ze 
minder op winst sturen, noteren ‘cyaankleurige’ vaak betere 
groeicijfers dan ‘normale’ organisaties en realiseren ze overall 
betere prestaties. De vraag is of deze organisatievorm voor ieder 
bedrijf toepasbaar is, maar het is de overweging zeker waard” 
Bart Coopmans, NPM Capital

4.

5.

6.

Leiderschap & governance
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holistisch. Ze streven ernaar om medewerkers niet 

alleen van hun rationele, professionele kant te zien, 

maar ook de emotionele, intuïtieve en spirituele 

kanten een plaats te geven. 

    Hoe wordt er samengewerkt in een cyaankleurige 

organisatie?

De huidige verhouding tussen baas en 

ondergeschikte leidt volgens Laloux vaak tot 

een ongezonde ouderkindachtige relatie. In 

zelfsturende organisaties dwingt het systeem tot 

relaties van volwassene tot volwassene waarbij een 

aantal grondregels een gezonde en productieve 

samenwerking ondersteunen. 

Er is veel aandacht voor zaken als (zelf)

reflectie, onderlinge coaching en supervisie en 

alternatieve overleg en vergadertechnieken. 

Trainingen en opleidingen richten zich niet 

alleen op professionele, maar ook op persoonlijke 

ontwikkeling en beoordelingsgesprekken worden 

vanuit een breder perspectief gevoerd dan op basis 

van halfjaarlijkse prestatiecriteria.

    Bestaan er eigenlijk al cyaankleurige 

organisaties? 

Jazeker. Een belangrijk deel van Reinventing 

Organizations wordt ingenomen door 

beschrijvingen van bestaande organisaties die 

voldoen aan bovenstaande kenmerken. En ze 

zijn ook nog eens bovengemiddeld succesvol, 

stelt Laloux. De paradox is dat cyaankleurige 

organisaties geen obsessie met winst hebben, maar 

vaak toch fantastische groeicijfers noteren en betere 

prestaties realiseren dan ‘gewone’ organisaties. 

Zo groeit het voornoemde Buurtzorg niet alleen 

uitzonderlijk hard in aantal werknemers, maar zijn 

ook de financiële resultaten beter ten opzichte van 

andere thuiszorginstellingen.   

     Kunnen bestaande organisaties zichzelf 

omvormen tot cyaankleurige? 

Dat kan, maar Laloux biedt er geen blauwdruk 

voor. Of en hoe snel organisaties zichzelf kunnen 

omvormen tot cyaankleurig is – het verbaast 

niet – een kwestie van leiderschap. De oprichter/

eigenaar of hoogste baas moet een ‘cyaankleurig 

wereldbeeld’ hebben – andere randvoorwaarden 

zijn er niet, aldus Laloux. Het model is niet 

exclusief voor een sector: zowel in zorg, profit, 

notforprofit als in de maakindustrie zijn er 

cyaankleurige organisaties. Ook de grootte van 

de organisatie, de vestigingsplek en de culturele 

achtergrond lijken er niet toe te doen. 

In het laatste deel van het boek gaat Laloux 

uitvoerig in op de vraag hoe een organisatie kan 

beginnen cyaankleurig te worden, welke valkuilen 

er zijn en welke praktijken en processen echt 

cruciaal zijn. Een organisatie omvormen tot een 

cyaankleurige organisatie is niet eenvoudig. Maar, 

stelt Laloux, als het lukt kunnen management en 

medewerkers terugkijken op een wedergeboorte 

van hun organisatie. Een organisatie die klaar is 

voor de volgende ontwikkelingsfase van onze 

economie en alle kansen die deze biedt optimaal 

zal kunnen benutten. 

7.

8.

9.

Impulsief - Rood

Constante machtsuitoefening door baas, 
gericht op angst en korte termijn, 
Heerschap over mensen

Conformistisch - Amber

Focus op zelfdiscipline en -beheersing, 
stabiliteit en lange termijn, top-down structuur, 
organisatie bepaalt ‘wat’ en ‘hoe’

Prestatiegericht - Oranje

Focus op winst, groei en innovatie, strak 
management, duidelijke verantwoordelijkheden, 
‘wat’ staat vast, ‘hoe’ bepaalt werknemer

Pluralistisch - Groen

Focus op cultuur, empowerment, motivatie 
werknemers, meer eigen verantwoordelijkheid 
bij werknemer

Evolutionair - Cyaan

Gericht op verwezenlijken potentieel (purpose),
zelfmanagement vervangt hiërarchische piramide



2424

   Is er ook kritiek op Laloux’ denkbeelden?

Laloux heeft zijn cases wel erg gelukkig gekozen. 

Daarbij kan een onderzoek naar twaalf bedrijven 

onmogelijk de wetenschappelijke onderbouwing 

leveren dat cyaankleurige organisaties de potentie 

hebben om niet alleen zichzelf maar ook de wereld 

te veranderen, inclusief een sprong voorwaarts in 

menselijke samenwerking. Tegelijkertijd zijn er ook 

genoeg voorbeelden in Nederland te vinden van 

bedrijven die zijn theorie succesvol weten toe te 

passen, zoals NPMparticipatie FocusCura 

(zie kader). 

10.
Een organisatie die prima zou passen 
tussen het rijtje voorbeelden in Laloux’ 
boek is NPM-participatie FocusCura. Deze 
ontwikkelaar van zorginnovaties is van 
meet af aan waardegedreven geweest en 
kenmerkt zich door een netwerkstructuur 
waarin teams zelfstandig oplossingen 
ontwikkelen, vertellen Raoul Zaal en Joris 
Janssen, respectievelijk COO en CTO bij het 
bedrijf in Driebergen. 

Zaal: “Het feit dat je ergens zelf mee in 
aanraking komt en vervolgens denkt ‘dit 
kan toch niet zo’ of ‘dit kan beter’, is 
vaak een heel goede motivatie om een 
bedrijf te starten. Dat overkwam onze CEO 
en oprichter Daan Dohmen tijdens een 
vakantiebaan in een verzorgingstehuis. 
Dus ja, FocusCura is vanaf de eerste dag 
een waardegedreven organisatie geweest, 
een onderneming met een purpose of een 
maatschappelijke missie zo je wilt. Ons 
businessmodel is niet gebaseerd op de vraag 
hoeveel kastjes we kunnen verkopen, maar of 
onze producten echte impact hebben op de 
zorg en op het leven van mensen die van die 
zorg gebruikmaken. Het kan echt veel beter. 
Dat is onze overtuiging en die wordt door 
iedereen hier in de organisatie gedeeld.” 

Janssen: “We zien de zorgsector dan ook 
als onze belangrijkste partner – het is 
een gezamenlijke ontdekkingstocht naar 
hoe we het zorgproces met technologie 
kunnen verbeteren. FocusCura is dan ook 
dagelijks te vinden in zorgorganisaties of bij 
cliënten thuis. Dat geldt voor iedereen in de 
organisatie, ook voor de programmeurs. We 
moeten namelijk met z’n allen goed begrijpen 
waar de echte behoeften van de gebruiker 

FocusCura: 

Leiderschap & governance

Frederic Laloux, auteur Reinventing Organizations
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liggen. Zoiets is een continu proces: je 
maakt iets, je monitort hoe gebruikers ermee 
omgaan, waar ze tegenaan lopen, en dat 
verbeter je weer. En dat doe je iedere week 
of iedere twee weken opnieuw. Een dergelijk 
proces kun je niet meer traditioneel top-
down managen omdat de kennis niet meer 
bij de manager zit, maar veel meer door de 
hele organisatie heen. Op papier ben ik CTO, 
maar ook ik ben veel bij zorgcliënten thuis en 
het liefst programmeer ik gewoon vijf dagen 
per week mee. Dat betekent namelijk dat 
alles goed gaat en dat ik nergens hoef bij te 
sturen.”

Zaal: “Wat Joris zegt klopt: we doen het 
samen met de zorg. We passen er erg voor op 
om te zeggen: zo en zo moet het. Eerder zijn 
onze producten een uitnodiging aan de zorg 
om na te denken over wat er mogelijk is als je 
meer opties hebt om zorgprocessen anders in 
te richten. We helpen zorgorganisaties beter 
schaalbare oplossingen te bedenken, of om 
zelf-organiserend te worden. Een bedrijf als 
Buurtzorg kan mede zo werken omdat ze 
gebruikmaken van slimme oplossingen.”

Gezamenlijke route
Janssen: “Je ziet ook veel van Laloux’ 
ideeën terug in de manier waarop FocusCura 
zelf georganiseerd is. Ons bedrijfsmodel 
is geen piramide maar een netwerk van 
zelfstandig werkende teams die elk 
verantwoordelijk zijn voor een bepaald 
product. Binnen die teams bestaat er geen 
hiërarchie – iedereen is elkaars ‘peer’. Wel 
zijn er, conform de Scrum-werkmethodiek 
(een softwareontwikkelmethode – red.), 
verschillende rollen. Een aantal mensen is 
verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 

ontwikkeling, een ander voor het proces en 
weer een ander voor prioritering. Gezamenlijk 
bepaal je vervolgens de te nemen route.

Een veelgehoord punt van kritiek op 
zelfsturende teams is dat ze minder efficiënt 
zouden zijn. Doorgaans komen ze met 
eindoplossingen van hogere kwaliteit, maar 
de weg ernaartoe is onvoorspelbaarder. 
Daarom hebben traditionele managers er vaak 
moeite mee – je weet nooit helemaal zeker 
waar je nu precies uit gaat komen. Ik denk 
dat als werkzaamheden heel erg voorspelbaar 
zijn, het efficiënter is om ze hiërarchisch 
aan te sturen. Als de werkzaamheden 
echter beïnvloed worden door veel onzekere 
factoren, levert deze manier van werken meer 
op. Overigens zie je dat laatste wel steeds 
vaker, omdat de ontwikkelingen in vrijwel alle 
sectoren razendsnel gaan en alles meer en 
meer verbonden raakt.”

Zaal: “Volgens mij is het vooral belangrijk 
dat je als organisatie goed blijft sturen op 
je purpose, je missie. Je moet een punt op 
de horizon zetten en vervolgens ga je op 
pad en ga je ontdekken waar je uitkomt. 
Die manier van werken vraagt weliswaar 
veel meer van medewerkers, maar je krijgt 
ook veel meer terug. Ik vind het opvallend 
hoezeer de missie van FocusCura door de 
jaren heen onveranderd is gebleven en ook 
door iedereen wordt omarmd. En zolang 
zelfs schaarse ICT’ers zich spontaan bij ons 
melden omdat onze missie ze zo aanspreekt, 
doen we het denk ik goed.”

een fluïde organisatie
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‘Big data’ is een van de buzzwords in het hedendaagse 
bedrijfsleven. Steeds meer ondernemingen slaan grote 
hoeveelheden data op, in de hoop daar vroeg of laat hun 
voordeel mee te kunnen doen. Bedrijven die er klaar voor zijn, 
kunnen op basis van de hedendaagse data-analyticstechnieken 
compleet nieuwe businessmodellen ontwikkelen, aldus 
dataspecialisten Frenk Ochse en Hugo Koopmans. Maar voor 
veel organisaties blijkt de status quo van de ICT-infrastructuur 
vooralsnog een sta-in-de-weg.

gegenereerd. Een tweede verschil is 
dat we voorheen alles opsloegen in een 
zogeheten relationele database met 
tabellen en kolommen, zeg maar hier 
een tekstveldje en daar een getalletje. 
Vandaag de dag ziet een database 

“Een valkuil van 
big data is dat je 

verkeerde inzichten 
ontsluit. Bij heel 

grote hoeveelheden 
data is er namelijk 

altijd wel sprake van 
correlaties”

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Het gesprek vindt plaats bij Conclusion, 
waarvan het mede door Frenk Ochse 
opgerichte Virtual Sciences inmiddels een 
zelfstandige werkmaatschappij is. De 
plek is ook voor chief data scientist Hugo 
Koopmans bekend: zijn bureau DIKW 
is een vaste partner van Conclusion 
en wordt geregeld ingehuurd voor 
datagerelateerde opdrachten. 

Het begrip ‘big data’ verwijst om te 
beginnen naar wat Ochse en Koopmans 
de ‘3 V’s’ noemen. Koopmans: “We 
slaan al dertig jaar allerlei data 
elektronisch op, maar wat er vandaag 
de dag gebeurt onderscheidt zich op de 
parameters Volume, Variety en Velocity. 
Ofwel: het gaat om heel veel data, 
van een zeer uiteenlopende variëteit, 
die bovendien ‘streaming’ worden 
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kunt ontsluiten. Dan pas kun je echt wat 
gaan doen met big data.”

Koopmans: “Klopt. Daarbij is een valkuil 
van big data dat je verkeerde inzichten 
ontsluit. Bij heel grote hoeveelheden 
data is er namelijk altijd wel sprake van 
correlaties. Er zijn daarvan heel mooie 
voorbeelden te vinden op internet – 
dan blijkt er gedurende een bepaalde 
periode een aantoonbare correlatie 
te zijn tussen het aantal mensen dat 
verdrinkt in een zwembad en het aantal 
films waarin Nicolas Cage een rol 
speelt, om maar wat te noemen. Als 
data-analist ben je echter op zoek naar 
causaliteit, niet naar correlaties.” 

Extreem krachtig
Volgens Ochse en Koopmans bieden de 
hedendaagse data-analyticstechnieken 

er min of meer uit als een enorme bak, 
een ‘data lake’ waarin allerlei soorten 
data zijn opgeslagen. Het maakt dus 
niet uit of het tekstbestanden zijn, pdf’s, 
e-mails, video’s, geluidsbestanden of 
interserverberichten – we bepalen pas 
achteraf welke criteria we daarop 
loslaten om het ‘actionable’ ofwel 
bruikbaar te maken.”

Ochse zegt om die reden liever over 
‘big data analytics’ te spreken dan 
sec over ‘big data’. Hij zegt: “Je kunt 
wel alles opslaan, maar informatie 
als zodanig is niets, tenzij je er een 
betekenis aan geeft. Ofwel: de storage 
is een voorwaarde, maar de analytics 
brengen de meerwaarde. Wat overigens 
niet veranderd is, is dat kennis van 
de sleutelprocessen van de klant nog 
steeds essentieel is. Dus je hebt nu wel 
veel meer verschillende data, maar je 
moet nog net als vroeger uitmaken wat 
relevant is en welke inzichten je ermee 

“Een bedrijf als 
Booking.com 
experimenteert 
permanent en 

optimaliseert zijn 
dienstverlening 

voortdurend aan 
de hand van de 

uitkomsten”

Functie 

Chief data scientist bij DIKW

DIKW

De naam DIKW staat voor het ‘Data tot Informatie naar Kennis en Wijsheid’-

paradigma. DIKW levert intelligence-diensten en adviseert bedrijven over (big) 

data, data science en advanced intelligence. DIKW is een vaste partner van 

Conclusion en wordt geregeld ingehuurd voor datagerelateerde opdrachten

Hugo Koopmans
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We hebben toen alle data van 
tienduizend medewerkers van de 
afgelopen vijf jaar die op het intranet 
stonden geanalyseerd – van e-mails 
tot PowerPoint-presentaties en van 
vergadernotulen tot milieueffect-
rapportages. Op die manier konden 
we zien wat de bijdrage van het 
individu aan het grotere geheel is, en 
vooral: waar de echte kennis zit. Wie 
publiceert inhoudelijk rijke content? 
Wie stuurt e-mails alleen maar door, en 
wie beantwoordt ze echt inhoudelijk? 
Enzovoorts. Uiteindelijk konden we een 
Google-achtige applicatie opleveren 
die op basis van een willekeurige vraag 
een lijst met experts genereert binnen de 
organisatie. En dan niet op basis van 
wat er in hun officiële cv staat, maar op 
basis van hun concrete bijdrage aan de 
organisatie.” 

Experimentele wetenschap
Tegelijkertijd, zegt Ochse, zijn heel 
veel bedrijven absoluut nog niet toe 

vooral veel meer flexibiliteit en maken 
ze het mogelijk om ICT-oplossingen veel 
sneller dan voorheen te ontwikkelen. 
Zo bouwde DIKW voor DHL Parcel 
Benelux een compleet nieuw track-
and-tracesysteem in slechts tien weken 
tijd, volledig getest en in productie 
genomen. Koopmans: “Dat is echt heel 
erg snel, als je bedenkt om hoeveel 
miljoenen pakketjes het gaat en om 
hoeveel statusupdates. De gemiddelde 
responstijd voor klanten die de status 
van hun pakketbezorging willen bekijken 
ligt in het nieuwe systeem onder de 
tweehonderd milliseconden, dus zeg 
maar dat ze realtime inzicht kunnen 
bieden. Dat zou allemaal niet mogelijk 
zijn geweest met een traditionele 
database.”

Een andere belangrijke technologische 
ontwikkeling die gelijk opgaat met de 
beschikbaarheid van big data is die van 
de zoektechnologie. “Daarmee kun je 
door enorme hoeveelheden gegevens 
spitten, waarbij het niet uitmaakt 
wat voor soort gegevens het zijn en 
waar ze staan – al zijn ze verspreid 
over honderden servers, zoals in de 
cloud”, zegt Koopmans. “Dat maakt de 
mogelijkheden extreem krachtig. Om een 
voorbeeld te geven: we werden op een 
zeker moment benaderd door een groot 
offshorebedrijf dat zó snel gegroeid 
was dat ze bij het bemannen van hun 
projecten niet meer wisten waar welke 
kennis zat. 

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Functie

Oprichter en CTO bij Virtual Sciences

Virtual Sciences

De expertise van Virtual Sciences ligt in bouw, implementatie en onderhoud 

van (web)services in of tussen organisaties. Hierbij bouwt het bedrijf op 

project- of co-creatiebasis volledige applicaties waarin ze de integratiekennis 

bundelen met web- en datascience-oplossingen.  

Het bedrijf werd in 2015 onderdeel van Conclusion

Frenk Ochse 
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geleverd. Die vangt niet alleen de klap 
op bij een botsing, maar stuurt ook 
direct een berichtje: ‘auto gebotst, daar 
en daar, reed zo hard.’ Nuttig voor 
de hulpdiensten, interessant voor de 
politie, maar je voelt ’m al: zo’n airbag 
kan bij wijze van spreken de hele 
gebruikshistorie van die auto doorsturen 
en dan wordt het óók interessant voor de 
schadeverzekeraar. De vraag is: willen 
we die kant op, enkel omdat het kan?”

Zeker in een tijd waarin nagenoeg 
elke consument over een ‘digitaal 
aura’ beschikt (mobiele devices leggen 
namelijk permanent contact met 
zendmasten en wifinetwerken) is heel 
veel persoonlijke informatie relatief 
eenvoudig te vergaren en te combineren. 
Ochse: “Het Internet of Things en 
de doorbraak van drones zullen dat 
alleen maar versterken. Dáár liggen 
voor ons data scientists straks de grote 
uitdagingen. Het goede mogelijk maken, 
maar misbruik tegengaan.” 

aan de mogelijkheden die big data 
analytics biedt. Ze beschikken over 
een verouderde IT-infrastructuur, met 
als gevolg dat er overal schotten staan 
tussen de beschikbare data en nieuwe, 
externe databronnen niet geïntegreerd 
kunnen worden. Ochse: “Bij Virtual 
Sciences houden we ons vooral met die 
problematiek bezig: hoe breng je in 
een onderneming waar alles stroperig 
is, de dynamiek weer terug? Wij 
ontwikkelen alternatieve manieren om 
bepaalde data te ontsluiten, bestaande 
databronnen te ‘blenden’ of te verrijken 
met nieuwe, externe data. Of we 
ontwikkelen bepaalde filters, zodat er 
relevante datasets ontstaan die bepaalde 
bedrijfsprocessen kunnen versnellen of 
forecasting mogelijk maken. Dat heeft 
niet direct met big data analytics van 
doen, al gebruiken we wel dezelfde 
technieken.”

Volgens de dataspecialisten zijn het 
dan ook vooral nieuwe ondernemingen 
die het potentieel van big data ten volle 
kunnen uitbuiten. “Grote organisaties 
zoals banken experimenteren er wel 
mee, maar zetten dit soort activiteiten 
in een aparte kraamkamer buiten de 
bestaande organisatie”, aldus Ochse. 
“Dan heb je geen last van legacy en 
eventuele bedrijfsculturele barrières. Hoe 
traditioneler de omgeving, hoe lastiger 
het wordt.”

Koopmans: “Kijk bijvoorbeeld naar een 
nieuwkomer als Booking.com. Dat bedrijf 
doet meer dan duizend experimenten 
per dag: het is één en dezelfde website, 
maar ze veranderen bij groepjes indivi-
duele bezoekers steeds een kleurtje, of 
een knopje, of de plek waar iets staat … 
ze experimenteren permanent en 

Meer weten over big data? Lees dan 
verder via npmcapital.com/
innovatieenverduurzaming

optimaliseren hun dienstverlening aan 
de hand van de uitkomsten. Theoretisch 
modelleren wordt steeds minder 
interessant. En marketing wordt meer en 
meer een experimentele wetenschap.”

Digitaal aura
Er zijn aan het gebruik van grote hoeveel-
heden data ook risico’s verbonden, 
zeggen Koopmans en Ochse. “De vraag 
hoe we die data ook goed beveiligen 
wordt steeds prangender”, zegt Ochse. 
“Daarbij hebben ook algoritmes last 

van zoiets als een normaalverdeling: 
ze kunnen goed overweg met de 
mainstream, maar hebben meer moeite 
met de uitzonderingen. Daarom kan 
een volstrekt onschuldig, maar misschien 
ietwat onhandig geformuleerd mailtje 
ineens aangemerkt worden als ‘potentieel 
terroristisch’, met alle gevolgen van dien. 
Er is geen techniek die geen keerzijde 
heeft.” 

En dan zijn er natuurlijk ook nog de 
ethische aspecten, want het is de 
vraag of alles wat kan, ook gewenst is. 
Koopmans: “Vanaf 2017 worden alle 
nieuwe auto’s met een online airbag 

Frontsoldaten
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Ik ben een fan van het werk van 

Frederic Laloux en zijn boek Reinventing 

organizations. Om meerdere redenen, 

maar vooral om zijn stellingname dat 

de onderneming van morgen niet 

zonder een evolutionary purpose kan, ‘een 

collectieve betekenis waar de organisatie 

het beste naartoe kan groeien’ (om de 

meester zelf te citeren).

Er is over dat begrip ‘purpose’ de laatste 

tijd veel te doen. Laat ik eerst toelichten 

wat wij er bij De Droomfabriek onder 

verstaan. Voor ons is de purpose het 

hogere doel dat een organisatie nastreeft, 

de bijdrage die het te bieden heeft aan 

de wereld. Steeds meer consumenten 

hebben behoefte aan bedrijven die 

ergens voor staan, die de beknellende 

status quo willen doorbreken met hun 

product of dienst of met de manier 

waarop ze zichzelf organiseren. Dit 

concept wordt ook wel ‘Business 

for Good’ of ‘Creating Shared Value’ 

genoemd. Ongeacht het label dat erop 

wordt geplakt is het centrale idee steeds 

hetzelfde: bedrijven dienen vanuit 

een langetermijnperspectief te denken 

en handelen en op verantwoorde 

wijze winst te maken. Niet alleen ten 

behoeve van de onderneming en/

of de aandeelhouders, maar ook ten 

behoeve van de samenleving of de 

lokale gemeenschap waaraan ze iets 

betekenisvols ‘terug willen geven’.

Nu zou je kunnen stellen dat in Nederland 

elke ondernemer en elke onderneming 

betekenisvol is. Zoals merkstrateeg 

Hans de Koning het verwoordt: ‘Goed 

beschouwd draagt elke onderneming 

en elke zelfstandige ondernemer in 

Nederland direct zijn steentje bij aan het 

bouwen van een samenleving. Gewoon 

door het betalen van belasting, door het 

verschaffen van werk en het creëren van 

een gemeenschap waaraan mensen zich 

verbinden en waar ze zich thuisvoelen. 

Purpose is er wel of het is er niet. Het 

is geen marketingconcept. Je kunt niet 

wat purpose in je merk stoppen of nog 

erger, op zoek gaan naar je purpose.’ 

Dat purpose geen marketingconcept is, 

daarin heeft De Koning wat mij betreft 

helemaal gelijk. Consumenten prikken 

er direct doorheen als je purpose niet 

meer is dan een slogan – vergelijk het 

met het in de duurzaamheidswereld zo 

verfoeide ‘greenwashing’, ofwel het je 

groener voordoen dan je daadwerkelijk 

bent. Dat je als onderneming niet op 

zoek kunt gaan naar je purpose, dat zie ik 

echter anders. Want dat zou impliceren 

dat de cultuur in organisaties niet om 

te bouwen zou zijn – en ik zie in de 

praktijk dat dit met de juiste aanpak juist 

wel mogelijk is.  

Wat mij betreft is purpose bij steeds 

meer ondernemingen de drive 

achter nieuwe ontwikkelingen. Niet 

eerder zag ik zoveel purposedriven 

initiatieven en steeds vaker ontmoet 

ik gamechangers die niet alleen hun 

eigen sector willen omgooien, maar en 

passant de economie willen veranderen 

ten gunste van ons welzijn en dat van 

de aarde. Het feit dat daar vaak een 

gezonde dosis opportunisme achter 

zit, betekent zeker niet dat er geen 

sprake is van een oprechte bezorgdheid 

over de houdbaarheid van ons huidige 

economische systeem en de wereld die 

wij aan onze kinderen overleveren. Het 

feit dat steeds meer ondernemingen 

over hun purpose durven dromen, vind 

ik een geweldig positieve ontwikkeling. 

Het is tijd om een nieuwe weg in te 

slaan. 

Ralph Zebregs 
is de drijvende kracht 
achter De Droomfabriek, 
specialist in het bouwen 
en ombouwen van de 
cultuur in organisaties. 

Meer informatie op 
Purposeday.nl

Purpose or no purpose 
(that is the question)
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The Capital of ... the Cloud
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Nee, strikt genomen heeft de 
cloud geen hoofdstad. Maar 
toch is er op meerdere 
plekken op aarde sprake van 
een fysieke manifestatie van 
het internet, in de vorm van 
gigantische datacenters die 
ook wel bekendstaan als 
‘server farms’ of ‘cloud 
campuses’. Ze zijn veelal 
gevestigd in landelijke 
gebieden waar de grond 
goedkoop is en de energie-
kosten relatief laag zijn. Op 
dit moment staat de grootste 
cloud campus in Las Vegas. 
De SUPERNAP is ontwikkeld 
door het bedrijf Switch en 
beslaat ruim 130.000 m² 
vloeroppervlak, goed voor 
280 megawatt aan IT-capaci-
teit. Switch heeft inmiddels 
plannen voor nog grotere 
cloudcampussen: een van 
185.000 m² in de buurt van 
Grand Rapids in Michigan 
en een van bijna 500.000 m² 
in Reno, Nevada.

SUPERNAP campus in Las Vegas,  Bron: Getty Images
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Innovatie

De veehouder van  
morgen is óók databoer
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Van schaarploeg tot combine en van mestinjector tot drone: de ontwikkeling van de moderne 

landbouw is van oudsher technologiegedreven. Maar ook in de veehouderij speelt technologie 

een steeds prominentere rol, stellen Dries Berckmans, CEO van de Belgische startup 

SoundTalks,en Erik Vranken, Research Manager bij veehouderij-automatiseerder Fancom. Zij 

geloven dat Precision Livestock Farming (PLF) kan bijdragen aan meer dierenwelzijn. En, ook 

niet onbelangrijk, aan nieuwe businessmodellen in de veehouderij. 
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Wat moeten we precies verstaan onder PLF?

Berckmans: “PLF is een verzamelnaam van 

technologieën die worden ingezet in, op 

en rond dieren in de agrarische sector, met 

als doel om de conditie waarin het dier zich 

bevindt permanent te volgen. Je kunt denken 

aan een chip in of op een groter dier, of aan 

camera’s en microfoons die grote groepen 

kleinere dieren kunnen monitoren. Maar ook 

eenvoudigere toepassingen, zoals devices die 

de opname van water of voer meten, zou je 

eronder kunnen vatten.”

Vranken: “PLF is op zichzelf niet nieuw, 

maar het was tot nog toe vooral een 

wetenschappelijke discipline. We zien nu 

echter in snel tempo functionele systemen 

op de markt komen, die gericht zijn op 

het verhogen van het dierenwelzijn en de 

gezondheid van dieren.” 

Wat moeten we ons concreet voorstellen bij dit soort 

systemen?  

Vranken: “Waar je bij grotere dieren zoals 

koeien met sensoren op of in het dier kunt 

werken [zie ook kader – red.], ligt dat bij 

kleinere dieren zoals varkens en kippen 

minder voor de hand. Daarom steken wij in 

op contactloze meettechnieken, met behulp 

van camera’s en microfoons. De essentie is 

dat we de dieren als groep 24/7, van minuut 

tot minuut volgen. 

Stel: je hebt een stal met varkens. Die stal is 

ingedeeld in zones: er is een voerzone, een 

drinkzone en een rustzone. Door middel van 

camera’s gekoppeld aan software monitoren 

Innovatie

De app die alles weet van de koe

First8, een onderdeel van NPM-participatie Conclusion, 
ontwikkelt al langere tijd applicaties en IT-diensten op het gebied 
van veemanagement in opdracht van CRV, een grote coöperatie 
voor melkveehouders. “De Nederlandse agrarische sector heeft 
een miljardenomzet en maakt volop gebruik van automatisering”, 
zegt Martijn Verhoeven van First8. “Moderne veehouders 
sturen via onze IT-diensten hun boerderij aan. Er gelden in 
de sector enorm strenge normen op het gebied van hygiëne, 
voedselkwaliteit en mestproductie en dus hebben ze veel 
informatie nodig. Daarvoor bouwen wij gerichte oplossingen.”

Veel van die oplossingen gaan het voorstellingsvermogen van 
de leek te boven. Zo ontwikkelde First8 een applicatie die het 
mogelijk maakt toekomstige kalveren te selecteren op erfelijke 
eigenschappen, alsmede een systeem dat aan de hand van 
de bewegingspatronen van koeien in de wei kan vaststellen of 
een koe tochtig is (en dus geïnsemineerd kan worden). Ook 
bouwde First8 rekenmodules die de ideale voercyclus bepalen, 
afhankelijk van de situatie. Dezelfde data worden vervolgens 
gebruikt om de optimale verwerking van mest binnen de 
wettelijke kaders te berekenen. Verhoeven: “Het Internet of 
Things is al ver doorgedrongen op de boerderij en verschaft 
de hedendaagse veehouder het inzicht dat nodig is voor een 
optimale veestapel.”

Ook de Amsterdamse start-up Connecterra ontwikkelt op dit 
moment een apparaatje – de ‘fitbit’ – dat inzicht geeft in het 
gedrag en welzijn van koeien. Sensoren om de nek registreren 
hoe een dier eet, kauwt, loopt, drinkt en wanneer het drachtig 
of juist inactief is. Slimme, zelflerende algoritmen vertalen deze 
data in praktische informatie voor de boer, die beschikbaar wordt 
gemaakt via een app op een smartphone. In één oogopslag kan 
de boer zien hoeveel uur een koe buiten heeft gelopen, wat de 
beste dagen zijn om te insemineren en of er mogelijk sprake 
is van een eetstoornis, verkoudheid of pootinfectie. Omdat 
melkveehouders doorgaans weinig tot geen investeringsruimte 
hebben, is het verdienmodel gebaseerd op het gebruik per 
maand. Volgens oprichter Yasir Khokhar is PLF ‘the next big 
thing’ in de veehouderij. “Boeren worden steeds meer ingenieurs, 
ze kunnen niet meer om technologie heen.” Tegelijkertijd streven 
ze volgens de ondernemer allemaal naar gezonde en blije dieren. 
“Want meer welzijn betekent meer melk.” 
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wij enerzijds de bezettingsgraad van die verschillende 

functionele zones, anderzijds de activiteit van de dieren 

in de groep. 

Als je dat systematisch doet kun je bepaalde patronen 

herkennen, en als die patronen gaan afwijken van het  

verwachtingspatroon dan kun je daar een earlywarning

systeem op ontwikkelen. De software signaleert bij voor

beeld dat een bepaald varken of een groepje varkens 

al een tijd niet van zijn plek is gekomen. Dan is daar 

kennelijk wat aan de hand, want verminderde activiteit is 

vaak een eerste teken van ziekte, net als minder drinken 

of stoppen met eten. Al die signalen vangen wij als het 

ware op, lang voordat de boer dat door zou hebben. 

Gemiddeld een dag of twee eerder, waardoor de boer 

veel sneller en gerichter kan ingrijpen.” 

Berckmans: “Let wel: onze technologie heeft niet als 

doel om de boer te vervangen. Wel om de beschikbare 

tijd efficiënter te verdelen. Nu maakt een boer elke dag 

een ronde door de stallen waarbij hij gemiddeld een 

bepaalde tijd per varken heeft. Met PLFtoepassingen 

weet hij vóórdat hij aan die ronde begint: op die en 

die plek in de stal is wat aan de hand of dreigt een 

probleem, laat ik daar eens poolshoogte nemen. 

In mijn eigen bedrijf SoundTalks hebben we een 

tool ontwikkeld die het hoesten van varkens via 

microfoons detecteert en razendsnel constateert dat 

het hoesten ergens in de stal significant toeneemt. De 

boer kan daar direct op acteren. Ook is er over de hele 

stal veel minder antibiotica nodig omdat je sneller 

gericht behandelt.”

Waarom is nog niet elke stal in Europa uitgerust met dergelijke 

systemen? 

Vranken: “Voor veel veehouders zijn de investeringen 

nog te hoog – zeker in de huidige markt waarin nogal 

wat kippen en varkensboeren financieel in zwaar 

weer zitten. Maar het echte antwoord is: PLF levert 

data op die voor meerdere ketenpartners commercieel 

interessant zijn, maar de investeringen komen nu nog 

volledig bij de boer terecht. 

Prima, maar die data zijn natuurlijk óók interessant 

voor het veevoerbedrijf. Want dat wil weten: hoe goed 

doet mijn voer het? En ze zijn minstens zo interessant 

voor de animal genetics industry, die graag wil weten 

hoe efficiënt bepaalde foklijnen in de praktijk met voer 

omgaan. Of voor veeartsen, die ziektetrends kunnen 

signaleren. Alleen: er is nog geen overall structuur om 

die data te beheren en te verhandelen. We moeten 

ernaartoe dat de boer straks betaald gaat worden voor 

zijn data; dan is de return on investment namelijk 

direct veel gunstiger. Ofwel: de boer van morgen is 

óók databoer.”

Berckmans: “Er gaat in de hele sector veel veranderen, 

dat staat vast. Vrijwel alle bedrijven zijn zoekende en 

er gaan nieuwe businessmodellen komen, daarvan ben 

ik overtuigd. Gezondere dieren en meer dierenwelzijn, 

daar wordt nu vooral verderop in de keten veel aan 

verdiend. Een deel van die verdiensten zal bij de boeren 

zelf moeten belanden.”

Vranken: “De omzetgroei van Fancom komt op dit 

moment niet uit Europa, maar uit groeilanden zoals 

ZuidAmerika en China. Wat meespeelt is dat veel van 

onze huidige stallencomplexen slecht geschikt zijn 

voor PLFtoepassingen. Dat maakt het relatief duur. Als 

je daarentegen bij het ontwerp en de bouw van een 

nieuw stallencomplex direct vertrekt vanuit PLF, dan 

dalen de kosten dramatisch. Europa heeft dus nu nog 

last van de wet van de remmende voorsprong, maar 

gezien de enorme besparingen die met PLF te realiseren 

zijn, is dat een kwestie van tijd.”

Dries Berckmans is CEO van de Belgische start-up SoundTalks, een 

spin-off van de KU Leuven en de Universiteit van Milaan.

Erik Vranken is Research Manager bij Fancom in Noord-Limburg  

en als deeltijddocent verbonden aan de faculteit  

Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
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Elke dag beter  
bij de ‘Amazon’ in 

technische onderdelen
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Kramp is een internationaal opererende leverancier 
van onderdelen, accessoires en value added services 
voor bedrijven in de landbouw, de tuin- & parkbranche, 
het grondverzet en de machinebouw. Naast aandacht 
voor volumegroei, maakt de onderneming nu een 
belangrijke slag in het verbeteren van de klantenservice 
en het verhogen van de operationele efficiency. De 
doelstelling van Tom Wolterinck, in de executive board 
verantwoordelijk voor Operations & IT & HR is: continuous 
improvement, ofwel: elke dag een stukje beter.  

Niet veel Nederlanders weten het, maar de 
Amazon van de technische onderdelen is 
gevestigd in Varsseveld, onder de rook van 
Doetinchem. Daar ligt de hoofdvestiging 
van Kramp, een familiebedrijf dat vanuit tien 
Europese magazijnen vele tienduizenden 
klanten bedient in 26 landen. Per dag 
verricht het bedrijf rond 9.000 zendingen, 
die vaak al dezelfde nacht bij de klant 
arriveren. Het assortiment bestaat uit ruim 
500.000 unieke artikelen, waarvan Kramp er 
permanent zo’n 300.000 op voorraad heeft.

“Ja, we zijn een bedrijf van grote getallen”, 
zegt Wolterinck. “Size matters in deze tak 
van sport”. Maar niet alleen de schaal, 
ook de service en efficiency in de operatie 
leggen veel gewicht in de schaal. En 
daar was volgens Wolterinck nog wel 
wat winst te behalen. “Onze operationele 
kosten als percentage van de omzet lieten 
een stijgende lijn zien”, vertelt hij. “Niet 
zorgwekkend, maar wel een trend die we 
wilden keren.”

Aan die relatief hoge operationele kosten 
lagen twee oorzaken ten grondslag, vertelt 
Wolterinck. “Als je in zoveel landen actief 
bent als wij, dan merk je dat er overal lokale 

procedures en werkmethodieken worden 
bedacht. Soms zijn die heel efficiënt, soms 
minder. Daarnaast is de onderneming 
functioneel georganiseerd in business units 
– sales, logistiek, productmanagement, 
finance en IT. Het is een klassiek probleem 
dat er dan een beweging op gang komt 
waarin elke business unit zijn eigen 
processen gaat optimaliseren, maar waarbij 
de samenwerking vanuit crossfunctioneel 
opzicht niet per definitie optimaal is. Het 
logische antwoord op beide problemen 
is: het harmoniseren van procedures en 
methodieken, en bij voorkeur zo dat het 
oplossen van ‘kortsluiting’ onderdeel 
wordt van de day-to-day business. Dat 
noemen we hier een cultuur van continuous 
improvement, ofwel elke dag een stukje 
beter.”

Stroomlijnen
Volgens Wolterinck zijn er grosso modo 
twee manieren om een continuous 
improvement-programma op te tuigen. 
“De klassieke manier is dat je eerst een 
half jaar lang vooronderzoek doet, dan 
een fase van concept development 
ingaat, inclusief detailontwerp, en 
dan vervolgens maatregelen gaat 

700 
miljoen

26

10

100.000 - 
150.000

OMZET

SALES OFFICES

MAGAZIJNEN

ORDERLIJNEN 
PER DAG

Tom Wolterinck
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implementeren in de hoop dat die zo uitpakken 
als jij aan de tekentafel bedacht hebt. Kortom, 
je bent zo twee jaar verder en dan moet het 
allemaal nog gebeuren. Dat past niet echt bij 
de hands-on instelling hier. Vandaar dat we 
gekozen hebben voor het alternatief: samen 
met een externe consultant twee projecten 
definiëren, om daarin met een combinatie van 
een aantal moderne project managementtools 
en -technieken (zie ook kader – red.) direct 
resultaten te gaan boeken. Gewoon stap 
voor stap, week voor week, elke keer een 
stukje beter, zodat het ook gaat ‘leven’ in de 
organisatie.”

In Varsseveld richt Wolterinck zich op de 
‘on time delivery’. “Onze belofte is: vandaag 

besteld, vannacht uitgeleverd. Dat maken we 
in 90 procent van de gevallen ook waar”, zegt 
hij. “Waar we nu naar kijken is: wat gaat er 
mis bij die overige 10 procent? Is het product 
niet op voorraad? Is het een logistieke fout? 
Een distributiefout? Een credit hold? Konden 
we eventuele value-added services niet op 
tijd leveren? Was de factuur niet op tijd klaar? 
Of stond de prijs niet goed in het systeem? 
Als je echt de diepte in gaat, kom je tot de 
ontdekking dat er in al die verschillende 
afdelingen hiccups kunnen ontstaan, en dat het 
tot problemen leidt als die afdelingen niet goed 
op elkaar afgestemd zijn. Door het proces 
beter te stroomlijnen gaat een order veel 
gemakkelijker door de organisatie heen, met 
als gevolg meer tevreden klanten tegen een 
lager kostenniveau.”

Het tweede grote project loopt in Duitsland 
en richt zich op de effectiviteit van de internal 
sales-afdeling. Wolterinck: “We ontwikkelen 
daar nu een blauwdruk voor de ideale 
inrichting van de internal sales-afdeling, om 
die vervolgens land voor land uit te rollen. 

Johan Terpstra, Investment Director NPM Capital:

“Continuous improvement is geen luxe, 
maar een noodzaak in de huidige markt”
“Kramps focus op groei is functioneel, omdat die op termijn tot belangrijke 
schaalvoordelen leidt. Maar die voordelen worden tenietgedaan als je 
als onderneming niet tevens in staat bent je business steeds efficiënter 
en effectiever te runnen. Vandaar dat ik van mening ben dat continuous 
improvement geen luxe, maar een noodzaak is in de huidige markt. Het is 
het fundament onder je concurrentiekracht, zowel in termen van prijsniveau 
als in termen van service, snelheid en klanttevredenheid.

Als investeerder ondersteunen wij dit programma dan ook ten volle. Ook de keus voor R&G als partner is de 
juiste: het is goed om periodiek een paar externe ‘ogen’ te vragen om naar je onderneming te kijken. Ik ken 
R&G als een partij die niet bang is om heilige huisjes en ingeslopen gewoontes ter discussie te stellen. En de 
aanpak die Kramp gekozen heeft zorgt ervoor dat dit in het DNA van de onderneming verankerd raakt.

NPM Capital heeft veel vertrouwen in de koers van de onderneming. Het recente besluit om samen met 
het Kramp-management aandeelhouder Schouw uit te kopen onderstreept dat we nog lang aan boord 
willen blijven en het management willen faciliteren bij het realiseren van zijn groeiambities.”

“We doen het stap voor stap, week 

voor week, elke keer een stukje 

beter zodat het ook gaat ‘leven’ in 

de organisatie”
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Hetzelfde geldt overigens voor het on time 
delivery-project: als we hier in Varsseveld klaar 
zijn, beginnen we op dezelfde manier in ons 
magazijn in Poitiers in Frankrijk.”

Logistieke instinct
Wolterinck benadrukt dat de opgave waarvoor 
Kramp staat geen rocketscience is. “Het zijn in 
feite klassieke operational excellence-trajecten 
en in elk handboek staat hoe dat moet. De 
uitdaging is de uitvoering over 700 miljoen euro 
omzet, tien magazijnen en 26 sales offices 
verspreid over heel Europa. En dan wordt het 
toch weer een complexe operatie waarbij je 
voortdurend heel goed moet uitleggen waarom 
je het wilt en wat het doel is.”

Die complexiteit heeft hem er overigens niet 
van weerhouden alvast nieuwe projecten te 
definiëren, waaronder het oplijnen van de 
financiële processen. “Ook willen we sneller 
komen van ideeën over nieuwe producten in 
het assortiment naar het daadwerkelijk kunnen 
leveren van deze producten. Dat is eveneens 
een proces dat over heel veel schijven gaat. 
Mijn logistieke instinct zegt: daar móet gewoon 
wel sprake zijn van waste.”

Op de slotvraag of hij niet bang is dat Kramp 
op een zeker moment ‘uitverbeterd’ is en 

nieuwe initiatieven door de wet van de 
afnemende meeropbrengst nauwelijks nog 
rendabel zullen zijn, lacht hij. “In een stabiele 
wereld zou je gelijk hebben. Maar de wereld 
verandert: de klantportefeuille verandert, het 
assortiment verandert en last but not least 
veranderen de klantverwachtingen. Daarom 
is het belangrijk dat we als organisatie ‘agile’ 
blijven en meebewegen. Ik zie deze exercitie 
dus zeker ook als het huis klaarmaken voor de 
toekomst.”

Niet langer dan 30 minuten 
Kramp voert haar continuous improvement-
programma uit met ondersteuning van R&G 
Global Consultants. Onder Wolterinck als OPEX-
programmadirecteur valt een zogeheten ‘circle 
team’ uit de Kramp-organisatie. Hieruit worden 
de interne projectmanagers en data-analisten 
gerekruteerd die de gedefinieerde projecten samen 
met een R&G-consultant lokaal oppakken. De 
werkwijze is ontleend aan de bekende Scrum-
techniek: de circle teams bespreken iedere dag 
hun analyses van de vorige dag met medewerkers 
uit de betrokken business units. Bijzonder aan 
deze Integrated Daily Execution (IDEX)-sessies: ze 
mogen niet langer dan 30 minuten duren. 

De circle teams rapporteren de voortgang aan 
het ‘breakthrough team’, waarin het lokale 
management is vertegenwoordigd. Dit team 
beslist ook over eventuele noodzakelijke uitgaven 
of investeringen. Het is de bedoeling dat de 
IDEX-sessies onderdeel worden van de normale 
routine, ook als de R&G-consultant is vertrokken, 
zegt Wolterinck. “We tuigen daarom een systeem 
op van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse 
en jaarlijkse sessies, zodat we continuous 
improvement kunnen borgen en het onderdeel 
wordt van onze cultuur.”

“Door het proces beter te 

stroomlijnen gaat een order veel 

gemakkelijker door de organisatie 

heen, met als gevolg meer tevreden 

klanten tegen een lager 

kostenniveau” Niet langer dan 30 minuten 
Kramp voert haar continuous improvement-
programma uit met ondersteuning van R&G 
Global Consultants. Onder Wolterinck als OPEX-
programmadirecteur valt een zogeheten ‘circle 
team’ uit de Kramp-organisatie. Hieruit worden 
de interne projectmanagers en data-analisten 
gerekruteerd die de gedefinieerde projecten samen 
met een R&G-consultant lokaal oppakken. De 
werkwijze is ontleend aan de bekende Scrum-
techniek: de circle teams bespreken iedere dag 
hun analyses van de vorige dag met medewerkers 
uit de betrokken business units. Bijzonder aan 
deze Integrated Daily Execution (IDEX)-sessies: ze 
mogen niet langer dan 30 minuten duren. 

De circle teams rapporteren de voortgang aan 
het ‘breakthrough team’, waarin het lokale 
management is vertegenwoordigd. Dit team 
beslist ook over eventuele noodzakelijke uitgaven 
of investeringen. Het is de bedoeling dat de 
IDEX-sessies onderdeel worden van de normale 
routine, ook als de R&G-consultant is vertrokken, 
zegt Wolterinck. “We tuigen daarom een systeem 
op van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse 
en jaarlijkse sessies, zodat we continuous 
improvement kunnen borgen en het onderdeel 
wordt van onze cultuur.”
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Familiebedrijf

Structure 
 follows 
culture

De Groningse onderneming NNZ is al bijna een eeuw succesvol in de 
ontwikkeling en distributie van verpakkingen voor de landbouw en de 
industrie. De huidige directeur, Len Boot, is de derde generatie die het 
bedrijf leidt en de eerste telg uit de vierde generatie loopt zich 
inmiddels warm in de coulissen. Hoe lukt het NNZ om zichzelf keer op 
keer te vernieuwen – en welke rol speelt de familie daarin? “We zien 
ons niet als een familiebedrijf, maar als een bedrijf met een familie.”



43

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

43

Len Boot and Roos van Vugt
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“Eén slechte zomer of een misoogst 
ergens, en je ziet ook je eigen omzet 

sterk terugvallen. Vandaar dat we 
besloten hebben om de risico’s meer 

internationaal te spreiden”

“Waar ik wél betrokken bij wil zijn is het 
aannamebeleid ten aanzien van 

sleutelposities, omdat dat rechtstreeks 
raakt aan het DNA van de organisatie”

Familiebedrijf

De natuur als 
inspiratiebron
Binnen NNZ loopt een langdurig pilotproject 
waarbinnen het bedrijf onderzoekt of de ‘natuurlijke 
verpakking’ van vruchten en groenten – denk 
aan de schil van een sinaasappel, banaan of 
aardappel – een inspiratiebron kan zijn voor betere 
verpakkingen. Hiervoor werkt NNZ onder meer 
samen met een bioloog. Hoewel de uitkomsten 
nog niet marktrijp zijn, zijn ze wel veelbelovend. 
Zo ontdekte het team dat aardappels langer 
houdbaar blijven in folie waaraan oregano-olie is 
toegevoegd. Dat blijkt schimmelvorming tegen te 
gaan. Tevens experimenteert het team met folies 
waaraan geurstoffen zijn toegevoegd. NNZ werkt 
op geregelde basis samen met Wageningen 
Universiteit, het Fraunhofer Institut en TNO. 

Jazeker, Len Boot wil best wat vertellen over NNZ 

als familiebedrijf, maar dan wel gesecondeerd door 

accountmanager Roos van Vugt – tevens zijn nicht en het 

eerste vierdegeneratiefamilielid dat werkzaam is binnen de 

organisatie. Een organisatie die door Boots grootvader werd 

opgericht in 1922, en van een veredeld naaiatelier voor jute 

zakken is uitgegroeid tot een gerespecteerde speler in de 

verpakkingssector met 22 vestigingen in 18 landen en 150 

miljoen omzet. 

Overigens is NNZ in Nederland nog steeds een van de 

marktleiders in jute zakken, want jute wordt binnen de 

verpakkingswereld ook vandaag nog aangemerkt als een 

volwaardig materiaal: sterk, duurzaam, absorberend en 

uitstekend ventilerend. Maar in de loop van de tijd is het 

productportfolio enorm uitgebreid: op vleesverpakkingen 

na (door de strenge hygiëneeisen een aparte tak van sport) 

is er nagenoeg geen verpakking te bedenken die niet door 

NNZ geleverd kan worden. “Van dubbelwandige papieren 

zakken in elke denkbare maat tot fruitnetjes en van big bags 

voor de chemische industrie tot doosjes voor kwetsbaar 

fruit”, zegt Boot. “Ik denk dat er in elk Nederlands huis

houden minstens één door ons geleverde verpakking staat.”

Hoewel het bedrijf in de jaren zestig van de vorige eeuw 

enige tijd beschikte over een eigen productiefaciliteit 

voor polyethyleen kunststofverpakkingen, is op een zeker 

moment de strategische keuze gemaakt om enkel nog 

verpakkingen te ontwikkelen en te distribueren. Boot 

daarover: “Toen mijn broer en ik begin jaren negentig 

bij mijn vader in het bedrijf kwamen, hebben we ons als 

familie de vraag gesteld: wat willen we eigenlijk zijn? Zijn 

we niet op twee borden aan het schaken? Het probleem is 

namelijk dat je, als je zelf wilt produceren, continu moet 

blijven investeren in nieuwe machines. Bovendien kwam op 

dat moment de concurrentie uit ZuidEuropa en Azië heel 

hard op, dus het werd lastiger om die grote investeringen 

terug te verdienen. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk 

het besluit genomen om ons helemaal te concentreren op 

de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen. Overigens 

kijken wij zonder enige spijt terug op het polyethyleen

avontuur, want dankzij die beslissing hebben we als 

klassieke AGFverpakkingenleverancier toegang gekregen tot 

de industriële markten. En daar plukken we tot vandaag de 

dag de vruchten van.”

Internationale expansie 

Naast het besluit om te focussen op productontwikkeling 

nam de derde generatie Boot nog een ander besluit: 

internationale expansie. “Als je groot bent in de agrarische 

sector is dat ook een risico”, zegt Boot. “Eén slechte zomer 

of een misoogst ergens, en je ziet ook je eigen omzet sterk 

terugvallen. Vandaar dat we besloten hebben om de risico’s 

meer internationaal te spreiden. Dat heeft geresulteerd in het 

huidige NNZ met 22 vestigingen in 18 landen.” 

Elk van die vestigingen bestaat uit een kantoor met 

magazijnen, en is in beginsel zelf verantwoordelijk voor 

de sales, warehousing en distributie, zegt Boot. “We 
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NNZ heeft vier aandeelhouders: drie broers en 
een zus. Daarnaast is er een stichting administratie-
kantoor, beter bekend als ‘stak’, waarin de 
gecertifi ceerde aandelen zijn ondergebracht. In 
het stichtingsbestuur zitten de driekoppige directie, 
de aandeelhouders en aantal externe ‘wijzen’, 
onder wie een notaris en een fiscalist. Een raad van 
commissarissen met drie onafhankelijke leden 
controleert de directie. De belangrijkste taak van 
het stichtingsbestuur is om de familie te adviseren. 
Leden van de familie krijgen vanaf hun 18e levens -
jaar toegang tot de algemene aandeelhouders-
vergaderingen, evenwel zonder stemrecht. Inmiddels 
maken vijf neven en nichten van dit recht gebruik. 
Bijzonder is dat NNZ over een officieel 
familiestatuut beschikt waarin beschreven staat 
hoe de familie moet omgaan met het bedrijf. Dit 
statuut is openbaar en iedere werknemer beschikt 
over een exemplaar. Ook valt op dat er een relatief 
hoge drempel is opgeworpen voor familieleden 

om in het bedrijf te werken. Boot: “We zien ons 
niet als een familiebedrijf, maar als een bedrijf 
met een familie. Ofwel: éérst het bedrijf, dan de 
familie. Vandaar dat we gezegd hebben: iedereen 
van de familie die in het bedrijf wil werken moet 
aan bepaalde eisen voldoen. Minimaal een hbo-
opleiding, minimaal vijf jaar werkervaring buiten 
het bedrijf en er moet een passende vacature zijn. 
En tot slot moet de persoon naar inschatting van 
de directie de potentie hebben om op termijn naar 
managementniveau door te groeien. Als je daar 
allemaal aan voldoet, kun je als lid van de familie 
binnen het bedrijf werken, anders niet.”

Van Vugt voldoet aan deze normen: ze studeerde 
aan de kunstacademie, werkte zes jaar als designer 
bij een reclamebureau, deed vervolgens NIMA 
B en maakte de overstap naar het bedrijfsleven. 
Na een baan bij Friesland Campina besloot ze te 
solliciteren bij NNZ. 

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

werken vanuit het principe ‘focus on local’, dus altijd met 

lokale mensen, want die begrijpen de markt daar. Alleen de 

ondersteunende disciplines – productontwikkeling, finance, 

IT en marketing – zijn centraal belegd in het hoofdkantoor.”

Die grote mate van zelfstandigheid maakt dat NNZ weinig 

tot geen last heeft van de klassieke buyandbuildintegratie

problematiek. “In negen van de tien gevallen nemen 

we kleine familiebedrijven in de sector over waar geen 

opvolging is, of waar de financiële middelen ontbreken om 

verder te groeien. Soms worden we benaderd, soms gaat het 

van ons uit. En het is eigenlijk altijd goed gegaan: er is een 

framework, maar daarbinnen proberen we de vestigingen 

zo autonoom mogelijk te leiden. Waar ik wél betrokken bij 

wil zijn is het aannamebeleid ten aanzien van sleutelposities, 

omdat dat rechtstreeks raakt aan het DNA van de organisatie. 

In dat opzicht geldt: structure follows culture.”

Op de vraag hoe het NZZ lukt zich steeds weer opnieuw uit 

te vinden kijkt Boot naar zijn nicht. Die lacht en zegt: “Ik 

denk dat dat vanzelf gebeurt als je maar consequent vanuit 

de klantvraag vertrekt. Ik verkoop geen standaardoplossingen 

vanuit ons eigen assortiment, ik kijk waar de klant behoefte 

aan heeft en bedenk dan een oplossing die daar het best bij 

aansluit – ook al moeten we die bij wijze van spreken nog 

from scratch ontwikkelen. Door zo te werken dwingen we 

onszelf tot continue innovatie, en er is geen betere manier 

om een bedrijf jong te houden.”

22
VestigingenLanden

18 150
Miljoen omzet

Meer weten over de uitdagingen waarvoor familie   
bedrijven komen te staan? Lees dan verder via 
npmcapital.com/uitdagingeninhetfamiliebedrijf

Familiestatuut
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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, 

ecommerce 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 buyouts en in buy & buildscenario’s.

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

moment in 27 ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedings

industrie en offshore tot ebusiness 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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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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T +31 20 570 55 55
E mails@npm-capital.com

Ontvang Capital Magazine gratis 
via capitalmagazine.nl

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