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In deze editie van Capital Magazine verkennen we hoe nieuwe technologie steeds meer de processen rond en 

met mensen binnen ondernemingen herdefinieert – van recruitment tot selectie en van communicatie tot order 

picking. Interessante materie, vooral ook omdat veel van de genoemde voorbeelden aantonen dat technologie 

niet zozeer tegenover de mens staat, maar de mens juist in zijn meest wezenlijke kwaliteiten kan versterken.

Voor NPM Capital staat de mens in de onderneming centraal, omdat in onze ervaring het de mensen zijn die 

ervoor zorgen dat een strategie slaagt of niet. In die zin zijn we niet alleen investeerder, maar ook een beetje 

headhunter. Onze aandacht gaat uit naar participaties met een sterke concurrentiepositie in aantrekkelijke 

markten, maar tegelijkertijd kijken we daarbij juist vooral heel goed naar de mensen die het succes moeten 

gaan maken. Dit is een belangrijk onderdeel van onze rol, en zeker ook een essentieel aandachtspunt voor de 

commissarissen van onze deelnemingen, die zowel op directieniveau als breder in de organisatie een goed beeld 

proberen te krijgen van de kwaliteit en de ontwikkeling van mensen. Alleen op die manier kan het leiderschap 

van de toekomst worden veiliggesteld.

Nieuwe technologieën en daarmee samenhangende organisatiedynamiek maken ook dat de eisen aan het 

profiel van commissarissen veranderen. Steeds meer is het nodig te kunnen begrijpen hoe organisaties nu 

aan het veranderen zijn onder invloed van digitalisering en nieuwe technologie, en in te kunnen schatten 

welk type leiderschap daarbij hoort. Bovendien zijn wij als NPM zeer actief in het aanbieden van een continu 

ontwikkelingsprogramma voor onze commissarissen, terwijl wij tegelijkertijd heel actief zoeken naar mensen 

die betrokken zijn bij ondernemingen die zelf vooroplopen in die digitalisering en de invoering van nieuwe 

technologieën voor de toezichtrol bij onze deelnemingen.

In deze Capital Magazine volop aandacht voor de rol van de mens in organisaties ten tijde van technologische 

veranderingen, met specifiek ook een aantal voorbeelden van onze eigen participaties. Hopelijk een inspiratie 

voor de eigen ontwikkeling van elk van ons ten aanzien van dit belangrijke onderwerp en daarmee nuttig 

leesmateriaal voor bij de kerstboom.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het Investment Team van NPM Capital,

Bart Coopmans, Johan Terpstra, Rutger Ruigrok en Koos Kramer

Het gaat om de mensen

NPM Capital steunt Spieren voor Spieren
NPM Capital is een van de hoofdsponsors van Spieren 
voor Spieren. Met onze financiële bijdrage helpen wij 
deze organisatie met het opzetten van wetenschappelijk 
onderzoek, diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen 
met een spierziekte. Spieren voor Spieren vraagt aandacht 

voor spierziekten door sportieve acties en evenementen,  
en met de inzet van ambassadeurs uit de topsportwereld. 
Om die reden organiseert NPM Capital binnenkort 
(streefdatum mei 2020) ook zelf een sportief evenement 
voor haar relaties en hun families. Meer informatie volgt!
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Samen 
kunnen we 

alle spierziekten 
bij kinderen 

verslaan!

Organiseer jouw eigen actie op 
www.sportenvoorspieren.nl

Coco, Thom, Jenell en Guus
sport voor

Kom ook in actie! 
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Over de dynamiek tussen  
mens en machine

Nieuwe technologie dringt steeds vaker door in domeinen die tot voor kort 

werden beschouwd als exclusief voorbehouden aan de mens. De vraag wordt 

dan ook steeds meer hoe het technologische en het menselijke domein zich tot 

elkaar verhouden. Een antwoord op die vraag is niet gemakkelijk te 

formuleren, maar duidelijk is dat technologie typisch menselijke kwaliteiten 

zowel kan overklassen als versterken.

In of uit de comfortz

on
e?
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dus omgebogen naar de vraag: hoe kan de bank een 

bijzonder verhaal vertellen om op te vallen binnen 

de doelgroep, en en passant over haar imago als 

doorsneewerkgever heenkomen?”

Uit die opgave kwam uiteindelijk The Lockdown voort: 

een mobiele escape room game, die met de inzet van 

augmented reality overal ter wereld gespeeld kan worden. 

“We hebben daarvoor 10 jaar vooruitgekeken in de 

toekomst van finance”, zegt Nieuwenhuijs. “Spelers 

krijgen te maken met behoorlijk tricky uitdagingen op 

het gebied van blockchain, AI en informatiebeveiliging 

en moeten een financiële catastrofe voorkomen. Dat  

ABN AMRO de afzender is, wordt pas helemaal aan het 

einde van de game duidelijk.”

The Lockdown was een doorslaand succes: in twee 

maanden tijd werd de app 11.000 keer gedownload en 

werd de game meer dan 1.500 uur gespeeld. De bank 

haalde ruim 1.040 sollicitaties binnen, maar liefst 43 

procent méér dan in dezelfde periode het jaar ervoor. 

Toch noemt Nieuwenhuijs The Lockdown geen keiharde 

wervingscampagne. “Ja, het heeft enorm geholpen in 

de werving, maar feitelijk is het een campagne om het 

werkgeversmerk ABN AMRO te laden in het digitale 

domein. Het succes komt voort uit het feit dat we iets 

gemaakt hebben dat tegelijkertijd heel cool was én als 

soort van assessment tool kon functioneren. Omdat wij een 

digitaal bedrijf zijn, kenden wij de doelgroep en wisten 

we dat dit soort mensen doorgaans fan zijn van games en 

het leuk vinden om breinkrakers op te lossen. Het is een 

Begin 2018 zocht Maarten Bokhoven, Head Employer 

Branding van ABN AMRO, contact met Nik Nieuwenhuijs, 

oprichter en CEO van digitaal bedrijf CODE D’AZUR. 

Boodschap: de bank had op korte termijn zo’n 600 

hooggeschoolde IT’ers nodig – en die waren niet of 

nauwelijks te vinden. Of CODE D’AZUR eens na wilde 

denken over een manier om jonge digital savvy’s waar de 

hele wereld op jaagt, te interesseren voor een baan bij 

een grote corporate die ook nog eens last had van het 

slechte imago van de bancaire sector?

“Uit de eerste gesprekken die volgden op deze 

startvraag bleek dat ABN AMRO dacht dat ze een 

communicatieprobleem hadden, dat met inzet van 

creativiteit en technologie opgelost zou kunnen 

worden”, vertelt Nieuwenhuijs op zijn kantoor aan 

de Oostelijke Handelskade. “Maar méér, of anders, of 

slimmer communiceren lost vaak het echte probleem 

niet op. In dit geval hebben we die communicatievraag 

mooie symbiose geworden tussen creativiteit, strategie 

en technologie. Wel iets anders dan de gemiddelde 

recruitmentcampagne.”

Uniek breinprofiel
The Lockdown is een aansprekend voorbeeld van inzet 

van nieuwe technologie in een domein dat tot voor 

kort exclusief was voorbehouden aan mensen. Een 

ervaren recruiter, met zijn combinatie van ervaring en 

onderbuikgevoel, was simpelweg onmisbaar om de 

juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen. Maar 

Functie 
Oprichter en CEO van CODE D’AZUR

Ambitie 
Creativiteit, strategie en technologie samenvoegen in 
digitale campagnes, diensten en producten

Nik Nieuwenhuijs
Hoe informatietechnologie mensen helpt efficiënter te werken 

In het distributiecentrum van DHL in Beringe, een klein dorp 
in Noord-Limburg, wordt momenteel geëxperimenteerd 
met augmented reality-brillen voor de order pickers. In 
het montuur zit bijna geen glas, alleen rechts bovenin. 
Door daar doorheen te kijken kan de medewerker in een 
projectie lezen bij welke stellingkast hij moet zijn en hoeveel 
producten hij daar uit een doos moet halen. Die stopt hij 
in één van de zes verzenddozen op zijn trolley – de bril 
laat zien in welke. Het is een van de voorbeelden van 
technologische vernieuwing die volgens Mark Kruysen, bij 
DHL Supply Chain Benelux verantwoordelijk voor innovatie, 
noodzakelijk is om de logistieke sector bij de tijd te houden. 
Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt worden alle 

middelen omarmd om de productiviteit van medewerkers 
te verhogen. Deels gaat het daarbij om technologie die 
medewerkers overbodig maakt (zo is er een zelfrijdende 
schoonmaakwagen in ontwikkeling die de gangpaden 
poetst – nu is daar nog een chauffeur voor nodig), deels om 
technologie die mensen zelf productiever maakt. Denk aan 
de eerdergenoemde AR-bril, die in de toekomst ook een 
navigatiesysteem zal bevatten. Volgens Kruysen houdt DHL 
alle technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten: 
van 3D-printen tot blockchain, en van zelfrijdende auto’s tot 
kunstmatige intelligentie. ”We onderzoeken steeds wat we 
zelf kunnen toepassen, op de korte en lange termijn”, zegt 
Kruysen in een recent artikel in NRC Next. 

‘‘Feitelijk is het een campagne 

om het werkgeversmerk  

ABN AMRO te laden in het 

digitale domein’’

dat beeld lijkt snel te kantelen. Sterker: volgens  

Bas Hudepohl, partner van QSXL, is kunstmatige 

intelligentie (AI) al niet meer weg te denken uit het 

hedendaags personeelsbeleid. 

QSXL is een wervingsbedrijf dat met behulp van data 

en algoritmes internationaal speurt naar (zeer) schaars 

personeel, zoals data scientists. Onlangs schakelde 

de TU Twente dit bedrijf in om de zogenoemde 

Hypatia-leerstoelen (vernoemd naar de eerste bekende 

vrouwelijke wiskundige) bezet te krijgen. Daartoe 

Everything is Digital
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Functie 
Oprichter en CEO van BrainsFirst

Ambitie 
De juiste kandidaat selecteren met een beoordelings
platform op basis van neurowetenschappen en 
machine learning

Eric Castien 

Bedrijven moeten inzetten op nieuwe applied technology skills

Een belangrijk denker over de verhouding tussen mens en 
technologie is de Amerikaanse HRM-consultant Alexandra 
Levit, onder meer werkzaam voor de Career Advisory 
Board, een initiatief van de De Vry University in Downers 
Grove, Illinois. In haar boek Humanity Works: Merging 
Technologies and People for the Workforce of the Future 
(2018) stelt zij dat machines mensen niet zozeer gaan 
vervangen, maar dat er sprake zal zijn van een nieuw 
level van mens/machine-dynamiek. Mensen zullen moeten 
kunnen interacteren met technologie die geavanceerder is 
dan ooit tevoren en moeten beschikken over vaardigheden 
om in een digitale wereld hun weg te vinden en technologie 
in te zetten om doelen te bereiken.

Volgens Levit vraagt die interactie om specifieke vaardig-
heden, die zij omschrijft als ‘toegepaste technologische 
vaardigheden’. Deze skills vertonen een zekere overlap 
met de bekende 21st century skills – waarover meer op 

pagina 36 e.v. Het vermogen om data te analyseren is een 
concreet voorbeeld van zo’n ‘toegepaste technologische 
vaardigheid’ – een vaardigheid die inmiddels in elke 
industrie en voor elke tactische of strategische functie 
essentieel is geworden, aldus de auteur. 

Levit wijst erop dat organisaties er goed aan doen om de 
huidige competentie- en vaardighedentrainingen, maar 
ook de werving en selectie eens kritisch tegen het licht te 
houden. Want, zo zegt Levit, kijken met een ‘future skills
bril’ naar de medewerker van morgen is bij de meeste 
ondernemingen nog geen gemeengoed. En dat is riskant, 
want veel toegepaste technologische vaardigheden kunnen 
niet overnight aangeleerd worden. In Levits woorden: ‘Your 
goal should be to build a community of human workers 
who are comfortable with – instead of threatened by – 
technology advances.’

scande de software van QSXL met behulp van openbaar 

toegankelijke gegevens een wereldwijde doelgroep af, 

om vervolgens 1.500 kansrijke profielen aan te leveren. 

Dit leverde niet alleen 132 concrete reacties op, maar 

maakte ook het uiterst tijdrovende wervingsproces een 

heel stuk efficiënter. 

Ook in het aanpalende domein van de selectie van 

nieuwe medewerkers dringen nieuwe technologische 

oplossingen in sneltreinvaart door, zegt CEO Eric Castien 

van BrainsFirst. Zijn bedrijf ontwikkelt serious games op 

basis van de laatste neurowetenschappelijke inzichten, 

waarmee organisaties zoals de Luchtverkeersleiding van 

Schiphol kandidaten kunnen selecteren op zeer specifieke 

mentale vaardigheden. 

Deze op maat ontwikkelde games geven inzicht in het 

unieke breinprofiel van een kandidaat, aldus Castien. 

“Wij kijken enerzijds naar wat een specifieke functie, rol 

of taak professioneel van het brein vraagt, en anderzijds 

naar wat een individueel brein van nature goed kan. 

Hoe beter die twee dingen op elkaar afgestemd zijn, 

hoe groter de kans op een goede match en dus op 

productiviteit, engagement en welzijn. Anders dan 

traditionele HR-professionals zijn wij niet zozeer 

geïnteresseerd in past performance – zeg maar je cv – 

en ook niet in current performance – ofwel laten zien 

wat je nú kunt –, maar richten wij ons echt op de 

future performance. Het is namelijk niet zo interessant 

te weten dat iemand nú een goede controller is, 

als je bedenkt dat over vijf jaar dat vakgebied er 

misschien totaal anders uitziet. Wat je wilt weten 

is waartoe de breinen van de mensen die je nu 

aanneemt, ook straks in staat zijn.”

Het traditionele instrumentarium dat bedrijven 

gebruiken om de juiste kandidaat te selecteren – 

denk aan IQ- en persoonlijkheidstesten – is volgens 

Castien behoorlijk achterhaald. “Het is niet dat 

dat soort testen helemaal niets zeggen, maar ze zijn 

zeer onbetrouwbaar in het voorspellen van prestaties in 

een specifieke werkcontext. En dat is nu net wat je wilt 

weten. Hetzelfde geldt voor nieuwerwetse games die 

vooral blijven steken in een prettige candidate experience. 

Met onze technologie verzamelen we binnen drie 

kwartier zo’n 1.200 datapunten die we kunnen vertalen 

in een voor elk mens uniek breinprofiel. Je kunt wel 

zeggen: ik zoek een intelligente, universitair opgeleide 

IT’er, maar het maakt nogal uit of dat een data-analist, 

‘‘Je wilt weten waartoe de 

breinen van de mensen die 

je nu aanneemt ook straks in 

staat zijn’’

Everything is Digital
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‘‘Wij zetten technologie vooral 

in als meer van hetzelfde geen 

verschil zal maken’’

Ook Castien ziet mens en technologie elkaar eerder 

versterken dan beconcurreren. “Technologie kan er 

juist voor zorgen dat saaie, repetitieve taken worden 

gedaan door computers, en dat mensen zich kunnen 

richten op de zaken die niet in algoritmes zijn te vatten: 

creativiteit, sociale interactie, ondernemerschap. Als 

robots ziekenhuisvloeren dweilen, kunnen de mensen 

die dat nu doen misschien wel ingezet worden voor 

dat broodnodige praatje met patiënten, om eens wat te 

noemen. Robots en AI hebben een geweldig potentieel 

om mensen te emanciperen en zwaar werk uit handen te 

nemen. Maar dan zullen we wel de stap moeten zetten 

om datgene waar we als mens goed in zijn, te willen en 

durven kwantificeren. Van een machine weet ik namelijk 

precies wat ‘ie kan en niet kan, en wat de te verwachten 

output is – nu én op termijn. Van mensen vinden we 

het nog steeds heel normaal dat die min of meer een 

black box zijn. Hoe beter we in staat zijn de specifieke 

kwaliteiten van het menselijk brein te kwantificeren, hoe 

duidelijker onze verhouding tot machines.” 

een software developer of een ethisch hacker moet zijn. 

Want je vraagt in die drie functies totaal iets anders van 

het brein.”

Eerder versterken dan beconcurreren 
Volgens Nieuwenhuijs van CODE D’AZUR wordt 

technologie – en dan in het bijzonder de combinatie van 

robotica en AI – door veel mensen als bedreigend, en 

soms zelfs als potentieel maatschappelijk ontwrichtend 

gezien. Zelf kijkt hij liever naar technologie als een vorm 

van human enhancement, ofwel iets dat onze menselijke 

capaciteiten versterkt en uitvergroot. “Wij zetten 

technologie vooral in voor nieuwe gebruikerservaringen, 

met name wanneer we denken dat ‘meer van hetzelfde’ 

geen verschil zal maken, zoals in het geval van ABN 

AMRO”, zegt hij. “Slim toegepaste technologie kan met 

name in het digitale domein veel waarde toevoegen. 

Mensen zijn onmisbaar voor creativiteit, storytelling 

en het creëren van relevantie. Technologie kun je heel 

goed inzetten om dat creatieve, relevante verhaal bij 

de doelgroep te laten landen. Wij werken bijvoorbeeld 

geregeld samen met KLM, dat de ambitie heeft om 

‘the most caring airline’ te zijn. Als je dat communiceert, 

dan moet dat wel terug te zien zijn in de totale customer 

journey. Daar verzinnen wij dan services, producten en 

diensten voor op basis van slimme technologie, die 

invulling geven aan de merkbeleving. Bijvoorbeeld 

met KLM Family Updates, een service die familieleden 

via AI automatisch laat weten dat je geland bent, nog 

vóór jij bereik hebt of in de gate een wifi-netwerk hebt 

gevonden.”

KLM laat familieleden weten dat je geland bent nog voor je zelf online bent

Everything is Digital
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Als een van de leidende e-commerce organisaties in Nederland heeft bol.com 
continu behoefte aan goede software engineers. Het vinden van deze uiterst 
schaarse professionals is al een uitdaging op zich. Maar omdat bol.com 
ook nog eens een heel specifieke bedrijfscultuur heeft waarin niet iedereen 
zomaar past, wordt die uitdaging nog groter. Slimme software tools helpen, 
maar de ‘human touch’ blijft cruciaal. 

Goede IT’ers zijn bijna niet te vinden, maar voor een 

bedrijf als bol.com zou dat toch niet echt een probleem 

moeten zijn. Wie wil er nu niet werken bij de Amazon 

van de lage landen? 

Rip: “Dat horen we wel vaker, maar het is een 

misvatting. Ja, wij kunnen heel gemakkelijk een 

paar duizend sollicitaties krijgen, maar dat wil 

niet zeggen dat het de geschikte kandidaten zijn 

om bij bol.com te werken. En dan moeten we 

99,9% afwijzen, terwijl dat wél allemaal klanten 

van bol.com zijn. Dat willen we dus voorkomen. 

We zijn daarom heel selectief in welke mensen 

we uitnodigen om te solliciteren, en wie we 

toelaten tot het selectieproces. We gaan liever 

van vijf kandidaten terug naar één, dan van 50.”

Welke kanalen gebruiken jullie om die schaarse IT’ers  

te lokaliseren? 

Rip: “Om te beginnen via onze eigen banensite, 

waarin we zoveel mogelijk van onze Employer 

Value Proposition willen delen: wie zijn we als 

bedrijf, wat kun je verwachten als je bij ons 

komt werken? We proberen iets van de unieke 

cultuur van bol.com over te brengen, wat best 

lastig is omdat je het pas echt ervaart als je er 

bent. Hoe dan ook: we leggen de lat direct 

behoorlijk hoog, zodat er al iets van zelfselectie 

ontstaat: ben ik degene die past? Wil ik hier 

solliciteren?”

“Samenwerking is 
de magic factor 
binnen bol.com”

       ‘‘HUMANS  
ARE NOT RESOURCES, 
THEY ARE HUMAN’’

14

Director Talent Acquisition 
Jaap Rip en IT Director 
Menno Vis van bol.com
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Vis: “Daarnaast benutten we ook het netwerk van onze 

eigen IT’ers en tech-recruiters zo goed mogelijk. In dat 

opzicht is het aantrekken, selecteren en behouden van 

mensen echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van HR en IT. Het is trouwens leuk om te merken dat 

je IT’ers heel makkelijk bij dat proces kunt betrekken, 

omdat zij natuurlijk ook het belang inzien van 

topcollega’s om hen heen.”

Rip: “Klopt. We werken sowieso ook breder binnen 

bol.com met een intern referral programma waarbij 

we onze eigen medewerkers vragen: ken je iemand 

die goed is? Om te stimuleren dat ze meedenken, 

leggen we uit hoe ze hun netwerk kunnen openstellen 

in samenwerking met onze recruiters en dat belonen 

we ook met een geldbedrag. Dat doen we al jaren 

met succes, want het blijkt dat mensen die zo 

binnenkomen vaak nog beter presteren dan mensen 

die zelf solliciteren omdat ze op zoek zijn naar een 

nieuwe baan. Wij focussen ons vooral op latent 

werkzoekenden.”

Gedrag en impact
Jullie gaven aan nogal selectief te zijn. Hoe vertaalt zich dat  

in de praktijk? 

Vis: “De inzet is om de funnel van kandidaten tot 

nieuwe medewerker zo klein mogelijk te houden. 

Daarvoor gebruiken we allerlei tooling, zoals 

assessment software en een applicant tracking system. 

Daarmee kun je als het ware een ‘digitale glijbaan’ 

optuigen, waarbij alle communicatie goed is 

ingericht en managers intern geen Excel-bestanden 

met sollicitanten naar elkaar gaan mailen. Die 

assessment software wordt voortdurend geëvalueerd, 

omdat we steeds beter weten welke capaciteiten en 

welke persoonskenmerken iemand moet hebben om 

hier succesvol te zijn. Daardoor krijgen we betere 

kandidaten op gesprek en dat motiveert aan twee 

kanten: het zijn betere en leukere gesprekken voor ons 

en voor de kandidaten, en de kans op een match is 

groter.”

Rip: “Je moet het zo zien: de cultuur van bol.com 

heeft bepaalde kenmerken die belangrijk zijn om 

succesvol te zijn, en die we echt koesteren. Die mogen 

we in het proces niet uit het oog verliezen omdat 

we een slordig selectieproces hebben. Om die reden 

lezen onze recruiters ook elk cv en gebruiken we 

geen geautomatiseerde selectietools. Dus ja, de funnel 

klein houden, maar wel iedereen op het juiste niveau 

behandelen. Solliciteren blijft een emotioneel proces 

dat we niet uit het oog mogen verliezen.”

En waar meten jullie dat ‘succesvol zijn’ in de bol.com-cultuur 

aan af? 

Vis: “We kijken zowel naar gedrag als impact. Gedrag 

is: pakt iemand dingen op die buiten de comfortzone 

liggen? Ziet hij problemen die hij niet alleen meldt, 

maar ook oplost? Daagt hij anderen uit? Impact gaat 

meer over in hoeverre je in staat bent om het verschil 

te maken, zaken aantoonbaar beter te maken voor 

onze klanten en partners. De specifieke kenmerken 

van mensen die er qua impact en gedrag uitspringen, 

koppelen we terug naar de wervingscyclus.”

Ontwerpkeuzes
Rip: “Om een voorbeeld te geven: op zeker moment 

merkten we dat in de tweede ronde kandidaten 

afvielen omdat ze onvoldoende weerbaar waren. 

Kennelijk misten we de competentie ‘resilience’ in het 

voortraject, en kwam dat pas in de tweede ronde aan 

het licht. In onze cultuur geldt: je moet risico’s durven 

nemen, fouten durven maken en weer door kunnen 

gaan. Als je mensen hebt die risicomijdend zijn, dan 

heeft dit invloed op de snelheid van innoveren. Op 

zo’n competentie gaan we dan eerder in de funnel 

testen, waardoor we een kwalitatief betere upper funnel 

creëren. En dat is dan nog alleen op persoons- en 

capaciteitenniveau – daarna volgt er een traject met 

skills testing, waar we ook een aparte softwaretool voor 

inzetten.”

Vis: “Aanvullend hebben we daarvoor in huis een 

case ontwikkeld: we laten kandidaten in een aantal 

Everything is Digital

“Solliciteren blijft een  
emotioneel proces dat we 

niet uit het oog mogen 
verliezen”

“De juiste quality of hire is 
voor ons echt leidend”

we ervoor dat iemand op de juiste plek zit en de 

grootste bijdrage kan leveren. We hebben zelfs binnen 

IT een speciale director die zich bezighoudt met 

de community: wat kunnen we doen om mensen 

zich verbonden te laten voelen met de engineering 

community en hen daarbij te ondersteunen? Daarnaast 

zijn er ruime budgetten voor training en opleiding. De 

een wil een cursus coderen in Python volgen, de ander 

wil een boek lezen en de derde wil graag naar een 

conferentie. Dat stimuleren we ook, want dat helpt om 

jezelf te ontwikkelen en dat helpt bol.com ook omdat 

er weer betere, snellere oplossingen uitkomen.” 

Rip: “Je merkt aan alles dat de directie recruitment 

als strategisch beschouwt voor bol.com. Keuzes voor 

investeringen worden serieus bekeken en we kunnen 

met de juiste onderbouwing snel verbeteringen 

doorvoeren. Hierdoor staan we ook op het niveau 

waar we nu staan. We zijn weliswaar een bedrijf, maar 

we produceren niks zelf. Wij moeten het van onze 

medewerkers hebben en daar moeten we dus heel 

zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dat ik ook niet veel 

heb met de term HR, want humans are not resources, they 

are human. Onze afdeling heet daarom People&, om aan 

te geven dat het begint bij de mensen, en dat de rest 

van daaruit volgt.” 

uur een game bouwen aan de hand van enkele 

instructies. Daaruit kunnen we aflezen hoe iemand 

precies code schrijft en op welk niveau. Komt er iets 

uit dat echt werkt? Zijn er wel of niet bepaalde patterns 

gebruikt? Heeft de oplossing een werkende front end? 

Enzovoorts. Dat gebruiken we uiteindelijk als basis 

voor een gesprek: waarom maakt iemand bepaalde 

ontwerpkeuzes? Om een goede software engineer 

te zijn moet je namelijk niet alleen goed kunnen 

coderen, maar ook goed kunnen analyseren, begrijpen 

wat gebouwd moet worden, de juiste vragen kunnen 

stellen, standvastig zijn, de discussie aan durven gaan 

en met alternatieven kunnen komen om bijvoorbeeld 

met 10% inspanning 90% resultaat te bereiken.”

Ondanks de inzet van al die tools klinkt het toch als een 

behoorlijk arbeidsintensief proces …

Rip: “Dat klopt, maar de juiste quality of hire is 

voor ons echt leidend, snelheid en ‘aantallen’ zijn 

hier ondergeschikt aan. Uit ervaring blijkt dat 

samenwerking de magic factor is binnen bol.com  

en we het allemaal doen voor de klant en de 

klantbeleving. We gebruiken technologie waar dat  

iets bijdraagt, maar we houden bewust de ‘human 

touch’ erin zodat we geen fabriek worden. Want voor 

je het weet gaat dat de verkeerde kant op. Zo sturen 

we bijvoorbeeld bewust op diversiteit en inclusie  

– op dit moment hebben we binnen IT rond de 40 

nationaliteiten rondlopen.” 

Strategische recruitment
Vis: “Bedenk wel dat het daar niet ophoudt: 

uiteindelijk zijn we continu bezig met ervoor te 

zorgen dat mensen succesvol zijn en zichzelf kunnen 

ontwikkelen binnen bol.com. Ofwel: hoe zorgen 

BOL.COM

x2heeft eind 2019 ruim 
1.800 medewerkers 
in dienst

heeft een  
tech-recruitmentteam 
van 10 personen

wil haar tech- 
recruitment efforts gaan 
verdubbelen in 2020
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Column

The Capital of ... Tech

Beijing
Sinds drie jaar publiceert de 
internationale vastgoedadviseur 
Savills de Savills de Tech Cities-
ranking. Daarin worden de 30 
meest succesvolle tech hubs 
gerangschikt op zes categorieën: 
bedrijfsklimaat, technologische 
omgeving, stadsdrukte en -welzijn, 
talentpool, vastgoedkosten en 
mobiliteit. Elke categorie wordt 
gewogen naar gelang het belang 
ervan voor de technologiesector. 

Opvallend in de editie van 2019 is 
de opmars van Chinese steden. Zo 
ontving Beijing in de afgelopen 
drie jaar 34 miljard dollar aan 
Venture Capital-investeringen per 
jaar, méér dan bijvoorbeeld 
koploper New York en nummer 
twee San Francisco. Recent 
onderzoek door de Amerikaanse 
tech-investeerder Kleiner Perkins 
wijst uit dat China inmiddels 
negen van de 20 grootste 
technologiebedrijven ter wereld 
huisvest. De overige 11 zijn 
gevestigd in de VS.
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Everything is Digital

Gert Askes (SPARQ360, links) 

en Jaap Linssen (OrangeTrail) 

bij OrangeTrail over de inzet van 

sociale technologie voor interne 

communicatie

Ruwweg de helft van alle management literatuur draait feitelijk maar om één issue: 

een strategie bedenken is leuk, maar hoe krijg je de mensen mee? Engagement op 

de werkvloer en identificatie met de purpose van de organisatie is bij veel (grote) 

organisaties namelijk bepaald geen vanzelfsprekendheid. De inzet van nieuwe,  

op social media geënte technologie kan daarin effectief verbetering brengen.  

“De CEO zit gewoon in jouw tijdlijn en jij in de zijne.”

Network  
leadership

20 21
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“Met deze technologie halen 
we ook de mening van de meer 

introverte medewerkers op”

Collectieve intelligentie 
Volgens Linssen maken deze nieuwe communicatie-
platformen het mogelijk het traditionele top-down-
leiderschap om te vormen tot ‘network leadership’. 
“Leiders in organisaties moeten gaan snappen dat er 
heel veel kennis zit in de hoofden van medewerkers, 
en dat je die hoofden aan het werk kunt zetten 
door vragen te stellen. Deze technologie faciliteert 
dat je als CEO tegen je medewerkers kunt zeggen: 
‘Komend kwartaal gaan we ons product weer flink 
verbeteren. Concurrentie is hevig in onze markt. 
Wat doet de concurrentie volgens jullie beter dan 
wij?’ Om op basis daarvan te beslissen of je linksaf 
of rechtsaf gaat. In plaats van de ouderwetse 
command & control-structuur is er dan sprake van 
een betekenisvolle dialoog”, aldus Linssen. 

Gert Askes, CEO en medeoprichter van 
SPARQ360, herkent het beeld dat Linssen schetst. 
Zijn onderneming levert eveneens software aan 

zowel Europese als Amerikaanse bedrijven om een 
‘strategische dialoog’ tussen top en werkvloer te 
faciliteren. Askes: “SPARQ360 is ooit begonnen als 
een open innovatieplatform, bedoeld om ideeën met 
potentie om te zetten in nieuwe businessmodellen 
of kostenbesparende maatregelen. Maar dan met 
behulp van de inzet van de hele organisatie, en 
niet alleen de R&D-afdeling. We merkten echter 
al snel dat dat enkel werkt als je ook betrokken 
medewerkers hebt. En aan die betrokkenheid 
schort het bij veel bedrijven nogal, to put it bluntly. 
Onze software maakt het mogelijk om aan de 
hand van een korte vragenlijst met een feedback 
loop de collectieve intelligentie in de organisatie 
te ontsluiten. Wij halen voor directies letterlijk op 
hoe elk niveau van het bedrijf naar kansen en 
bedreigingen kijkt. Als je je strategie daarop echt 
aanpast en de waarde die je daarmee creëert ook 
weer deelt met de organisatie, dan is het effect dat 
het hele bedrijf zich bij die strategie betrokken voelt. 

ook volop aanwezig in het bedrijfsleven. 
Hij zegt: “Mijn indruk is dat in de 

afgelopen decennia medewerkers van grote 
organisaties steeds meer vervreemd zijn van het 

management. En als ik met directies praat, hoor 
ik ook vaak terug dat ze eigenlijk niet meer goed 
weten wat er nu precies omgaat in de hoofden van 
hun medewerkers, zeker als die van een jongere 
generatie zijn. Ze hebben ook steeds meer moeite 
om ze te bereiken. E-mail, intranet en nieuwsbrieven 
zijn als communicatiemiddelen voor strategie 
en purpose eigenlijk totaal achterhaald. Dat gat 
proberen wij te dichten door de inzet van sociale 
technologie.”

OrangeTrail heeft de afgelopen jaren bij diverse  
grote ondernemingen – waaronder Booking.com,  

Nestlé, Heineken, KNAB, 
Signify en SHV – software-
platformen uitgerold die een 
nieuwe manier van interne 
communicatie mogelijk 
maken. Linssen: “Het gaat om 
oplossingen als Workplace van 
Facebook, Yammer, Teams van 
Microsoft of Slack. De gemene 
deler is dat deze technologie 
een rechtstreekse dialoog 
faciliteert tussen management en 
medewerkers. Ofwel: de CEO 
zit gewoon in jouw tijdlijn en jij 
in de zijne.”

Afgelopen zomer verscheen een rapport met de 
prikkelende titel ‘Onrust in Voorspoed’. Het was 
geschreven door DenkWerk, een denktank met 
onder meer topbestuurders Hans Wijers, Feike 
Sijbesma en Angelien Kemna. Zij constateerden dat 
er in de maatschappij sprake is van een groeiende 
‘horizontale verzuiling’: het verschijnsel dat hoger- en 
lageropgeleiden nauwelijks in aanraking komen met 
elkaar, en dus ook geen toegang hebben tot elkaars 
netwerken.

Volgens Jaap Linssen, CEO en oprichter van 
OrangeTrail, is het fenomeen ‘horizontale verzuiling’ 

Everything is Digital

23

SHV is een decentrale organisatie met zelfstandige, internationaal opererende bedrijven waar in totaal zo’n 
60.000 mensen werken. In zo’n structuur is het niet altijd gemakkelijk om cross group samen te werken en 
kennis te delen, terwijl daar wel behoefte aan is. Om die reden zetten we sinds deze zomer Yammer in op 
holdingniveau. Naast het faciliteren van samenwerking en kennisdeling proberen we met deze technologie ook 
iets van een ‘familiegevoel’ te creëren, door op een gezamenlijk platform te laten zien wat de diverse bedrijven 
zoal doen. We zien het aantal gebruikers gestaag stijgen, ook al wordt het overkoepelend platform nog niet 
automatisch geïntegreerd in de Yammer-platformen die door de verschillende bedrijven worden gebruikt.

Carina Hamaker over Yammer
Director Corporate Communications van SHV Holdings

‘‘ 

’’

Interne communicatie via Facebook
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voordeel: het verbetert in sterke mate de kwaliteit van 
werken in teamverband. Linssen: “De klassieke manier 
van werken is: je schrijft een projectplan 1.0, je slaat 
dat ergens op, je verspreidt het en je organiseert 
vervolgens een meeting om tot projectplan 2.0 te 
komen. En dat meestal een paar keer achter elkaar. 
Niet erg efficiënt wel beschouwd, omdat je steeds 
met het hele team naar momentopnamen zit te kijken. 
Sociale technologie maakt het mogelijk om tijdens 
het proces van het schrijven van zo’n projectplan 
input van teamleden op te halen en je overwegingen 
te delen. We noemen dat ‘working out loud’ en 
dat blijkt een enorm krachtig principe: het werkt 
veel sneller, er ontstaan minder fouten en het wiel 
wordt niet steeds opnieuw uitgevonden. Hier intern 
werken we op deze manier en het blijkt dat 80% 
van de geagendeerde issues al vóór de meeting zijn 
opgelost.”

Askes wijst erop dat sociale technologie ook meer 
verschillende perspectieven zichtbaar maakt. “De 
besluitvorming in organisaties wordt vaak gestuurd 
door de meer extraverte medewerkers die in staat 
zijn snel een oordeel te vormen en dat met enige 
dominantie te verwoorden”, zegt hij. “Dat wil 
echter nog niet zeggen dat ze altijd gelijk hebben. 
Wij halen ook de mening van de meer introverte 
medewerkers op en confronteren de organisatie 

“Sociale 
communicatietechnologie 

verbetert in sterke mate 
de kwaliteit van werken 

in teamverband”

Mathieu Devos, Associate  
NPM Capital over Slack

“Als investeerder hebben wij rechtstreeks 
toegang tot enkele kanalen van Slack, de interne 
social media-technologie die door Picnic wordt 
gebruikt. Het grote voordeel ervan is dat het 
extreem laagdrempelig is en dat de manier 
waarop mensen met elkaar communiceren ook 
wat informeler is dan via e-mail. Slack maakt 
het mogelijk informatie heel snel en effectief te 
delen met een grote groep mensen, waarbij je er 
vrijwel zeker van bent dat iedereen het ook leest. 
Andersom is het voor ons team heel gemakkelijk 
medewerkers binnen de organisatie te vinden 
en direct te benaderen. De enige down side is 
dat je in staat moet zijn voor jezelf uit te maken 
welke kanalen voor jou relevante informatie 
bevatten, en welke niet. Anders ben je namelijk 
de hele werkdag bezig met lezen en reageren 
op anderen. Picnic heeft dan ook een policy 
opgesteld met als doel Slack op een zo efficiënt 
mogelijke manier in te zetten.”

Everything is Digital

zo met inzichten die anders onder de tafel waren 
gebleven. Dat maakt dat je een andere discussie 
voert.” 

Beide mannen zien sociale technologie als the next 
big thing in het bedrijfsleven, al is daar volgens 
Linssen nog wel een omslag in denken en doen voor 
nodig. “Je moet echt de manier waarop je werkt 
omdenken”, zegt hij. “Dat geldt in het bijzonder 
voor communicatieafdelingen, die al eeuwen 

gewend zijn ‘mededelingen van directiewege’ 
te zenden en nu ineens een interactieve en 
engagerende dialoog moeten gaan faciliteren op 
het sociaal bedrijfsnetwerk. Maar ook working 
out loud is in het begin erg wennen, want nogal 
wat mensen werken graag in hun eigen bubbel 
en vinden het lastig om iets te delen wat nog 
work in progress is. Tegelijkertijd hoor ik van oud-
medewerkers geregeld terug dat ze deze manier 
van werken enorm missen.”  

Want iedereen merkt: ‘Hey, ik mag meepraten, ze 
doen er wat mee én ik merk er wat van’. Door dat 
blijvend te doen kun je een heel sterke positieve flow 
in de organisatie creëren.”

Working out loud
Volgens Linssen heeft de moderne sociale 
communicatietechnologie nog een groot ander 

Sociale technologie voor interne samenwerking
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Toen zorgondernemer Martin de Heer in 2004 met een 

paar collega’s besloot eigen praktijken te starten, was 

één ding zeker: ze wilden op een vernieuwende manier 

psychologische hulp gaan bieden. Het moest zorg op maat 

worden, dicht bij de cliënt en gericht op vitaliteit en het 

terugkrijgen van de regie over het eigen leven. En, minstens 

zo belangrijk, met een evidence based behandelpad, met 

metingen vooraf, tijdens en na de behandeling. “Ik denk 

dat wij een van de eersten in Nederland waren die daarmee 

begonnen”, zegt De Heer. “Al bij de start van Mentaal Beter 

zat dat denken over data er al in, al waren het toen nog 

gewoon papieren vragenlijsten.”

Inmiddels is Mentaal Beter onderdeel van de NL Mentalcare 

Group, samen met Vitalmindz en Opdidakt: een netwerk 

van psychologische praktijken op zo’n 110 locaties in 

Nederland en met ruim 1.000 psychologen, psychiaters en 

orthopedagogen. Tevens is de organisatie een van de meest 

innovatieve spelers als het gaat om de inzet van technologie 

in de behandelingen. De Heer: “De meeste cliënten komen 

weliswaar nog steeds naar een vestiging voor een gesprek 

"We gaan in ons 
vakgebied nog veel 

nieuwe ontwikkelingen 
zien"

De behandeling van psychische klachten is bij uitstek mensenwerk. 
Maar in de geestelijke gezondheidszorg is de toepassing van 
digitale hulpmiddelen allang niet meer weg te denken, zegt  
Martin de Heer, bestuursvoorzitter van ggz-aanbieder Mentaal 
Beter. “Denken vanuit data zit echt in ons dna.”

Everything is Digital

TECHNOLOGIE BLIJKT 
KRACHTIGE DRIVER  
BIJ BEHANDELING  
PSYCHISCHE KLACHTEN

Overname Opdidakt

Mentaal Beter nam recentelijk Opdidakt  
Holding over. Opdidakt biedt hoog-
waardige begeleiding van kinderen, 
jongeren en (jong)volwassen en met leer-
problemen (dyslexie) en milde psychische 
problemen. Bij de organisatie werken 
momenteel zo’n 400 orthopedagogen. 
Opdidakt zal onder de eigen merknaam 
actief blijven. Naar verwachting leidt 
de overname tot een stijging van de 
groepsomzet tot circa 80 miljoen euro in 
2019.

Over Mentaal Beter

Niet-klinische geestelijke 
gezondheids zorg: generalistische 
basis-ggz (gb-ggz) en specialistische 
ggz (s-ggz)

 Onderdeel van
NL Mentalcare Group

NPM-participatie
Sinds 2014

Klinieken
70 locaties met 
600 behandelaars

Omzet
Circa € 55 miljoen
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met een behandelaar, maar daarnaast beschikken we over 

een eigen e-mental health-platform waardoor de cliënt ook 

thuis aan zijn herstel kan werken. Het is zelfs mogelijk de 

behandeling helemaal thuis te doorlopen, door middel van 

een beveiligde videoverbinding bij Mentaal Beter-online. Al 

merken we dat de meeste cliënten aan persoonlijk contact 

nog de voorkeur geven.”

Ook de hele backoffice van Mentaal Beter is volledig 

gedigitaliseerd en cloud based, met een vanzelfsprekende 

focus op data security en privacy (zie kader). Alle  

behande laars slaan relevante gegevens digitaal op. Het 

systeem genereert op basis daarvan volautomatisch 

rapportages met betrekking tot zaken als caseload en 

voortgang in de behandeling op cliëntniveau, maar  

ook stuurinformatie voor gemeenten, zorgverzekeraars  

en andere stakeholders. “Onze behandelaars kunnen  

’s ochtends inloggen en op diverse dashboards precies zien 

hoe de vlag erbij hangt”, zegt De Heer. “Het gaat daarbij 

vooral om leren, verbeteren en tijdig bijsturen, niet om een 

soort big brother-achtige omgeving te creëren. Dat laatste 

zouden onze behandelaars ook niet accepteren.”

Horizontaal toezicht
Volgens De Heer heeft die sterke focus op technologie 

en data nog een ander voordeel: het leidt tot een 

bovengemiddeld sterk ontwikkelde compliance binnen 

de onderneming. “In de beginjaren was het usance dat 

zorgverzekeraars achteraf materiële controles uitvoerden 

over wat je aan zorg had gedeclareerd”, zegt De Heer. 

“Dat leidde geregeld tot enorme claims en reputatieschade, 

omdat zaken bijvoorbeeld niet goed geregistreerd waren 

of niet helemaal volgens protocol gelopen waren. Dat 

risico wilden wij niet lopen, dus hebben wij vanaf 

dag één geïnvesteerd in een softwaretool die elke DBC 

(diagnosebehandelcombinatie – red.) vooraf toetst aan 

de criteria van de zorgverzekeraars zelf. In dat digitale 

risicomanagement zijn we inmiddels heel goed geworden 

– zó goed dat we binnenkort in aanmerking komen voor 

zogeheten horizontaal toezicht, waarbij de zorgverzekeraar 

in feite zegt: we controleren niet langer jullie declaraties, 

maar enkel nog jullie systeem. Een mijlpaal. Dan merk je 

dat denken vanuit data echt in ons dna zit.”

Maar niet de enige mijlpaal, zo blijkt. Want als eerste 

ggz-aanbieder wist Mentaal Beter eind 2017 samen met 

Stichting Koppeltaal een applicatie te ontwikkelen die het 

mogelijk maakt toegang te krijgen tot specifieke e-health-

applicaties van verschillende leveranciers, ongeacht van 

welk IT-platform die gebruikmaken. “Ook dat was een 

doorbraak, want tot dat moment was je altijd gebonden 

aan één leverancier. Nu kunnen we qua e-health ‘best of 

breed’ aanbieden”, aldus De Heer. “Dat geeft zowel onze 

behandelaars als onze cliënten veel meer keuzevrijheid als 

het gaat om de best passende behandeling.”

Mede door die keuzevrijheid, maar ook door de vrijwel 

afwezige wachttijden verwijzen steeds meer huisartsen 

mensen met psychische klachten door naar de innovatieve 

zorgaanbieder. Daarnaast is er sprake van een actief 

overnamebeleid (zie kader op pagina 27). Dat tezamen 

leidde tot verdubbeling van de omzet tussen 2015 en 

2019 (van 23,5 miljoen naar 55 miljoen euro). “Dat we 

succesvol die overnames kunnen doen, komt omdat ons 

eigen platform staat als een huis”, zegt De Heer.  

“De partijen die we overnemen werken vaak nog met 

papieren dossiers. Onder onze vleugels maken die een 

enorme professionaliseringsslag door.”

Intensieve behandeling
Gevraagd naar de toekomstige ontwikkelingen noemt 

De Heer als eerste de reeds aangekondigde smartphone-

app Vital Health Engage, ontwikkeld in samenwerking 

met Philips Healthcare. Daarmee kan de cliënt niet 

alleen inloggen op het Mentaal Beter e-mental health-

platform, maar ook zijn behandelplan inzien en chatten 

met zijn behandelaar. Ook is voorzien in functies als 

berichtenverkeer, taken, meten en educatieve filmpjes. 

“Dit wordt de toekomst”, zegt De Heer. “Zeker als we die 

app straks kunnen verrijken met monitoring via wearables, 

zoals slaap-, stemmings- en stress-sensoren. De ggz werkt 

nu veel met vragenlijsten, maar die zijn niet altijd even 

betrouwbaar. Je kunt iemand vragen of hij/zij zich gestrest 

voelt, maar direct meten is toch wat anders.”

Ook in de behandeling van psychische klachten zelf zal 

technologie de komende jaren een rol van toenemend 

belang gaan spelen, denkt De Heer. “We experimen teren 

bijvoorbeeld met de inzet van VR-brillen bij trauma-

behandelingen en de behandeling van angststoornissen. 

Dat staat nog in de kinderschoenen, maar ik heb 

daar hoge verwachtingen van omdat het heel 

intensieve behandeling volledig op maat mogelijk 

maakt. We gaan in ons vakgebied nog veel nieuwe 

ontwikkelingen zien de komende jaren.” 

Everything is Digital

Chantal Stoffelsma,  
Investment Manager  
NPM Capital

“NPM Capital heeft met Mentaal Beter een  
zeer goede en transparante samenwerking.  
Het is een organisatie die een indruk-
wekkende groeicurve heeft doorgemaakt 
de afgelopen jaren, mede door een actieve 
en succesvolle buy & build-strategie. Het 
technologisch platform maakt Mentaal Beter 
in onze ogen een speler met veel toekomst  
en potentie, wat goed aansluit bij onze  
langetermijninvesteringsfilosofie. Ze lopen 
echt voorop in de zorgmarkt en laten zien 
dat nieuwe e-health-toepassingen leiden 
tot betere behandelresultaten en kortere 
wachtlijsten.”

Van meet af aan is Mentaal Beter decentraal 
opgezet, met kleine vestigingen met 12 tot 15 
behandelaars. Deze op het gedachtegoed van 
Eckart Wintzen gebaseerde celstructuur laat 
zich volgens De Heer zeer efficiënt opschalen. 
Daarnaast leidt de kleinschaligheid tot meer 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid, en zijn 
behandelaars meer geneigd te investeren in 
hun lokale netwerk van verwijzers (huisartsen, 
gemeenten). Het bestuursmodel van Mentaal 
Beter is sinds enige tijd gebaseerd op de 
principes van zelforganisatie (Holacracy): 
de vestigingen kennen niet langer een 
vestigingsmanager, maar de taken zijn 
gedistribueerd over de teamleden. Volgens 
De Heer maakt dit de organisatie aanzienlijk 
wendbaarder. 

Alle systemen van Mentaal Beter zijn NEN 7510:2017-gecertificeerd en voldoen daarmee 
aan de strengste eisen op het gebied van privacybescherming. De Heer: “Dit vakgebied is 
supergevoelig voor datalekken. Gegevens mogen onder geen beding op straat komen te 
liggen. De sporadische keren dat we met een datalek te maken hadden, was dat altijd terug 
te voeren op het versturen van dossiers via de post. Dat heeft ons doen besluiten voortaan alle 
gegevensuitwisseling via ons digitale platform te laten verlopen. Nu de nieuwe AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming – red.) van kracht is geworden is dit eens te meer actueel.”

"Ons eigen platform 
staat als een huis"

"Kleinschaligheid leidt  
tot meer betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid"

Zelforganisatie

Privacybescherming
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1.   Ondernemen
       “Ik ben ooit als fysiotherapeut begonnen en ben  

     daarna pas de orthopedie ingegaan. Mijn eerste 

ervaring deed ik op in een regulier ziekenhuis, waar ik al 

snel ook een bestuursfunctie kreeg. In die hoedanigheid 

heb ik op zeker moment de afdeling orthopedie 

afgescheiden van het ziekenhuis, omdat ik naar een ander 

organisatiemodel toe wilde. Ik merkte toen al dat je als 

zelfstandige kliniek binnen het ziekenhuis sneller kunt 

acteren, meer betrokken medewerkers kunt aantrekken 

en dat de sfeer in de groep beter is. Dat wat ik nu doe is 

een voortzetting daarvan, alleen op veel grotere schaal.”

We maken heldere keuzes – enkel planbare zorg op 

een aantal veelvoorkomende klachtenvelden – en 

realiseren kwaliteit door focus en een hoog volume 

aan behandelingen. Onze patiënten komen voor één 

bepaalde ingreep en daar is alles op ingericht. Dat maakt 

dingen mogelijk die in het bestaande model van een 

ziekenhuis niet mogelijk zijn: een veel efficiënter proces, 

korte wachtlijsten en een vriendelijke en persoonlijke 

bejegening.”

3.    Specialisatie 
       “Alle specialisten leggen zich enkel en alleen  

     toe op een bepaald deelgebied en doen niets 

daarnaast. Zelf doe ik momenteel alleen maar knie-  

en heupoperaties. Je kunt het oneerbiedig vergelijken 

met een ‘fabrieksstraatje’, maar ik ervaar het zeker 

niet als fabriekswerk. Het voordeel van zo’n straatje 

is namelijk dat je je kunt blijven specialiseren en zó 

getraind wordt dat je in jouw vakgebied echt top of the 

bill wordt. Juist omdat je alle details van die operatie 

kent, kun je je aanpak steeds meer verfijnen en dat is 

heel bevredigend. Een gemiddelde orthopeed in een 

ziekenhuis doet misschien 20 tot 30 heupoperaties per 

jaar. Bij ons doet een specialist er 200 tot 300.”

Ivo Buchholz is orthopedisch chirurg en tevens Chief Medical Officer van 

NPM-participatie Bergman Clinics. De combinatie van opereren, dagelijks 

contact met patiënten, beleidsmatig meedenken én ondernemen maken 

zijn werkweken uiterst afwisselend. De ‘mooiste baan ter wereld’ in 10 

steekwoorden.

Ivo Buchholz na een operatie in de 
Bergman Clinics Bewegen in Ede
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“Ons organisatiemodel is 
fundamenteel anders”

Healthy Life

2.    Focusklinieken
       “De manier waarop we hier de medische  

      behandelingen uitvoeren wijkt in de basis niet 

erg af van de manier waarop ziekenhuizen dat doen. 

Wel is ons organisatiemodel fundamenteel anders. 
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Natuurlijk zijn er altijd idealisten die 

zullen kiezen voor wetenschappelijk 

onderzoek in een academisch ziekenhuis, 

maar ik denk dat focusklinieken de 

komende jaren ook steeds aantrekkelijker 

worden voor promovendi die juist 

geïnteresseerd zijn in het optimaliseren 

van standaardingrepen op basis van de 

grote hoeveelheden data die wij hier 

verzamelen.”

6.    Zorgkosten 
       “Voordat focusklinieken in  

     Nederland voet aan de grond kregen, 

kostte een nieuwe heup zo’n 10.000 tot 

11.000 euro. Inmiddels is dat gezakt naar 

8.000 euro, puur omdat er clubs zijn 

zoals wij die focussen op cost efficiency. 

Voor de reguliere ziekenhuizen is dit 

trouwens niet direct heel goed nieuws, 

want die financierden met dit soort 

veelvoorkomende ingrepen een deel van 

hun vaak enorm hoge vastgoedlasten. 

Nu die dekking minder wordt, komen 

sommige in de problemen. Veel 

ziekenhuizen zijn eigenlijk vastgoed-

organisaties geworden die maar één 

ding moeten doen: het ziekenhuis zo vol 

mogelijk houden om de vastgoedlasten 

te dekken, waardoor ze geen echte 

strategische keuze kunnen maken. 

Daarbij komt dat met name de kosten 

van de acute zorg en de oncologie 

maar blijven oplopen, en deels die van 

de chronische zorg ook. Kortom, veel 

ziekenhuizen zitten in zwaar weer en dat 

maakt dat ze met meer interesse kijken 

naar hoe wij de zaken organiseren.” 

7.    Praktijk 
       “Ik ben omgerekend zo’n twee dagen per week  

     bestuurlijk ‘hoog over’ bezig als CMO, iets dat 

ik niet zou willen missen. Aan de andere kant wil ik 

gewoon met mijn voeten in de modder staan, zodat 

ik elke dag weer ervaar hoe het is om met patiënten 

bezig te zijn en contact te hebben met de backoffice 

en de OK-assistenten. Op het moment dat ik daar 

uitstap word ik echt een bestuurder, en dan word 

ik door de andere specialisten op een zeker moment 

niet meer geaccepteerd als CMO. Je moet echt voeling 

houden met het vak – los van het feit dat het ook heel 

erg leuk is. Dat maakt dit wel de mooiste baan ter 

wereld voor mij.”

8.    Patiënt 
       “Patiënten zijn aan het veranderen. De  

     vanzelfsprekendheid om naar het lokale 

ziekenhuis te gaan begint ervan af te gaan: mensen 

zijn meer en meer bereid om te reizen als daar een 

betere kwaliteit, een kortere wachttijd en een meer 

persoonlijke bejegening tegenover staat. Dat zorgt 

ervoor dat wij met een beperkt aantal klinieken een 

hele regio kunnen bedienen. Onze plastische chirurgie 

hebben we bijvoorbeeld vorig jaar gecentraliseerd in 

Hilversum: alle specialisten in het land komen daar 

opereren. Voordeel: daar hebben we alle faciliteiten 

eromheen optimaal georganiseerd.”

9.    Ziekenhuis 
       “Waarom is een ziekenhuis ooit een ziekenhuis  

     geworden? Toch vooral omdat het handig was 

dat de diverse medische disciplines een aantal 

voorzieningen konden delen, zoals operatiekamers, 

bedden en logistieke ondersteuning. Alleen is 

daar in de loop van de tijd een enorm waterhoofd 

van management gegroeid, waardoor er heel 

ingewikkelde, logge organisaties zijn ontstaan. Wij 

gaan eigenlijk weer terug naar het oermodel: kleine, 

wendbare organisaties met maximaal 50 bedden 

en vier OK’s. Dan kun je cliëntgericht en efficiënt 

werken, zonder een hoop beleidsmatige ballast.”

10.   Samenwerking 
        “We zetten ons absoluut niet af tegen  

      ziekenhuizen: het mooiste zou toch wel een soort 

alliantie zijn, waardoor we ook dingen samen kunnen 

organiseren. En soms hebben wij de ziekenhuizen 

ook gewoon nodig, bijvoorbeeld voor het huren van 

specialistische apparatuur als een botscanapparaat. 

Gelukkig merken we de laatste jaren dat er meer 

wederzijds respect ontstaat en er meer acceptatie is dat 

je prima naast elkaar kan bestaan. En dat dat ook méér 

oplevert dan onderlinge vijandigheid.”  

Healthy Life

4.   Innovatie 
       “Het innovatieve van ons model is  

     in de kern het organisatiemodel zelf. 

Er is sprake van een zichzelf versterkende 

loop van leren en verbeteren op kwaliteit 

en efficiency. Dat geldt voor de medische 

behandeling, maar ook voor de patiënt-

bejegening en de kostenstructuur. Het 

omarmen van medische innovaties is in 

ons model ook gemakkelijker, want als  

een leverancier een nieuw soort prothese 

heeft of een andere techniek, dan gaat  

‘ie liever met een club praten die 

bepaalde operaties een paar duizend keer 

per jaar uitvoert, dan met een ziekenhuis 

dat diezelfde operatie maar een paar 

keer uitvoert. Ofwel: het hebben van 

een hoog volume stelt je in staat om 

innovaties sneller te testen en door te 

voeren. Dus de kans dat wij op termijn 

dingen ook medisch anders gaan doen 

dan reguliere ziekenhuizen is zeker 

aanwezig.”

5.    Promovendi
       “In het Nederlandse zorgstelsel  

     zijn focusklinieken lange tijd een 

beetje buitenbeentjes geweest. Daar 

werkten vooral specialisten die het 

bestuurlijke gedoe in ziekenhuizen zat 

waren en productie wilden draaien. 

Inmiddels worden we serieus genomen 

en kiezen specialisten in opleiding en 

OK-assistenten steeds vaker primair 

voor een focuskliniek, in plaats van een 

gewoon of academisch ziekenhuis. Wij 

werven vooral graag high potentials die 

willen leren van de beste specialisten. 

Het grootste netwerk van focusklinieken voor planbare medische zorg in Nederland

Over Bergman Clinics

Omzet Nederland
 Circa € 250 miljoen

NPM-participatie
NPM Capital 

heeft sinds 2011 
een belang in NL 

Healthcare Clinics. 
Sinds januari 2019 
zijn NL Healthcare 

Clinics en Bergman 
Clinics gefuseerd en 
samen verdergegaan 

onder de naam 
Bergman Clinics.

Medewerkers
Circa 2.200 in 

Nederland

Aantal klinieken  
52 in Nederland

“Onze patiënten 
komen voor één bepaalde 
ingreep en daar is alles op 

ingericht”
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Werknemers worden meer dan 
ooit geconfronteerd met een 
opmars van digitale technieken. 
Wat betekent dit voor de vaardig-
heden die zij nu, maar vooral 
morgen in huis moeten hebben? 
Steeds meer organisaties 
realiseren zich dat voor duurzame 
inzetbaarheid in een snel 
veranderende wereld méér nodig 
is dan af en toe een training of 
een cursus. Zij investeren in 
hightech leeromgevingen, met de 
nadruk op het verwerven van 
21st century skills. 

Opleiden in de 21ste eeuw

one size fits one

Everything is Digital

Hans Schuurmans (SkillsTown): 

“Nieuwe economische sectoren 

vragen om nieuwe competenties”
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Everything is Digital

Schuurmans is een van de auteurs van het boek ‘21st 
century skills – de uitdaging voor iedere medewerker en 
iedere organisatie’. Zelf omschrijft hij die skills als ‘die 
vaardigheden waarvan experts denken dat die in de 21e 
eeuw van groot belang zijn om mee te komen in je werk’. 
Daarbij draait het, zo blijkt, om nieuwe competenties als 
samenwerken en communiceren, ondernemend handelen, 
zelfstandig problemen oplossen en kritisch oordelen, 
zelfregie en zogeheten ‘digitale geletterdheid’, ofwel het 
effectief en efficiënt kunnen gebruiken van technologie als 
computers, tablets en smartphones. 

Hoewel het concept 21st century skills niet geheel 
onomstreden is (zie kader), is het volgens Schuurmans 
moeilijk te ontkennen dat we in de transitie naar een 
nieuwe, duurzame economie tal van nieuwe economische 
sectoren zullen zien ontstaan die weliswaar nieuw werk 
gaan verschaffen, maar ook om nieuwe competenties 
vragen. “Organisaties vragen zich af: hoe ontwikkelen 
we onze mensen zo dat ze straks klaar zijn voor een sterk 
gedigitaliseerde arbeidsmarkt? Wij zien het als onze 
missie hen daarbij te helpen.”

Corporate academy  
SkillsTown heeft daartoe in de afgelopen jaren een 
volledige online leeromgeving gecreëerd, naar het model 
van Spotify en Netflix. “Voorheen stond de cursus centraal 
en moesten mensen op bepaalde tijden en plekken die 
cursus volgen”, aldus Schuurmans. “Wij hebben dat 
omgedraaid: de cursist staat centraal. Onze klanten 
nemen een leeromgeving bij ons af met honderden 
verschillende leeroplossingen, tailor made en passend 
bij de organisatie. Als medewerker kun je vervolgens zelf 
bepalen aan welke skills je gaat werken, op de manier 

die voor jou het meeste rendement heeft. Vandaar ons 
motto ‘one size fits one’.”

Volgens Schuurmans is het aantal aanbieders van een 
dergelijke corporate academy de laatste jaren significant 
toegenomen. Wel zijn er grote verschillen ten aanzien 
van het aanbod, de mate van personalisatie en de 
gebruiksvriendelijkheid. “Veel partijen maken gebruik 
van technologie, maar blijven een beetje hangen in 
het digitaliseren van de klasomgeving – denk aan een 
webinar of een presentatie met een filmpje erbij. Wij 
kijken inmiddels veel meer naar de interactie. We hebben 
bijvoorbeeld een module over integriteit op de werkvloer. 
Dan kun je een docent tijdens een webinar laten vertellen 
wat dat is, ‘integriteit’, maar dat werkt natuurlijk niet. Wij 
zetten daarvoor ‘we-learning’ in: een online groepscursus 
waarin bepaalde momenten zijn ingebouwd dat de groep 
bij elkaar moet komen en bepaalde opdrachten moet 
uitvoeren. Want integriteit moet je voelen en ervaren met 
elkaar. Een privé-kopietje maken op het werk – mag dat? 
Honderd kopieën voor de tennisclub … al lastiger. En 10 
hele boeken voor de studie van je dochter? Waar leg je 
de grens?”

Juist dit soort nieuwe online leertechnieken zijn onmisbaar 
als het gaat om het (bij)scholen in nieuwe skills, zegt 
Schuurmans. “Neem bijvoorbeeld de 21st century skill 
‘mediawijsheid’. Hoe leer je mensen echt nieuws van fake 
nieuws te onderscheiden, en wat de risico’s zijn van het 
intensief gebruiken van social media en allerlei apps? Dat 

“Nieuwe economische 
sectoren vragen om nieuwe 

competenties”

“Ik denk dat we pas aan 
het begin staan van een 

heel nieuwe ontwikkeling”

Op de eerste verdieping van de kantoortoren van 
SkillsTown, ’s Nederlands grootste online opleider voor 
professionals, opent CEO Hans Schuurmans de deur 
van een donkere ruimte. Eenmaal binnen ontwaart de 
bezoeker een minutieus nagebouwd naoorlogs kantoor, 
compleet met typemachine, kasten met ordners en 
een encyclopedie, en een ouderwetse kluis die alleen 
geopend kan worden met de juiste cijfercode. In die 
kluis ligt de sleutel die nodig is om de escape room te 
kunnen verlaten, om vervolgens terecht te komen in een 
tweede, uiterst futuristische kantoorruimte. Ook daar blijft 
de deur naar buiten gesloten totdat de bezoeker de juiste 
combinatie van informatie heeft gevonden. 

“Deze escape room is één van de tools die we gebruiken 
om organisaties te laten zien wat het verschil is tussen 
‘oude’ en ‘nieuwe’ skills, om welke vaardigheden het 
precies gaat en hoe die in de praktijk tot leven komen”, 
zegt Schuurmans. “De eerste kamer kom je bijvoorbeeld 
alleen maar uit als je op het idee komt om informatie 
op te zoeken in een encyclopedie, want je telefoon met 
Google moet je vooraf inleveren. In de tweede ruimte 
krijg je de juiste informatie alleen bij elkaar als je onder 
meer de juiste vraag stelt aan een voicecontrolled smart 
speaker.”

Het begrip 21st century skills werd voor het eerst  
gebruikt door Bernie Trilling en Charles Fadel in hun 
gelijknamige boek uit 2012. Ze beschrijven daarin hoe 
het begrip werd omarmd door de OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) en hoe het 
daarna een vlucht nam in de VS en later ook daarbuiten. 
Inmiddels is het vooral in het onderwijs tot een kernbegrip 
verheven. Maar er is ook kritiek op het concept. Zo stelt  
Paul Kirschner, professor of Educational Psychology 
aan de Open Universiteit Nederland, dat de meeste 
volwassenen over bijna alle 21st century skills beschikken 
én dat deze in veel gevallen geen vaardigheden, maar 
menselijke kenmerken zijn (Engels: ‘traits’) die in meer of 
mindere mate in ieder mens aanwezig zijn en per definitie 
niet te leren. In feite is het ontstaan van alle civilisaties 
het resultaat van probleemoplossende, samenwerkende 
en communicerende mensen die slim gebruikmaken van 
de technieken die voorhanden zijn, schrijft Kirschner. 
Wel erkent hij dat hedendaagse werkenden door de 
snelle maatschappelijke veranderingen vaak onzeker zijn 
over hun duurzame inzetbaarheid. Kirschner beschouwt 
informatiegeletterdheid (het kunnen zoeken, identificeren, 
evalueren en effectief gebruiken van informatie) en 
informatiemanagement (het kunnen vastleggen, beheren 
en delen van verkregen informatie) als de enige twee echt 
nieuwe skills van de 21e eeuw. 

soort vragen zijn ook voor ons als online opleider een 
grote uitdaging. We-learning blijkt heel geschikt voor juist 
dit soort bewustwordingsprocessen. Ik denk dat we pas 
aan het begin staan van een heel nieuwe ontwikkeling.”
    

Functie 
CEO van SkillsTown

Ambitie
Prestaties van organisaties en individuen verbeteren 
met online cursussen, opleidingen en performance 
support

Hans Schuurmans

Vaardigheid of menselijk kenmerk?
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Kan de consument ervan op aan dat de chocoladerepen in de 
supermarkt echt fairtrade zijn? Hebben de scharrelkippen in het schap 
echt een beter leven gehad en hoe milieuvriendelijk is de duurzaam 
gekweekte zalm? Blockchaintechnologie geeft zowel de klant als alle 
schakels van de supply chain de zekerheid dat de beloften op de 
verpakking zijn waargemaakt. Hendrix Genetics, marktleider op het 
gebied van diergenetica, experimenteerde ermee en ziet grote voordelen, 
zegt Chief Innovation & Technology Officer Johan van Arendonk.

Blockchain  
Transparantie in de keten

Wat was de exacte aanleiding om een pilot te 
starten op basis van blockchain technologie? 
“De technologie trok onze aandacht en dan kun 
je er natuurlijk heel veel over blijven lezen, maar je 
kunt ook gewoon aan de slag gaan. Blockchain 
biedt volgens ons kansen om twee problemen in 
de keten aan te pakken. Het eerste probleem is 
dat Hendrix Genetics investeert in innovaties die 
aan het eind van de keten leiden tot bijvoorbeeld 
een betere vleeskwaliteit. Alleen: wij zien in 
financiële zin niets terug van die investering. Er is 
wel een meerwaarde – beter of smaakvoller vlees 
– waar de consument voor wil betalen, maar die 
slaat neer bij de laatste schakels in de keten. 

Gevolg is dat wij ons vooral richten op innovaties 
die ten goede komen aan de eerste schakel na 
onszelf: de varkenshouders, kalkoenenfokkers 
enzovoorts. Daar hebben wij een directe relatie 
mee, daar verkopen wij dieren aan en die willen 
wél betalen voor dieren die beter zijn. De huidige 
situatie is dus een rem op innovaties die hun 
rendement verderop in de keten hebben. Het 
tweede probleem is dat je niet in staat bent om 
de totale ketenperformance te verbeteren door 
de manier waarop de keten nu georganiseerd 
is. Dat lukt alleen als alle schakels nauw 
samenwerken en iedere schakel kan beschikken 
over de gegevens van alle schakels in de keten. 
En juist met blockchain kun je al die informatie 
transparant ontsluiten.”

Kun je eenvoudig uitleggen wat een blockchain 
precies is? 
“In ons geval is het een apart IT-platform waar 
je alle partijen in de keten op aansluit. Op dat 
platform staat een digitale variant van een 

Feeding the World
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“Blockchain maakt het 

mogelijk dat je een echte 

ketenregisseur krijgt”
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allemaal totaal transparant en dan worden alle schakels 
in de keten gestimuleerd om het zo goed mogelijk 
te doen en om te innoveren. De ene veehouder zal 
de dieren misschien beter, gezonder en efficiënter 
laten groeien dan de andere. Uitwisseling van die 
informatie leidt tot verbetering. Bovendien slaat de 
meerwaarde in de vorm van hogere consumentenprijs 
neer bij alle partijen in de keten, omdat iedereen iets 
heeft toegevoegd. Deze technologie leidt dus tot 
een verbetering voor iedereen, maar creëert ook het 
platform voor een drastische verbetering van de keten. 
Op dit moment is de keten aanbodgestuurd. Ofwel: 
de veehouders besluiten wanneer ze hun dieren laten 
slachten, en de slachthuizen moeten vervolgens maar 
zien waar ze met het vlees naartoe kunnen. Blockchain 
maakt het mogelijk dat je een echte ketenregisseur 
krijgt: iemand die weet hoeveel vlees er de komende 
week nodig is, en welke veehouders voldoende dieren 
hebben van de gewenste leeftijd en kwaliteit om aan 
die vraag te voldoen. Je kunt dus echt naar een vraag-
gestuurde keten waarin vraag en aanbod op elkaar 
zijn afgestemd, iets dat nu niet gebeurt, maar de keten 
meer sustainable zou maken. Kortom, het inzetten van 
blockchaintechnologie biedt enorme kansen.” 

Deze pilot betrof de productie van kalkoenvlees met 
het 1-ster-Beter-Leven-keurmerk, een initiatief van 
de Dierenbescherming. Waarom juist die keten? 
“Omdat het typisch een keten is waarin aan elke 
schakel extra eisen worden gesteld. Als fokkerijbedrijf 
moeten wij bijvoorbeeld kuikens van een goedgekeurd 
ras leveren. De kalkoenhouder moet voldoen aan 
bepaalde eisen ten aanzien van de manier van houden 

en de minimale leeftijd waarop ze mogen worden 
afgeleverd. En ook de transporteur en het slachthuis 
moeten aan bepaalde eisen voldoen. Blockchain biedt 
de mogelijkheid om al die criteria vast te leggen en 
daarmee te borgen.”

Is de volledige transparantie in de waardecreatie-
keten niet ook bedreigend voor sommige partijen? 
“Ja, dat kan zeker het geval zijn. Meedoen heeft 
een prijs – there’s no such thing as a free lunch. Als 
er ergens iets misgaat, dan kan dat altijd achteraf 
getraceerd worden. Het is overigens niet zo dat alle 
gegevens met iedereen gedeeld hoeven te worden. 
Het is aan de gebruikers – en in onze pilot aan het 
keurmerk – welke informatie je minimaal moet delen 
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Chief Innovation & Technology Officer

De ei-keten wordt met food-blockchain in kaart gebracht

Johan van Arendonk

“Deze technologie creëert 
een platform voor een 

drastische verbetering van 
de keten”

Martijn Breen, Investment 
Manager NPM Capital

“Als investeerder moedigen wij onze 
partici paties volop aan te innoveren en 
nieuwe wegen te verkennen. Bij Hendrix 
Genetics is dat overigens nauwelijks nodig, 
want innovatie is zo ongeveer hun core 
business. De veelbelovende pilots zoals hier 
beschreven laten ons zien dat het inzetten 
van blockchaintechnologie op termijn veel 
waarde kan creëren, zowel in de keten  
als voor de onderneming. Vanuit onze  
langetermijninvesteringsfilosofie volgen 
we deze ontwikkeling dan ook met grote 
belangstelling.”

ouderwets papieren grootboek. Elke partij heeft inzicht 
in dit grootboek, en alles wat je erin opschrijft kan 
na verificatie door een soort online notaris niet meer 
ongedaan gemaakt worden. Elke entry, ofwel elk blokje 
data, wordt een ‘block’. Dus: ‘Geleverd: 10.000 eieren 
aan partij A’, dan is dat een regel in het grootboek ofwel 
een block. Partij A broedt die uit, de broeduitkomst 
bedraagt 90% wat resulteert in 9.000 kuikens die 
worden geleverd aan partij B: een nieuw block. Partij 
B voert en verzorgt de dieren, registreert dat er 200 
dieren zijn gestorven en levert 8.800 dieren aan partij 
C: opnieuw een block. En zo ontstaat een ‘chain’ van 
blocks die precies vastleggen wie wat waar doet. Die 
blockchain is door iedereen in de keten te volgen, 
zonder dat er twijfel kan bestaan over de juistheid 
daarvan.”

En hoe lost dit de door jou geschetste problemen op?
“Omdat informatie gedurende de hele keten gekoppeld 
blijft aan een specifieke groep dieren kan de uiteindelijke 
eindconsument in de supermarkt zien: deze kip komt 
bij die slachterij vandaan, is bij die pluimveehouder 
opgegroeid onder die en die omstandigheden, en is 
uiteindelijk afkomstig van Hendrix Genetics. Dat is 
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met iedereen. Het staat je vrij om met bepaalde 
schakels in de keten additionele informatie te delen 
die niet voor iedereen toegankelijk is. Tijdens de pilot 
bleek bijvoorbeeld dat onze directe afnemers hun eigen 
bedrijfsvoering konden optimaliseren als wij niet alleen 
de dieren, maar ook bepaalde data met betrekking tot 
die dieren erbij leverden. Dat soort informatie kun je 
prima in een blockchain opnemen.”

Waarom is dit bij een pilot gebleven en niet omgezet 
in een permanente situatie? 
“Zoals gezegd: dit type blockchain is een informatie-
systeem. Dat moet je bouwen en onderhouden en 
dat kost geld. Die investeringen moeten door de 
totale keten worden opgebracht. Wij zijn met elkaar 
tot de conclusie gekomen dat deze specifieke keten 
te beperkt van omvang is om die investeringen te 
rechtvaardigen – kalkoenvlees is in Nederland een 
echt niche-product. Maar we blijven wel bezig. Samen 
met Kipster, Nijsen/Granico en Schuttelaar & Partners 
brengen we nu bijvoorbeeld de ei-keten in kaart met 
een food-blockchain. We beginnen klein, maar bouwen 
de blockchain langzamerhand verder op.”  

Omzet 
Circa € 550 miljoen

Handelsgebied
Levert jonge dieren en 
broedeieren aan  
producenten in > 100 
landen

Activiteiten
Wereldleider op het gebied van 
diergenetica: fokken van leghennen, 
kalkoenen, parelhoenders en 
varkens; het kweken van zalm, forel 
en garnalen

NPM participatie
Sinds 2015

Feeding the World
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Over Hendrix Genetics

De nieuwe werkelijkheid  

Volgens Hans Schoolderman, partner van het Sustainability-team van PwC en nauw 
betrokken bij de pilot van Hendrix Genetics, komen meer producten in aanmerking voor 
blockchaintechnologie. Voorwaarden: er is sprake van een hoge toegevoegde waarde, en 
de traceerbaarheid of de aantoonbaarheid van de herkomst is om wat voor reden dan ook 
belangrijk. De technologie is dus niet alleen interessant om levende dieren te tracken, maar 
bijvoorbeeld ook goud, diamanten, koffie, thee en chocola. Schoolderman: “Waarschijnlijk 
wordt de nieuwe werkelijkheid dat retailers of NGO’s gaan eisen dat alle informatie op de 
blockchain staat, en aantoonbaar is waar het product vandaan komt en wat ermee is gebeurd. 
Maar minstens zo belangrijk is dat bedrijven dankzij meer inzicht in de data hun processen 
kunnen optimaliseren. Er zit dan ook zeker een zakelijke reden achter het gebruik van 
blockchain.”

Medewerkers
> 3.400 wereldwijd
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De wereld van NPM
 

NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan middel - 

grote 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 familie-

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

NPM Capital heeft ruim 70 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. NPM participeert op dit 

moment in 25 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
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.

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 (ONE-Dyas), 

en verstrekt het bedrijf private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital).
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Investeer
ook mee in 
het einde 
van honger 
in Benin 
www.katakle.nl

The Hunger Project maakt mensen 
in Benin bewust van hun eigen 
vermogens. Zo helpen we ze bij het 
herkennen en benutten van kansen om 
ondernemerschap en zelfredzaamheid 
te realiseren. Dáár investeren wij in! 
Investeer ook in de Katakle-groep en 
word lid van een inspirerend netwerk.
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Ontvang Capital Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl
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D e  e c o n o m i e  v a n 
D e  v e r g r i j z i n g

Je vindt ons in
het vriesvak.

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

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

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