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INNOVATIE

De stip op de horizon
De rode draad door deze editie van Capital Magazine is innovatie. Zoals blijkt uit de rondvraag die we deden bij
een viertal van onze participaties, is dit een kapstok waar je jassen van allerlei kleur en snit aan kunt ophangen.
Ofwel: wat innovatie is en wat het moet brengen hangt maar helemaal af van hoe je businessmodel eruitziet –
en in welke markt je opereert.
Toch zijn er wel een aantal zinnige dingen te zeggen over innovatie in het algemeen. Zo lichten we in het
hoofdartikel van deze editie de bekende ‘drie horizonnen van innovatie’ van McKinsey toe. Een interessant
model, dat helpt duiden waar we het over hebben als we over innovatie spreken.
Onze ervaring is dat de meeste bedrijven de eerste horizon – het domein van de incrementele innovatie,
ofwel verbeteringen, extensies, varianten en kostenbesparing – doorgaans heel goed weten te organiseren.
Bij de tweede horizon is meestal sprake van heel wat meer klemmen en voetangels. Dit is het domein van de
businessmodel-innovatie, ofwel het ontwikkelen en succesvol vercommercialiseren van nieuwe technologie,
al dan niet in nieuwe markten. En de derde horizon – het ontwikkelen van disruptieve, volledig nieuwe
businessmodellen – wordt in de Boardroom doorgaans wel herkend, maar dan vooral als een ‘stip op de
horizon’. Je weet waar je naartoe wilt – of moet – maar niet noodzakelijkerwijs hoe.

Samen
kunnen we
alle spierziekten
bij kinderen
verslaan

In onze visie draait het bij die derde horizon steeds vaker om digitalisering. Die digitalisering manifesteert zich
onder meer in nieuwe technologieën zoals AI en Machine Learning, maar ook in het veel meer geïntegreerd
raken van bestaande processen en platformen. En hoewel Joost Steins Bisschop in zijn bijdrage aan dit
magazine terecht opmerkt dat digitale transformatieprocessen ‘behoorlijk weerbarstig kunnen zijn’, is het onze
overtuiging dat elke onderneming die stap vroeg of laat moet zetten om te kunnen overleven.
Als investeerder proberen we onze participaties daarin maximaal te ondersteunen. Niet alleen omdat we erin
geloven, maar ook omdat het in ons DNA als langetermijninvesteerder zit. Het is onze strategische keuze om
met onze participaties een langjarig commitment aan te gaan, waarbij een visie op de toekomst past die verder ligt
dan drie, vier jaar. In die zin is het McKinsey-model een-op-een toepasbaar op onze aanpak voor investeren.
Het samen met onze participaties identificeren van die ‘stip op de horizon’ zien we, kortom, als een van onze
kerntaken als betrokken investeerder. Het vinden van een goede balans tussen aandacht voor de huidige (winst)
basis, toekomstige vernieuwing van de business én nadenken over ‘what’s next’ is namelijk niet eenvoudig. We
hopen daar met deze editie van Capital Magazine niettemin een bescheiden bijdrage aan te leveren.
Namens het Investment Team van NPM Capital
Bart Coopmans, Johan Terpstra, Rutger Ruigrok en Koos Kramer
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Over Ultimaker
Ultimaker is uitgegroeid van open
source project tot wereldwijd
marktleider in professionele
desktop 3D-printers. Het bedrijf
richt zich op het high-end segment
van de markt en bedient een
groot aantal zakelijke klanten en
onderwijsinstellingen. Sinds de
oprichting van het bedrijf in 2011
heeft Ultimaker een explosieve
groei doorgemaakt.
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De afgelopen tien jaar heeft de 3D-printer een explosieve ontwikkeling
doorgemaakt. De technologie maakt de fabricage mogelijk van objecten op maat
en op bestelling, zonder dat daarvoor een hele productielijn moet worden
opgetuigd. Grote industriële partijen zien dan ook steeds meer nieuwe
mogelijkheden. Siert Wijnia van Ultimaker spreekt van een ‘game changer’
die op termijn ons huidige productie- en distributieproces zal veranderen.

Opgericht
2011
NPM-participatie
Sinds 2017
Kantoren
Nederland, Verenigde
Staten en Singapore
Landen
Levert in 100 landen
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Hoe werkt 3D-printen?

‘‘3D-kunststofprinten sijpelt langzaam
maar zeker door in de industrie’’
Tot vermaak van de wachtende gast staan in de hal van
3D-printerfabrikant Ultimaker twee werkende 3D-printers op
een sokkel achter glas. Met adembenemende precisie printen
ze laagje voor laagje een sierobject in kleurige kunststof.
Het wachten is op Siert Wijnia, CTO en medeoprichter van
Ultimaker, die zich voor het gesprek vrij heeft gemaakt van
zijn zoveelste technical meeting die dag. “Even schakelen”,
zegt hij ter verontschuldiging – om vervolgens los te branden
over wat duidelijk zijn professionele passie is: de mogelijkheid
om in de toekomst lokaal te produceren voor lokaal gebruik,
op basis van ontwerpen die, net als bij muziek en media,
beschikbaar zijn via platform of netwerkdistributie.
“Noem het een ondernemersovertuiging”, zegt hij. “Maar
het systeem van massaproductie in lagelonenlanden en
wereldwijde distributie gaat in de toekomst zeker veranderen.
3D-printing is een geheide game changer, en we zien al veel
bedrijven de eerste stappen op dit gebied zetten.”
De 3D-printers van Ultimaker worden nu al vaak aangeschaft
door bedrijven die 3D-printing zien als een complementaire
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Innovatieve ontwikkelingen
in 3D-printing
Nieuwe toepassingen van bestaande
materialen: het 3D-printen van carbon plastics,
hout, leer, beton, nieuwe legeringen van
metaalpoeders, maar ook hergebruikte PETflessen en zelfs gemalen mosselschelpen.

Nieuwe structuren in materialen printen,
waardoor ze nieuwe eigenschappen krijgen.

4D-printing: 3D-geprinte objecten opnieuw
verwarmen en daarna vervormen, waardoor
structuren ontstaan die eerder niet mogelijk
waren.

techniek die van waarde kan zijn binnen specifieke schakels
van het ontwerp- en productieproces. “De gedachte is lang
geweest: 3D-printing gaat meteen hele productieprocessen
wegvagen”, zegt Wijnia. “Maar zo werkt dat niet. Als je kijkt
naar de levenscyclus van een product, dan heeft 3D-printing
nu de meeste toegevoegde waarde in de beginfase – zeg maar
de visuele en functionele prototypes – en in de eindfase, als het
product feitelijk niet meer wordt geproduceerd maar er wel
nog vraag is naar vervangingsonderdelen. Ook bij kleine series
voor functionele onderdelen begint de techniek nu toegepast
te worden bij een aantal van onze klanten. 3D-toepassing in
echte massaproductie zie je nu nog relatief weinig, maar ook
dat is een kwestie van tijd.”
Binnen twee dagen klaar
Dat laatste lijkt inderdaad het geval, gezien met name de
ontwikkelingen in 3D-metaalprinten. Spelers in deze specifieke
sector, zoals EOS en Desktop Metal, ontwikkelen in hoog
tempo nieuwe – zij het nog erg kostbare – 3D-metaalprinters
die vele malen sneller printen dan machines uit voorgaande
generaties.
Industriegigant GE print al enige tijd op grote schaal complexe
metalen motoronderdelen voor de vliegtuigindustrie en
ontwikkelt op dit moment een printer die ook grotere
onderdelen in massaoplage kan produceren. Minstens zo
interessant: onderzoekers van het Lawrence Livermore National
Laboratory kondigden vorig jaar aan een 3D-printmethode
voor het maken van roestvrijstalen onderdelen te hebben
ontwikkeld die twee keer zo sterk zijn als traditioneel
vervaardigde onderdelen.
Maar ook 3D-kunststofprinten sijpelt langzaam maar zeker
door in de industrie. Vooralsnog niet in de vorm van
(onderdelen van) producten, maar wel voor de productie
van ‘tooling’ voor assemblage. Wijnia: “Autofabrikant
Volkswagen gebruikt onze printers bijvoorbeeld om een
plastic beschermkapje te printen dat de velg beschermt bij
het indraaien van de wielbouten. Zoiets moest vroeger in
kleine oplage speciaal geproduceerd worden, met tien weken
levertijd tegen hoge kosten. Nu kost het nog een paar euro aan
materiaal en is het binnen twee dagen klaar.”

Er bestaan wereldwijd meerdere 3D-printtechnieken,
waarvan Fused Filament Fabrication (FFF) de meest
toegepaste is. Bij FFF wordt een 3D-object opgebouwd
door laagjes materiaal aan elkaar te smelten (‘additive
manufacturing’).
Stap 1: smelten
Materiaal wordt in draadvorm - het zogeheten filament vanaf een spoel aan de printer gevoerd en verhit, waardoor
het smelt.
Stap 2: persen
Vervolgens wordt het gesmolten materiaal uit de printkop
geperst (extrusie). Software in de printer bepaalt waar
de printkop zich bevindt, en daarmee
waar en met welke snelheid en druk het
gesmolten materiaal terechtkomt.

Parallel aan het ontwikkelen van steeds veelzijdigere en
snellere printers werkt Ultimaker dus aan wat Wijnia de
‘adoptie’ van de 3D-printtechnologie noemt. “We zijn steeds
op zoek naar nieuwe cases die de waarde van 3D-printen naar
boven brengen”, zegt hij. “De fase van de koudwatervrees
zijn we wel voorbij, maar klanten blijven kritisch of het
rekensommetje klopt. Het is aan ons om te zorgen dat we
prijstechnisch en kwalitatief concurrerende alternatieven voor
bestaande technieken ontwikkelen. Dat doen we onder meer
door zoveel mogelijk kennis in de printer te stoppen, zodat
de klant die probleemloos kan gebruiken. Want wat in het lab
kan is leuk, maar voor ons krijgt het pas waarde als er echt een
bruikbare toepassing voor wordt ontwikkeld en de technologie
in de workflow wordt opgenomen.”


De industrie gebruikt tot wel 80.000 verschillende soorten
kunststof, elk met specifieke toepassingen. “Dat is voor ons een
enorme uitdaging”, zegt Wijnia. “Onze machines gebruiken
kunststofdraad (‘filament’ – zie kader: Hoe werkt 3D-printen?)
maar wij kunnen onmogelijk tienduizenden verschillende
rolletjes filament op voorraad leggen. We lossen dit op door
voor de diverse kunststofproducenten een aparte softwaretool
te ontwikkelen, die hen in staat stelt de printerinstellingen
zodanig te ‘tunen’ dat hun eigen materiaal optimaal bruikbaar
is voor onze machines. Daarmee kunnen zij vervolgens hun
eindklanten beter bedienen en kunnen zij meer en nieuwe
applicaties openen.”
Bloed, zweet en tranen
Juist bij het bedenken van dit soort oplossingen komt veel
innovatie kijken, zegt Wijnia. “Een goed idee hebben is niet zo
moeilijk. Maar het brengen van een oplossing naar de markt
die werkelijk waarde heeft, dat is bloed, zweet en tranen en
misschien nog wel méér innovatie dan het hebben van het
idee. Het is ook echt een dynamisch proces – innovatie is nooit
een complete oplossing op een presenteerblaadje aanbieden.
De klant heeft een doel en er zijn meerdere wegen om daar te
komen. Dan is het samen zoeken hoe je dat zo goed mogelijk
voor elkaar krijgt.”

Siert Wijnia
Functie
Cofounder & CTO Ultimaker
Was
Labmanager bij Protospace
Opleiding
Mechanical Engineering, Universiteit Twente
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Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie
van innovatie niet zo eenduidig. Vernieuwing kan technologisch zijn, maar
ook strategisch of sociaal. Ze kan incrementeel zijn, maar ook radicaal
of disruptief. Maar hoe innovatie ook vorm krijgt, zonder te voldoen aan
een aantal essentiële randvoorwaarden kunnen organisaties zichzelf niet
vernieuwen. “Je moet je bestaande business efficiënt kunnen managen om
ruimte te hebben om te experimenteren en te exploreren.”

In Aard Groen’s werkkamer op Zernike
Campus staat een kleine transistorradio. Niets
bijzonders, maar wel voor de hoogleraar
Entrepreneurship and Valorisation aan de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen. “De opkomst van
de transistortechnologie is een schoolvoorbeeld
van hoe innovatie werkt”, zegt hij. “Op het
moment dat de eerste transistorradio’s op de
markt kwamen, waren buizenradio’s dominant.
Ze waren technologisch superieur, klonken beter
en waren betrouwbaarder.
Maar transistoren hebben één voordeel: ze
zijn klein en kunnen met weinig energie
toe. En dus konden radio’s ineens draagbaar
worden gemaakt, of ingebouwd worden in
auto’s. Die voordelen waren zó overweldigend

“Je moet kunnen
accepteren dat innovatie
niet voorspelbaar en niet
bestuurbaar is”

10

Familiebedrijf

dat het merendeel van de Amerikaanse
radioproducenten een paar jaar later failliet was.
General Electric en Philips zijn voorbeelden
van innovatieve bedrijven die wél op tijd
wisten in te stappen. Zij bouwden mede de
transistortechnologie uit tot wat ze vandaag is.”
Groen promoveerde zelf op het onderwerp
adoptie van innovatie in mkb-bedrijven.
“Innovatie wordt nogal snel geassocieerd met
het ‘in huis’ creëren van nieuwe producten of
diensten”, zegt hij. “Maar het kunnen adopteren
van nieuwe vindingen die elders gedaan zijn
is minstens zo belangrijk voor organisaties. De
centrale vraag in mijn proefschrift was: hoe
komt het dat het ene bedrijf sneller nieuwe
ontwikkelingen omarmt dan het andere?”
Voor het antwoord op die vraag moeten
we volgens de hoogleraar kijken naar de
aanwezigheid van vier ‘kapitaaldimensies’ in de
organisatie.
Groen: “De eerste dimensie is een gedegen
strategisch proces. Dus niet een businessplannetje
in de la, maar echte, heldere doelen die geregeld
worden geëvalueerd en bijgesteld. De tweede
dimensie is kennis. Hoe hoger het kennisniveau
in de organisatie, hoe sneller innovaties
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DE 3 HORIZONNEN VAN INNOVATIE
Een veelgebruikt model bij het structureren van

Activiteiten in H3 daarentegen zijn zeer onzeker,

innovatie is het 3-horizonnenmodel, oorspronkelijk

kennen veel risico en worden pas op langere termijn

gelanceerd door McKinsey in 2009. In dit model

concreet. H2 zit daar precies tussenin. Wie alleen

wordt kennis van technologie (x-as) afgezet tegen

focust op H1, wordt onvermijdelijk ingehaald door

kennis van de markt (y-as).

een nieuwe werkelijkheid (H2). Wie te veel focust op
een te verre toekomst (H3) loopt het risico de huidige

1 De eerste horizon (H1) ontstaat als een bedrijf

(winst)basis (H1) te verwaarlozen.

zowel goed bekend is met de technologie als

omarmd worden. De derde dimensie is de
netwerkdimensie. Ofwel: bij hoeveel andere
partijen die in je waardeketen wat voorstellen
én de daarbij behorende netwerken ben je
aangesloten? En hoe goed maak je daar gebruik
van?
Dit is voor innovatie echt cruciaal: zonder
goede integratie in netwerken mis je de input
van toeleveranciers en kennisinstellingen,
bouw je geen relatie op met overheden die
vergunningen moeten afgeven en krijg je ook
geen geld van investeerders, want die vinden
solozeilen een riskante hobby. De vierde
dimensie, tot slot, is efficiency. Je moet je
bestaande business efficiënt kunnen managen
om de financiële ruimte te hebben om te
experimenteren en te exploreren.”
Ecosystemen van kleine en grote bedrijven
De aanwezigheid van (en interactie tussen)
strategisch, cultureel, sociaal en economisch

“De spanning in innovatie
komt juist door kennis te
nemen van oplossingen uit
andere gebieden”
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kapitaal zijn voor Groen de onmisbare
randvoorwaarden om tot innovatie te komen –
of die nu binnen de eigen organisatie tot stand
komt of wordt geïmporteerd. Schaalgrootte
speelt daarbij veel minder een rol, zegt hij.
“Mijn promotor Bart Nooteboom (emeritus
hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen –
red.) schreef in de jaren negentig dat er geen
ideale schaalgrootte voor innovatie is, maar
dat onder bepaalde omstandigheden MKBbedrijven het beter doen en onder andere
omstandigheden het grootbedrijf. Soms is
flexibiliteit en adaptatievermogen een bepalend
voordeel, soms het feit dat je in staat bent om
langdurige ontwikkeltrajecten te financieren”,
aldus Groen. “Vandaar dat veel innovatie
ontstaat in zogenaamde ecosystemen van
kleine én grote bedrijven. Waarmee het belang
van de netwerkdimensie nog maar weer eens
onderstreept wordt.”

de markt. Dit is het domein van de incrementele

Volgens McKinsey moeten organisaties zich

innovatie, ofwel verbeteringen, extensies,

daarom met alle drie de horizonnen tegelijkertijd

varianten en kostenbesparing. Dit heet ook wel

bezighouden, maar niet met dezelfde intensiteit.

procesinnovatie.

Hoewel dit per organisatie kan verschillen, beveelt
het consultantbureau aan om het ontwikkelings-/

2 De tweede horizon (H2) ontstaat als een bedrijf

innovatie-/projectenbudget in een verhouding 70%

aan de slag gaat met voor dat bedrijf nieuwe

-20% -10% te verdelen over de drie horizonnen.

technologie, of als een bedrijf nieuwe markten

Op die manier concurreren projecten om resources

betreedt. Dit heet ook wel businessmodel-

(geld, mensen, materialen etc.) binnen hun eigen

innovatie.

horizon, en wordt voorkomen dat een H1-project
concurreert met een H3-project (dat dan nog maar

3 Bij de derde horizon (H3) is sprake van nieuwe

weinig kans maakt uitgevoerd te worden). Bovendien

technologie die (relatief) nieuw is voor de hele

verschilt de benodigde mindset per horizon. Draait

wereld, waarbij bovendien vaak sprake is van

het in H1 vooral om analytische vaardigheden, in

volledig nieuwe markten. Hier is sprake van

H2 en H3 is eerder behoefte aan een explorerende

disruptieve, volledig nieuwe businessmodellen.

mindset met een creatief voorstellingsvermogen.
Dat vergt andere capaciteiten, vaardigheden en

Activiteiten in H1 kennen een hoge mate van

achtergronden.

zekerheid, een lage mate van risico en worden
binnen een relatief korte tijd opgeleverd.

Net als Groen benadrukt ook Jeff Gaspersz,
hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business
Universiteit, het belang van netwerken voor
innovatie. Hij vindt dat ondernemingen ook
klanten en ondernemers van buiten moeten
betrekken bij het proces van het zoeken naar
innovatiekansen. “Nodig ondernemers uit
andere sectoren uit om een verhaal te houden
over hoe zij hun innovatieambities realiseren.
En dan nadrukkelijk niet uit je eigen vakgebied
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INNOVATIE IN SOORTEN
EN MATEN
Technologische innovatie
Productinnovatie: de Senseo
(de koffiezetmachine opnieuw uitgevonden)

of sector: de spanning
in innovatie komt juist door
kruisbestuiving en door kennis te nemen van
oplossingen uit andere gebieden.”
Zo heeft volgens Gaspersz het Oogziekenhuis
Rotterdam veel geleerd van KLM. “Ze hebben
een systeem ontwikkeld voor het maken van
afspraken op de polikliniek dat is afgekeken
van het systeem van KLM voor het boeken
van vliegtuigstoelen. Dat heeft geleid tot een
sterke afname van de wachttijden”, vertelt hij.
“Ook de schoonmaak van de operatiekamers
gebeurt sneller door het gebruik van logistieke
processen die de luchtvaart gebruikt bij het
snel schoonmaken van vliegtuigen. Dus
goede ideeën en oplossingen kunnen uit een
onverwachte hoek komen. Het is belangrijk
dat organisaties zich daarvoor openstellen en
blijven leren van innoverende bedrijven uit
andere sectoren.”
Kruisbestuiving
Voor Groen en Gaspersz is innovatie
overigens onlosmakelijk verbonden met
ondernemerschap. Groen: “Echte innovatie
houdt in: kunnen dealen met onzekerheid.
Dat is wat anders dan risico’s nemen, want die
zijn berekenbaar. Onzekerheid is dat niet, en

14

daar kan, wil of durft lang niet iedereen mee
om te gaan. Dat is voor mij het domein van de
ondernemers. Je moet kunnen accepteren dat
innovatie niet voorspelbaar en niet bestuurbaar
is, hooguit beïnvloedbaar door voor de juiste
randvoorwaarden te zorgen.”
Voor Gaspersz is vooral cruciaal dat de hele
organisatie wordt betrokken bij innovatie.
Hij zegt: “Als je innovatie klassiek definieert
als ‘het ontwikkelen van nieuwe producten,
processen en diensten voor het toevoegen van
waarde voor de klanten’, dan spreek je een
groot deel van de organisatie niet aan. Want
de afdeling inkoop zal zeggen: ‘Wij zijn er niet
voor nieuwe producten en diensten’. De HRmedewerker? Die zal zeggen: Ik zit hier voor
de medewerkers, niet voor nieuwe producten.
Finance? Idem dito. Terwijl juist ook op deze
afdelingen veel innovatiekracht aanwezig kan
zijn.
Definieer daarom innovatie simpelweg als
nieuwe waarde toevoegen in je werk en met
je werk. In elke functie kun je dat realiseren.
Vertel medewerkers dat ze twee banen hebben
in het bedrijf. De eerste baan is hetgeen
waarvoor ze zijn aangenomen en wat in hun
arbeidsovereenkomst staat. De tweede is
‘innoveerder’ zijn in je functie. Want innoveren
is een taak van iedereen in de organisatie.”




Procesinnovatie: de 3D-printer



(vervanger van processen als frezen en spuitgieten)

I ncrementele innovatie
Stapsgewijze verbeteringen: Volkswagen Golf (elke generatie iets geavanceerder)

R adicale innovatie
Een totaal nieuw concept: het vliegtuig van de
gebroeders Wright, maar ook Uber


Een totaal nieuwe marktbenadering: pc’s van Dell (die als



eerste hardwareleverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker



verkocht in plaats van via een distributie- en resellerkanaal)

Sociale innovatie
Anders leidinggeven, anders organiseren, anders werken en samenwerken: de celfilosofie
van Eckart Wintzen (die zijn IT-dienstverlener BSO opdeelde in diverse, volledig
zelfstandige eenheden)
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Meer technologie in het veld
HAK is een toonaangevende fabrikant van groenten en
peulvruchten en is in 65 jaar uitgegroeid tot één van de
grootste spelers op de Noord-Europese markt. Met name
de laatste jaren zet de onderneming sterk in op innovatie,
onder meer door de ontwikkeling van nieuwe koelverse
productconcepten op basis van groenten en peulvruchten.
Onlangs investeerde het bedrijf in een state-of-the-artfabriek voor de productie van stazakken – een verpakking
die meer aansluit bij de wensen van de moderne
consument. Timo Hoogeboom, CEO HAK:
1. Nieuwe technologieën
“Op de korte tot middellange termijn voorzie ik drie
belangrijke ontwikkelingen. Om te beginnen zal de
conserveringstechnologie zich verder ontwikkelen.
Versproducten worden langer houdbaar, houdbare
producten worden korter houdbaar, maar krijgen veel meer
de beleving en de smaak van vers. Die beweging is bij ons
al gaande in de transitie van glazen potten naar stazakken,
en dat is nog maar een eerste stap. Hetzelfde geldt voor de
ontwikkelingen op het gebied van verpakkingstechnologie.
Wat nu nog plastic is, zal snel recyclebaar en op termijn
biologisch afbreekbaar kunststof worden.

Leiderschap & Governance

Familiebedrijf

“Vertical farming zal op een
zeker moment een rendabel
businessmodel worden”
Marketing wordt veel meer performance based, waarbij
creatie, executie en uitgeven gebundeld zijn bij individuele
media-communicatiebureaus. Ook zal een groeiend deel
van onze omzet gegenereerd worden door Amazon-achtige
partijen en app-based buying – denk aan Picnic.
3. Innovatie in het veld
Op de wat langere termijn denk ik dat nieuwe
technologieën ook het aanzicht van de teeltsector sterk
gaan veranderen. Op dit moment wordt er wereldwijd
geëxperimenteerd met vertical farming, ofwel het telen van
gewassen in hoogbouw in stedelijke agglomeraties. Dat is
nu nog niet rendabel, maar als de verstedelijking doorzet
en grond voor landbouw duurder wordt, zal dat op een
zeker moment een aantrekkelijk businessmodel worden.
Tot die tijd zullen we ook steeds meer technologie in het
veld gaan zien – oogstrobots, drones, sensoren. Naarmate
gewasbescherming met chemicaliën verder onder druk
komt te staan, zal nieuwe technologie worden gebruikt om
de groeicondities van gewassen te optimaliseren.”

2. Big data
Aan het andere eind van het spectrum – marketing en
verkoop – gaat big data de grote gamechanger worden.

Timo Hoogeboom
Functie
CEO HAK
Actief in
Groenten en peulvruchten
NPM-participatie
Sinds 2005
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Dirk Smulders
Functie
CEO Dieseko Group
Actief in
Hydraulische machines voor de funderingsindustrie
NPM-participatie
Sinds 2013

Preventief onderhoud
Dieseko Group is wereldwijd marktleider in hydraulische
machines voor de funderingsindustrie. De onderneming
uit Sliedrecht ontwikkelt en produceert hydraulische
trilblokken, aggregaten en hei- en boorstellingen die
worden gebruikt om damwanden, buizen en andere
elementen in de grond te plaatsen. Dieseko verkoopt en
verhuurt haar machines onder diverse internationale
labels. De productontwikkeling vindt echter in Nederland
plaats. Dirk Smulders, CEO Dieseko Group:
1. Trillingstechniek
“Een belangrijke toekomstige innovatie is gebaseerd op een
trillingstechniek die we reeds ontwikkeld hebben. Met deze
Resonance Free-techniek kunnen buizen, damwanden en
andere profielen worden gefundeerd met nog maar heel
weinig trillingen in de grond. Dit zien wij als de ideale
techniek voor groeiende markten waar nu nog geheid
wordt, zoals het plaatsen van offshore windmolens. Door
te trillen gaat het een stuk sneller en kan je dus goedkoper
windmolens plaatsen. Bovendien komen er bij het klassieke
heien heel veel geluidsgolven vrij die schadelijk zijn voor
het leven in de zee. Trillen geeft nauwelijks geluidsoverlast.
2. Grensoverschrijdende funderingstechnologie
Voor nog uitdagendere situaties werken wij nu met een
partner aan een funderingstechnologie die profielen in
kan brengen zonder überhaupt de grond in beweging te
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brengen. Dit is bijvoorbeeld essentieel als je wilt funderen
bij gasleidingen of tankopslagen, of in de buurt van zeer
oude gebouwen – denk aan de Noord-Zuidlijn. Bovendien
is deze techniek zeer energiezuinig omdat met minimale
energie het profiel in eigen trilling wordt gebracht.
3. Slim combineren van data
Een andere belangrijke ontwikkeling betreft big data. Veel
van ons trillings-equipment bevat ‘condition monitoring
techniek’. Daarmee kunnen we niet alleen monitoren waar
ons equipment wereldwijd staat, maar ook hoeveel energie
er verbruikt wordt en wat de conditie is van het equipment
zodat we preventief onderhoud kunnen uitvoeren. Die
data gebruiken we nu vooral om de operations ter plekke
te optimaliseren. Maar door al die data slim te combineren
kunnen we daar in de toekomst ook heel andere dingen
mee. Big data kunnen ons bijvoorbeeld vertellen hoe onze
toekomstige rental fleet eruit zou moeten zien, of hoe we
klanten nog beter kunnen bedienen.”

Duurzaamheid & Innovatie

Efficiëntere aansturing supplychain
Suitsupply is een snelgroeiend Nederlands kleding
merk, opgericht in 1999 door Fokke de Jong, de
huidige CEO. Hoewel het zwaartepunt ligt op formele
herenkleding zoals maatpakken en overhemden, heeft
de onderneming sinds kort ook een vrouwenlijn.
Het bedrijf is actief in de hele waardeketen, van
ontwerp, sourcing en productie tot de verkoop aan
consumenten. Uniek aan het Suitsupply-concept is de
sterke integratie van fysieke winkels op A-locaties en
de ‘smart’ online webshop. Fokke de Jong:
1. RFID-chip
“Suitsupply is al heel vroeg begonnen met de
combinatie van online en offline winkels. Die twee
werelden zullen in de toekomst nog meer naar elkaar
toegroeien en technologie is daarin de belangrijkste
driver. Nu al zijn onze producten voorzien van een
RFID-chip, zodat we exact kunnen zien welke voorraad
aanwezig is in welke winkel en of een artikel dat een
klant besteld heeft inderdaad leverbaar is. Die techniek
biedt echter veel meer mogelijkheden dan alleen het
optimaliseren van de interne logistiek.
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het winkelwagentje en de wishlist, ook een klantunieke
online ‘fitting room’ aan te bieden. Daar kun je als
klant items alvast ‘klaar hangen’ en desgewenst ook de
verkoper uitzoeken waarmee je een persoonlijke band
hebt. Wij zorgen er vervolgens voor dat op het moment
dat je in de winkel komt die items er ook daadwerkelijk
zijn en die favoriete verkoper voor je beschikbaar is.
3. Blockchain
Ik verwacht ook veel van blockchain-achtige technolo
gieën die de aansturing van de totale supply chain nog
efficiënter en accurater zullen maken, op basis van data
en producten die zichzelf ‘kenbaar’ maken in die keten.
In de toekomst zal de klant elk item helemaal kunnen
volgen en betrouwbare en accurate informatie kunnen
krijgen over de CSR-footprint. Belangrijk, want één van
de strategische pijlers waar we Suitsupply op bouwen is
sustainable craftmanship - ofwel: made in a way we’re proud of.”

2. Vergaande customer journeys
Zo experimenteren we nu met nieuwe customer
journeys. Bijvoorbeeld om naast de bekende opties als

Fokke de Jong
Functie
Oprichter en CEO Suitsupply

“Funderen kan straks zonder
de grond in beweging te
brengen”

Actief in
Ontwerp, productie & verkoop formele kleding
NPM-participatie
Sinds 2017
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Nieuwe rol in de keten
Kramp is leverancier van onderdelen en technische
services voor bedrijven in de landbouw, tuin- &
parkbranche, het grondverzet en de toeleveringsindustrie.
Via de webshop van Kramp kunnen dealers kiezen uit een
assortiment van meer dan vijfhonderdduizend producten
die de volgende dag bezorgd worden. Kramp heeft 21
vestigingen in 19 landen en ruim 2600 medewerkers en
geldt als een van de modernste spelers in de logistieke
sector. Eddie Perdok, CEO Kramp:
1. IoT-sensoren
“Kramp levert Europawijd onderdelen aan werkplaatsen
waar tractoren en landbouwmachines worden gerepareerd.
Een nieuwe ontwikkeling is dat steeds meer machines
en onderdelen worden voorzien van Internet-of-Things
(IoT)-sensoren, waardoor je online inzicht krijgt in zaken
als werkbelasting en slijtage. Dat maakt op termijn predictive
maintenance mogelijk. In plaats van dat de werkplaats
onderdelen bestelt nadat de machine binnen is, gaan wij
straks de werkplaats inseinen welke onderdelen vervangen
moeten worden nog vóórdat de machine binnen is. Dat
betekent voor ons ook een nieuwe rol in de keten, van sec
leverancier van onderdelen naar ‘maintenance warden’.
2. Parts recognition
Een andere innovatieve ontwikkeling is parts recognition.
Klanten kunnen gewoon een onderdeel scannen met hun

“Bij de bezorging van kleine
items kunnen drones een
rol spelen”
mobiele telefoon en de software herkent zelf om welk
item het gaat en zet dit op je bestellijst. Dit zijn typisch
AI-gedreven ontwikkelingen waaraan we volop werken in
onze Kramp Hub in Utrecht.
3. Warehouse automation
De ontwikkelingen op het gebied van warehouse automation
en robotisering zullen de komende vijf tot tien jaar
zonder twijfel een verdere vlucht nemen. Recentelijk
hebben we twee van onze distributiecentra bijna volledig
geautomatiseerd – een investering van 30 miljoen euro.
Daarmee maken we ons logistieke model ook veel beter
schaalbaar.
4. Drones
Op langere termijn zal er wellicht ook sprake zijn van
nieuwe distributiemodellen op basis van drones. Omdat
het onze ambitie is om alles te kunnen leveren wat een
monteur maar nodig zou kunnen hebben, hebben we meer
dan 500.000 verschillende onderdelen op voorraad. Daarvan
kan een deel niet met drones vervoerd worden omdat ze te
zwaar of te volumineus zijn. Maar kleinere items zouden
in de toekomst wellicht bijna realtime bezorgd kunnen
worden.”


Kijk voor meer innovaties bij NPM-bedrijven op npmcapital.com/nieuws

De commissaris
gaat digitaal

Eddie Perdok
Functie
CEO Kramp
Actief in
Distributie van agrarische onderdelen
NPM-participatie
Sinds 2010
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Veel commissarissen zijn weliswaar gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven, maar
blijken ‘under-equipped’ als het gaat om het beoordelen van en adviseren over de
digitale strategie van de onderneming. Een inhaalslag is nodig, vinden experts.
Want niet alleen ontkomt geen enkel bedrijf aan een digitale transformatie, het is ook
doorgaans een traject met diverse valkuilen. “Je moet de juiste vragen kunnen stellen.”
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Ruud Kok
Functie
Director Board & Governance programs
Nyenrode Business Universiteit
Was
Managing Partner, PWC
Opleiding
Board Room Effectiveness, Harvard Business
School, Understanding Strategy, INSEAD,
NIVRA Accountancy

Leden van de Raad van Commissarissen zijn verant
woordelijk voor het beoordelen van de plannen van
de onderneming en worden verondersteld in staat te
zijn om advies te geven wanneer dat gevraagd
wordt. In de regel zijn ze daartoe uitstekend
geëquipeerd. Maar (grote) bedrijven krijgen in toe
nemende mate te maken met nieuwe uitdagingen,
die onherroepelijk leiden tot een aanpassing van
de digitale strategie van de onderneming. En dan
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“De meeste
commissarissen zijn
ervaren generalisten,
maar missen specifieke
kennis en kunde in het
digitale domein”
wreekt zich dat de meeste commissarissen ervaren
generalisten zijn, maar specifieke kennis en kunde in
het digitale domein missen.
“En die specifieke kennis en kunde is wel hard
nodig”, zegt Joost Steins Bisschop. Hij geeft leiding
aan ‘digital agency’ Jungle Minds en heeft in de
afgelopen jaren diverse grote ondernemingen
begeleid bij hun digitale transformatie. “Een les was
dat die trajecten behoorlijk weerbarstig kunnen zijn.
Kundige governance kan dan helpen om niet te
ontsporen.”
Steins Bisschop staat niet alleen in zijn mening.
Ook Ruud Kok, Directeur Board & Governance
Programs aan de Nyenrode Business Universiteit,
is van mening dat veel zittende commissarissen
onvoldoende affiniteit hebben met nieuwe techno
logie. Om die reden startte dit jaar een speciale
achtdaagse verdiepingsopleiding Technology for
Boards, naast de al jaren bestaande basisopleiding
voor commissarissen.
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Kok: “Het onderwerp technologie als strategische
driver komt in die basisopleidingen ook wel aan
de orde, maar we hebben gemerkt dat er veel
belangstelling is voor meer verdieping. Door nieuwe
technologieën veranderen bedrijven radicaal. Dat
vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe vormen van
bestuur en toezicht. Ik spreek commissarissen die
zeggen: ik hoor erover, ik lees erover, ik ben niet
dom en snap ook wel dat dit impact heeft – maar ik
wil het gewoon beter begrijpen. Gezien het feit dat
inmiddels een flink aantal prominente Nederlandse
commissarissen zich heeft ingeschreven, komt dit
precies op tijd.”
Nieuwe business- en verdienmodellen
De beweging die Steins Bisschop aanduidt als
de digitale transformatie, heeft twee gezichten.
Enerzijds gaat het om het automatiseren of
informatiseren van bestaande processen van de
onderneming, omdat die niet meer van deze
tijd zijn. Steins Bisschop: “Denk bijvoorbeeld
aan cruciale klantinformatie die is opgeslagen
in verschillende oudere systemen die niet goed
met elkaar kunnen communiceren. Dat staat het
verkrijgen van een goed klantbeeld in de weg
en daarmee het ontwikkelen van nieuwe diensten
waarmee je dichter bij de klant komt. En dat is iets
waarmee ondernemingen zich bij uitstek kunnen
onderscheiden vandaag de dag.” Anderzijds gaat
het om het ontwikkelen van nieuwe business- en
verdienmodellen die mogelijk worden dankzij digi
tale technologieën. Dat kan naast het bestaande
businessmodel, maar ook in de plaats van.
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Joost Steins
Bisschop
Bedrijf
Jungle Minds
Functie
Senior consultant & Partner
Opleiding
Economie, Erasmus University Rotterdam

Steins Bisschop: “Een leasemaatschappij kan
bijvoorbeeld een online platform voor het onderhoud
van auto’s ontwikkelen of een commerciële
informatiedienst die gebruikmaakt van data die ze
toch al hebben. Hoe dan ook: beide activiteiten –
adoptie en innovatie – moeten in een organisatie
vanuit één en dezelfde capability worden
ontwikkeld, omdat ze elkaar onderling beïnvloeden.
Bedrijven die new business-ontwikkeling apart
organiseren in een soort lab-omgeving, begrijpen
niet goed wat de essentie is van een digitale
transformatie.”
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“Het is hoogst
uitzonderlijk dat er
jongere commissarissen
worden opgenomen in maand dat je wacht met
digitaal transformeren,
het grootbedrijf” levert
je bij wijze van spreken

Horizontaal proces
Het zijn precies dat
soort inzichten waar
commissarissen veel baat bij
zouden hebben, denkt Steins
Bisschop. “Je hoeft echt niet te weten hoe het
IT-landschap van de organisatie er in detail
uitziet”, zegt hij. “Maar je moet wél de goede
vragen kunnen stellen. Wij zien bijvoorbeeld
best vaak dat bedrijven wel een digitale strategie
hebben, maar dat die belegd is in een van de
verticale silo’s, bijvoorbeeld marketing of IT. Dat
werkt niet, omdat digitalisering een ‘horizontaal’
proces is dat per definitie álle lagen van de
onderneming raakt en alle bedrijfsprocessen
beïnvloedt. En dus moet de Chief Digital Officer
niet ergens ‘weggestopt’ zijn, maar rechtstreeks
aan de CEO rapporteren. Wij vinden het bij
uitstek de taak van de commissarissen om daar
vragen over te stellen, want als de digitale
strategie niet op de juiste manier belegd is, wordt
het ook nooit een succes.”
Volgens Steins Bisschop moeten commissarissen
vaak erg wennen aan het tempo waarin een
digitale strategie wordt uitgerold. Hij zegt: “Tijd
is een enorm belangrijke factor geworden. Iedere
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meerdere maanden extra
achterstand op. Ook de manier
van werken is anders: er is sprake van korte,
opeenvolgende cycli van ontwerpen, bouwen,
toetsen, aanpassen, opnieuw toetsen, valideren
op klanten, weer aanpassen, enzovoorts. Die
dynamiek verschilt totaal van de gangbare
governance-dynamiek.”
Gemiste kans
Net als Kok is Steins Bisschop een voorstander
van ‘digitale bijscholing’ van commissarissen die
te maken krijgen met een digitale transformatie
in de onderneming waarop ze toezicht houden.
“Dat is niet iets dat je in een namiddag leert,
maar er zijn zeker een aantal belangrijke
basisinzichten die je in de loop van de tijd
kunt opdoen”, zegt hij. “Een andere optie zou
kunnen zijn dat een RvC versterkt wordt met
een ‘digitale commissaris’, met een bijzondere
verantwoordelijkheid voor het digitale domein.
Dat laatste spreekt ook Kok aan. “In de
oorspronkelijke draft van de huidige Corporate

aandachtspunten
bij digitaal
transformeren
Governance Code is een artikel opgenomen
dat voorschreef dat elke RvC tenminste één
deskundige op het gebied van technologie en
innovatieve businessmodellen in zijn gelederen
zou moeten hebben”, zegt hij. “Dat artikel
heeft het niet gehaald, maar het illustreert
een algemene opvatting dat commissarissen
hier kennelijk niet vanzelfsprekend van op de
hoogte zijn. Dan kun je twee dingen doen:
of je neemt alsnog zo’n deskundige in je RvC
op, of je zorgt dat je zelf beter op de hoogte
raakt van de huidige game changers en de
impact ervan op het businessmodel van jouw
onderneming”, aldus Kok.
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 olgens Jungle Minds zijn er acht belangrijke
V
aandachtspunten voor ondernemingen die een digitaal
transformatieproces inzetten.
1. L eer af en leer bij
Digitalisering verandert de manier van werken en zakendoen.
Niets is vanzelfsprekend meer. Als je 'ketenconflict' of 'kanni
baliseren' hoort moet je bij uitstek alert zijn. Blijf dus niet
hangen in oude rolpatronen en sta open voor verandering.
2. Start met een duidelijke briefing
Ben duidelijk in wat je wilt bereiken met digitalisering.
Bijvoorbeeld: het creëren van een nieuwe inkomstenstroom op
basis van een totaal nieuw verdienmodel.
3. Denk in termen van ‘benefits’
Ook als de businesscase niet direct sluitend is, kan de ‘benefit
case’ op de langere termijn (bijvoorbeeld toegang tot nieuwe
markten of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden)
digitalisering rechtvaardigen.
4. Organiseer een ‘losse koppeling’ tussen IT-systemen en de
organisatie
Zorg dat de legacy-systemen (financiële administratie,
klantenadministratie, ERP, enz.) wel toegankelijk blijven,
maar ‘op afstand’ komen te staan van de voorkant van de
organisatie, die maximaal wendbaar moet zijn.
5. Verwar e-commerce niet met digitale transformatie
Het ontwikkelen van een e-commerce-omgeving is een grote
eerste stap, maar niet het einddoel.
6. Digitaal = strategie, strategie = CEO
Beleg de verantwoordelijkheid voor digitale transformatie in
de top van de organisatie.
7. Maak de middelen vrij die nodig zijn
Digitaal transformeren is geen normale businesscase, noch
is het een blanco cheque. Het is ook geen project, het is een
doorlopend programma.
8. Geen digitale transformatie zonder digitaal talent
Zonder de juiste mensen aan boord kan een proces van
digitale transformatie geen succes worden. Leg de lat zo hoog
mogelijk. Goede mensen komen om te brengen, maar vooral
ook om te leren. Van elkaar, met elkaar.
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Afgelopen jaar nam NPM Capital een belang in Ploeger Oxbo Group,
een Nederlandse fabrikant van geavanceerde landbouwmachines. Deze
nichespeler kenmerkt zich door een sterke focus op productontwikkeling
en innovatie, zegt sales- en marketingdirecteur Niels Havermans. “Wij
kunnen onze machines snel en wendbaar aanpassen, waar dat voor
concurrenten de moeite niet loont.”
Het hoofdkantoor van Ploeger Oxbo op een
industrieterrein in Roosendaal oogt bescheiden.
Maar schijn bedriegt: dit is de Nederlandse thuisbasis
van een internationaal opererende producent van
landbouwmachines – een onderneming met zes
productielocaties in Europa en Noord-Amerika en
actief in meer dan veertig landen wereldwijd.
Desalniettemin, zegt Niels Havermans, is Ploeger
Oxbo in de wereld van de gespecialiseerde
oogstmachines een bescheiden speler. “Je moet ons
niet vergelijken met grote concurrenten als John Deere
en CLAAS, die grote aantallen standaardmachines
ontwikkelen voor de oogst van bulkgewassen als
tarwe, sojabonen en voedermais. Wij bedienen vooral
klanten die ‘kleine’ gewassen telen, zoals groente,
aardappelen, zaadmais maar ook olijven en druiven”,
zegt hij. “Dat zijn nichemarkten, waar we vooral het
topsegment bedienen. Enkelstuks ontwikkelen en
verkopen ligt ons niet zo, massaproductie ook niet.
Onze markt zit daartussenin, met honderden machines

“Voor innovatie is
rechtstreeks klant
contact een onmisbaar
ingrediënt”
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per jaar – maar wel voor een heel breed segment en
technologisch zeer geavanceerd.”
In die tak van sport is Ploeger Oxbo al tientallen
jaren zeer succesvol. Dat komt mede omdat de
onderneming regelmatig een nieuwe generatie van
haar machines lanceert met een doorgaans sterk
verbeterde performance. Die productontwikkeling is
decentraal georganiseerd, vertelt Havermans: in elke
fabriek zijn productontwikkeling, productie, verkoop
én after sales service onder één dak ondergebracht. Een
bewuste keuze, want voor innovatie is rechtstreeks
klantcontact een onmisbaar ingrediënt.
“Onze serviceafdeling zit pal tegenover de
engineeringafdeling”, zegt Havermans. “Onze
servicemedewerkers zijn het jaar rond onderweg, op
bezoek bij klanten. Als er een probleem uit het veld
terugkomt, staan ze de volgende dag bij engineering
op de stoep. Uit dat samenspel komt een groot deel
van de innovatie voort. Daar komt nog bij dat we
zoveel mogelijk directe verkoop doen, dus ook vaak
met de klant om tafel zitten. Uit die gesprekken
komen iedere keer weer nieuwe ideeën en suggesties,
waarmee we aan de slag gaan.”
Verfijning van de techniek
Nieuwe technologische ontwikkelingen (‘heel
specifieke engineering’, noemt Havermans het)
betreffen niet zozeer de basistechniek, maar
de verfijning daarvan. “Qua basisprincipe zijn
onze machines al lange tijd niet heel ingrijpend
veranderd, maar ze zijn wel in de details enorm
doorontwikkeld”, zegt hij. “Een erwtenoogstmachine

Niels Havermans, sales- en marketing
directeur van de Ploeger Oxbo Group
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Ploeger Oxbo in cijfers
In huidige vorm ontstaan in 2011 uit een fusie tussen het Nederlandse Ploeger en Oxbo uit de Verenigde Staten

Omzet
€ 200 miljoen

Landen
Actief in
> 40 landen

NPM-participatie
Sinds september
2018

Werknemers
> 700 wereldwijd

Productielocaties
Nederland,
Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Staten
en Brazilië
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van de eerste generatie deed ongeveer
een derde van de capaciteit van de
huidige. Elke nieuwe generatie oogst
méér gewas voor nuttig gebruik en
brengt ook een schoner product naar de
fabriek, waardoor die minder afval heeft
en minder werk heeft om het product te
zuiveren.”
Een belangrijk uitgangspunt bij het
innoveren van de machines is: inkopen
wat je zelf niet beter kunt maken.
Havermans: “Wij zijn vooral goed in
aandrijftechniek, constructie en de
toepassing van motoren, die we dan wel
weer kant-en-klaar inkopen. Dat geldt
ook voor de cabines – wat goed is, is
goed. Wat we wel weer zelf doen is de
zogeheten homologatie (voldoen aan weten regelgeving – red.). Dat is bijna een
aparte wetenschap, want al onze machines
vallen buiten de standaard wetgeving. Je
moet dus voor elke machine in elk land
een aparte toelating organiseren en een
vergunning om op de weg te mogen
rijden. Ook daar komt heel veel expertise
bij kijken die we om strategische redenen
bewust in huis hebben.”
Omdat de thuismarkt waarin Ploeger
Oxbo actief is niet heel snel groeit
(het grootste deel van de vraag is
vervangingsvraag), is de onderneming
drie jaar geleden ook begonnen met het
ontwikkelen van zogeheten applicatiemachines (die met name worden ingezet
voor mestinjectie – red.). Havermans:
“Dat was voor ons weliswaar een
nieuwe markt, maar wel een die heel erg
inspeelt op competenties die we al in
huis hebben. Ook dit zijn relatief grote,
complexe machines die op een schaal
worden ingezet die voor ons behapbaar
is. Daar kwam bij dat een toonaangevende

Amerikaanse producent van dit soort
machines ermee stopte en er dus een
‘window of opportunity’ was om in te
stappen met een vergelijkbaar aanbod.”

“Verdergaande
schaalvergroting
blijft de trend”

Schaalvergroting
De beslissing om naast oogsttechniek ook
applicatietechniek te gaan ontwikkelen
heeft tot op heden goed uitgepakt, zegt
Havermans. “Oogstmachines verkoop
je eigenlijk alleen voorafgaand aan
het oogstseizoen. Applicatie-machines
worden ingezet voorafgaand aan het
oogstseizoen, maar ook daarna. Dat is
prettig voor onze productiebezetting. Daar
komt nog bij dat we onze competenties
op het gebied van engineering zo verder
uitbreiden en een sterkere positie hebben
ten opzichte van onze leveranciers. Voor
klanten is het ook prettig, want meer
verschillende klanten betekent ook dat je
meer servicepunten open kunt houden.”
Op de vraag hoe hij de ontwikkelingen
in de landbouw van de toekomst ziet,
zegt Havermans: “Verdergaande schaal
vergroting blijft de trend. Dat is in ons
voordeel, want dat is alleen maar mogelijk
met professionele oogstmethodes. Ook
de arbeidstekorten in de landbouw
maken dat de vraag stijgt naar efficiëntere
techniek.

Het ultieme doel van Ploeger Oxbo is machines maken die de kwaliteit van handoogst evenaren of zelfs overtreffen

We zien daarnaast dat onze machines meer en
meer worden ingezet voor heel kleine gewassen
waar de automatisering pas net begonnen is, zoals
bijvoorbeeld bij verse kruiden zoals peterselie en dille.
Daar is het een voordeel als je een nichespeler bent:
wij kunnen onze machines in kleine oplages snel en
wendbaar aanpassen, waar dat voor concurrenten de
moeite niet loont.”

“Arbeidstekorten in de
landbouw maken dat
de vraag stijgt naar
efficiëntere techniek”

De grootste technologische uitdaging ligt op dit
moment nog in de oogst van verse kwetsbare
groenten en fruit, zegt Havermans. “Machines
gaan nog altijd wat ruwer om met het product,
in vergelijking met handmatige oogst. Dat is voor
conserven geen probleem – dan worden de groenten
binnen een paar uur verwerkt. Maar voor het
versschap ligt dat anders: daar leidt ook de kleinste
kneuzing tot verminderde houdbaarheid. Dus veel
verse groenten komen uit lagelonenlanden en worden
met de hand geoogst.
Ons ultieme doel is uiteindelijk machines te
ontwikkelen die de kwaliteit van handoogst evenaren
of zelfs overtreffen. Of dat met de huidige techniek
kan, zal moeten blijken – wellicht zijn oogstrobots de
toekomst. Hoe dan ook denk ik dat we die belofte ooit
kunnen waarmaken.”
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Slimmere zorg is
betere zorg
Onderdeel van
Medux, dienstverlener
in de zorg en
leverancier van medische
hulpmiddelen

Vorig jaar lanceerde Medux, dienst
verlener in de zorg en leverancier
van medische hulpmiddelen, een
nieuw digitaal medical device
platform: digitalAngel. Doel is het
verbeteren van de kwaliteit van leven
van zorgbehoevenden, het efficiënter

NPM-participatie
Sinds 2006 (Medux)

en effectiever maken van het
zorgproces én het slimmer maken
van zorgproducten in de hele keten.
Kwartiermaker Peter de Lange,
Managing Director van digitalAngel,

Opgericht
2017

aan het woord over wat moet
uitgroeien tot hét internationale
Internet of Things (IoT)-platform in
de zorg.

Peter de Lange op het Smart Bed, een van
de eerste slimme producten die gekoppeld
is aan het digitalAngel-platform
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Prijs
Dell Boomi 2018
Emerging Technologies
Award
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“digitalAngel is een ecosysteem
dat zich in de tijd aanpast aan de
uiteenlopende behoeften”

Het idee achter digitalAngel is: maak
medische hulpmiddelen ‘slim’ door ze te voorzien van sensoren, en koppel ze vervolgens aan het
internet. Jullie zijn begonnen met een matras, gevolgd
door een bed. Maar er zijn wereldwijd vele honderden
soorten hulpmiddelen. Is dat wel te managen?
“Ik zie digitalAngel als een ecosysteem dat zich in de
tijd aanpast aan de uiteenlopende behoeften. En het
mooie is: wij hoeven dat allemaal niet zelf te verzinnen
– al pratend met partijen in de zorgketen komen die
behoeften vanzelf op tafel. We laden het platform als het
ware met elkaar. Dat gezegd hebbende is er inderdaad
een levensgroot gevaar dat je gaat ontsporen als je
onvoldoende focus houdt. We zijn daarom gestart met
een internationaal onderzoek naar wat nu de meest
voorkomende ziektebeelden zijn en waar welke behoefte
in de zorg is. Dan blijkt gevoeligheid voor doorligwonden
een heel belangrijke – net als goed slapen overigens.
Vandaar dat we met de pilot dáár begonnen zijn. Dat
onderzoek heeft verder geleid tot een roadmap voor de
komende jaren. We bouwen het stapsgewijs uit.”
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
“Zeker. Een slim matras kan een zorginstelling

waarschuwen dat cliënt A al te lang in één houding
ligt en dus van houding moet veranderen. Maar het
blijkt dat Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor
slaapgeneeskunde, geïnteresseerd is in de combinatie
van hartslag en ademhaling van epilepsiepatiënten,
omdat ze vermoeden dat ze op basis daarvan een aanval
kunnen voorspellen. En een zorgverzekeraar kwam met
het idee om ook het gewicht van de patiënt te meten,
zodat je veel eerder een indicatie hebt van ondervoeding
of oedeemvorming. Zo creëert een slim matras voor
verschillende partijen op verschillende manieren
toegevoegde waarde.”
Gemakkelijk aan tafel
digitalAngel werkt samen met grote internationale
IT-partijen: Dell en Dell-dochter Boomi. Waarom is dat?
“Daarvoor zijn twee goede redenen. Een: we wilden
graag tempo maken en dit waren partijen die al heel
veel bouwblokken voor zo’n platform op de plank
hadden liggen. Dan moet je het wiel niet opnieuw
willen uitvinden. Twee: in het zorgdomein worden

digitalAngel brengt vraag en
aanbod in de zorg bij elkaar

digitalAngel is een platform dat Internet of Things
gebruikt om producten en diensten in de zorg te
koppelen aan intra- en extramurale klanten
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Wie is Peter de Lange
enorm hoge eisen gesteld aan zaken als datasecurity en
privacybescherming. Dat zijn dingen die deze partijen
heel goed voor elkaar hebben.”
Medux werkt door haar organisaties samen met veel
verschillende partijen. Met thuiszorgorganisaties,
zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen,
gemeenten en leveranciers. Is dat een voordeel?
“Absoluut. Sterker nog: het is op dit moment dé
succesfactor. De zorgsector is namelijk nogal behoudend
als het gaat om het omarmen van nieuwe technologische
ontwikkelingen. Juist het feit dat digitalAngel een initiatief
is van een partij met een lange staat van dienst maakt
dat we heel gemakkelijk aan tafel komen. Tot nu toe is
eigenlijk iedereen enthousiast, want het op deze manier
benutten van data is namelijk voor elke schakel in de
zorgketen van toegevoegde waarde.”

“De uitdagingen in de
zorg zijn wereldwijd
hetzelfde”
digitalAngel is van meet af aan neergezet als een
internationaal platform. Is er in het buitenland interesse
voor dit initiatief?
“Jazeker. In Duitsland voeren we concrete gesprekken,
maar ook in de VS is er grote belangstelling. We hebben
daar digitalAngel gepresenteerd op de jaarlijkse South
by Southwest Conference, wat heel veel media-aandacht
heeft gegenereerd en ook geleid heeft tot gesprekken met
zorginstellingen. Het mooie is: de uitdagingen in de zorg
zijn wereldwijd hetzelfde: hoe kunnen we efficiënter en
effectiever zorg bieden, zodat dit van directe invloed is
op de kwaliteit van leven van patiënten of cliënten?
Vergeet ook niet dat de leveranciers waarmee wij werken
allemaal internationaal opererende partijen zijn. Dat
maakt de adoptie van een ‘Nederlands’ slim product
in andere landen een stuk eenvoudiger. Technologisch
zijn er meestal nauwelijks belemmeringen, hooguit is de
regelgeving anders en moeten er dus kleine aanpassingen

Functie
Managing Director digitalAngel
Was
Verantwoordelijk voor innovatie & development bij Medux
en daarvoor Manager New Business bij MediaMarkt Saturn
Opleiding
Haarlem Business School

worden gedaan. Maar als we het goed aanpakken kan
digitalAngel uitgroeien tot hét internationale IoT-platform in
de zorg.”
Steile leercurve
Hoe uniek is digitalAngel? Anders gesteld: hoe
gemakkelijk is dit concept te kopiëren door een
buitenlandse partij?
“Qua technologie is het natuurlijk kopieerbaar. Maar
de kennis van de zorgmarkt die Medux in de loop van
de jaren heeft opgebouwd en de hechte relatie met alle
andere stakeholders – dat doet een buitenlandse partij niet
zomaar even na. We hebben bovendien de afgelopen
twee jaar ook een flink steile leercurve doorlopen. Want
sensoren genereren data, maar die moeten wel 100%
accuraat zijn en vervolgens worden vertaald in bruikbare
inzichten. Dat we van meet af aan hebben ingezet op
de hoogste technologische standaarden maakt ons als
medical device platform toch echt wel uniek.”
Tot slot: moeten we digitalAngel nu vooral zien als een
nieuwe business opportunity, of zit er meer achter?
“Natuurlijk zijn we een commercieel platform voor
productinnovatie – zeer welkom binnen de zorg – maar
onze echte drive is het verbeteren van de kwaliteit van
leven van de patiënt en het welzijn van de zorgverlener.
Hierdoor wordt het proces van zorg bieden en bewaken
tevens efficiënter en effectiever – en dus op termijn
goedkoper. Dat is in het voordeel van mensen die zorg
nodig hebben én in het voordeel van mensen die zorg
bieden. Nu, en in de komende generaties.” 
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The Capital of ... Solar Power

Aan de voet van de Sahara ligt de
Berberse stad Ouarzazate. Een
sprookjesachtige Marokkaanse
woestijnstad die ooit het decor was van
de Parijs-Dakar rally en meerdere
Hollywood-films, waaronder Gladiator.
Bij deze stad ligt een van de grootste
zonneparken ter wereld: de Ouarzazate
Solar Power Station. De eerste
centrale van dit complex, genaamd
Noor I, werd in 2016 geopend door
koning Mohammed IV als een van de
belangrijkste onderdelen van het
Marokkaanse energieplan.
Het megalomane zonneproject bestaat
voornamelijk uit spiegelcentrales
(concentrated solar power). Deze
techniek is kostbaarder dan de
‘reguliere’ techniek met pvc-panelen,
maar maakt het mogelijk om energie
op te slaan voor nachten en bewolkte
dagen. De spiegels verwarmen een
vloeistof die, gemengd met water, een
temperatuur bereikt van 400 graden
Celsius. De stoom die hierbij vrijkomt
drijft een turbine aan die elektriciteit
genereert. Een nadeel van deze
techniek is dat er veel water nodig is
om de energie te genereren.
Het complex werd in 2018 in zijn
geheel opgeleverd en beslaat in totaal
zo’n 2500 hectare. Het zonnepark heeft
een capaciteit van 580 MW en kan
zogezegd 1 miljoen mensen van
elektriciteit voorzien. Daarmee wil de
Marokkaanse overheid zo’n 760.000 ton
aan CO2-uitstoot besparen. De
geschatte kosten van dit indruk
wekkende zonne-energieveld zijn zo’n
9 miljard dollar.
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Foto: Hollandse Hoogte
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Seger Theuns, myBrand:

“Technologie is nooit de
bottleneck”
Door de snelle opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden
staan tal van bedrijven aan de vooravond van een transformatie. Die
is echter alleen mogelijk als ook de IT-architectuur meeverandert,
stellen algemeen directeur Seger Theuns en marketing- en
communicatiemanager Corianne Visser van myBrand, onderdeel van
Conclusion. Een gesprek over het adaptieve vermogen van organisaties,
de veranderende rol van de IT-afdeling en de waarde van echte
partnerships. “Je hebt elkaar nodig om succesvol te zijn.”
Hoe zouden jullie als IT-professionals de
huidige tijd omschrijven?
Theuns: “Om voor mijzelf te spreken: ik vind
het een enorm interessante tijd. Ik moet
vaak terugdenken aan de tweede helft van
de jaren negentig, toen e-business ineens
opkwam en het bedrijfsleven plotseling
geconfronteerd werd met allerlei nieuwe
mogelijkheden, die toegang gaven tot
alternatieve businessmodellen. Dat gaf
een enorme dynamiek die ik nu ook weer

“We redeneren nooit vanuit de IT,
maar vanuit de behoefte en de
beleving van de klant”
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bespeur, maar dan veel grootschaliger en
nog heftiger.
Want destijds ging het vooral over een
nieuwe functionaliteit, nu gaat het over
zaken die op een veel fundamenteler
niveau de huidige businessmodellen gaan
beïnvloeden – denk aan Artificial Intelligence,
Machine Learning en het Internet of Things.
Wij merken dat bedrijven zoekende zijn
naar wat dat voor hun manier van werken
gaat betekenen, hoe houdbaar hun
businessmodel is en welke stappen ze
moeten zetten.”
Is dat altijd duidelijk, welke stappen ze
moeten zetten? Of is er ook sprake van
een zekere paniek of koudwatervrees?
Visser: “Wat opvalt is dat sommige bedrijven
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“De vraag:
al heel ver zijn in hun denken en
echt meters maken, waar andere
‘Zijn we er over vijf jaar nog?’ is een
nog aan het begin staan. Feit
is dat veel bedrijven op dit
legitieme vraag die op dit moment in vrijwel
moment nogal wat legacysystemen hebben, systemen
iedere bestuurskamer gesteld wordt”
die tien jaar geleden zijn ontwikkeld
met vaak heel veel maatwerk. Die
kunnen bij wijze van spreken maar één kant op en
aanpassen is lastig, tijdrovend en duur. Dat is op
zichzelf vaak al een lastige beslissing: plakken we
nóg een schuurtje aan de villa, of slopen we de villa
en zetten we iets nieuws neer?”
Theuns: “De vraag: ‘Zijn we er over vijf jaar nog?’
is een legitieme vraag die op dit moment in vrijwel
iedere bestuurskamer gesteld wordt. Want het gaat
heel gauw ten koste van je competitieve vermogen
als je voor iedere belangrijke verandering een jaar
nodig hebt, omdat aanpassing van je bestaande
systemen zo complex is.

Corianne Visser
Marketing- en communicatiemanager
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Wat we veel zien is dat bedrijven een gelaagde
strategie ontwikkelen, aansluitend bij de PACE
Layered Application Strategy van Gartner
[zie graphic, red.]. Daarin worden drie lagen onder
scheiden. Aan de onderkant de basis IT-systemen,
ook wel de systems of records genoemd. Denk aan:
klantenbestand, facturatie, enzovoorts. In de laag
daarboven zitten de geavanceerdere systemen die
jou als bedrijf onderscheiden van andere aanbieders
– de systems of differentiation. En daarbovenop zit
de laag met nieuwe systemen die je nog aan het
ontwikkelen bent – de systems of innovation.

Seger Theuns
Algemeen directeur

Duurzaamheid & Innovatie
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Systems of Innovation
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New ideas

Next Competitive Advantage

Better ideas

Systems of Differentiation
Unique Processes / Current Competitive Advantage

Systems of Record

Common ideas

Standardisation / Operational Efficiency / Compliance
De drie lagen van de PACE-applicatiestrategie. Bron: Gartner.

Welnu, op de onderste laag geldt: terug naar
standaardisatie. Maatwerk uitfaseren, standaard
software gewoon standaard implementeren. Dat
maakt je namelijk veel wendbaarder en minder
kwetsbaar. Op de middenlaag geldt: blijven inves
teren in de ‘best of breed’-systemen, zodat je
onderscheidend blijft in de markt. En op de bovenste
laag geldt: experimenteren met nieuwe ideeën die
je snel wilt kunnen realiseren, zonder dat het direct
de wereld kost als ze niet voldoen. Op al die drie
lagen ondersteunen wij overigens onze klanten met
specifieke dienstverlening.”
Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk
ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze,
schreef Tolstoj. Geldt dat ook voor bedrijven, dat
elk bedrijf zijn eigen transformatie-uitdaging heeft?
Visser: “Ja, al zijn er wel veel voorkomende
uitdagingen, en meer bedrijfs- of sectorspecifieke.
Wat veel voorkomt is dat men wat men al doet,
gewoon beter of efficiënter wil doen. De vertegen
woordiger die nu nog naar kantoor moet komen om
een order in te typen, of de onderhoudsmonteur die
aan het einde van de dag een stapel werkbriefjes
inlevert wil je voorzien van een tablet en die data wil
je realtime verwerkt hebben.
Wat ook veel voorkomt is dat men zoekt naar
synergie en een eenduidig proces- en IT-landschap

voor bedrijven die vanuit een buy-and-build-strategie
aan elkaar zijn gekoppeld. Maar er zijn ook bedrijven
die echt op zoek zijn naar de next step, en die toe
willen naar een nieuw bedrijfsmodel waarmee ze veel
meer waarde kunnen toevoegen voor hun klanten.”
Wat zijn in jullie ogen de grootste risico’s in zo’n
transformatie?
Theuns: “Anders dan vaak gedacht is de technologie
over het algemeen niet de bottleneck. Wat veel
zwaarder telt is dat je als bedrijf een heel heldere
visie moet hebben op waar je naartoe wilt, dat de
top van de onderneming zich daar ook echt aan
committeert, dat je gedurende het traject heel goed
blijft communiceren en dat je, last but not least, de
mensen die de klus moeten klaren daarvoor ook het
mandaat geeft.
Als je het hebt over implementaties die falen, dan
is de oorzaak vrijwel altijd een gebrekkig verander
management. IT-leverancier en klant hebben daar in
onze optiek een gezamenlijke verantwoordelijkheid
in, die je niet hard van elkaar kunt scheiden. Je hebt
elkaar nodig om succesvol te zijn. En zonder groot
wederzijds vertrouwen lukt het niet.”
Visser: “Wij zijn in onze partnerships altijd eerlijk
ten aanzien van de verantwoordelijkheden die
klanten zelf moeten nemen. Aan de andere kant:
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42

we zijn het wel allemaal nog een beetje aan
het ontdekken met z’n allen. Dus we denken
als partner proactief mee over wat mogelijk
is, en bewegen mee als er tijdens het traject
nieuwe opties voorbijkomen. Juist in deze
tijd, waarin nieuwe mogelijkheden eindeloos
zijn maar ook nog veel onduidelijk is, is het
belangrijk dat je een IT-partner hebt met wie
je echt samenwerkt aan innovatie. En die ook
intrinsiek gemotiveerd is om zo’n partnership
aan te gaan.”
Jullie zijn sinds kort onderdeel van
Conclusion, vanwege jullie specifieke
kennis van en ervaring met de software van
marktleider SAP. Voor veel mensen is SAP
toch in de eerste plaats een leverancier van
ERP-software (Enterprise Resource Planning
– red.). Betekent dat dat jullie vooral actief
zijn op de onderste laag van het Gartnermodel, de system of records?
Theuns: “Zeker niet. De SAP-suite bevat veel
meer dan ERP alleen en ondersteunt ook de
allernieuwste ontwikkelingen zoals Machine
Learning. Wij ontdekken nu hoe je daarmee
ook bestaande processen bij klanten als het
ware kunt ‘afpellen’ door er stappen tussenuit
te halen.
Ja, we zijn SAP-specialist en dat blijven we
ook, maar de ontwikkelingen gaan zó hard
dat ook wij alle zeilen bij moeten zetten om
onze kennis op niveau te houden. Tegelijkertijd
redeneren we nooit vanuit de IT, maar vanuit
de behoefte en de beleving van de klant. Als
die klant bewust voor een niet-SAP-applicatie
kiest, dan zorgen wij ervoor dat deze goed
integreert met SAP.
Als de klant aan de go-to-market prioriteit
wil geven en voor lief neemt dat de ERPsystemen suboptimaal zijn ingericht, dan

“Met het in de lucht
houden van de
kernsystemen kunnen
IT-afdelingen vandaag
de dag het verschil niet
meer maken”
ondersteunen we dat. En als de klant nieuwe
dingen wil uitproberen, dan hebben wij de
‘legoblokken’ in huis waarmee je snel iets
kunt prototypen. We kunnen onze klanten
dus daadwerkelijk helpen om zo’n PACE
Layered-strategie te implementeren. En door
het samengaan met Conclusion eigenlijk beter
dan ooit.”
Naar verluidt staan de klassieke
IT-afdelingen binnen organisaties niet altijd
te wachten op een digitale transformatie,
omdat die diep ingrijpt op ‘hun’ domein. Hoe
ervaren jullie dat?
Visser: “Vanuit onze praktijk herkennen wij dit
niet. Wel zien we steeds meer IT-afdelingen
transformeren naar regie-organisaties, die
vooral focussen op waardecreatie voor
de business. Met wat voorheen hun core
business was – het in de lucht houden van de
kernsystemen van de organisatie – kunnen ze
vandaag de dag het verschil niet meer maken.
En dan is de keuze om dit uit te besteden
aan een betrouwbare partner snel gemaakt.”
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STEUN VOOR

SPIEREN VOOR SPIEREN
NPM Capital organiseerde vele jaren de Run for The Hunger Project, het inmiddels niet meer weg te
denken hardloopevenement van 5 of 10 km met start en finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met ingang van dit jaar is daar een nieuw goed doel voor in de plaats gekomen en gaat de
investeringsmaatschappij Spieren voor Spieren ondersteunen. Investment Manager Martijn Breen en
General Counsel Martijn Bras over de achtergronden van dit besluit.

Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij het
stoppen met de steun voor The Hunger Project?
Breen: “Met dank aan ons netw erk hebben we vele jaren
een substant iële bijdrage geleverd aan de bestrijding
van de honger in Benin. Dat probleem is weliswaar nog
niet helemaal opgelost, maar wel aanzienlijk in omvang
afgenomen. We kregen daardoor het gevoel dat we ons
moeten gaan inzetten voor een nieuw doel waarbij we een
grote impact kunnen hebben.”

Martijn Breen
Investment Manager

Martijn Bras
General Counsel
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Bras: “Wat ook meespeelde is dat we onze steun wat
meer een lokaal karakter wilden geven. Als Nederlandse
participatiemaats chappij investeren wij in bedrijven met
hun hoofdvestiging in Nederland, dus ontstond het idee
om het iets dichter bij huis te zoeken. Ook thematisch
sluit steun aan kwetsbare kinde ren met serieuze medische
problemen beter aan bij op zijn minst een deel van onze
investeringsportfolio, waarin healthcare toch ook zeker een
rol speelt.”
Er zijn talloze goede doelen in Nederland. Hoe zijn
jullie bij Spieren voor Spieren uitgekomen?
Breen: “Spieren voor Spieren zamelt geld in voor
wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek, behandeling
en zorg voor kinderen met een spierziekte. Dat doen ze
met sportieve acties en evenementen en met de inzet
van ambassadeurs uit de topsportwereld. Dat sportieve
karakter spreekt ons als organisatie erg aan. De missie van
Spieren voor Spieren is om alle spierziekten bij kinderen
te verslaan. Dat gaat stap voor stap. Met de bedragen
die wij jaarlijks ophalen kunnen we hen helpen dat doel

20.000

Kinderen in Nederland
hebben een spierziekte

Doel
Droomt van een wereld
zonder spierziekten

Wat doen ze?
Het geld wordt besteed
aan onderzoek en aan
diagnostiek, behandeling
en zorg in onder andere
het Spieren voor Spieren
Kindercentrum in Utrecht

nog sneller te behalen: denk aan de financiering van
een specifiek wetenschappelijk onderzoekstraject
of de uitbreiding van het Spieren voor Spieren
Kindercentrum van het UMC Utrecht. Dat maakt het
heel tastbaar en concreet.”
Bras: “Daar komt bij dat we het gezin en de familie
meer centraal willen stellen. Juist dat familiaire
karakter past goed bij NPM Capital als onderdeel van
Nederlands grootste familiebedrijf SHV.”
En hoe ziet Spieren voor Spieren de samenwerking
met NPM Capital?
Minke Booij, directeur van Spieren voor Spieren:
“Wij zijn bijzonder blij met NPM Capital als
partner. Samen kunnen we een nog sterkere vuist
maken en uiteindelijk alle spierziekten bij kinderen
verslaan. Onlangs is er een medicijn gekomen dat
de progressieve spierziekte SMA afremt. Fantastisch

nieuws voor een groep kinde ren, maar we zijn er
nog lang niet. Er zijn nog heel veel kinderen met
een spierziekte die onze hulp nodig hebben. Steun
voor deze kinderen is ontzettend belangrijk zodat
wij nog meer kunnen investeren in wetenschappelijk
onderzoek, de beste diagnose, behandeling en zorg.
Ooit komt de dag dat we alle 600 spierziekten de baas
zijn.”

"Samen kunnen
we een nog sterkere
vuist maken"
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Geïnteresseerd
in de wereld
van NPM?
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.
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Kahmann Gallery
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Knap Krokant van Kwekkeboom.
Bitterballen uit de oven.

Lonneke van der Palen©
Courtesy:

ie

Bekijk het portfolio van de fotograaf via

Desert Pink

N

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 familie
bedrijven, in buy-outs en in buy & build-scenario’s.

Ontvang Capital Magazine gratis
via capitalmagazine.nl
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WAAROM BETEKENISVOLLE BEDRIJVEN BETER SCOREN

Je vindt ons in
het vriesvak.
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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 | #05 2015
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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.

Capital | #04 2014

De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een aantal grote kolenhandels
bedrijven. Nadat het belang van kolen als primaire energiebron afnam, halverwege de twintigste eeuw,
besloot SHV zich op andere activiteiten te richten. Tegenwoordig is SHV actief in 58 landen, verdeeld over
alle continenten. Er werken circa 60.000 mensen bij SHV. De Groepen van SHV concentreren zich op de
energiedistributie (SHV Energy), de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport
(Mammoet), industriële dienstverlening (ERIKS) en diervoeding en visvoer (Nutreco). Verder investeert
SHV in de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas, met name in de Noordzee (Dyas), en
verstrekt het bedrijf private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital).

de wereld van NPM

TOEKOMST

Capital #03 2014

het einde
van honger
in Benin
www.katakle.nl

Capital #02 2013

De aandelen van het familiebedrijf SHV zijn in privébezit. SHV streeft een sterke positie na in een aantal
operationele activiteiten en in bepaalde investeringsactiviteiten. SHV investeert met een langetermijnvisie,
wil bedrijven opbouwen en ontwikkelen, en klanten zeer hoogwaardige diensten bieden. Dit alles doet
SHV met medewerkers die trots zijn deel van SHV uit te maken.

Capital #08

T A L E N T.
N AT U R E O R N U RT U R E ?

Investeer

SHV

the world of NPM

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.

in
Buyook&meeBuild

NPM Capital heeft ruim 70 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.
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