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De perfecte storm
NPM Capital investeert al enkele jaren heel nadrukkelijk op basis van een drietal trends. Ontwikkelingen
waarvan wij denken dat ze in belangrijke mate medebepalend zijn voor hoe onze maatschappij er de
komende decennia uit zal zien. Een van die trends is technologie, en daarmee samenhangend digitali
sering. Deze twee begrippen hebben op dit moment veel impact op onze investeringsstrategie en ook op
onze focus in de discussies met onze deelnemingen.
Volgens velen staan we aan de vooravond van een digitale revolutie die zich kenmerkt door een groot
aantal nieuwe technologieën: het Internet of Things, big data, robotica, blockchain, virtual reality, de
cloud, enzovoorts. Een zogenaamde ‘perfecte storm’, zoals hoogleraar computational social science Dirk
Helbing deze revolutie noemt.
Elk van deze technologieën heeft afzonderlijk al de kracht om onze samenleving te veranderen, maar
samen genomen gaan ze complete bedrijfsmodellen wegvagen – om tegelijkertijd volledig nieuwe
bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Dat laatste was voor ons een belangrijke reden om te investeren in
online-supermarkt Picnic, die zich wat ons betreft kenmerkt door een zeer vernieuwend businessmodel
op basis van technologie.
Het belang van technologie zagen we ook in Silicon Valley, waar wij samen met een aantal van onze
deelnemingen in gesprek zijn gegaan met diverse experts en tech-ondernemers. We hebben daar een
aantal ‘learnings’ opgedaan. Zo blijkt vandaag de dag een ‘purpose-driven’ hoge ambitie, in combinatie
met een winnende klantpropositie, een keiharde voorwaarde om de juiste mensen te kunnen aantrekken.
Daarnaast zullen veel ondernemingen er goed aan doen nieuwe technologieën te omarmen. Met name
nieuwe diensten die gebruikmaken van veel data, Artificial Intelligence en deep learning zullen de
komende jaren erg belangrijk blijken.
Ook in deze editie van Capital Magazine is er veel aandacht voor deze technologische ontwikkelingen,
in het bijzonder op het terrein van de neurowetenschap. Maar gelukkig blijft er ook altijd ruimte voor
het menselijke aspect en de trend van ‘wellbeing’. Het interview in dit nummer met het zorgechtpaar
Zwiers van Het Gastenhuis maakt duidelijk dat een focus op kwaliteit en innovatie ook hier tot mooie
dingen kan leiden.
We zien als altijd uit naar uw reactie en hopen dat ook deze Capital Magazine u weer nieuwe inzichten biedt
in de wereld van NPM Capital.

Namens het management team van NPM Capital,
Bart Coopmans, Johan Terpstra, Rutger Ruigrok en Koos Kramer
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Uit onderzoek blijkt dat het brein de beslissing tot gedrag al neemt voor we daar bewust van zijn
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Van Het slimme onbewuste van Ap Dijksterhuis tot Wij zijn ons
brein van Dick Swaab: boeken over de werking van het menselijk
brein zijn de laatste jaren ware bestsellers. Rode draad: we zijn veel
minder rationeel en ‘in control’ dan we zelf denken, en ons brein
neemt tal van beslissingen zonder dat we ons daar bewust van zijn.
Over het bewustzijn als verhalenverteller en onbewust beslissen.
‘Let’s say you pick up a rock and
you throw it. And in mid-flight you
give that rock consciousness and
a rational mind. That little rock
will think it has free will and will
give you a highly rational account
of why it has decided to take the
route it’s taking.’
Met dit citaat van de Amerikaanse
auteur en journalist Tom Wolfe
opent Ap Dijksterhuis zijn boek
Het slimme onbewuste, dat in 2007
verscheen en destijds genomineerd
werd voor de Eureka-prijs voor
het beste wetenschappelijke boek.
Met de keuze van dit citaat maakt
Dijksterhuis direct duidelijk waar het
hem om te doen is: de aanname dat
we in ons volle bewustzijn rationele
beslissingen nemen is een illusie. “Uit
psychologisch en hersenonderzoek
blijkt dat de beslissing tot gedrag al
genomen is voordat wij bewust die
beslissing nemen”, aldus de auteur,

in het dagelijks leven hoogleraar
Psychologie van het Onbewuste aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
“Ons gedrag wordt vaak gestuurd
door ‘onbewuste meningen’, die
lang niet altijd overeenkomen met
bewuste meningen. Anders gezegd:
ons bewustzijn speelt slechts een rol
bij een klein deel van wat wij doen. En
zelfs dán holt het doorgaans achter de
feiten aan.”
Het bewustzijn is een verhalenverteller,
stelt Dijksterhuis in zijn baanbrekende
boek. Ofwel: het menselijk gedrag
wordt bepaald door tal van processen
waarvan we ons niet bewust zijn,
waarbij de rationele motivering niet
zelden achteraf tot stand komt. Maar
mensen zijn toch rationele wezens?
We kunnen logisch redeneren,
deduceren, wetenschap bedrijven. We
kunnen bij de aanschaf van een nieuw
huis meerdere opties tegen elkaar
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‘Wij kunnen als mens maar
heel beperkt objectief kijken
naar informatie die bij ons
binnenkomt’
afwegen: huis A is wat
duurder, maar wel in
een goede buurt en de
school is dichtbij. Huis B is
goedkoper, ligt in een minder
populaire wijk maar heeft wel een
mooie open haard én een houten
vloer. Goed nadenken, dan kom je er
vanzelf uit.
“Dat is hoe veel mensen dénken dat
het brein werkt”, zegt de Rotterdamse
neurowetenschapper Roeland
Dietvorst. “In werkelijkheid spelen
er bij het nemen van een dergelijke
beslissing heel andere processen een
rol. Want het werkgeheugen van ons
rationele brein, de neocortex, is veel
te beperkt om als een computer al die
verschillende factoren op een rijtje te
zetten. Wat er echt gebeurt is dat ons
onbewuste, primaire oerbrein – het

8

zogenaamde lymbisch
systeem – bijna reflex-		
matig onze voorkeuren
bepaalt.”
Reconstructie van de werkelijkheid
Volgens Dietvorst heeft het onbewuste
oerbrein 200.000 keer meer capaciteit
dan ons bewuste brein. Dat maakt
dat we onbewust in staat zijn heel
complexe dingen uit een grote
hoeveelheid data te destilleren en daar
conclusies aan te verbinden. Maar wat
is dan nog de functie van dat rationele
brein? Dijksterhuis antwoordt op die
vraag: “Bewust nadenken is zinvol in
het geval van eenvoudige beslissingen,
bijvoorbeeld de keuze voor een
bepaald merk shampoo. Bij complexere
beslissingen, zoals de aanschaf van
een woning, is het beter om de hulp
van het onbewuste in te schakelen.
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Roeland Dietvorst
Nadat je alle relevante informatie hebt
verzameld, laat je het onbewuste het
werk doen en slaap je er als het ware
een nachtje over. Vervolgens neem je
een betere beslissing. Dit ‘nadenkenzonder-aandacht-effect’ is inmiddels
wetenschappelijk onderbouwd.”

is. Of beter: een reconstructie van
de werkelijkheid. Dietvorst: “Je zou
ook kunnen zeggen: wij kunnen als
mens maar heel beperkt objectief
kijken naar informatie die bij ons
binnenkomt.”

Functie
Mede-oprichter, Alpha.One
Docent
Neuromarketing, European Institute for
Brand Management (EURIB)
Docent persuasiontechnieken, Erasmus
Universiteit Rotterdam

Volgens Dietvorst verwerken onze
zintuigen informatie uit de echte
wereld, waarna het brein als het
ware een representatie bouwt van die
werkelijkheid. “Wat interessant is, is
dat in die route van ‘bewustwording’
die informatie al een beetje gestuurd
en ingekleurd wordt door wat je de
‘verwachtingen van het brein’ zou
kunnen noemen”, zegt hij. “In zeer
recent wetenschappelijk onderzoek
is de hersenactiviteit in de primaire
visuele cortex gemeten - dus dáár waar
in eerste instantie ‘beeld’ verwerkt
wordt. Wat blijkt? Slechts één tot
twee procent daarvan is daadwerkelijk
informatie afkomstig van het oog. De
rest is afkomstig uit ons geheugen.”

Artificial Intelligence
Conclusie: er zit een flinke kloof
tussen wat mensen dénken dat hun
gedrag bepaalt, en de werkelijke
reden waarom ze bepaald gedrag
vertonen. De opgave van de
neurowetenschap is om die kloof te
dichten, zegt Dietvorst. “Dat doen we
door met verschillende technieken
daadwerkelijk reacties in het brein te
meten op het moment dat mensen
bepaalde stimuli verwerken. We
brengen in kaart welke gebieden
in de hersens ‘aan’ gaan en welke
netwerken actief worden. Met de
bedoeling om beter te begrijpen hoe
mensen reageren, maar belangrijker
nog: om te kunnen voorspellen hoe
mensen zullen gaan reageren.”

Dat geeft volgens de onderzoeker al
aan dat de manier waarop wij die
interne werkelijkheid opbouwen, voor
een heel groot gedeelte een constructie

In die voorspellende waarde zit ook
de grote commerciële belofte van de
neurowetenschap. Want als je
bijvoorbeeld kunt voorspellen welke

Bekijk de TED-talk van Rieland Dietvorst:

Bedrijf
Alpha.One, onderzoeksbureau dat inzichten
en technieken uit de neurowetenschap
toepast op marketingvraagstukken
Studie
Biologische en Cognitieve psychologie,
Erasmus Universiteit Rotterdam
Promotie
Cognitieve Neurowetenschappen, Erasmus
School of Economics

‘Understanding the inner workings of the
brain’, via npm-capital.nl/leiderschap-engovernance
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Ap Dijksterhuis
Functie
Hoogleraar Psychologie van het
onbewuste, Radboud Universiteit
Nijmegen
Internationaal ‘thought leader’ op
gebied van besliskunde en publicist
Publicist
In titels als Science en New York Times
Onderzoekt
Onbewuste en inituïtieve processen in
de psychologie
Specialisatie
De rol van onbewuste processen in
beïnvloeding, creativiteit en bij het
nemen van beslissingen

‘Door AI ontstaat er een
opwaartse innovatiespiraal
waarvan we niet weten
reclame-uiting
waar die eindigt’
het meest effectief zal
zijn, dan hebben bedrijven daar veel
geld voor over (zie ook kader: ‘Een
kijkje in het brein’). Maar de échte
belofte van de neurowetenschap
ligt volgens Dietvorst bij de
ontwikkelingen in de Artifical
Intelligence (AI). “We zien steeds
meer systemen in de vorm van een
kunstmatig intelligentie, zogeheten
artificial neural networks, met
verbindingen die geïnspireerd
zijn op de verbindingen tussen
neuronen in de hersenen”, zegt hij.
“Dat soort systemen kunnen steeds
meer ‘natuurlijke’ taken aan, zoals
bijvoorbeeld gezichtsherkenning of
inschatten hoe oud iemand is op een
foto, en zijn ook in toenemende mate
zelf-lerend. Dat is op zich al mindboggling, maar ik denk dat we pas
aan het begin staan van een volgende
ontwikkeling waarin we AI gaan
gebruiken om het menselijk brein
beter te begrijpen.”
AI kan vooral veel beter overweg met
de enorme hoeveelheden big data die
de in de neurowetenschap
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gebruikte technieken opleveren,
zegt Dietvorst. “En als je die nieuwe
inzichten vervolgens weer inzet om
AI te verbeteren, ontstaat er een
opwaartse innovatiespiraal waarvan
we niet weten waar die eindigt, noch
wat hij ons zal brengen. Maar dat het
spectaculair zal zijn, daarvan ben ik wel
overtuigd. Juist het soort taken waarbij
mensen nog steeds beter presteren dan
computers vormen op dit moment een
belangrijke inspiratiebron voor het
verbeteren van computeralgoritmes.
We ain’t seen nothing yet.”
Meer lezen over slimme
besluitvorming? Lees dan verder
via npm-capital.com/
leiderschap-en-governance
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Een kijkje in het brein
Nu steeds duidelijker wordt dat het overgrote
deel van onze voorkeuren en (aankoop)
beslissingen in het onbewuste ontstaat, groeit
wereldwijd de belangstelling voor technieken
die daadwerkelijk ‘in het brein’ kunnen kijken.
Dit is het domein van de ‘neuromarketing’,
een relatief nieuw vakgebied waarbij
inzichten uit de neurowetenschap en medische
technieken worden toegepast op het terrein
van marketing en (massa)communicatie.
Onder het containerbegrip neuromarketing
vallen zowel neutrale onderzoeksbureaus die
de reacties van consumenten/gebruikers op
websites, campagnes en andere uitingen in
kaart brengen, als commerciële creatiebureaus
die neurowetenschap inzetten om de respons
op reclamecampagnes of de merkbekendheid
te vergroten.
In de neuromarketing worden grofweg
twee onderzoeksmethoden gebruikt. De
eerste is een fMRI-scanner voorzien van
een videoscherm. Door de participant in de
scanner te confronteren met beelden kunnen
de onderzoekers zien welke hersendelen
‘oplichten’ en welke emoties en gevoelens
daarbij horen. Het in Rotterdam gevestigde
Alpha.One, waar Roeland Dietvorst partner is,
zet deze methode in om te onderzoeken hoe
in het brein waarde ontstaat en beslissingen
worden genomen. Naast fMRI heeft
Alpha.One ook technieken ontwikkeld op

basis van EEG en eyetracking voor user
experience-onderzoek en waarmee de impact
van reclames en TV programma’s van moment
tot moment voorspeld kan worden.
Ook de Amsterdamse neuroscience/
AI-ontwikkelaar Braingineers meet hersenactiviteit tijdens het gebruik van diensten met
EEG-helm en eyetracking. Op basis van de
aldus verkregen hersendata brengt het bedrijf
met zelflerende algoritmes verschillende
emoties (opwinding, frustratie of aandacht/
concentratie) in kaart. Deze vorm van
onderzoek is niet alleen geschikt om de online
usability van websites, maar ook de offline
winkel- of passagiersbeleving.
“Braingineers biedt een echte emotion
analytics tool”, aldus managing partner Daan
Bolder. Hij voorziet een bloeiende toekomst
voor neuromarketing, al was het maar omdat
de wijze waarop bedrijven en instellingen
communiceren met hun doelgroepen sneller
dan ooit verandert. Bolder: “Wat vijf jaar
geleden nog een geweldige, state-of-the-art
website was, kan vandaag worden ervaren
als een pagina die je zo snel mogelijk
weer wegklikt. Niet alleen de media zelf
veranderen, ook onze verwachtingen ten
opzichte van die media. En juist als je het
over verwachtingen hebt, is het domein van
het onbewuste allesbepalend.”
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Ondernemen
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Tot voor kort gold het bedrijf 2getthere als een van de best bewaarde geheimen van de
Nederlandse maakindustrie. Maar dankzij een aantal spraakmakende projecten in het
Midden-Oosten en Azië staat de specialist in Automated People Mover Systems
momenteel volop in de spotlights – nationaal, maar ook internationaal. Oprichter en
CEO Carel van Helsdingen kijkt terug op de uitdagende start-upperiode, waarin de
onderneming vrijwel in haar eentje niet alleen de technologie, maar ook haar eigen
markt moest ontwikkelen.
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“We hebben enorm veel energie
geïnvesteerd in het behouden
van het vertrouwen van onze
crediteuren”

Zet de woorden
‘autonoom’ en ‘vervoer’
in één zin, en 99 van de
100 mensen denken aan
zelfsturende auto’s op de
openbare weg. Maar die volledig autonoom
rijdende auto is een toekomstdroom en zal dat
voorlopig nog wel even blijven – hoe optimistisch
sommige autobouwers ook zijn. De openbare
weg is namelijk een ongecontroleerde omgeving,
waarin de besturingssoftware veilig moet kunnen
anticiperen op mogelijke gebeurtenissen die
bijna nooit voorkomen én tegelijkertijd oneindig
in aantal zijn. En dat blijkt technisch lastiger dan
aanvankelijk werd gedacht.

bedrijfsterrein, een campus of een vliegveld.
Daar kunnen autonome voertuigen rijden op
aparte rijstroken, waar ze geen last hebben van
plotseling overstekende voetgangers, slingerende
fietsers of rechts inhalende taxi’s. Het is dan
ook in dit soort gecontroleerde omgevingen
dat de eerste echt werkende toepassingen van
autonoom vervoer al een realiteit zijn, doorgaans
aangeduid met de term Automated People
Mover Systems.

Dat ligt anders voor autonoom rijdende auto’s
in een gecontroleerde omgeving, zoals een

De nummer 1-speler in de wereld op dit terrein is
het in Utrecht gevestigde 2getthere. Halverwege

Organisch groeien
		of met een strategische partner
2gethere zal de komende jaren doorgroeien
naar een nieuwe fase. Van Helsdingen
zegt daarover: “Als ik kijk naar de structuur
van de onderneming enerzijds en de groei
van de vraag in de markt anderzijds, dan
stel ik vast dat we in deze setting maar
een beperkt aantal projecten tegelijkertijd
aankunnen. Onze Achilleshiel is dat we als
nummer 1 op de markt niet kunnen leveren –
want op dat moment ben je dus niet langer
de nummer 1. Dan komt er een grote partij
die de kans grijpt om zélf nummer 1 te
worden – en bij voorkeur door de bestaande
nummer 1 in te lijven.”
Zelf veel sneller autonoom groeien acht
Van Helsdingen geen realistisch scenario.
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Hij zegt: “Geld bij elkaar halen voor een
geleidelijke groei is prima te doen. Dat
wordt anders als de vraag uit de markt je
die geleidelijke groei niet toestaat en het
dus té hard moet gaan. Harder groeien
dan goed voor je is, is voor de meeste
financiële partijen een te groot risico. Dus
ik denk dat om nummer 1 te blijven, we
uiteindelijk overgenomen moeten worden.
Let wel: autonome groei betekent ook heel
veel mensen aannemen en opleiden, terwijl
die mensen bij een strategische partner
vaak al aanwezig zijn, inclusief goed
projectmanagement. Vandaar dat ik zeg:
100 procent groei op eigen kracht zou
groei zijn die we waarschijnlijk niet kunnen
bolwerken.”

3
lessons learned
van succesvolle
de jaren negentig levert deze onderneming – dan
nog een divisie van warehouse-automatiseerder
FROG – Nederlands eerste onbemande vervoerssysteem aan Schiphol, waarna succesvolle
projecten volgen in Capelle aan den IJssel
(Rivium) en Hoofddorp (Floriade). In 2008 haalt
het inmiddels verzelfstandigde 2getthere een
droomopdracht binnen: de ontwikkeling van ’s
werelds eerste ‘personal rapid transit system’
(PRT) in Masdar City, een nieuw te bouwen,
emissievrije stad in Abu Dhabi.
CEO Carel van Helsdingen: “Het was natuurlijk
een vliegende start, maar de timing was bepaald
precair. De inkt van het contract was nog niet
droog of er brak wereldwijd een financiële crisis
uit die ook een negatieve weerslag had op de
ontwikkeling van Masdar City. Allerlei plannen
werden op de lange baan geschoven en we
merkten aan alles dat men de kosten in de hand
probeerde te houden. Daarbij kwam dat we
geen enkele ervaring hadden met zakendoen met
Arabieren, die van nature de neiging hebben
om betalingen vooruit te schuiven. Kortom, de
cashflow werd al snel een enorm probleem.
Desalniettemin hebben we in drie jaar tijd een
compleet nieuw systeem ontwikkeld, inclusief
nieuwe voertuigen voorzien van volledig nieuwe
besturingssoftware.”
Behoud van vertrouwen
Als Van Helsdingen en zijn team het systeem
in 2010 werkend opleveren, laat de balans
van 2getthere een tekort zien van 2,5 miljoen
euro. Van Helsdingen: “Het project zelf was
kostendekkend, op de ontwikkelingskosten van
het voertuig na. Dat resulteerde in een negatief
eigen vermogen, een paar heel grote crediteuren
ter waarde van 1,5 miljoen euro en een hartelijk

ondernemer
Carel van Helsdingen
		1.

Blijf focussen op je einddoel

“2getthere is als onderneming jarenlang langs het
ravijn gelopen. Dan is het de kunst om niet omlaag
te kijken, dat ravijn in, maar steeds maar weer
omhoog. Blijf focussen op je einddoel, hoe moeilijk de
omstandigheden ook lijken.”

		2.

Cashflow is alles

“We zijn in het Midden-Oosten zaken gaan doen
zonder dat we ervaring hadden met de manier van
zakendoen ren. Dat bracht ons al vrij snel in serieuze
cashflow problemen. Zorg bij grote projecten altijd
voor een extra kredietlijn, zodat je hoe dan ook over
voldoende werkkapitaal beschikt.”

		3.

Zoek sterke lokale partners

“Financieel sterke lokale partners met kennis van
de plaatselijke business mores zijn goud waard. Ze
openen deuren die anders voor je gesloten blijven en
zorgen op een natuurlijke manier ervoor dat wat je
als leverancier het hardste nodig hebt: vertrouwen van
de opdrachtgever.”
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welkom bij de afdeling Bijzonder Beheer
van de huisbank. Daar stonden gelukkig ook
inkomsten tegenover. Zo’n zes ton per jaar
uit het Operations & Maintenance-contract
van Masdar City, voldoende om onze burn
rate (negatieve cashflow – red.) mee af te
dekken. Daarnaast konden we rekenen op
behoorlijk wat gegarandeerd werk in de
softwareontwikkeling voor een Finse partner. Bij
elkaar voldoende om niet om te vallen en beetje
bij beetje de crediteuren terug te betalen. In
overleg met de grote crediteuren éérst de kleine,
want die trekken doorgaans het snelst het matje
eronderuit.”
Wat Van Helsdingen dan nog niet kan
voorzien, is dat het nog vier jaar zal duren
voordat 2getthere voor het eerst winst maakt.
“We hebben in die periode het team zo
klein mogelijk gehouden, maar met behoud
van kernkennis”, zegt hij. “En verder hebben
we enorm veel energie geïnvesteerd in het
behouden van het vertrouwen van onze
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crediteuren. Dat betekent: maandelijks contact
met ze houden, getallen laten zien, laten zien
waar je mee bezig bent, hoe je je vermogen
denkt te gaan versterken en vooral waar je de
projecten ziet komen. Voor de bank was de
manier waarop wij communiceerden ook een
eyeopener. Er ontstond uiteindelijk een sentiment
van: zolang jullie crediteuren jullie kennelijk laten
bestaan, gaan wij niet dwarsliggen.”
Het is 2014 als 2getthere voor het eerst
een bescheiden winst van 35.000 euro
kan noteren. Van Helsdingen zegt: “We
zijn jarenlang dicht langs het ravijn gelopen
en hebben iedere euro die binnenkwam
drie keer omgedraaid. Maar tegelijkertijd
zijn we ons blijven ontwikkelen en blijven
innoveren. Toen de markt aantrok, bleek dat
die zwakke tijd goed was geweest om in
alle rust te kunnen werken aan de volgende
generatie techniek. Inmiddels kunnen wij een
vierdegeneratiesysteem aanbieden terwijl alle
nieuwkomers de basisfouten nog gaan maken.”

Bluewaters Island, Dubai
2getthere werkt aan het een nieuw
transportsysteem dat Bluewaters Island
gaat verbinden met het metronetwerk
van Dubai. Dit wordt een van dé
toeristische trekpleisters van de stad, met
als topattractie Ain Dubai, het grootste
reuzenrad ter wereld.

Afstand

2,5 kilometer
Capaciteit

3.350 passagiers
					 (per uur)
Reistijd

4,5 minuten
Smart cities
Als in 2016 twee buitenlandse externe financiers
– United Technical Services uit de Verenigde
Arabische Emiraten en SMRT uit Singapore –
zo’n 6 miljoen euro aan vers kapitaal inbrengen,
kan 2getthere voor het eerst bogen op een
positief eigen vermogen. “In dat jaar hebben we
ons hele verlies gecompenseerd, zodat we nu
over een gezonde balans en een solvabiliteit van
60 procent beschikken”, zegt Van Helsdingen.
Belangrijker nog is dat de onderneming opnieuw
een groot contract binnensleept in het MiddenOosten: het ontwikkelen van een PRT-systeem
naar Bluewaters Island in Dubai (zie kader).
“Door ervaring wijzer hebben we
dit keer gezorgd voor een extra
kredietlijn, zodat we hoe dan
ook over voldoende werkkapitaal
beschikken”, zegt Van Helsdingen.
“Bovendien heeft onze partner
UTS de performance bond van 10
procent van de contractwaarde
voorgeschoten. Op dat soort

momenten zie je de échte waarde van een
strategische partner.”
Op de vraag hoe hij de toekomst van 2getthere
ziet, zegt Van Helsdingen: “De markt voor
Automated People Mover Systems is wereldwijd
sterk groeiend. Mede om die reden hebben
we onlangs een kantoor geopend in Silicon
Valley. Met name de snelle groei van uitgestrekte
bedrijfscampussen biedt kansen voor ons –
denk bijvoorbeeld aan de Microsoft-campus
in Seattle, de fabriek van Tesla in Nevada
of de campussen van Apple en Cisco. Voor
bedrijfsterreinen op die schaal vormen autonome

“Achteraf bleek dat die zwakke tijd
goed was geweest om in alle rust
te kunnen werken aan de volgende
generatie techniek”
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Groei 2getthere
Ebitda

1,0 mln.

0,9 mln.

0,8 mln.

Winst

0,4 mln.

0,45 mln.

0,035
0.035 mln.
2014

2015

mobiliteitsoplossingen het meest voor de hand
liggende alternatief.”
Van Helsdingen ziet echter ook grote
commerciële kansen in het ontwikkelen van
vervoerssystemen voor grote pretparken en
middelgrote vliegvelden (vanaf 1,5 miljoen
reizigers per jaar). Een potentiële orderstroom
van 60 tot 100 miljoen dollar per jaar is
volgens hem dan ook niet onrealistisch.
“Mochten we op een zeker moment
kunnen partneren met één van de grote
technologieconcerns, dan kan het nog veel
harder gaan.”
En last but not least is er de trend waarbij
beleidsmakers inzetten op het creëren van
zogeheten smart cities, waar tal van data
die binnen een stad beschikbaar zijn worden
gecombineerd om de leefbaarheid van die
stad te vergroten. Van Helsdingen: “Autonoom
vervoer is daarin zonder uitzondering een van
de speerpunten, of het nu gaat om Automated
People Mover Systems, Automated Transit
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Networks of Shared Autonomous Vehicles. De
stad Columbus in Ohio is hier bijvoorbeeld
volop mee bezig, en dat is typisch een traject
waar wij als 2getthere graag in meedenken.”

Meer lezen over duurzaamheid en innovatie?
Ga naar npm-capital.com/innovatie-enverduurzaming

Autonoom vervoer:

the BIG
picture
Als het om zelfrijdende auto’s gaat, zijn de
verwachtingen hooggespannen. Diverse grote
autobouwers en techbedrijven deden de afgelopen
jaren de voorspelling dat de volledig autonome
auto (i.e. rijdend zonder enige vorm van menselijk
ingrijpen) nog dit decennium zijn intrede zou doen in
het (stads)verkeer. Inmiddels lijken de verwachtingen
duidelijk naar beneden te zijn bijgesteld;
gezaghebbende experts (onder meer bij Google
en Toyota) spreken nu eerder over ‘binnen enkele
decennia’. Auto’s met systemen die de chauffeur deels
ontlasten (zoals Tesla’s ‘autopilot’ autowegmodus)
zullen de komende jaren meer gemeengoed worden.
Aangezien de chauffeur echter nog steeds de handen
aan het stuur moet houden én geacht wordt in te
grijpen als de techniek faalt, gelden deze voertuigen
niet als echt autonoom rijdend.
Waarschijnlijk zal autonoom rijden z’n eerst
toepassing vinden in het wegtransport, waarbij
zelfsturende vrachtwagens op snelwegen worden

gekoppeld (‘platooning’) en goeddeels zelfstandig
naar hun bestemming rijden. Uit recent onderzoek
(2017) onder ruim 350 logistiek professionals door
recruitmentorganisatie Hays, blijkt dat bijna de helft
van de ondervraagde logistiek professionals verwacht
dat binnen nu en vijf jaar gedeeltelijk autonoom
vrachtvervoer een feit zal zijn. Daarbij is nog maar
een beperkt aantal menselijke handelingen nodig
(‘first and last mile’-besturing). Maar ook hier geldt
dat de meeste ondervraagden denken dat volledig
autonome wegvoertuigen pas in de verdere toekomst
aan de orde zullen zijn.
Volgens Daisy Cornelissen, senior consultant supply
chain, logistics & purchasing bij Hays Nederland,
betekent deze trend dat er in de toekomst minder
chauffeurs nodig zijn en meer coördinatoren op
afstand, vergelijkbaar met een luchtverkeersleider.
Daar komen veel security-aspecten bij kijken:
voertuigen worden uitgerust met sensoren, camera’s
en alarmfuncties, maar ook de te rijden route dient
heel strak gecontroleerd en gereguleerd te worden.
Ook de logistieke sector onttrekt zich daarmee niet
aan de algemene trend: minder eenvoudig werk,
meer hoogwaardig werk. Cornelissen: “Logistiek
professionals moeten in de toekomst verstand hebben
van allerlei softwaresystemen die via interfaces
verbonden zijn met systemen van leveranciers,
andere bedrijfsonderdelen of klanten. De mens blijft
transportmiddelen aansturen, maar puur besturen, dat
doet technologie efficiënter, goedkoper en beter.”
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Boodschappen
doen nieuwe
			
‘We
			 stijl groeien zo
hard als
we kunnen’

Dit voorjaar nam NPM Capital een belang in online supermarkt Picnic.
Medeoprichter Joris Beckers vertelt waarom zijn onderneming en
NPM zo’n goede match vormen en waarom Picnic geen last heeft
van de dominante positie van AH en Jumbo in de supermarktsector.
“Zelfbedieningswinkels hebben ons heel veel goeds gebracht. Maar
met de moderne technologie kan het inmiddels wél beter.”
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Over Picnic
Online supermarkt Picnic is in september 2015 opgericht
door internetondernemers Michiel Muller, Frederik
Nieuwenhuys en Joris Beckers, die in het geheim drie jaar
werkten aan de dienst. Na een succesvolle proefperiode
in Amersfoort bezorgt Picnic momenteel boodschappen in
Amersfoort, Almere, Leusden, Soest, Maarssen, Utrecht,
Ede, Veenendaal, Bennekom, Delft, Delfgauw, Den Haag,
Den Hoorn, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Ypenburg,
Leidschenveen en Nootdorp.

Opgericht
2015

Door

M
 ichiel Muller, Joris Beckers en
Frederik Nieuwenhuys

Actief in

20 (middel)grote plaatsen, waaronder
Amersfoort, Utrecht en Den Haag

Er is in de anderhalf jaar dat jullie nu bestaan al
ontzettend veel over jullie geschreven. Geen fysieke
supermarkten, bestellen via een app, en rechtstreeks
uit het magazijn de consument beleveren met zelf
ontwikkelde elektrische bezorgkarretjes… de teneur
van veel artikelen is: dit is behoorlijk disruptief. Zie jij
dat zelf ook zo?
“Laat ik het zo zeggen: we adresseren wel een van
de grote uitdagingen van de moderne maatschappij,
te weten de efficiënte distributie van voedsel. En als
je het nog een level hoger tilt: de verduurzaming
van de voedseldistributieketen. Dat laatste is in al
die stukken tot op heden nog relatief onderbelicht
gebleven, maar wel belangrijk. De huidige keten
is namelijk behoorlijk niet-duurzaam: er wordt
relatief veel voedsel weggegooid, consumenten
rijden drie keer per week met de auto naar de
supermarkt, winkels moeten verlicht, verwarmd
dan wel gekoeld worden, enzovoorts. De enige
verduurzaming die je op dit moment ziet, komt van
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de producenten. Die schakelen over op biologische
teelt, of besteden meer aandacht aan een duurzamere
productie en verpakking. Maar als je vervolgens kijkt
naar de distributie, dan is er sinds de uitvinding
van de zelfbedieningssupermarkt rond 1970 geen
wezenlijke vernieuwing meer geweest. Dat is een
enorme opportunity die heel uitdagend is om aan
te werken. Want zelfbedieningswinkels hebben ons
heel veel goeds gebracht, maar met de moderne
techniek kan het inmiddels wél beter.”
Zie je überhaupt nog toekomst voor traditionele
supermarkten?
“Wij stellen ons zeker geen wereld voor waarin geen
winkels meer bestaan. Een winkel is heel erg handig
als je even snel een boodschap wilt doen. Je loopt
binnen en tien minuten later sta je buiten met dat wat
je nodig hebt. Dat kunnen wij niet bieden. Alleen:
veel producten die huishoudens gebruiken, gebruiken
ze gewoon iedere week. En dat kun je prima plannen.
En dan is het heel prettig als die producten vervolgens
gratis aan de deur worden afgeleverd. Dus we zien
onszelf met ons volledig digitale model eerder als
complementair aan de traditionele supermarkten.”

“Via Picnic kunnen boeren prima
lokale producten aan onze klanten
verkopen”
Wat is de kracht van een online businessmodel in de
huidige supermarktbranche?
“Dat het datagedreven is. Ik zie Picnic dan ook
in de eerste plaats als een Techbedrijf, omdat alle
transacties online plaatsvinden en omdat we met de
data die dat oplevert trachten onze dienstverlening
te verbeteren. Zo zouden we bijvoorbeeld op basis
van je bestelhistorie kunnen proberen te voorspellen
wat je volgende bestelling is, om maar een voorbeeld
te geven. Daarbij brengt het systeem iedere nacht
alle prijzen van alle producten in alle supermarkten
in kaart, op basis waarvan wij onze klanten kunnen
garanderen dat ze echt de laagste prijs betalen.”

Het betrokken team van NPM Capital: Martijn Bras, Pieter Everard, Bart Coopmans en Mathieu Devos

Je collega Michiel Muller heeft eens gezegd: bij ons
is de klant de inkoper. Wat bedoelde hij daarmee?
De vraag bepaalt toch altijd het aanbod, ook bij AH
en Jumbo?
“Ja, maar bij ons kun je die uitspraak letterlijk
nemen: wij bepalen niet zelf wat we inkopen, dat
bepalen de klanten. Onder elke productcategorie
die wij aanbieden staat een knop met de tekst: ‘Mis
je iets?’. En als minimaal vijf klanten aangeven een
bepaald product te missen, dan nemen wij het in het

“Ik zie Picnic in de eerste plaats als
een Techbedrijf”
assortiment op. Omgekeerd: als we een tomaat in het
assortiment hebben waar we er per week maar drie
van verkopen, dan gaat ie uit het assortiment. Want
wij moeten er minimaal een kistje van inkopen en de

rest van de tomaten dus weggooien. Die systematiek
begrijpen klanten heel goed. Het blijkt bovendien
dat supermarkten in de ogen van veel consumenten
doorslaan in hun aanbod. Wij hebben twee soorten
zeezout: in een potje en in een zakje. AH heeft 22
soorten zeezout. Alleen: geen enkele klant heeft ons
tot nu toe gevraagd om méér dan een potje en een
zakje. Je kunt je dus afvragen of 22 soorten zeezout
echt nodig is. Overigens hebben we wel tien soorten
tomaten – want dat blijken klanten wél belangrijk te
vinden.”
Zou je kunnen zeggen dat Picnic min of meer de
rechtstreekse relatie tussen consument en producent
herstelt?
“Absoluut: in ons model is er een veel directere relatie
tussen klant en producent. Het mooie daarvan is dat
je zo ook de relatie tussen lokale consumenten en
lokale boeren kunt herstellen. En dat is precies wat we
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Hoe werkt het?
		1. Download de Picnic-app

2. Bestel boodschappen
(voor 22.00 uur)

3. Consument ziet op app hoe

		

laat Picnic langskomt

4. Elektrisch busje bezorgt
producten aan huis

Picnic werkt niet met tijdslots (bijv. tussen 17.00
en 19.00 uur), maar hanteert een bus-systeem. De
klant heeft daardoor minder keuze in bezorgtijden,
maar hoeft ook minder lang thuis te blijven. Via de
boodschappenradar in de app ziet hij precies hoe
laat het busje voor de deur staat.
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de laatste decennia verloren zijn. Via Picnic kunnen
boeren prima lokale producten aan onze klanten
verkopen. Wij zeggen: als je hier in Utrecht een heel
mooi product hebt en je bent in staat om dat met
voldoende kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid aan
te bieden, waarom zouden wij daarvoor dan geen
platform kunnen zijn? Dat is een model waar normale
supermarkten grote moeite mee hebben – bij AH ligt
van Maastricht tot Groningen hetzelfde aanbod. Dat
betekent voor producenten feitelijk een heel beperkte
toegang tot de markt: als je niet bij AH of Jumbo in
het schap komt, dan is het haast niet mogelijk op
enige schaal iets te verkopen. Bij ons kan dat prima.”
Jullie groeien heel hard. Houden jullie rekening met
eventuele bottlenecks in die groei?
“In zoverre dat het stad voor stad moet, want het gaat
uiteindelijk wel om een fysieke keten die je alleen
maar stap voor stap kunt uitbouwen. Elke stad erbij
betekent nieuwe voertuigen, nieuwe orderpickers
in het magazijn en als het magazijn op een bepaald
moment vol is, ook weer een nieuw magazijn. We
kunnen kortom niet sneller groeien dan we logistiek
aankunnen. Er staan nu 20.000 mensen op de

“Picnic is een kans die
enorm is, maar die tegelijkertijd

wachtlijst – dat is wel een serieuze
bottleneck en die moet eerst weg.
Dus we openen ook niet in een
nieuwe stad voordat we die wachtlijst
flink hebben teruggebracht. Kortom: dit is
iets van de lange adem. Daarom past NPM Capital
ook zo goed bij ons: dat is een partij die gelooft in
ondernemerschap met een langetermijnvisie. Zij
beseffen dat Picnic een kans is die enorm is, maar die
tegelijkertijd wél tijd nodig heeft om tot wasdom te
komen. Dat moet je als investeerder wel aandurven,
met een jong bedrijf dat pas anderhalf jaar bestaat en
dat niet meer dan een beginnend succes heeft in een
aantal steden. Maar NPM heeft er goed naar gekeken
en gezegd: wij geloven in het model, en als het in vijf
steden kan werken, dan kan het in vijftig steden ook.”

wél tijd nodig heeft om tot

Tegen de winkelinfrastructuur van Jumbo en
AH is nauwelijks op te boksen. Geldt voor jullie
businessmodel niet dat het relatief eenvoudig te
kopiëren is?
“Dat lijkt me een misvatting. Het is echt heel
ingewikkeld om zo’n hele keten vanaf de tekentafel
opnieuw te ontwikkelen, inclusief een nieuw soort
voertuig dat nog niet bestond. Dus copycats zie ik niet
zo snel opduiken. Daarbij: in iedere stad waar wij al
zijn, is het nauwelijks lonend om zoiets nóg eens te

wasdom te komen”
beginnen. Voordat een ander ons model min of meer
gekopieerd heeft, zijn wij ook weer drie jaar verder…”
Waar willen jullie over pakweg vijf jaar staan?
“We hanteren geen echt strategisch groeipad: we
groeien zo hard als we kunnen. Maar om een idee te
geven: voordat Picnic startte was ongeveer 1 procent
van de supermarktomzet online. In de steden waar
we nu actief zijn is dat opgelopen tot 5 procent.
Kortom, we zijn daar vijf keer zo groot als voorheen
de hele markt was. En misschien wordt dat wel tien,
of twintig keer zo groot – ik weet het niet. Maar dat
er in de markt ruimte is voor onze propositie, dat mag
inmiddels wel duidelijk zijn. We blijven ons voorlopig
vooral concentreren op de basisdienstverlening om
alle boodschappen op tijd, tegen de laagste prijs bij
jou thuis te brengen. Dat is al heel wat. En als we dat
netjes doen, dan groeit het vanzelf.”

Bart Coopmans, managing director NPM Capital
“NPM investeert graag in ondernemingen
met technologisch grensverleggende business
modellen, zoals Picnic. Daar komt bij dat
Picnic, hoewel het een jonge onderneming
is, nu al beschikt over een uitermate sterk
managementteam. Een team dat in staat
is geweest een heel goed concept zeer
gedetailleerd uit te werken, en vooral te
bewijzen dat het echt werkt.

De onderneming staat nu voor een fase van
opschaling, en daarbij kan onze ervaring in
de snelle opschaling van andere technologisch
disruptieve bedrijven als Kramp, bol.com en
Fietsenwinkel.nl goed van pas komen. NPM
Capital gaat Picnic de komende jaren dan ook
zeer actief ondersteunen om heel hard door te
groeien.”
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Songdo, voluit Songdo
International Business
District, ligt 65 kilometer ten
zuidwesten van de ZuidKoreaanse hoofdstad Seoul.
Deze gloednieuwe, maar nog
goeddeels leegstaande
futuristische stad (er wonen
nu zo’n 90.000 inwoners) geldt
als de ‘slimste stad ter wereld’.
Overal in de stad monitoren
sensoren en camera’s 24/7
verkeersbewegingen,
luchtkwaliteit, energieverbruik
en andere menselijke
activiteiten. Iedere woning is
aangesloten op een centraal
afvalsysteem dat afval
rechtstreeks van de keukens
naar een ondergronds
verwerkingscentrum afzuigt
om daar te worden gesorteerd
en verwerkt. Informatie over
het OV is overal realtime
beschikbaar en er zijn op
vrijwel elke straathoek
oplaadstations voor
elektrische auto’s.
Dankzij deze en andere
technologie is de ZuidKoreaanse stad ook een van
de meest duurzame ter
wereld. Alle gebouwen zijn
vrijwel energieneutraal en de
stad is zo ontworpen dat de
fiets en het openbaar vervoer
de handigste vervoermiddelen
zijn. En daar komt nog eens
bij dat Songdo opvallend
groen is: maar liefst 40
procent van de grond is
gereserveerd voor parken.
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Echt weer
ergens
thuis zijn
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December 2016
opende de eerste vestiging van
Het Gastenhuis aan de historische
Vest in Dordrecht. Bijzonder aan
deze kleinschalige woonvorm
voor mensen met dementie is dat
de leiding in handen is van een
inwonend ‘zorgechtpaar’.
Ronald en Trudie Zwiers beten
het spits af en kijken terug op een
aantal hectische maanden. “Als
de familie zegt: ‘We laten vader
of moeder met een gerust hart
achter’, dan weet je dat je op de
goede weg zit.”
Alles in het monumentale
schoolgebouw ruikt nog nieuw. “De
renovatie is nog maar koud achter
de rug”, zegt Ronald Zwiers. Het
Gastenhuis in Dordrecht ligt, dat
moet gezegd, prachtig. Aan de
rand van de oude binnenstad,
met een terras aan het water. Dit
is de plek waar Ronald en Trudie
Zwiers de komende jaren leiding
gaan geven aan een team van
zorgverleners én verantwoordelijk
worden voor het wel en wee van
twintig mensen met dementie.

Trudie en Ronald Zwiers, zorgechtpaar bij
het Gastenhuis in Dordrecht

Op de oprechte openingsvraag
of ze weten waar ze aan zijn
begonnen, kijkt Trudie Zwiers
haar man kort aan. Dan lacht
ze en zegt: “Echt weten doen
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we het niet. Maar we hebben er
natuurlijk wel een idee bij. We
zijn uitgebreid gaan kijken bij
andere kleinschalige woonvormen
overal in het land, waarbij we veel
kritische vragen hebben gesteld.
En we hebben er natuurlijk ook
heel intensief over gesproken
met de initiatiefnemers van
Het Gastenhuis. We merkten
gaandeweg dat we wat betreft
onze visie op de invulling van de
zorg heel erg op één lijn zaten.
Dus op een zeker moment hebben
we de knoop durven doorhakken.”
Beiden hebben ze al een carrière
in de zorg achter de rug – hij
als manager in de thuiszorg, zij
als praktijkondersteuner bij een
huisartsenpraktijk. Ronald Zwiers:
“Vroeger deelde je ook wel dingen
met elkaar na de werkdag, maar
dat bleef toch min of meer abstract.
Nu zijn we niet alleen elkaars
partner, maar ook elkaars directe
collega. We werken de hele dag

‘We leggen veel
verantwoordelijkheid bij
de medewerkers zelf’
samen en we hebben dus moeten
uitvinden wat onze persoonlijke stijl
van werken is en welke activiteiten
het best bij de een of bij de ander
passen. Maar tot nu toe gaat het
eigenlijk heel goed.”
Scherp houden van het team
Trudie: “Een aantal zaken doen
we bewust altijd samen, zoals
de evaluatiegesprekken met de
familie, het teamoverleg en de
screening van nieuwe bewoners.
Ook alle sollicitatiegesprekken
hebben we gezamenlijk gevoerd.
Ronald is meer de manager, ik ben
meer de organisator – maar we
hebben, zo blijkt, meestal dezelfde
kijk op de zaken.”
De eerste drie maanden na de

opening in december 2016
omschrijft Ronald als hectisch.
“Er zijn weken geweest waarin
we het huis bijna niet uitkwamen,
zoveel was er nog te doen. Nu
wordt dat langzaamaan beter:
we kunnen nu ook gewoon
een avond of een weekend vrij
plannen.” Het zorgechtpaar wordt
ondersteund door een team van
gediplomeerde zorgprofessionals
dat verantwoordelijk is voor de
dagelijkse – en nachtelijke – gang
van zaken. Maar om feeling
te houden met het team en de
bewoners draaien zowel Ronald
als Trudie ook met regelmaat zelf
een dagdeel mee in de echte zorg.
Ronald: “Maar onze echte taak
als zorgechtpaar zie ik toch als

De Investment Manager: Paul Bisseling
“NPM Capital is als investeerder betrokken bij het platform voor
kleinschalige ouderenzorghuisvesting waarvan Het Gastenhuis
onderdeel is. Dit initiatief van Clasien Schakenraad en Annemieke
Bambach richt zich op mensen met dementie, met een nadruk op
persoonlijke aandacht en behoud van eigen regie. Met het oog op
de snelle vergrijzing van de maatschappij zou het verbeteren van de
ouderenzorg veel meer prioriteit moeten krijgen. Onderzoek heeft
aangetoond dat kleinschalige woonvoorzieningen de kwaliteit van
leven voor ouderen aanzienlijk verhogen. Partijen die hierin willen
voorzien en die in staat zijn kwaliteitszorg te realiseren op basis van
een professionele bedrijfsmatige aanpak, ondersteunen wij graag
voor de lange termijn.”
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het continu scherp houden van
het team en het bewaken van
de missie van Het Gastenhuis.
Goede kwaliteit van wonen in een
mooie, warme omgeving, maar
tegelijkertijd ook een hoge kwaliteit
van zorg en dienstverlening. Dat
staat als missie op papier en dat
proberen wij hier iedere dag waar
te maken.”
Tijd nodig om te resetten
De locatie op vijf minuten lopen
van de rand van de historische
binnenstad stelt het team in staat
om vrijwel dagelijks met een deel
van de bewoners naar buiten te
gaan voor een wandeling of een
bezoek aan de weekmarkt. “We
zitten hier op een unieke plek”,
zegt Trudie. “Mensen ervaren het
als een warme omgeving die rust
uitstraalt. Tegelijkertijd zitten we
midden in het leven. We horen
geregeld van familieleden dat ze
met een heel goed gevoel naar
huis gaan als ze op bezoek zijn
geweest.”
Ronald: “Natuurlijk merk je wel of
bewoners het wel of niet naar hun
zin hebben, maar als het gaat om
harde kwaliteitsmaatstaven kun je
dat eigenlijk alleen maar bij de
familie toetsen. En als die zegt:
‘We laten vader of moeder met
gerust hart bij jullie achter’, dan
weet je dat je op de goede weg
zit. Want uiteindelijk willen wij dat

Het Gastenhuis is een initiatief van Annemieke Bambach en Clasien
Schakenraad. Sinds 2013 vormen zij de tweekoppige directie van
deze innovatieve zorgformule. Annemieke kwam voor het eerst
in aanraking met de ouderenzorg toen zij bij Twynstra Gudde
werkzaam was als organisatieadviseur. Na vijf jaar maakte zij de
overstap naar ABN AMRO, waar zij onder meer als sectormanager
gezondheidszorg voor corporate clients werkte. In 2007 besloot ze
haar passie te volgen en de overstap naar de zorg te maken. Daar
leerde ze Clasien Schakenraad kennen als een doorgewinterde
ontwikkelaar van formules in de (thuis)zorgmarkt. Clasien werkte
steeds voor organisaties waar zowel zorg als ondernemerschap
aanwezig was, zoals het Rug Advies Centrum, waar ze in rap tempo
15 locaties opende.
In hun visie op zorg staan gastvrijheid, respect en eigen regie
(voor de klant) centraal. Clasien: “De zorgsector heeft zich zo dik in
regelgeving gewenteld, dat het voor mensen die zorg nodig hebben
vrijwel onmogelijk is geworden om er grip op te krijgen.” Beiden
zijn groot voorvechter van ondernemerschap in de zorg. Naar hun
overtuiging leidt dit tot keuzevrijheid voor klanten, en daarmee tot
betere en efficiëntere zorg.

onze bewoners echt weer ergens
thuis zijn.”
De aantrekkelijkheid van zowel het
gebouw als de omgeving maakt
ook dat zorgprofessionals graag
in dienst treden bij Het Gastenhuis.
Al helpt de wijze waarop we
de zorg inrichten ook mee”,
zegt Ronald. “We leggen
veel verantwoordelijkheid
bij de medewerkers
zelf. Het zijn per
slot van rekening
gediplomeerde vak
mensen die weten wat ze
doen. Het is overigens ook wel
gewoon hard werken: het is niet
dat wij hier bakken personeel
hebben: wij moeten het ook
maar doen met de ruimte die het

Het Gastenhuis groeit hard en opent
in 2018 haar elfde vestiging
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persoonsgebonden budget biedt.
Wél is het zo dat als medewerkers
afkomstig zijn uit de reguliere zorg,
ze enige tijd nodig hebben om te
resetten. Dat het bijvoorbeeld prima
is om even wat meer tijd te nemen
voor een bepaalde bewoner, of dat
wij ervoor kiezen om élke bewoner
élke dag te douchen. Dat wat
eigenlijk normaal zou moeten zijn,
moeten ze zich weer eigen maken.”
Zorgvraag zwaarder dan gedacht
Omdat de uitrol van het
Gastenhuis-platform nu snel vorm
krijgt, zijn er al diverse beoogde
zorgechtparen in Dordrecht komen
kijken om te proeven en te voelen
hoe het concept in de praktijk
uitpakt. Trudie: “Ik zeg er wel bij:
je moet je als zorgechtpaar een
locatie ook wel echt eigen maken.
Een Gastenhuis aan de rand van
een nieuwbouwwijk in Vleuten zal
een ander karakter hebben dan het
onze. Wij doen het hier, op deze
plek, op onze manier.”
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‘Je moet je als
zorgechtpaar een
locatie wel echt eigen
maken’
Een ander punt waar Ronald en
Trudie open over zijn in gesprekken
met andere zorgechtparen in spe
is de zwaarte van de zorgvraag.
“We constateren dat die zorgvraag
toch zwaarder is dan aanvankelijk
gedacht”, zegt Ronald. “Dat is het
gevolg van het regeringsbeleid
van het vorige kabinet: mensen
worden geacht zo lang mogelijk
thuis te blijven wonen, al dan niet
ondersteund door mantelzorgers.
Gevolg is dat als ze hier binnen
komen, dat per definitie later in het
dementeringsproces is. Je ziet dat
ook terug in de indicatiestelling:
een aantal jaar geleden kreeg je
met een lichtere vorm van dementie
dezelfde indicatiestelling als nu met
een zwaardere vorm.”

En toch: ondanks alle mentale
beperkingen die gepaard gaan
met dementie is er nog volop
menselijke interactie tussen de
bewoners en het team. “Mensen
vragen wel eens: krijg je nog wel
wat terug van de bewoners?”,
zegt Trudie. “Dan is mijn antwoord
altijd: ongelooflijk veel. Misschien
niet concreet in woorden, maar
gewoon in wat je ziet. Mensen
die ineens opfleuren omdat we
muziek opzetten, of die met een
lach van oor tot oor hun aardbeien
met slagroom opeten. Dat zijn de
momenten waarvoor je het doet en
waarop je beseft dat er verschil is
tussen zorg en kwaliteitszorg.”

Column

Waarom het irrationele
erg rationeel kan zijn

Ronald Giphart (1965)
is auteur. Naast vele
bestsellers schreef hij
het boek Hoe we dagelijks
misleid worden door ons
oeroude brein met
evolutionair psycholoog
Mark van Vugt

“Je tegenstanders
lopen altijd een
stap achter als ze
niet weten wat jij
gaat doen”

Deze editie van Capital Magazine gaat
deels over het nemen van rationele
beslissingen – en dat brengt mij meteen
bij een evolutionair moeilijk punt, want
het overgrote deel van onze ‘beslissingen’
is helemaal niet rationeel. Ons brein
heeft psychologische mechanismen die
dicteren welk voedsel we lekker vinden,
op welke potentiële partners we vallen,
welke leiders we volgen en wie we
kunnen vertrouwen. Deze mechanismen
heten instincten, omdat zij onbewust
ons gedrag, onze gevoelens en onze
beslissingen beïnvloeden.
Onze instincten laten zich leiden door
wat biologen stimuli noemen, oftewel
prikkels. We zien iemand met jeugdige
uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld een
fraaie torso of een gespierd lichaam) en
direct voelen we ons aangetrokken, of
we dat nu beslissen of niet. Hetzelfde
geldt voor een smeuïge reep chocola
of een beslagen glas koud bier op een
warme zomermiddag: we kunnen om
wat voor reden dan ook besluiten deze
niet te nuttigen, maar het verlangen zal
hevig zijn.
Een deel van ons zal prikkels kunnen
weerstaan, terwijl anderen eraan toe
geven. Er is een tak van wetenschap die
zich bezighoudt met het voorspellen van
gedragingen, zelfs als die onvoorspelbaar
zijn. Het onderzoek hiernaar kreeg in
de Tweede Wereldoorlog een enorme
boost. De geallieerden kwamen erachter
dat een bepaalde Duitse politicus op
zoek naar ‘Lebensraum’ zich volstrekt
niet hield aan conventies en gangbaar
gedrag. Dat gaf veel hoofdbrekens, want
hoe moesten zij zich wapenen tegen
iemand die zo grillig was?

kunnen nemen ontstond een wiskundig
model dat we inmiddels ‘de speltheorie’
noemen. Mensen maken bij het
nemen van beslissingen razendsnelle,
automatische afwegingen over wat
voor hen de beste optie is. Voorbeeld:
het merendeel van de mensen dat bij
een drukke verkeersader een rood
stoplicht treft zal het niet in zijn hoofd
halen dit gebod te negeren, vanwege
de kans op ongelukken, of postende
verkeersagenten. Toch zijn er altijd
een paar idioten die zich niets van een
verkeerslicht aantrekken. ’s Nachts, als
het veel minder druk is, zullen meer
mensen weloverwogen door rood
rijden, want de kans op ongelukken, en
op controle, is dan kleiner.
Je kunt voorspellingen doen over hoe
veel procent onder welke omstandigheid
wat doet. De speltheorie probeert
strategische beslissingen van (grillige)
leiders te doorgronden en te voorspellen.
Mede dankzij de speltheorie kon er
adequaat worden gehandeld toen in
1962 de Russische president Chroetsjov
kernwapens in Cuba wilde plaatsen.
Een ander bekend voorbeeld uit de
speltheorie is het ‘Prisoner’s Dillema’,
een spel waarbij twee gevangen elkaar
kunnen verraden of niet. Wat doe je als
je niet weet wat de ander gaat doen?
De speltheorie toont aan dat ‘onvoor
spelbaarheid’ een welgekozen rationele
strategie van leiders kan zijn. Je tegen
standers lopen altijd een stap achter als
zij niet weten wat jij gaat doen. Wie
zich – zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse
president Donald Trump – wezenloos
gedraagt, lokt bij anderen reacties uit die
uiteindelijk in zijn voordeel kunnen zijn.
Het irrationele kan dus erg rationeel zijn.

Om toch te kunnen voorspellen welke
beslissingen Duitsland eventueel zou
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Vanderlande is wereldwijd marktleider in logistieke procesautomatisering op luchthavens en van pakketdiensten
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De weg
naar wereldwijd
marktleiderschap
NPM Capital heeft maar liefst 29 jaar in het Veghelse Vanderlande
Industries geparticipeerd. Nu het bedrijf overgaat in Japanse handen,
is het tijd de balans op te maken. Tijdens het aandeelhouderschap
van NPM groeide Vanderlande uit tot marktleider op het gebied
van bagagetransportsystemen en pakketdiensten. “Ze gaven het
management de ruimte en rust om te doen waar het goed in is.”

Rein van der Lande

Een succesvolle onderneming met ont
luikende internationale ambities. Zo valt
het Veghelse bedrijf te kenmerken waar
NPM Capital in 1988 in participeert. De
onderneming staat er goed voor met een
keurige nettowinst van – omgerekend - 2,6
miljoen euro over dat jaar. Vanderlande
heeft net twee jaar daarvoor een belangrijke
opdracht binnengehaald: het leveren van de
bagageafhandeling op de nieuwe luchthaven
van München. Verdere expansie wacht, en
daarbij komt de steun van de nieuwe partner
goed van pas.
Nu, bijna 30 jaar later, stapt NPM uit en
laat het Vanderlande achter als wereldwijd
marktleider op het gebied van logistieke
procesautomatisering op luchthavens en van
pakketdiensten, en als een toonaangevend
leverancier voor distributiecentra. Meer dan
600 vliegvelden in de wereld gebruiken
inmiddels de systemen van Vanderlande,

evenals twaalf e-commercebedrijven die tot
de Europese top behoren. De nettowinst
vertwintigvoudigde in deze jaren tot bijna 49
miljoen euro.

“NPM gaf het management
rust door zich op de
achtergrond te houden”
De nieuwe eigenaar, Toyota Industries
Corporation, krijgt een gezond en innovatief
bedrijf in handen. Het Japanse bedrijf
biedt Vanderlande de mogelijkheid om
de komende jaren haar huidige groei te
continueren. De overname kon in alle rust en
tot tevredenheid van alle betrokken partijen
plaatsvinden.
Bij de vorige wisseling van eigenaar lag dat
wat anders, herinnert Rein van der Lande
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Van machinefabriek tot
wereldmarktleider
in bagagesystemen
1949

Oprichting Industrie- en Handelsonderneming
E.L. van der Lande, later Machinefabriek Van
der Lande. Start als handelsonderneming,
maar gaat al vrij snel over op het maken
en repareren van weefgetouwen. Ook volgt
de fabricage van producten geschikt voor
bulkvervoer, zoals olievaten

1963

Partnerschap met het Amerikaanse Rapistan en
het Britse Fenner. Nieuwe naam: Rapistan Lande

1978

Fenner verkoopt zijn aandelen in Rapistan
Lande aan moederbedrijf Rapistan

1979

Rapistan wordt verkocht aan Lear Siegler

1981

Eddie van der Lande draagt het algemeen
directeurschap over aan zoon Rein

1986

Rapistan Lande mag de bagageafhandeling
leveren voor het nieuwe vliegveld in München

1988

NPM stapt via een management buy-out
in Vanderlande en wordt voor 30 procent
eigenaar

1989

Veertigjarig jubileum. De naam wordt
Vanderlande Industries

1996

Akkoord met het Japanse Daifuku over de
gefaseerde verkoop van Vanderlande

1998

Einde samenwerking Daifuku. De aandelen
Vanderlande worden weer teruggekocht

2000

Bouw van pakketverdeelcentrum Worldport in
Louisville voor UPS. Vanderlande verzorgt het
immense pakketsorteersysteem

2016

Vanderlande boekt een recordomzet van
1,1 miljard euro

2017

Vanderlande Industries komt in handen van
Toyota Industries Corporation (TICO).
NPM stapt uit
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zich. Hij was als algemeen directeur destijds nauw
betrokken bij de gesprekken die gevoerd werden
met onder meer NPM Capital. Rein van der Lande
was de tweede generatie die aan het bewind kwam
van het van oorsprong familiebedrijf. Vader Eddie
van der Lande startte in 1949 een handelshuis en
later een machinefabriek, maar ging in 1963 een
samenwerking aan met de Amerikaanse partner
Rapistan, waarna Rapistan Lande ontstond
(zie tijdlijn).
Rapistan Lande kwam na wisselingen in eigenaar
schap eind jaren ’80 in handen van het Amerikaanse
private equity bedrijf Forstmann Little. “Wij waren
terecht bang dat we door hen samen met Rapistan
aan een concurrent zouden worden verkocht. Dat
zagen we niet zitten en dus hebben we gezegd dat
we dat niet wilden”, vertelt Van der Lande.
Scherp oog voor ontwikkelingen in de IT
Concrete ambities werden er destijds volgens
Van der Lande niet uitgesproken, maar het was
duidelijk dat NPM voor langere tijd in het bedrijf
zou participeren. “Het management kreeg de
mogelijkheid om te doen waar het goed in was.
En dat gaf ons weer de rust om door te kunnen
groeien.”
Mogelijkheden om te groeien waren er
namelijk genoeg in die tijd. De machinefabriek
uit de beginjaren had zich ontwikkeld
tot een producent en verwezenlijker van
geautomatiseerde transportsystemen voor onder
meer distributiecentra en pakketdiensten. Een
steeds belangrijker segment waren echter de
bagageafhandelingssystemen.
Vanderlande werd daarbij geholpen door de
ontwikkelingen in die tijd. Een bomaanslag op
een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse
Lockerbie zorgde ervoor dat de eisen ten
aanzien van de controle op ruimbagage
werden aangescherpt. Van der Lande: “De
controleprocessen moesten daardoor worden
aangepast. Er kwamen nieuwe machines om
bagage te controleren, X-ray-scanners, en deze
moesten geïntegreerd worden in het proces
van de bagageafhandeling. We hadden goed
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bestudeerd hoe je dit soort processen efficiënt
kon organiseren en wisten daarmee slim in te
springen op deze ontwikkeling.” Later volgden
de aangescherpte eisen voor bagage na de
aanslag op het New Yorkse World Trade Center
in 2001.

“Vanderlande groeit gestaag maar
niet constant”
Vanderlande was daarmee een van de eerste
partijen die het toenemende belang van IT
in geautomatiseerde systemen herkende
en hier ook al vroeg in investeerde. Van
der Lande: “Vergeet daarbij niet dat naast
de veiligheidseisen de gestegen volumes
eigenlijk nog belangrijker waren voor de vraag
naar slimme oplossingen op het gebied van
bagageafhandeling. In steeds meer delen van de
wereld kunnen mensen zich de laatste jaren een
vliegreis veroorloven.”
Deze externe ontwikkelingen veranderden ook
het bedrijfsprofiel van Vanderlande, zegt huidig
topman Remo Brunschwiler. “In plaats van dat
we luchthavens voorzien van transportbanden
of sorteermachines zijn we uitgegroeid tot een
bedrijf dat nadenkt over geïntegreerde systemen
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Overname
Vanderlande is op 18 mei 2017 in handen
gekomen van Toyota Industries Corporation
(TICO). NPM Capital had sinds 2009 een
meerderheidsbelang in het bedrijf. De raad
van bestuur en de ondernemingsraad van
Vanderlande hebben hun akkoord gegeven
aan de overname. De bedrijfsnaam en
-activiteiten worden als zelfstandige entiteit
voortgezet op de huidige locaties.
TICO is marktleider op het gebied van
heftruckfabricage. Het bedrijf boekte vorig
jaar een omzet van 16,8 miljard euro en er
werken ongeveer 51.500 mensen.
Bart Coopmans, Managing Director van
NPM Capital, over de overname:
“Nu Vanderlande nummer één is en met
een sterke orderportefeuille en uitstekende
vooruitzichten een toonaangevende
wereldwijde leverancier is in haar diverse
marktsegmenten, is het een logische stap
dat Vanderlande zich aansluit bij Toyota
Industries.”
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Vanderlande in cijfers
Omzet
> € 1,1 miljard

Medewerkers
> 5000

Actief
op ruim 600
vliegvelden

Sorteert
dagelijks
39 miljoen
pakketten

Vervoert
3,7 miljard
stuks bagage
per jaar
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voor het proces van het controleren van
bagage. Dat was nodig, want het aantal
wereldwijde vliegbewegingen is enorm
toegenomen en dit biedt nog een solide
basis om je bedrijfsvoering op te baseren.”
Ook volumegroei bij e-commerce en in
distributiecentra
Die volumegroei was begin deze eeuw
ook zichtbaar bij de pakketbezorging
en in distributiecentra. De opkomst van
e-commerce zorgt ervoor dat zaken als
kleding en elektronica in toenemende
mate via internet worden besteld. “De
enorme behoefte aan snelle afhandeling
betekent dat je de processen in een
orderverzamelmagazijn welhaast moet
automatiseren en mechaniseren”, zegt
Van der Lande.
Wederom vertaalt deze ontwikkeling
zich door in kansen voor Vanderlande
om met slimme oplossingen deze
processen te optimaliseren. Brunschwiler:
“Meer verzendingen betekent ook meer
pakketten die moeten worden verzameld,
verpakt, verzonden en in veel gevallen
ook weer teruggenomen. Op de meeste
terreinen biedt Vanderlande state-of-theart-oplossingen.”
Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwik
keling van de Worldport in Louisville (VS)
in 2000: het grootste verdeelcentrum
van pakketvervoerder UPS. De hub bij
het internationale vliegveld van Louisville
is in staat om 2,6 miljoen pakketten per
dag te verwerken. Vanderlande verzorgt
het pakketsorteersysteem en hielp de
laatste jaren om de verwerkingscapaciteit
te verdubbelen tot de huidige omvang
– terwijl er in het centrum gewoon werd
doorgewerkt.

“Wij zijn in feite een soort
ingenieursbureau geworden in
plaats van een maker van hardware.
We zijn nu een procesuitdenker”
Ook een derde markt waarop Vanderlande
actief is, de levensmiddelenindustrie,
veranderde de afgelopen vijftien jaar in
rap tempo. Wederom wist het bedrijf met
slimme oplossingen snel in te springen.
“Distributiecentra waar veel zaken nog
met de hand worden gedaan veranderen
snel in geautomatiseerde magazijnen”,
zegt Brunschwiler. “Klanten die online
bestellen plukken de vruchten van onze
technologie, waarmee in een steeds
sneller tempo steeds meer zaken kunnen
worden verzameld uit de magazijnen. Het
online bestellen van boodschappen zal de
komende jaren zeker toenemen, en dat
biedt ons ook weer kansen.”
Van maker van hardware tot
procesuitdenker
Al deze veranderingen op de
terreinen waarop Vanderlande actief
is, dwongen het bedrijf zich steeds
verder te ontwikkelen van fabrikant tot
IT-oplossingsontwikkelaar. “Externe
veranderingen hebben veel invloed gehad
op het interne bedrijf van Vanderlande”,
zegt Van der Lande. “Wij zijn in feite een
ingenieursbureau geworden in plaats van
een maker van hardware. We zijn nu een
procesuitdenker.”
“De vraag naar slimme software
oplossingen is de laatste jaren alleen
maar gegroeid, en daarmee de vraag naar
geïntegreerde systemen en natuurlijk het
onderhoud hiervan”, vult Brunschwiler
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aan. “De markten waarop we actief zijn
groeien en wij hebben onze kennis en kunde
op deze gebieden verder verbreed. Dat geldt
ook voor het personeel: ook zij hebben zich
steeds uitgebreider ontwikkeld en we hebben
talenten met specialistische kennis kunnen
aantrekken.”
De ontwikkelingen in de IT en het vroege
besef van het belang daarvan voor de groei
op de verschillende markten hebben ervoor
gezorgd dat het bedrijf inmiddels wereldwijd
op alle continenten actief is. Veertien van de
twintig grootste luchthavens ter wereld werken
inmiddels met bagageafhandelingssystemen van
de Veghelse onderneming.
Nieuwe fase
Met de overname door Toyota Industries breekt
voor Vanderlande een nieuwe fase aan in het
bestaan van het bedrijf. “De grootste uitdaging
is om duurzame winstgroei te realiseren”, zegt
Brunschwiler. “Hoe kunnen we groeien op een
gezonde manier, waarbij we blijven voldoen aan
de verwachtingen en aan de andere kant onze
leidende positie in de markt behouden?”
“Een journalist zei ooit: Vanderlande groeit
gestaag maar niet constant”, herinnert Van
der Lande zich. “Dat vond ik wel een heel
treffende omschrijving.” Daarbij was op de
achtergrond een belangrijke rol weggelegd voor
NPM Capital. “Zij zijn een van de facilitators
van het succes geweest. Door zich op de
achtergrond te houden en ons het vertrouwen
te geven, hebben ze ons naar een volgende
fase gebracht. NPM is altijd een fijne partner
geweest voor het management, juist omdat ze
het management de ruimte geven om te doen
waar het goed in is.”
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Eerste cradle-to-		
cradle transportband
Met de groei van de verwerkingsvolumes
groeide ook de vraag naar duurzame
oplossingen. Productie- en werkprocessen
moeten milieuvriendelijk gebeuren en het liefst
op basis van het cradle-to-cradle-principe, met
herwinbare grondstoffen. Ook bij Vanderlande
kwam het onderwerp nadrukkelijk op de
agenda te staan.
Ingenieurs van het bedrijf gingen meteen aan
de slag en ontwikkelden de BLUEVEYORtransportband, die bestaat uit materialen die
aan het eind van de levenscyclus volledig
kunnen worden teruggewonnen. Het was een
revolutionaire oplossing waarbij de pvc-beklede
banden werden vervangen door banden van
thermoplastisch polyester. De band is aan het
eind van de levensduur volledig te recyclen,
geheel in lijn met het c2c-gedachtegoed.
Vanderlande ontving zelfs een cradle-to-cradlecertificaat voor het duurzame product.
Niet alleen de transportband werd volgens
deze c2c-gedachte ontwikkeld; er is een
groene slag gemaakt binnen het gehele bedrijf.
Brunschwiler: “De duurzaamheidsgedachte
ligt aan de basis van elke keuze die we
tegenwoordig maken qua materialen en
productieprocessen. En we blijven onszelf
continu verbeteren. Er is inmiddels een
tweede BLUEVEYOR-generatie, waarbij we
aanpassingen hebben gedaan op basis van wat
we bij de BLUEVEYOR 1.0 hebben geleerd.”

Meer lezen over (voormalige) familiebedrijven?
Ga naar npm-capital.com/uitdagingen-in-hetfamiliebedrijf
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De belofte van de smart building:

productiever en gezonder
		
wonen
en
werken
40

In beginsel is een gebouw niet meer dan een schil van steen. Maar dat beeld kantelt snel. Meer
en meer worden gebouwen ook een schil van data, afkomstig van gebouwbeheersystemen die
zijn gekoppeld aan ICT-systemen en facilitaire bedrijfssystemen. Door deze ontwikkeling zal
het spel tussen belegger en ontwikkelaar, verhuurder en huurder in de toekomst anders worden
gespeeld, zegt Alexandra Boot, vastgoedadvocate en medeoprichter van het Blue Building
Institute. Vijf vragen over de toekomst van ‘smart buildings’.
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‘Je hebt straks productieve
1
gebouwen waarin iedereen graag
Wat moeten we verstaan
onder een smart building?
investeert, en ‘domme’ gebouwen
“Er is nog geen vaste definitie
van een smart building, maar op
waarin niemand meer wil werken
het moment dat een gebouw is
voorzien van geïntegreerde technologie
of wonen’
die je in staat stelt inzicht te krijgen in hoe dat
gebouw functioneert voor de gebruiker, zou ik het
zelf ‘smart’ willen noemen. Met welke beschikbare
technologie of welk type slimme verbindingen je dat
precies voor elkaar krijgt, is minder interessant: het
gaat erom dat je grip krijgt op een aantal parameters,
zoals het energieverbruik, de onderhoudskosten en
de facilitaire kosten. En dat op een zowel financieeltechnisch als juridisch verantwoorde wijze. Dat is waar
de meeste bedrijven nu op inzetten, en dat is voor
velen al lastig genoeg. Als advocate in de bouw- en
vastgoedwereld probeer ik mijn jarenlange ervaring
in het aanbestedings- en vastgoedrecht te vertalen
naar innovatieve contractvormen die helpen om zo’n
geïntegreerde aanpak ook echt te realiseren.”

2
Je hebt samen met Lara Muller het Blue 		
Building Institute opgericht. Met welk doel?
“In de VS heeft The International Well Building
Institute de zogeheten ‘Well Building Standard’
ontwikkeld, een certificeringssysteem waarin een
koppeling is gemaakt tussen vastgoed, HR en facility
management. Een dergelijke samenhang tussen de
vastgoed- en zorgsector proberen wij ook tot stand
te brengen, waarbij we hebben samengewerkt met
deskundigen uit de zorgsector en de vastgoedsector.
Uiteindelijk willen we gezonde omgevingen bouwen.
Wij denken dat door de toegankelijkheid van smart
data en de intrede van steeds betere meetsystemen
de vraag naar gezonde gebouwen zal toenemen. Niet
alleen vanuit de eigenaren en beleggers, maar juist
ook vanuit de gebruikers c.q. huurders. Dan kijk je
dus niet meer alleen naar het verlagen van kosten,
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maar ook naar het verhogen van de productiviteit
en het welbevinden van je meest kostbare asset: je
medewerkers.”

3

Het slimme gebouw van de toekomst is dus
vooral ook een comfortabel gebouw. Maar is
comfort wel meetbaar?

“Een aantal jaar geleden zijn Belgische ingenieurs
al begonnen om comfort inzichtelijk te maken, in
samenwerking met vijf Europese universiteiten en
met subsidie van de Europese Commissie, die het
belang van gezonde gebouwen ook onderschrijft. Het
punt is dat je zaken als geluid, licht, en temperatuur
wel kunt meten, maar dat dit helemaal niets zegt
over hoe de individuele gebruiker dat ervaart. Dat
heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van de
Comfortmeter. Dit is een online gebruikersenquête
op basis waarvan een gebouweigenaar of -beheerder
wetenschappelijk verantwoord en geobjectiveerd
maatregelen kan nemen die positief uitwerken op het
welbevinden van de gebruikers van dat gebouw.

‘Veel mensen kiezen als puntje
bij paaltje komt voor gemak, en
niet voor bescherming van hun
persoonsgegevens’
Dus ja, het is inmiddels mogelijk de subjectieve
welzijnsbeleving in een gebouw te meten – en dus
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ook te verbeteren. Dat is interessant omdat ik
verwacht dat we in de toekomst met dit soort
tools ook de vertaalslag kunnen maken naar een
productiviteitsscore van de eindgebruiker in het
gebouw. Je krijgt dan dus onderscheid tussen, zeg
maar, meer en minder productieve gebouwen.”

4
Wat betekent de opkomst van dat soort
‘productieve gebouwen’ in de praktijk?
“Het terugdringen van ziekteverzuim zien wij als
een universele opgave. Idealiter zouden werkgevers
bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering
voor hun medewerkers premiekorting kunnen
bedingen bij de zorgverzekeraar, omdat die
medewerkers in aantoonbaar ‘gezonde’ gebouwen
werken. Ofwel: op het moment dat je van alles
gaat meten en monitoren, krijg je ook een
andere business case en kun je anders naar je
vastgoed kijken. Ik denk ook dat de klassieke
contractvorming op basis van vierkante meters
straks deels zal worden vervangen door contracten
waarin ook heel andere KPI’s zijn vastgelegd,
zoals een bepaalde omzet of productiviteit, of een
internationaal vastgestelde meetscore op het gebied
van gezondheid of welbevinden. Dat is natuurlijk
ook voor beleggers actueel, want je hebt straks
productieve gebouwen waarin iedereen graag
investeert, en ‘domme’ gebouwen waarin niemand
meer wil werken of wonen.”

5

Er worden volop gebruikersdata gewonnen
in smart buildings. Hoe kijk jij daar
tegenaan vanuit het perspectief van
privacy?

“Heb je even? Hier kan ik een boek over schrijven.
Maar inderdaad, het verzamelen van data en het
delen van de informatie is inderdaad niet zonder
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Groen doet wonderen

90%

Gemiddeld brengen mensen
90% van
hun tijd
binnenshuis
door

€ 3.600

Volgens de
Nederlandse
onderzoekster
dr. ir. Philomena
Bluyssen van
TNO kan een slecht
binnenklimaat een bedrijf een productiviteitsverlies
opleveren van 3.600 euro per werknemer per jaar

Tapijtfabrikant Interface heeft wereldwijd onder
zoek laten doen naar de effecten van natuur op de
werkplek. Hieruit blijkt dat
werkplekken met natuurlijke
elementen zorgen voor 15%
meer welzijn, 15% hogere
creativiteit en 6% hogere
productiviteit

15%
43

Duurzaamheid & innovatie

44

Park 20|20 uit Hoofddorp is één van de eerste cradle-to-cradle
bedrijventerreinen en een ‘best practice’ van een duurzame werkomgeving
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juridische gevolgen. Wie is nu eigenlijk eigenaar van
alle verzamelde data, en mag iedereen zomaar data
verzamelen? Daarover is in ons vakgebied veel te doen.
Wat ikzelf vooral interessant vind, is dat technologie
ons nieuwe mogelijkheden biedt die er kennelijk toe
leiden dat we ons steeds minder zorgen maken over
de bescherming van onze privacy. Veel mensen kiezen
als puntje bij paaltje komt voor gemak, en niet voor
bescherming van hun persoonsgegevens.

Leiderschap & Governance
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mijn baas inzicht in waar ik wanneer ben. Het
praktische gevolg is dan wel: geen werkplek. Het valt
me op dat er eigenlijk heel weinig verzet is tegen
technologische ontwikkelingen – ze worden eerder
heel snel omarmd. Daarbij zijn dit soort bezwaren
cultuurgevoelig en veranderen de gedachten
daarover in de tijd. In Finland zijn er bijvoorbeeld
weinig bezwaren tegen een sms-informatiedienst
waarmee door iedereen het belastbaar inkomen van
willekeurige burgers kan worden opgevraagd. Het is
maar hoe je ertegenaan kijkt.”

Stel: jouw bedrijf introduceert morgen een smart
workplace solution app waarmee je heel handig via
je telefoon je flexibele werkplek kunt reserveren.
Je kunt zeggen: ik log niet in, want daarmee krijgt

Meer lezen over duurzame innovatie?
Lees dan verder via npm-capital.com/
innovatie-en-verduurzaming

Philip Smits, CEO Blauwhoed:
“Als we over smart buildings
spreken ligt de focus vaak op
kantoren. Dat is ook logisch,
omdat je daar doorgaans te maken hebt met één
eigenaar en met een specifieke groep gebruikers die
in dienst zijn van die eigenaar. Dat is gecompliceerder
in de woningbouw. Niettemin denken we bij
Blauwhoed volop na over mogelijkheden om
(toekomstige) bewoners te ontzorgen en comfort
te bieden door ook woningen meer ‘smart’ te
maken, bijvoorbeeld door het energieverbruik
beter inzichtelijk te maken. Dat doen we deels
met producten die er al zijn – denk aan slimme
thermostaten en slimme meters – deels ook
met nieuwe toepassingen die we als het ware
meeontwikkelen bij de ontwikkeling van de woning.
Een voorbeeld is een slimme deurbel, die detecteert of
er iemand voor de deur staat en daarvan een melding
geeft op je smartphone, of een voordeur die je keyless
kunt openen. Wat daarbij voor ons vooral belangrijk is,
is dat de gebruiker er meerwaarde in ziet.”

onontbeerlijk. Hoe we dat het beste kunnen
organiseren en waar de klant precies behoefte aan
heeft, is op dit moment nog een zoektocht. Tijdens
cocreatie-sessies proberen we die behoefte in kaart
te brengen: welke duurzaamheidselementen wilt u in
uw woning, wat bent u bereid daarvoor te betalen en
in hoeverre bent u bereid data met ons te delen?

“Er komt steeds meer aandacht
voor het gezondheidsaspect van
woningen”

Big data
“Het gebruik van big data in de woningbouw is
de volgende stap – daarvoor is schaalgrootte

Een andere ontwikkeling die we zien, is dat er
steeds meer aandacht gaat komen voor het
gezondheidsaspect van woningen. Het meten
en actief beïnvloeden van de binnenluchtkwaliteit
bijvoorbeeld is iets wat in de toekomst meer en meer
aandacht zal krijgen.Er kan al zoveel meer dan er nu
wordt toegepast. En dan niet zoals nu vaak nog met
technische producten, benaderd vanuit het aanbod
(met epc eisen ed) maar met echte waarde voor
bewoners.”
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De wereld van NPM
NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan
middelgrote tot grote ondernemingen met hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner
van ondernemers en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een
uitgebreid netwerk. Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken,
e-commerce en duurzaamheid wordt ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd.
Als actieve en betrokken aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, zolang de
afgesproken ontwikkelingsfase duurt en zover als die reikt. De flexibele investeringshorizon biedt
de ruimte om waarde te creëren en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor
familiebedrijven, in buy-outs en in buy & build-scenario’s.
NPM Capital heeft ruim 65 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. NPM participeert op dit
moment in 27 ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedings
industrie en offshore tot e-business en gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een
heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven management en een duurzame concurrentiepositie.

SHV
SHV is een privaat familiebedrijf dat een sterke positie nastreeft in een aantal operationele activiteiten en
specifieke investeringsactiviteiten. SHV, gevestigd in Nederland, is actief in 62 landen verspreid over alle
continenten, en heeft circa 60.000 werknemers. Het ondernemerschap van SHV wordt weerspiegeld in
een reeks van gedecentraliseerde activiteiten, actief op het vlak van energiedistributie (SHV Energy),
zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport (Mammoet), industriële dienstverle
ning (ERIKS) en dier- en visvoeding (Nutreco). Als investeerder is SHV betrokken bij de exploratie,
ontwikkeling en productie van olie en gas, voornamelijk in de Noordzee (Dyas) en in het verstrekken
van private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital). SHV investeert voor de lange termijn, om
bedrijven uit te bouwen en verder te ontwikkelen en diens klanten te voorzien van uitstekende produc
ten en diensten, die toegevoegde waarde leveren. Dit kan worden waargemaakt dankzij een team van
mensen die trots zijn om deel uit te maken van SHV.
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Geïnteresseerd
in de wereld
van NPM?
Ontvang Capital Magazine gratis
via capitalmagazine.nl
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Knap Krokant van Kwekkeboom.
Bitterballen uit de oven.

Kahmann Gallery

N

Capital #02 Capital #03

Bekijk het portfolio van de fotograaf via

Desert Pink
Lonneke van der Palen©
Courtesy:

de wereld van NPM

de wereld van NPM

Capital #05

de wereld van NPM

de wereld van NPM

Capital #06

Capital #07
#04

de wereld van NPM

the world of NPM

Capital #08
de wereld van NPM
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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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VAN BIG DATA NAAR BIG BUSINESS
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Je vindt ons in
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IEDEREEN AAN DE VEGETARISCHE BIEFSTUK
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Probeer nu gratis en doe mee
aan de grootste proeverij van Nederland
Ga naar kwekkeboom.nl voor de actievoorwaarden.

De economie van
De vergrijzing

Capital | #04 2014

Capital #03 2014

Capital #02 2013

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.
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van honger
in Benin
www.katakle.nl
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