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Toen de voorbereidingen voor deze editie van Capital Magazine startten, was er van corona nog geen sprake. 

Wel was er een centraal idee: we wilden verkennen hoe bedrijven zichzelf organiseren om effectief om te 

kunnen gaan met snelle veranderingen, onverwachte ontwikkelingen en disruptie in de eigen sector. 

De wereldwijde lockdown die daarop volgde maakte eens te meer duidelijk hoe actueel het thema is dat 

we gekozen hadden. De coronacrisis heeft het uiterste van onze deelnemingen gevraagd in termen van 

aanpassingsvermogen, snelheid van beslissen en kunnen en durven inspelen op nieuwe kansen. Dat we vier 

van ‘onze’ CEO’s bereid hebben gevonden hierover in volledige openheid te praten, maakt deze editie al op 

voorhand een bewaarnummer.

Als langetermijninvesteerder zijn wij eigenlijk permanent bezig om samen met onze participaties de slag te 

maken naar nieuwe business- en verdienmodellen. Digitalisering neemt in dit kader een belangrijke plaats in 

op de managementagenda’s van onze participaties. Naar onze overtuiging zal dit hen gaan helpen om sterker 

uit deze crisis te komen dan ze erin gingen. En hoewel er zeker nog een lastige periode van economische 

onzekerheid voor de deur staat, zijn we ervan overtuigd dat onze niet-aflatende focus op het bouwen van 

bedrijven met een langetermijnvisie zich zal uitbetalen – juist nu. 

Een ander belangrijk aspect van onze investeringsstrategie is openheid. In onze filosofie zijn organisaties die 

openstaan voor invloeden van buitenaf méér weerbaar en minder kwetsbaar voor veranderingen van buitenaf. 

Dat geldt ook voor het durven delen van kennis en data en voor het zorgen voor voldoende diversiteit in de 

eigen bedrijfscultuur. We verkennen deze materie in een artikel over Open Innovatie, een artikel over Diversiteit 

en Inclusie én in een mooi bedrijfsportret van onze uiterst succesvolle participatie Agro Care – een bedrijf dat 

medeverantwoordelijk is voor de leidende positie van de Nederlandse tuinbouwsector in de wereld. 

We hopen wederom een informatieve editie van Capital Magazine te hebben gemaakt die u een inkijk geeft in 

‘de wereld van NPM’!

Namens het Investmentteam van NPM Capital,

Bart Coopmans, Rutger Ruigrok en Koos Kramer

Weerbaarheid en aanpassingsvermogen

2

Organiseer jouw eigen actie op 
www.sportenvoorspieren.nl

 
 

 

uitgesteld naar 2O21
NPM Circuit Run

Kom zelf in actie! 

Samen 
kunnen we 

alle spierziekten 
bij kinderen 

verslaan!

De terugkeer van de Grand Prix van Nederland wordt definitief uitgesteld tot 2021. 
Helaas is ook de NPM Circuit Run daarom tot nader order uitgesteld. 

We vinden dit ontzettend jammer. De blauwdruk ligt er om er volgend 
jaar een nog grootser event van te maken. Dus wij hopen dat 

jullie je volgend jaar allemaal weer zullen inschrijven.

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. 
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Thema: Wake-up call
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Nassim Nicholas Taleb schreef de afgelopen twee decennia vijf bestsellers, 

waarvan één – The Black Swan uit 2007 – hem wereldfaam bezorgde. Zijn 

levenswerk is een persoonlijke zoektocht naar de aard van en omgang met 

onzekerheid, toeval, risico en menselijke besluitvorming. Een korte inleiding in 

het denken van een man voor wie vaststaat dat we leven in een ongrijpbare 

wereld, die we niettemin menen te kunnen begrijpen.  
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Als auteur breekt Taleb in 2007 internationaal 

door met ‘De Zwarte Zwaan: de impact van het 

hoogst onwaarschijnlijke’ (The Black Swan:  

The Impact of the Highly Improbable). In dit 

van originele ideeën overvolle boek introduceert 

hij twee imaginaire werelden, Mediocristan en 

Extremistan. Mediocristan is de wereld waarin 

gebeurtenissen geen echt extreme waarden 

kunnen aannemen. Het is de stabiele, gemiddelde 

wereld van theorieën, modellen en ‘big data’ 

uit het verleden, waarop politici, beleidsmakers, 

economen en bankiers hun geavanceerde 

voorspellings- en beslissingsmethoden baseren. 

Zolang je in het verleden slechts witte zwanen 

hebt waargenomen, zul je ervan uitgaan dat in de 

toekomst alle zwanen wit zijn. 

‘‘Organisaties zijn geneigd te 

handelen op basis van de informatie 

die op dat moment voorhanden is’’

De wereld van Nassim Nicholas Taleb 

LAVEREN  
IN EEN ONZEKERE  
TOEKOMST
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een enorme impact die (vrijwel) niemand zag aankomen 

én die pas achteraf goed te verklaren zijn. Vaak is de 

impact van zo’n 'zwarte zwaan'-gebeurtenis negatief, 

in de vorm van veel schade, slachtoffers en enorme 

extra kosten – de aanslagen op 9/11 zijn daarvan een 

voorbeeld. Maar net zo goed zijn er positieve 'black 

swans', zoals de razendsnelle doorbraak van het internet 

rond de eeuwwisseling. 

Hoe dan ook: onze pogingen om grip te krijgen op 

de wereld door uit te gaan van gemiddelden uit het 

verleden en deze te extrapoleren naar de toekomst, zijn 

zinloos, stelt Taleb. De sociale, financiële, politieke en 

economische realiteit is onderdeel van Extremistan, 

en heeft dus per definitie te kampen met onzekerheid, 

variabiliteit, imperfectie, incomplete kennis, chaos, 

volatiliteit, willekeur, stress, fouten en dispersie van 

uitkomsten. Sterker: volgens Taleb bepalen ‘zwarte 

zwanen’ steeds meer het verloop van de moderne 

wereld, voornamelijk door de technologische 

ontwikkelingen en de daarmee samenhangende 

complexiteit en schaalvergroting.  

Denken in optionaliteiten  
Na een kort intermezzo publiceert Taleb in 2013 het 

vervolg op The Black Swan. In ‘Antifragiel: dingen die 

baat hebben bij wanorde’ (Antifragile: Things That Gain 

from Disorder) gaat hij uitgebreid in op de vraag hoe 

de mensheid het beste kan omgaan met zwarte zwanen 

– en er zelfs profijt van kan hebben. Volgens dr. Martin 

van Staveren, kerndocent aan de Executive 

Masteropleiding Risicomanagement van de 

Universiteit Twente, is ‘antifragiliteit’ een van 

de meest opmerkelijke en waardevolle concepten uit het 

werk van Taleb. Waar een porseleinen theekopje ‘fragiel’ 

is (laat het op de grond vallen en het is kapot) en een 

plastic campingbeker ‘robuust’ (die overleeft val na val 

van een campingtafel), wordt een ‘antifragiele’ beker 

juist sterker van schokken. Ofwel: hoe vaker je die laat 

vallen, hoe sterker de beker wordt. 

Onze mondiale luchtvaart is een voorbeeld van een 

antifragiel systeem, omdat elke vliegtuigcrash wordt 

geanalyseerd en wordt gebruikt om het systeem verder 

te verbeteren en vliegen nog veiliger te maken. Degenen 

die omkomen, dragen bij aan de algehele veiligheid van 

andere passagiers. Ook mensen zelf zijn tot op zekere 

hoogte antifragiel, want een verkoudheid of een zware 

duurtraining maakt ons (binnen grenzen) uiteindelijk 

sterker, gezonder en weerbaarder. De essentie van 

Talebs antifragiele zienswijze is te denken 

in termen van optionaliteiten, 

ofwel in goed Nederlands: 

probeer zoveel 

Nassim Nicholas Taleb (1960) is een Libanees-
Amerikaanse essayist, wetenschapper, statisticus en 
voormalig optiehandelaar en risicoanalist. Hij groeide 
op in Amioun, Noord-Libanon, tijdens de Libanese 
burgeroorlog. Op zijn vijftiende verloor zijn welvarende 
familie al haar rijkdom. Deze jeugdervaringen hebben 
zijn denken over onzekerheden, risico’s en kansen 
onmiskenbaar gevormd. Taleb studeerde in Frankrijk 
en de Verenigde Staten. Vervolgens werkte hij vele 
jaren bij diverse financiële instellingen. Daarna richtte 
hij zich volledig op onderzoek en schrijven over 
waarschijnlijkheid en risico, waarbij hij inzichten 
gebruikt uit de filosofie, wiskunde en logica. Momenteel 
is hij Distinguished Professor of Risk Engineering aan de  
New York University.

Wie is Nassim Nicholas Taleb? 
‘‘Door spreiding 

in producten en 

diensten kun je 

langetermijngroei 

stimuleren’’

Thema: Wake-up call

Maar met de realiteit heeft Mediocristan echter niets van 

doen, omdat onzekerheid en willekeur er als het ware 

‘weggemasseerd’ zijn, stelt Taleb. In werkelijkheid leven 

we in Extremistan: een wereld waarin out of the blue een 

‘zwarte zwaan’ kan opduiken die de heersende consensus 

volledig onderuithaalt. Voor Taleb zijn ‘zwarte zwanen’ 

een metafoor voor onvoorspelbare gebeurtenissen met 

9
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handelen op basis van de informatie die op 

dat moment voorhanden is. Die informatie 

is immers te begrijpen, te analyseren en te 

interpreteren. Maar als je je daardoor vastlegt, maak 

je jezelf kwetsbaar als er nieuwe informatie opduikt – 

bijvoorbeeld in de vorm van een 'zwarte zwaan'.

Een bekend voorbeeld van optionaliteit inbouwen  

is gebruikmaken van meerdere leveranciers. 

Wanneer één leverancier omvalt of door onvoorziene 

omstandigheden tijdelijk niet kan leveren, kun je 

overstappen op een andere leverancier zonder zelf 

ook out of business te raken. In termen van optionaliteit 

is het ook een intelligentere innovatiestrategie om 

meerdere kleine proefballonnetjes op te laten voor 

nieuwe producten en diensten, dan om al je resources 

in te zetten op één project, hoe veelbelovend ook. Want 

door spreiding in – bewust gekozen – producten en 

diensten kun je langetermijngroei stimuleren, terwijl je 

tegelijkertijd minder kwetsbaar bent voor veranderende 

marktomstandigheden.

‘Reset’ van het mondiale economische systeem  
Volgens Nicky Rogge, hoogleraar bedrijfskunde aan de 

Universiteit van Leuven, is de grote paradox van deze tijd 

dat we met onze grote, complexe en hoogtechnologische 

systemen als mensheid juist steeds fragieler worden, in 

plaats van antifragieler. Denk aan het omvallen van één 

Amerikaanse bank in 2008, wat het startschot bleek voor 

Ook vooral lezen 

‘Radical Uncertainty’ van Mervyn 
King, voormalig gouverneur van 
de Bank of England en sinds 
2014 hoogleraar economie aan 
de New York University. Scherpe 
analyse van de financiële crisis 
van 2008, volgens de auteur 
het gevolg van het feit dat de 
financiële wereld bezweek voor de 
verleiding om alles in beheersbare 
modellen en cijfers te gieten 

en daardoor het onderscheid 
tussen risico en onzekerheid uit 
het oog verloor. King: “Het idee 
heerste dat je onzekerheid kon 
temmen door er getallen op te 
kleven. Dat liet toe een prijs te 
plakken op risico, waarna je het 
via financiële instrumenten kon 
kopen en verkopen. Risico zou 
zo terechtkomen bij de mensen 
die er het best mee overweg 

konden. Een overtuiging die niet 
bleek te kloppen. Door het geloof 
dat je risico kon prijzen, werden 
banken tot op de limiet bestuurd, 
dicht tegen de afgrond. Je had 
zogezegd niet veel kapitaal nodig 
omdat je risico kon inschatten. 
Evengoed was het ondenkbaar 
dat het Amerikaanse banksysteem 
op de rand van het bankroet kon 
komen. Maar dat is wel gebeurd.”  

Coronavirusuitbraak:  
wel of geen ‘zwarte zwaan’?

In een recent interview met Bloomberg zegt Taleb dat de 
coronavirusuitbraak niet voldoet aan de voorwaarden voor  
een 'black swan event'. Virologen waarschuwen namelijk al 
vele jaren voor een mogelijke nieuwe pandemie, en in de ogen 
van Taleb had de wereld zich hierop ook veel beter kunnen 
voorbereiden dan ze deed. Daarmee valt de virusuitbraak 
in de categorie ‘white swans’ – impactvolle gebeurtenissen 
waarvan niet zozeer de vraag is óf ze plaatsvinden, maar 
slechts wanneer. Het feit dat deze specifieke pandemie echter 
alleen te beheersen is door een wereldwijde maatschappelijke 
lockdown met een ongekende economische crisis als gevolg 
kan volgens velen dan weer wél als een ‘black swan event’ 
worden aangemerkt.  

mogelijk ijzers in het vuur te houden. Een 'zwarte 

zwaan' kan altijd opduiken, en dus is het verstandig 

daar rekening mee te houden. In de definitie van Taleb 

is optionaliteit een modus waarin je de mogelijkheid 

hebt om keuzes te maken in een ongeordende en 

onvoorspelbare toekomst. Dat voelt tegennatuurlijk, 

want mensen (en ook organisaties) zijn geneigd te 

een jarenlange wereldwijde financiële crisis die volgens 

sommigen nog steeds niet (helemaal) voorbij is. 

De vraag is of de coronavirusuitbraak (die volgens Taleb 

nadrukkelijk géén ‘zwarte zwaan’ is – zie kader) gaat 

leiden tot een ‘reset’ van het mondiale economische 

systeem, nu de fragiliteit ervan opnieuw genadeloos 

is aangetoond. Bijvoorbeeld door in plaats van de 

laatste druppel efficiency uit aanleverketens te persen, 

meer veiligheidsvoorraden aan te houden. Door 

eenvormigheid en grootschaligheid als grootste goed in 

te ruilen voor meer flexibele en diverse, kleinschalige 

systemen. En vooral door beter te kijken naar ‘what’s 

really going on’, in plaats van ons te verlaten op 

theoretische modellen of nietszeggende ‘big data’. Taleb 

leert ook dat onzekerheid met de bijbehorende schokken 

ons helemaal niet hoeft te verzwakken. We kunnen er 

sterker uitkomen. Misschien niet altijd als individu, wel 

als collectief. De evolutie bewijst dit al miljoenen jaren. 

 

Thema: Wake-up call



1312 1313

De COVID-19-uitbraak in China en de daaropvolgende pandemie leken de 

wereldeconomie in korte tijd volledig te ontwrichten. Van de ene dag op de 

andere werden grenzen gesloten, aanvoerlijnen verstoord en vielen hele 

afzetmarkten weg. Vier CEO’s van NPM Capital-participaties – Jos Burger van 

Ultimaker, Paul Hesselink van Kiwa, Dirk Smulders van Dieseko en Martin de Heer 

van Mentaal Beter – delen via een digitale Ronde Tafel hoe hun organisaties op 

deze exceptionele omstandigheden inspeelden.

Als elk mogelijk  
scenario werkelijkheid 
kan worden 

Thema: Wake-up call

  De 
uitbraak
      Hesselink: “Zal ik beginnen? Kiwa had al vroeg 
‘skin in the game’ omdat we een vestiging hebben in 
Wuhan. Sterker: we hadden net de officiële goedkeuring 
van de Chinese overheid gekregen voor een overname 
die we eind 2019 gedaan hadden, toen de regio in full 
lockdown ging en we dus ineens 650 medewerkers thuis 
hadden zitten. Dat overviel ons, to say the least, toch 
wel behoorlijk. Toch zijn we ter plekke redelijk resilient 
gebleken. Ik denk dat we voordeel hebben van het feit 
dat we heel decentraal georganiseerd zijn, en het lokaal 
management ter plekke heel snel de beste beslissingen 
kan nemen. Dus toen je in China niet meer mocht reizen, 
is men al heel snel overgestapt op remote auditing via 
digitale kanalen. Daarmee hebben we toch een goed 
deel van de omzet veilig kunnen stellen.”

      Burger: “Ook wij kregen al in een vroeg stadium 
mee dat er iets mis was, omdat we een kantoor 
hebben in Singapore waar onze Chinese collega’s ons 
dagelijks informeerden over de ontwikkelingen – en die 
berichten waren niet positief. Dat was in januari, en ik 
herinner me dat we de ijdele hoop hadden dat het een 
lokaal probleem zou blijven. Maar ook als het dat was 
gebleven, dan nog hadden we het niet kunnen negeren: 
we hebben zo’n veertig leveranciers die direct of indirect 
werken vanuit China, of met subcontractors in China. Dus 
de afhankelijkheid van Chinese leveranciers is vrij groot, 
in de hele keten.”

      Smulders: “Same here. Toen het virus in China de 
kop opstak hadden we meteen in de gaten dat het wel 
eens vervelend zou kunnen worden. We hebben een 
kantoor in China met een verhuurvloot die door heel het 
land funderingsoplossingen levert. In één keer gingen 
alle grenzen van de provincies dicht, moest iedereen in 
quarantaine blijven en werden mensen letterlijk vastgezet 
op bouwplaatsen. Kortom, onze complete business was 
vergrendeld. Als geluk bij een ongeluk hadden we op 
dat moment de Managing Director van China bij ons op 
bezoek in Nederland. Met hem hebben we direct best 
practices verzameld en uitgewisseld met andere bedrijven 
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de cloud. Dat betekende dat we in 2020 ineens enorm 
veel meer konden doen qua remote auditing, wat vraagt 
om heel veel bandbreedte en uitwisseling van enorme 
hoeveelheden data. Dus toen Italië aan de beurt was 
met de corona-epidemie, konden we ook daar snel 
overstappen op digitale inspectie en auditing.  
Dat gold vervolgens ook voor Nederland, Spanje en  
andere Europese landen.”

      De Heer: “Onze ‘supply chain’ is een  
combinatie van het cliëntenplatform Engage van  
Philips en beeldbellen met KPN Zorgmessenger. Op 
dit laatste platform zijn vele ziekenhuizen en ambulante 
zorgaanbieders tegelijk overgestapt. En dat platform bleek 
totaal niet bestand tegen de hoeveelheid dataverkeer 
die ineens nodig was. Daarom zijn we heel snel gaan 
diversifiëren naar meerdere platforms, en deels ook naar 
oplossingen die gebruikmaken van onze eigen server die 
AVG-proof is. Het was improviseren, maar uiteindelijk 
werkte het wel.”

      Burger: “Toen we de eerste bedreigingen hadden 
afgewend lag natuurlijk de vraag op tafel: wat betekent 
dit voor bedrijfstakken waar wij aan leveren? De 
automotive-industrie, de luchtvaartindustrie? Welnu, we 
hebben er werkelijk elk mogelijk scenario op losgelaten 
en bij elk scenario keken we elkaar aan en zeiden: we 
weten het eigenlijk niet. Het was echt varen in een zwart 
gat, met geen enkele zekerheid waar het naartoe zou 
gaan. Inmiddels hebben we een beter beeld, en we zien 
dat juist onze business van de crisis lijkt te profiteren. 

om snel goede beslissingen te kunnen nemen. We 
hebben onder meer gekeken naar wat moest gebeuren 
om onze collega’s te beschermen, projecten veilig te 
stellen en de verhuurvloot te managen. Dankzij die 
snelheid hebben we de schade daar uiteindelijk enigszins 
kunnen beperken.”  

      De Heer: “Voor ons begon dit pas te spelen toen 
Nederland de intelligente lockdown afkondigde. Ineens 
lag er de uitdaging om het bedrijf voor te bereiden 
op online doorwerken en GGZ-behandelingen via 
beeldbellen doorgang te laten vinden. Gelukkig was 
dat niet helemaal nieuw voor ons – we deden dit al 
op bescheiden schaal – maar om in één klap duizend 
behandelaren aan boord te krijgen op een systeem dat 
is ingericht op tientallen, dat bleek toch bepaald geen 
sinecure. De eerste twee weken heeft er een enorme druk 
gelegen op de ICT-afdeling en zijn we 24/7 in touw 
geweest om dat voor elkaar te krijgen.”

      Burger: “Zoals gezegd: gezien onze afhankelijkheid 
van Chinese leveranciers was onze eerste reflex om puur 
te focussen op onze toeleveranciers. Dus we zijn meteen 
gaan kijken of we leveringen naar voren konden halen 
en of we eventueel onderdelen elders konden inkopen, 

Wij maken geen systemen van een half miljoen euro, 
maar juist kleinere 3D-printsystemen, niet al te duur, met 
veel toegevoegde waarde en heel mobiel, dus zowel 
in een bedrijf als thuis te gebruiken. Bovendien zijn 
ze ook in te zetten voor coronaspecifieke applicaties, 
zoals het printen van mondkapjes en onderdelen van 
beademingsmachines. Blijft de vraag hoe dit zich de 
komende tijd gaat ontwikkelen – er blijft voorlopig sprake 
van een hoge mate van onzekerheid. We bedienen een 
uiterst complex netwerk van salespartners, resellers en 
distributeurs wereldwijd, en willen voorkomen dat we in 
de kostensfeer allerlei onnodige risico’s gaan lopen door 
te grote voorraadvorming of compleet foute inschatting 
van de marktvraag.”

      Smulders: “Ik begrijp dat. Ook onze klanten zitten 
over de gehele wereld en we zien per land verschillende 
reacties. We zien landen die extra willen investeren in 
de infrastructuur om het bedrijfsleven een boost te geven, 
maar ook landen die in een recessie belanden en de 
bouw hierin meetrekken. Op korte termijn zien we dat de 
meeste projecten in de bouw redelijk doorlopen en de 
orderboeken van onze klanten vooralsnog gevuld zijn. 
Daarom loopt onze rental en sparepart business nog 
redelijk goed door, vooral als de grenzen weer meer 
opengaan. Lastiger ligt het met de grotere machines die 
we bouwen. Dat zijn CAPEX-investeringen van een miljoen 
euro of meer, en die staan nu steeds meer on hold. Zo 
lang bouwbedrijven weinig zekerheid hebben of er 
nieuwe opdrachten komen en de economie weer gaat 
groeien, zal die vraag achterblijven. Op lange termijn 

desnoods tegen een hogere prijs. Kortom, alles wat 
nodig was om te kunnen blijven produceren en leveren. 
Dat ging gelukkig goed, mede ook omdat we een 
strategische oorlogsvoorraad hadden van onderdelen en 
gereed product. Dat gaf wat lucht om zaken grondig uit 
te zoeken. Ik durf nu wel te stellen dat we dat probleem 
onder controle hebben: zelfs bij een grote terugval in de 
keten kunnen we maanden vooruit.”

      Smulders: “Heel herkenbaar. Wij bouwen in 
Nederland machines waarvoor we onderdelen uit heel 
de wereld halen. Onze supply chain is behoorlijk strak 
ingericht met geoptimaliseerde buffervoorraden, dus als 
je uit China en Italië plotsklaps geen onderdelen meer 
krijgt, dan heb je echt een acuut probleem. Het ging om 
tientallen cruciale componenten waarvan we de sourcing 
moesten heralloceren in Europa of elders. Het supply 
chain team van Dieseko heeft toen heel snel geschakeld, 
en daardoor hebben we alles alsnog op tijd kunnen 
uitleveren. Maar ik zal niet ontkennen dat het bloed, 
zweet en tranen heeft gekost.”  

      Hesselink: “Als dienstverlener is sourcing voor ons 
gelukkig geen echt issue geweest. Wij hadden vooral 
het geluk dat we met heel Kiwa vorig jaar naar een 
nieuwe ICT-backbone zijn gegaan, waardoor rond de 
Kerst de meeste werkplekken waren gemigreerd naar 

Thema: Wake-up call

    De supply
       chain

  Het vervolg
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zal er door verdergaande urbanisatie en de stijgende 
zeespiegel vraag naar onze oplossingen blijven. In de dip 
die er nu ontstaan is, hebben wij volle focus op de regio’s 
waar structurele bouwprojecten doorgaan of juist extra 
gestart gaan worden.”

      De Heer: “Als ik dit zo hoor, ben ik vooral heel blij 
dat we er goed doorheen zijn gekomen, ook financieel. 
De zorgverzekeraars bleven goed doorbetalen, ons 
hoofdkantoor is vanuit huis gaan werken en alle processen 
zoals facturatie en controles zijn gewoon doorgegaan. 
Ook aan de cliëntkant zijn heftige crisissituaties 
uitgebleven, mede dankzij een goede samenwerking 
met ons medisch adviesteam. Voor de coronacrisis was 
er veel koudwatervrees bij cliënten om over te stappen 
op onlinebehandeling: het overgrote deel prefereerde 
een bezoek aan een vestiging en face-to-face contact 
met een behandelaar. Maar onder druk wordt alles 
vloeibaar: afgelopen maanden zijn vrijwel alle geplande 
afspraken doorgegaan en ook nieuwe intakes worden 
via beeldbellen behandeld. Voor 90% van de cliënten 

de voorkeursvariant niet leverbaar is, we zonder moeite 
kunnen omschakelen. Verder is deze crisis eigenlijk vooral 
een bevestiging van onze strategie die we al ingezet 
hadden: meer focus op rental en slimmere technieken 
zoals remote monitoring,  
en minder op verkoop  
van dure CAPEX-machines.  
En natuurlijk verdere verduurzaming van de business. 
Deze crisis, hoe vervelend ook, helpt ons die strategie 
te versnellen omdat de sense of urgency nog evidenter 
is geworden. Daarbij heeft deze situatie een enorme 
boost gegeven aan ons online opleidingsprogramma, de 
Dieseko Academy. In plaats van meelopen en training-on-
the-job zoals voorheen, werken medewerkers op allerlei 
niveaus nu online aan het verbeteren van hun skills. Die 
Academy willen we straks ook beschikbaar gaan stellen 
voor onze dealers wereldwijd, om zo ook versneld ons 
serviceapparaat te verbeteren.”

      Hesselink: “Waaruit maar weer blijkt dat je veel op 
afstand kan doen! De wens om meer remote te doen 
was er bij ons al langer, en de ontwikkeling die we 
enigszins hadden gehoopt mee te gaan maken is versneld 
afgedwongen. En dat zal blijven. Verder zien we het als 
bevestiging dat we op de goede manier georganiseerd 
zijn met veerkracht en snelheid. Nu internationale 
handelsketens kwetsbaar zijn gebleken, zijn we blij dat 
we als ‘king of the niches’ ook nog altijd lokaal behoorlijk 
wat ijzers in het vuur hebben.”

      Burger: “Wat deze crisis met ons doet is dat we meer  
dan ooit de noodzaak voelen om hierna echt door te 
pakken met opschalen. Wereldwijd zijn we marktleider 
in de kleine 3D-printing systemen, met heel sterke bouw-
stenen onder onze businesscase. We kunnen echt nog 
toe naar grotere marktaandelen met grotere relevantie. 
We gaan toe naar nog snellere executie en meer tempo 
maken. Dat zal zeker deels buy-and-build worden, want 
er komen straks heel veel kleinere bedrijfjes met IP en 
patenten op de markt, die het allemaal niet redden. We 
zijn nu al met een klein team aan het kijken naar wat er 
gebeurt in de markt, en of we daar wat mee kunnen.”

      De Heer: “Voor ons is deze crisis niets minder dan 
een doorbraak voor digitaal behandelen. Natuurlijk, de 
behoefte aan face-to-face zal altijd wel blijven, maar de 
frequentie zal lager gaan liggen. Een les was wel dat 
betrouwbare, stabiele technologie key is voor onze dienst-
verlening. Dus de huidige suboptimale lappendeken van 
oplossingen gaan we zo snel mogelijk vervangen door het 
geïntegreerd Philips-platform voor alle communicatie met 
onze cliënten – van e-health tot chatten en van mailen tot 
beeldbellen. We verwachten dat dit in september gereed 
is. Maar dat er veel meer mogelijk is dan we dachten 
is wel gebleken. We hebben onlangs zelfs een majeure 
samenwerkingsovereenkomst met een grote verzekeraar 
volledig online uitonderhandeld en ondertekend. Ook 
een recente digitale certificering voor ISO Healthcare is 
geheel via beeldbellen en audit op afstand uitgevoerd!”
 

Thema: Wake-up call

Lessen en  
   inzichten

hebben we een goed werkbare nieuwe werkwijze 
ontwikkeld. Ook bij de behandelaren is men overwegend 
positief.”

      Hesselink: “Wij daarentegen hebben tijdelijk flinke 
omzetdalingen moeten accepteren – 40% in China, 
20% in Italië – maar onze decentrale aansturing binnen 
de corporate kaders en management dat adequaat 
handelde, lijken ons tot op heden vrij netjes door 
deze crisis heen te loodsen. Natuurlijk is het zuur – we 
hadden de ambitie om in 2020 weer flink te groeien. 
Maar we mogen niet echt klagen. Ons voortbestaan 
is niet in gevaar en een deel van de gemiste omzet is 
daadwerkelijk uitgestelde omzet, die later in het jaar 
kan en zal worden ingehaald. Veel klanten hebben nu 
eenmaal een certificaat nodig om met een bepaald 
product de markt op te kunnen, of om in business te 
kunnen blijven. Daar bereiden we ons nu ook wel op 
voor, die extra workload. China is alweer vol op stoom 
en Europa volgt stapsgewijs. Terugveren lijkt dus aardig  
te lukken.”

      Smulders: “Hoewel we vooralsnog niet direct 
aanleiding zien om na de crisis structureel af te stappen 
van just-in-time delivery, zijn we nu wel bezig om voor 
cruciale onderdelen naast de voorkeursvariant A ook een 
B- en C-variant te bepalen. Zodat we, als om welke reden 
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Richard Weemen is projectleider bij Rooftop Energy. Hij begeleidt 
de ontwikkeling en bouw van zonnecentrales op bedrijfsdaken en 
daarnaast de uitvoering van zogeheten ‘engineered solutions’, zoals 
zonnepanelen op parkeerdekoverkappingen en geluidswallen. Een 
functie die niet alleen kennis van de meest uiteenlopende disciplines 
vraagt, maar ook een groot communicatief vermogen. “Als projectleider 
ben je medebepalend voor de sfeer en de bereidwilligheid.” 

Er is zon en er is zee. Maar daar stopt verder het 

idyllisch beeld van de klus die Richard Weemen 

op de ochtend van het interview onderhanden 

heeft: de plaatsing van 10.000 vierkante meter 

‘solar carports’ op twee parkeerterreinen bij het 

strand van Bloemendaal aan Zee. “Dit is geen 

standaard project”, zegt Weemen. “Het plaatsen 

van bijna 5.000 zonnepanelen op een overkapping 

waaronder geparkeerd kan worden betekent staal- en 

constructiewerk, grond- en straatwerk, bekabeling, 

werk aan riolering en verlichting, een IT-backbone, 

plaatsing van transformatoren en laadpalen – enfin, te 

veel om op te noemen. Je moet van veel markten thuis 

zijn om dit in goede banen te leiden.”

Tegelijkertijd is het project een buitenkans, want 

‘solar carports’ hebben de toekomst – en het hebben 

van concrete ervaring is de opmaat naar nieuwe 

contracten en, minstens zo belangrijk, lagere kosten 

per project. “Dit type projecten, waar veel staalbouw 

in zit, proberen we zo kostenefficiënt mogelijk te 

realiseren”, zegt Weemen. “Dat geldt trouwens 

ook voor zonnecentrales op daken. Het is een steile 

leercurve.”

Complexe onderhandelingen  
Rooftop Energy financiert en exploiteert zonne-

centrales voor diverse soorten opdrachtgevers of 

‘eindklanten’, zoals Weemen ze aanduidt. Dat kunnen 

vastgoedeigenaren zijn, huurders van vastgoed, 

grondeigenaren maar ook gemeentes of semi-

overheden. Een gemiddeld traject wordt doorgaans 

geïnitieerd door het Sales Team van Rooftop Energy 

– al stappen marktpartijen ook wel zelf op de 

onderneming af. Weemen: “Sales neemt meestal het 

voortouw, maar daarna wordt het vaak al vrij snel 

technisch en wordt er beroep gedaan op de afdeling 

Projectmanagement & Engineering, waar ik zelf onder 

‘‘Kennis van zaken  
is essentieel’’

val. Je moet namelijk vrij veel technische checks doen wil 

je de financiële haalbaarheid van projecten goed kunnen 

inschatten. Als projectmanager lever ik dus ook input voor 

het commerciële traject.”

Op basis van een getekende offerte volgt standaard de 

subsidieaanvraag. Pas na het toekennen van de subsidie 

starten de contractonderhandelingen over de daadwerkelijke 

overeenkomst. “Ook daar ben je als projectmanager 

doorgaans nauw bij betrokken”, zegt Weemen. “Het 

zijn complexe onderhandelingen: welke voorzieningen 

moeten worden getroffen, is er mogelijk een dakrenovatie 

aan de orde voordat we kunnen starten, zijn er bestaande 

contracten die invloed op ons contract hebben, enzovoorts. 

Je moet gaan overleggen met leveranciers en met net-

beheerders, want je moet de stroom ook kwijt kunnen op 

het net. Timing en planning beginnen in deze fase al een 

belangrijke rol te spelen.”

Heel leuk werk 
Is er overeenstemming over het project, dan wordt 

Weemen betrokken bij het opstellen van de diverse 

inkoopcontracten. “Ook dat moet zorgvuldig gebeuren, 

vooral ten aanzien van de overdracht van werkzaamheden: 

waar houdt het werk van de één op, en waar begint het 

werk van de ander?”, zegt hij. “Je wilt in elke fase van het 

project de juiste onderaannemers selecteren – doorgaans 

werken we met aannemers die we kennen en waarop 

we kunnen vertrouwen.” Ook in deze fase is kennis van 

zaken essentieel, weet Weemen. “Mijn ervaring is dat als je 

‘‘Doorgaans werken we met 
aannemers die we kennen 

en waarop we kunnen 
vertrouwen’’
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‘ ‘ WE ZIJN OP WEG NAAR 
SUBSIDIELOZE DUURZAME 
OPWEKKING‘ ‘ 

“ Groene energie uit hernieuwbare energie-
bronnen wordt sneller dan verwacht de 
belangrijkste energiebron in de wereld, onder 
andere als gevolg van een scherpe kostendaling 
van bijvoorbeeld zonnepanelen. Op sommige 
plekken in de wereld zie je dat hernieuwbare 
energiebronnen per eenheid energie nu al 
flink goedkoper zijn dan bestaande ‘fossiele’ 
energiecentrales. Ook voor Nederland zijn we 
op weg naar subsidieloze duurzame opwekking. 
De impact van voornamelijk hernieuwbare 
bronnen op ons energiesysteem zoals we dat 
nu kennen zal – onder andere als gevolg van 
de volatiliteit van zon en wind – enorm zijn. 
Dit heeft als gevolg dat businessmodellen in de 
energieketen ingrijpend zullen veranderen. Dit 
biedt voor ons de komende jaren voldoende 
investeringskansen.”

“ NPM Capital hecht er groot belang aan om mee 
te investeren in een duurzame toekomst. We 
hebben de energietransitie aangemerkt als een 
van onze vier strategische investeringsthema’s. 
Met onze investering in Rooftop Energy in 2019 
en als vervolg daarop in Greenspread en Solaris 
Industria begin 2020, zitten we direct in het hart 
van de energietransitie. Van hieruit hebben we 
de ambitie om ook door verdere acquisities een 
grotere rol te gaan spelen in de verduurzaming 
van het Nederlandse bedrijfsleven.”

Martijn Breen, Senior Investment  
Manager bij NPM Capital
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dingen belegt bij externe partijen zonder precies te weten 

wát je daar belegt, de kans groot is dat je aan het eind van 

de rit geen samenhangend geheel kunt opleveren.”

Het moment dat de werkzaamheden dan eindelijk echt 

kunnen beginnen noemt Weemen ‘een kort moment van 

geruststelling’. Hij zegt: “Je moet zoveel zaken nauwgezet 

managen in aanloop naar een project, dat ik altijd blij ben 

als we echt aan de slag kunnen. Daarna hangt het van de 

planning af hoe druk je het krijgt, maar in het algemeen 

geldt: tijd is geld. Hoe langer het duurt voor het af is, 

hoe later je als bedrijf de revenuen ontvangt. Hier in 

Bloemendaal is er zelfs een contractuele boete opgenomen 

voor overschrijding, want op zeker moment begint het 

seizoen en willen de strandhouders weer aan de slag – al is 

dit door de pandemie nu wel onzeker geworden.” 

Weemen, die zelf een achtergrond heeft in de ICT en 

de commercie, noemt zijn baan ‘uiterst veelzijdig’. “Je 

bewaakt niet alleen de voortgang, het budget en de 

veiligheid op het werk, maar bent ook verantwoordelijk 

voor de communicatie met de opdrachtgever en de 

afstemming met de leveranciers en onderaannemers. Als 

projectleider ben je medebepalend voor de sfeer en de 

bereidwilligheid. En soms moet je partijen heel duidelijk 

op hun verantwoordelijkheden wijzen. Maar al die aspecten 

samen, en vooral het continue bijleren doordat je met 

zoveel verschillende partijen spreekt, maakt het ook wel 

heel leuk werk.”   

SOLAR CARPORTS IN  
BLOEMENDAAL AAN ZEE

Rooftop Energy is bezig met de ontwikkeling 
van een eigen energielabel, waarmee het 
mogelijk wordt de opgewekte stroom lokaal of 
op postcodebasis aan te bieden, al dan niet 
met voorrang en korting. De lancering van dit 
label staat gepland voor Q4, 2020. Op termijn 
zal de lokaal opgewekte stroom dus worden 
verbruikt door de dichtstbijzijnde afnemers: 
strandtenten, campings en bungalowparken 
in de directe omgeving. Daarnaast wordt de 
opgewekte stroom gebruikt om laadpalen te 
voeden. Rooftop Energy exploiteert op deze 
locatie een schaalbare laadinfrastructuur met 
initieel 30 laadpunten. De reeds aanwezige 
infrastructuur voorziet in een groeiscenario tot 
ruim 100 laadpunten, aangevuld met eventuele 
snelladers. Een primeur op deze locatie is 
het aanbieden van direct payment voor het 
afrekenen van laadstroom. Met een debit- of 
creditkaart kunnen buitenlandse maar ook 
Nederlandse strandgasten eenvoudig en veilig 
de afgenomen kilowatturen afrekenen. Het 
laadtarief op deze locatie is gemaximaliseerd 
naar de normen van de MRA-E.

‘‘In het algemeen geldt: 
tijd is geld’’

23

ROOFTOP ENERGY  
IN CIJFERS

ca. 617.500m2

totaal oppervlakte panelen op daken

65MWp
totaal opgesteld vermogen 

100%
groei % in 2019 

300%
geprognosticeerde groei in 2020 

ca. 55
aantal medewerkers totale groep

ca. 32.500m2 
totaal oppervlakte panelen elders 

Na de overname van Rooftop Energy in juni 2019 
heeft NPM Capital ook geïnvesteerd in Solaris Industria 
en Greenspread. Deze drie ondernemingen vormen 
nu één groep die erop gericht is om bedrijvend 
Nederland zo snel mogelijk te verduurzamen.  
De groep ondernemingen in cijfers:
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Leiderschap

Culturele diversiteit is een hot topic binnen het Nederlandse 
bedrijfsleven. De samenleving wordt immers steeds 
diverser en organisaties zijn voor de afzet van hun 
producten en diensten afhankelijk van die samenleving. 
Maar het (meer) divers maken van een organisatie 
is niet iets dat van de ene dag op de andere lukt: 
het vraagt om een lange adem en aanhoudend 
commitment van het leiderschap. Melvin Tjoe 
Nij van Young Global People, Ugur Özcan, 
tot voor kort Executive Vice President 
Sales Business Clients Netherlands bij de 
Rabobank en Daniëlle van der Burg, CEO 
van Zorgwerk, reageren op vier stellingen. 

STELLING 1  
 Meer diversiteit op de werkvloer is  

een noodzaak
Tjoe Nij: “In mijn optiek is een bedrijf 

dat geen afspiegeling is van de 

maatschappij niet meer van deze 

tijd. Niet alleen bestaat de helft 

van de Nederlandse bevolking 

uit vrouwen, we hebben 

ook grote gemeenschappen 

met een andere culturele 

achtergrond, meer 

migranten en een groeiend 

leger expats met een 

internationale focus. Als 

je als bedrijf voeling wilt 

houden met wat er in 

die maatschappij speelt, 

dan doe je er goed aan 

de samenstelling van je 

workforce daarop aan 

te passen. Diversiteit in 

leeftijd, gender, culturele 

achtergrond en interesses maakt 

dat je beter en sneller trends 

kunt oppikken en je bestaande 

dienstverlening aanpassen. Je zou 

ook kunnen zeggen: meer diversiteit 

op de werkvloer leidt tot meer creativiteit, 

meer innovatie, en dat maakt organisaties 

weerbaarder en meer ‘resilient’.”

Van der Burg: “Diversiteit op de werkvloer draagt 

veel bij aan de innovatiekracht en daarmee de 

toekomstbestendigheid van organisaties. De markt 

wordt ook steeds complexer en dat vraagt om 

medewerkers met verschillende achtergronden. Niet 

alleen in termen van cultuur, leeftijd of gender, maar 

ook qua opleidingsachtergrond, skills en werkervaring. 

Op individueel niveau bevordert diversiteit de 

persoonlijke groei en zodoende de empowerment 

van medewerkers. Medewerkers met verschillende 

achtergronden kunnen veel van elkaar leren. Dit zorgt 

er ook voor dat zij anderen beter willen en kunnen 

begrijpen. Omdat wij actief zijn in de zorg en met 

diverse kwetsbare doelgroepen te maken hebben, vind 

ik empowerment enorm belangrijk. Medewerkers 

empoweren is dan ook de missie van Zorgwerk. Door 

de regie en daarmee het werkgeluk en de bevlogenheid 

van onze mede werkers te vergroten, verbetert ook de 

kwaliteit van leven van de kwetsbare mensen in de zorg. 

Wij stimuleren daarom zoveel mogelijk ‘ontmoetingen’ 

tussen medewerkers via verschillende soorten bijeen-

komsten waarin men van elkaar kan leren en waarbij de 

onderlinge verbondenheid versterkt wordt.”

STELLING 2 
Niet-homogene teams presteren beter
Özcan: “Voor een team is het goed als je mensen 

hebt die verschillend werken, problemen vanuit 

verschillende perspectieven zien en die elkaar uitdagen 

door hun ideeën te delen. Dus in dat opzicht presteren 

niet-homogene teams theoretisch beter. Alleen: de 

realiteit is weerbarstig, omdat in groepen met meer 

diversiteit sneller conflicten kunnen ontstaan, er meer 

misverstanden zijn en dus meer stress. Het probleem in 

diverse teams is dat mensen die op elkaar lijken, vaak 

subgroepjes gaan vormen. En als gelijkgestemden te 

WEERBAAR DOOR  
VERSCHEIDEN HEID

Melvin Tjoe Nij 
(1963, Amsterdam)

is eigenaar van recruitmentplatform Young 
Global People, het grootste (online) recruitment 
platform voor multicultureel talent in Nederland. 
Daarnaast runt hij The Other Network, een 
netwerkclub voor hoogopgeleide professionals 
met een ‘dubbele culturele achtergrond’. Hij 
is ook bestuurslid bij VNO-NCW Amsterdam 
en zit in de RvA van de UVA Business School.  
Tjoe Nij behaalde het vwo in Paramaribo, 
studeerde commerciële economie aan de Haagse 
Hogeschool en deed een master financiële 
planning aan de Universiteit van Amsterdam.
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veel samenklitten kan dat leiden 

tot polarisatie. Kortom, een divers 

team is één ding, maar zo’n team dan ook 

nog effectief laten werken is iets anders. Daar raak 

je aan het thema van de inclusieve bedrijfscultuur: 

een cultuur waarin iedereen, ongeacht gender, ras, 

handicap, seksuele voorkeur of culturele achtergrond 

zich veilig voelt en vrij om zijn of haar mening 

te laten horen. En om dat voor elkaar te krijgen is 

heel wat lastiger. Dat bereik je niet met een dagje 

teambuilding op de hei. In een divers team kost 

het meer tijd om vertrouwen te kweken. Bij het 

creëren van een inclusieve context spelen managers 

een sleutelrol. Zij moeten de teamleden actief 

aanmoedigen het niet met elkaar eens te zijn, zonder 

elkaar te veroordelen of te discrimineren.”

Van der Burg: “Niet-homogene teams presteren beter 

zolang zij op een ondernemende, energieke manier 

aan het werk zijn, in een harmonieuze omgeving. 

Een te grote diversiteit kan deze harmonie verstoren. 

Er moet een eenheid in verscheidenheid zijn. 

Binnen Zorgwerk hebben we daarom veel aandacht 

voor de organisatiecultuur. Wij kijken telkens bij 

het aannemen van nieuwe mensen of diegene van 

toegevoegde waarde kan zijn binnen het huidige 

team én past bij de Zorgwerk-cultuur. Binnen deze 

cultuur streven wij naar de juiste balans tussen ‘power 

& love’ en tussen ‘hard en resultaatgericht werken 

& betekenisvol werk’. En ook bij de onboarding van 

nieuwe medewerkers geven we hun duidelijk mee wat 

wij verwachten binnen onze organisatiecultuur.”

STELLING 3
 Het is lastig om bi-cultureel talent aan te trekken en 
vast te houden
Tjoe Nij: “De afgelopen jaren is er meer aandacht 

geweest voor culturele diversiteit binnen bedrijven 

en de overheid, maar bij de meeste werkgevers is 

er toch maar weinig vooruitgang. Te veel bedrijven 

hebben van culturele diversiteit nog steeds geen 

structureel onderdeel van hun bedrijfsstrategie 

gemaakt, waardoor het niet consequent op de HR-

agenda staat en er weinig tot geen budget voor wordt 

vrijgemaakt. Daarbij komt dat veel bedrijven ook nog 

geen inclusieve cultuur hebben en dat stralen ze uit. 

Tot slot heeft het te maken met de manier van werven 

en bij de uitingen die daarvoor worden ingezet zie je 

vaak een overwegend witte groep collega’s. Ook zijn 

de meeste recruiters vrouwen tussen de 26 en 36 jaar. 

Het is een homogene groep afkomstig uit hetzelfde 

milieu. Ze zijn goed in het vinden van mensen met 

dezelfde afkomst, níet in het vinden van multiculturele 

kandidaten. Ze hebben ook geen netwerk van multi-

culturele kandidaten en ontberen kennis over die 

doelgroep. Daarbij: als je een multiculturele kandidaat 

op een puur ‘westerse’ manier interviewt, dan 

kun je je eigenlijk geen goed beeld vormen van de 

kwaliteiten van die kandidaat. Dat zie je bijvoorbeeld 

terug bij traineeships: die zitten minder vol met 

multiculturele kandidaten dan zou kunnen. Dus daar is 

nog wel wat winst te behalen.”

Van der Burg: “Zorgwerk is ontstaan in Rotterdam 

en van daaruit verder gegroeid. De roots van de 

Leiderschap

Daniëlle van der Burg   
(1974, Rotterdam)

is ruim 20 jaar CEO en mede-eigenaar van 
B.V. Zorgwerk, het platform voor (flexibel) 
personeel in de zorg en welzijn in Nederland. 
Van der Burg studeerde Beleid & Management 
Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. 
Zorgwerk is sinds december 2019 een 
participatie van NPM Capital. 

Ugur Özcan  
(1977, Nürnberg)

werkte de afgelopen acht jaar in diverse functies 
binnen Rabobank, onder meer als directeur van 
diverse lokale banken. Daarvoor vervulde hij 
functies bij onder meer Ratiopharm en Siemens. 
Özcan studeerde International Economics en 
International Finance aan de Universiteit van 
Amsterdam. Op dit moment schrijft hij samen  
met Henk Jan Kamsteeg een boek over 
inclusiviteit en leiderschap.  

onderneming zitten dus midden in een multiculturele 

samenleving. Het aantrekken van bi-cultureel talent 

verliep dus al vanaf de start van onze onderneming op 

een natuurlijke manier. Het personeelsbestand is op 

dit moment zeer divers qua culturele achtergronden. 

Doordat Zorgwerk veel aandacht heeft voor goed 

werkgeverschap en een cultuur creëert waarin 

medewerkers zichzelf kunnen zijn, weten we 

medewerkers goed vast te houden. Daarbij zorgen 

tevreden medewerkers voor veel mond-tot-mond-

reclame en trekken we zodoende ook veel nieuw bi-

cultureel talent aan.”  

STELLING 4  
Diversiteit kost geld en levert weinig op
Özcan: “Toen ik bij de Rabobank begon werd de 

noodzaak om werk te maken van meer vrouwen en 

mensen met bi-culturele achtergrond nauwelijks 

gevoeld. Het sentiment was dat het vanzelf wel goed 

zou komen. Met de komst van Wiebe Draijer is dat 

sterk veranderd: hij heeft daar vanaf dag één sterk 

op gestuurd. Wat interessant is dat we in dit kader 

ook een onderzoek hebben gedaan in een aantal 

steden, waaronder Rotterdam. We hebben een aantal 

stadsdelen met elkaar vergeleken en gekeken waar 

ons marktaandeel in de particuliere markt achterbleef. 

Daaruit kwam naar voren dat we als bank bepaalde 

groepen niet bereikten omdat we onvoldoende 

mensen met een andere culturele achtergrond in dienst 

hadden. Mensen met bijvoorbeeld een Marokkaanse 

achtergrond nemen eerder advies aan van iemand die 

hun taal spreekt en hun mentale code snapt. Kortom, 

we hebben echt kunnen aantonen dat er een directe 

relatie is tussen diversiteit en betere winstgevendheid. 

Los daarvan is er natuurlijk ook nog zoiets als een 

zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid: de 

bank staat midden in de maatschappij en wil dat ook 

uitstralen. Daarom is die inclusieve bedrijfscultuur 

ook zo ontzettend belangrijk: je kunt wel proberen 

diversiteit met voorkeursbeleid quasi ‘af te dwingen’, 

maar het is veel krachtiger om het zonder beleid te 

realiseren. Namelijk door zo te acteren dat mensen 

met verschillende achtergronden geïnteresseerd raken 

in jouw organisatie en uit zichzelf op je afstappen. Dat 

is wat je uiteindelijk zou moeten willen.”

Van der Burg: “Happiness is één van onze kernwaarden. 

Dit betekent dat we telkens weer een fijne ervaring 

willen creëren voor onze medewerkers. Niet alleen 

werkgerelateerd, maar ook met bijvoorbeeld aandacht 

voor feestdagen of andere speciale dagen gedurende het 

jaar. Hierbij houden we rekening met de diversiteit van 

ons personeelsbestand. Zo geven wij bijvoorbeeld niet 

alleen aandacht aan onze medewerkers tijdens Pasen 

en Kerst, maar ook tijdens het Suikerfeest. Ook tijdens 

feestjes en bijeenkomsten houden we rekening met de 

diversiteit, zoals de verschillende dieetwensen. Het zit 

‘m in de details en dit kunnen allerlei kleine dingen 

zijn die uiteindelijk wel allemaal zorgen voor extra 

kosten. Wat wij merken is dat dit wel zeer gewaardeerd 

wordt en het enorm bijdraagt aan de verbondenheid 

aan onze organisatie. En in deze schaarse arbeidsmarkt 

is goed werkgeverschap zeer cruciaal. Dus investeren in 

diversiteit zie ik als een grote toegevoegde waarde.”
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Column

The Capital of ... the black swans

Perth
De Zeeuwse ontdekkingsreiziger 
Willem de Vlamingh (1640-1698) 
was een van de eerste Europeanen 
die zwarte zwanen zag, toen hij in 
opdracht van de VOC de westkust 
van Australië in kaart bracht. Hij 
nam drie exemplaren mee naar het 
toenmalig Batavia (Indonesië), 
maar de dieren overleefden die 
reis niet. Tot op vandaag de dag 
zijn de oevers van de Swan River 
nabij de stad Perth de natuurlijke 
habitat van deze bijzondere 
zwanensoort - al komen ze ook in 
andere delen van het Australische 
continent voor. Ze zijn echter lang 
niet meer zo talrijk als in De 
Vlaminghs tijd: door de groei van 
de stad zijn grote delen van de 
oevers van de Zwanenrivier 
bebouwd en staat het leefgebied 
van de watervogel aanhoudend 
onder druk. De metropool Perth 
zelf telt ruim twee miljoen 
inwoners en geldt – naast de 
mijnbouw in Pilbara – als de 
economische motor van de regio. 
Desondanks staat Perth te boek als 
één van de meest ‘laid back’ 
gemeenschappen van het 
continent, mede dankzij het warme 
mediterrane klimaat.
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Net als voor veel andere bedrijven kwam de corona-
crisis voor de gemiddelde retailer als een complete 
verrassing – een soort ‘zwarte zwaan’. Velen vragen 
zich af hoe het retaillandschap er na afloop van die 
crisis uit zal zien. Kunt u daar wat zinnigs over zeggen?  
“Een paar dingen. Om te beginnen zie ik de afgelopen 

periode in zekere zin als een ‘reset’ van het ieder-

voor-zich-kapitalisme, gebaseerd op eigenbelang en 

concurrentie. Ik denk dat duidelijk is geworden dat 

we toe moeten naar een meer sociaal kapitalisme, 

waarin de risico’s eerlijker verdeeld worden tussen 

fabrikanten, groothandels en retailers. Twee: dit 

is de definitieve doorbraak van technologie als 

enabler in ons dagelijks leven: in het werk, in onze 

sociale contacten en hoe we ons organiseren. En dat 

zal zeker grote impact hebben op de retail. Er gaan een 

heleboel retailers omvallen, iets waar we ons overigens 

geen al te grote zorgen over hoeven te maken want dat is 

in zekere zin gewoon een natuurlijk proces. Het zijn niet 

de sterkste winkels die verdwijnen: te veel schulden, te 

weinig reserves, of gewoon de aansluiting op de markt 

De concurrentie tussen retailers zal in de toekomst worden 
vervangen door concurrentie tussen handelsplatforms. Dat stelt  
Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar eMarketing & Distance 
Selling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar om de 
kracht van een platform ten volle te kunnen benutten zal er wel 
op een andere manier samengewerkt moeten worden. “De 
oude wereld van denken in afzet en transacties, concurrentie en 
winstmaximalisatie moet op de schop.”

Everything is Digital

DE KRACHT 
VAN HET PLATFORM

‘‘Het is een beetje Hotel 
California - you can check-

out any time you like, but you 
can never leave’’
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verloren. Wie de digitalisering van het dagelijks leven 

echter zeker in de kaart zal spelen zijn de platforms, en dan 

zowel de handelsplatforms als bol.com en Amazon, als de 

bemiddelingsplatforms als Uber en Booking.com. Ik denk 

dat een groeiende groep retailers eieren voor zijn geld 

zal kiezen en zich zal aansluiten bij een handelsplatform. 

Domweg omdat het in beider belang is: handelsplatformen 

floreren bij hun omvang, en retailers floreren bij toegang 

tot heel veel potentiele klanten tegen relatief lage kosten. 

Dat was natuurlijk al aan de gang vóór de crisis, maar  

die beweging zal zeker worden versneld. De toekomst  

is aan de concurrentie tussen platforms, in plaats van  

tussen retailers.”

Krijgen die platforms op deze manier niet erg veel 
macht? Want at the end of the day is de klant van de 
retailer eigenlijk de klant van bol.com, en beschikt die 
laatste ook over allerlei klantdata waar de retailer niet 
over beschikt…  
“Het gemak van je spullen bij een handelsplatform 

neerleggen en omzet maken zonder dat je er al te veel voor 

hoeft te doen, heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want 

ja, dat data-issue ligt er. Het is een beetje Hotel California 

– you can check-out any time you like, but you can never leave. 

Want als je vertrekt, heb je totaal geen klantdata. Dat is wel 

een beetje een worsteling: als het platform wél weet waar 

klanten het eerst naar kijken en het vaakst op klikken, en 

Everything is Digital

jij weet dat niet: wie garandeert jou dan dat het platform 

klanten niet eerst naar het eigen aanbod zal leiden, en dan 

pas naar dat van jou? Om die reden liggen grote platforms 

als Amazon en bol.com nu al onder het vergrootglas 

van Brussel. Ze moeten echt oppassen wat ze met hun 

data doen en hoe ze gaan voldoen aan de eisen op zowel 

het gebied van kartelwetgeving als privacywetgeving. 

Ik adviseer diverse opdrachtgevers op dit punt. En mijn 

indruk is dat we uiteindelijk zullen toebewegen naar 

het gebruik van geaggregeerde data, zodat de privacy 

gewaarborgd blijft. Het valt mij overigens wel op dat 

andere Europese landen zoals Duitsland en Oostenrijk wat 

grondiger nadenken over de noodzaak van dataprotocollen 

dan Nederland. Wij zijn daarin nog wel wat naïef.”

Hoe kijkt u naar een aanbieder als Coolblue, die er 
duidelijk niet voor kiest om zich aan te sluiten bij een 
platform, koploper is in digital engagement en de 
afgelopen jaren zelfs weer fysieke winkels aan het 
openen is? Blijft dat een levensvatbaar concept?  
“Zonder in een semantische discussie verzeild te 

willen raken: de winkels van Coolblue zijn niet zozeer 

winkels, maar servicepunten. Onder een winkel versta 

ik een zelfstandige partij die goederen aanbiedt aan de 

consument, die je kunt bezoeken, waar je advies kunt 

krijgen en waar je het voorwerp van je keuze na een 

geldelijke transactie kunt meenemen. Coolblue heeft 

een gigantisch assortiment online en dat ontsluiten 

ze ontzettend slim, met expertvideo’s, klantrecensies, 

vergelijkingstools en noem maar op. In hun winkels  

hebben ze slechts de meest gangbare producten heel 

beperkt op voorraad, en de rest kan online worden besteld 

en vandaag of morgen geleverd. Maar als je geholpen wilt 

‘‘Voor een marketeer 
als ik zijn dit spannende 

tijden’’
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Everything is Digital

‘‘We gaan toe naar een nieuwe 
balans tussen technologie en 

fysieke aanwezigheid’’

worden door een mens, kun je er wel gewoon naartoe 

rijden. In die zin is het zeker levensvatbaar, want zoals ik al 

zei: we gaan toe naar een nieuwe balans tussen technologie 

en fysieke aanwezigheid. Fysieke aanwezigheid wordt nog 

meer iets waarvoor we kiezen als het wenselijk en nodig is, 

en technologie doet de rest.”  

In uw laatste boek (Het einde van de concurrentie? – 
red.) stelt u dat retailers veel slimmer zouden kunnen 
samenwerken als ze online goederen aanbieden. 
Een verkoper van babyvoeding zou bijvoorbeeld 
aan zijn klantdata kunnen zien dat een bepaalde 
klant binnenkort toe is aan een buggy – waardevolle 
informatie voor een aanbieder van buggy’s. Gaat het 
die kant op?
“Dat denk ik wel. Ik adviseer op dit moment zelf een 

aantal bedrijven die aanvullende producten en diensten 

verkopen. Door deze partijen samen te brengen kunnen ze 

gezamenlijk de markt bewerken. Alleen is het natuurlijk 

wel oppassen met de privacywetgeving, want je kunt niet 

zomaar alles doen. Het denken in aanvullende behoeftes 

stamt overigens uit de supermarktbranche. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw is daar onderzoek gedaan 

naar welke producten klanten met elkaar associëren. Dat 

gaf heel verrassende uitkomsten, bijvoorbeeld dat klanten 

babyvoeding en bier met elkaar in verband brengen. Simpel: 

als er een kind wordt geboren, krijg je een poosje heel veel 

bezoek. Ze hebben toen de proef op de som 

genomen en het bier naast de babyvoeding 

gezet. Dat leverde 10% meer bieromzet op. Zo 

zijn er veel meer associaties die wel in de hoofden 

van de klanten zitten, maar daar wordt helemaal niets 

mee gedaan. De klant loopt nog steeds kriskras door de 

supermarkt omdat producten per soort zijn gegroepeerd, 

terwijl je ze eigenlijk aan de hand van behoefteassociaties 

zou moeten groeperen.”

En daartoe bieden platforms meer mogelijkheden?
“Absoluut. Producenten zouden daar veel slimmer mee om 

kunnen gaan. Er zit wat mij betreft nog veel inefficiency 

in het systeem. De oude wereld van denken in afzet en 

transacties, concurrentie en winstmaximalisatie moet op 

de schop. In plaats daarvan moeten bedrijven leren denken 

in termen van klantbehoefte en klantassociaties, en door 

slimme samenwerkingen met andere bedrijven daarop 

leren inspelen. Voor een marketeer als ik zijn dit spannende 

tijden, want een crisis als deze opent nieuwe perspectieven. 

Het kan best zijn dat we in de nabije toekomst heel anders 

gaan kijken naar behoeften van consumenten en dat nu 

duidelijk wordt wat ze écht belangrijk vinden. Dat wordt in 

ieder geval zeker een onderwerp waar ik de komende tijd 

onderzoek naar ga doen.”  

Volgens Molenaar is familiebedrijf Prins 
Petfoods in Veenendaal een goed voorbeeld 
van een onderneming die niet langer het 
traditionele kernproduct – specialistische 
voedingsproducten voor honden en katten 
– centraal stelt, maar uitgaat van klant- en 
behoeftenassociaties. 

Commercieel directeur Wil Mulders: “Bij ons 
geldt dat niet het product vooropstaat, maar 
het welzijn van het dier. We verplaatsen 
ons in de eigenaar van het dier en die 
denkt niet alleen aan voeding, maar ook 
aan andere zorgaspecten. Daarom hebben 
we in huis een CareTeam van tien experts 
die dagelijks vragen van eigenaren van 
huisdieren beantwoorden, ongeacht welk 
huisdier het betreft. Want als wij iemand 
met een papagaai of een konijn van goed 
advies kunnen voorzien, dan kent die persoon 
vast wel weer iemand met een hond of een 
kat – onze primaire doelgroep. Daarnaast 
hebben we ook nog een eigen kenniscentrum 
voor zowel liefhebbers als professionals 
in de huisdierenbranche. EduPet beschikt 
over een compleet ingerichte collegezaal 
met lunchroom en verzorgt een uitgebreid 
lesaanbod voor diverse doelgroepen, 

variërend van huisdiereigenaren,  
paraveterinairen en medewerkers van 
dierenspeciaalzaken tot hondenscholen, 
fokkers en trimsalons. Onlangs hebben we ook 
nog de Martin Gaus Academy overgenomen, 
het bekende kennis- en opleidingsinstituut 
voor professionals in de dierenbranche. Dat 
willen we echt gaan uitbouwen tot een erkend 
keurmerkinstituut, inclusief leerwerkplekken bij 
bedrijven in de dierenbranche.”

Intussen werkt Prins Petfoods achter de 
schermen ook al aan een derde pijler onder 
het bedrijf, iets dat Mulders omschrijft als 
een ‘community’. “We gaan niet alleen 
partnerships aan met partijen die actief zijn 
in dierenopvang en asielen, maar ook met 
dierlaboratoria voor bijvoorbeeld ontlasting-
onderzoek. Ons streven is om het asiel 
zoals we dat nu kennen binnen 10 tot 15 
jaar overbodig te maken door gezinnen 
en ouderen een ‘pet parents plan’ aan te 
bieden: voor een vaste prijs per maand krijg 
je niet alleen een huisdier, maar ook de 
bijbehorende voeding, alle medische zorg en 
opvang als je tijdelijk zelf niet voor het dier 
kunt zorgen.” 

Prins Petfoods 
alles rondom het dier
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‘‘No matter who you are, most 
of the smartest people work for 
someone else.’’ Bondiger dan 
deze uitspraak van Bill Joy,  
medeoprichter van Sun Micro
systems, kunnen de noodzaak 
en de kracht van open innovatie 
niet geformuleerd worden. Hoe 
innovatief een bedrijf ook is, er 
is altijd een wereld aan mogelijk 
nuttige kennis te vinden buiten 
de grenzen van de organisatie. 
Succesvolle bedrijven zetten de 
ramen dan ook wijd open en 
innoveren samen met anderen in 
kennisecosystemen. Maar open 
innovatie werkt niet voor iedereen 
en onder alle omstandigheden. 

Open up!
Innovatie

36
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De vijf 
belangrijkste 
succesfactoren  
van open innovatie volgens DSM 

Entrepreneurial context 
Kijk zo breed mogelijk naar innovatie en maak optimaal gebruik van nationale en regionale 
innovatiestimuli: niet alleen geld, maar ook managementsupport, belastingvoordelen of regelgeving.

Fair market valuation 
Bepaal voorafgaand aan de samenwerking met een startup zo goed mogelijk de waarde van het 
bedrijf. DSM heeft geleerd dat het beter werkt om mogelijke scenario’s uit te werken en een real 
options-analyse uit te voeren, in plaats van alleen de traditionele waarderingsmethoden (zoals de  
Net Present Value en cashflowanalyse) te hanteren. 

Goal oriented partnering 
Bepaal vooraf met welk specifiek doel je de samenwerking met externe partners opzet. Het 
uitbesteden van minder strategische activiteiten aan gespecialiseerde partijen vraagt om een 
ander type samenwerking dan het met een alliantiepartner toetreden van een nieuwe markt, of het 
binnenhalen van extra R&D-capaciteit in een bottleneckgebied.

Knowledge transfer 
Zorg ervoor dat kennisuitwisseling tussen partners in het innovatieproces leidt tot een resultaat 
dat voor beide partners voldoende oplevert. Uiteraard is een goed Intellectueel Eigendom-beleid 
essentieel in dit proces.

Responsive culture 
Wetenschappers zijn goed in het bedenken van een idee. Maar om van een idee tot een 
levensvatbaar project te komen is een compleet andere ‘intrapreneurial’ aansturing nodig, waarbij 
risico’s niet gemeden worden en een snel besluitvormingsproces aangemoedigd wordt. In de 
volgende fase, als het project tot een volwaardig bedrijf is uitgegroeid, is er behoefte aan managers 
die zich meer richten op processen en het beperken van risico’s. De cultuur binnen een innovatief 
bedrijf dient ruimte te laten voor deze verschillende managementstijlen.

toch vooral geneigd kennis in huis te halen, zegt 
Vareska van de Vrande, Professor of Collaborative 
Innovation and Business Venturing aan de Rotterdam 
School of Management. “Het is heel belangrijk dat 
organisaties altijd intern kennis blijven ontwikkelen, dat 
helpt je namelijk om te herkennen wat voor waardevols 
er om je heen gebeurt. Maar tegelijkertijd vinden 
bedrijven het lastig om kennis die ze zelf niet direct 
kunnen gebruiken, beschikbaar te stellen aan externe 
partijen die daarop dóór kunnen ontwikkelen – al dan 
niet via een licentie, winstdeling of eenmalige betaling. 
De eerste reflex is vaak: dat wat wij bedacht hebben 
moeten we goed beschermen, zodat anderen daar niet 
van kunnen profiteren.”

Onderdeel bedrijfsstrategie
Toch komt outbound open innovatie wel degelijk voor, 
aldus Van de Vrande. Ze noemt Tesla als voorbeeld, 
dat in 2014 al haar patenten gratis beschikbaar maakte 
voor andere automakers. Van de Vrande: “Musk zag al 
vroeg in dat Tesla méér profiteert van een markt voor 
elektrische auto’s die in zijn totaliteit groeit, dan van het 
zitten op een grote berg patenten.”

Hoe dan ook: Van de Vrande ziet de keuze voor open 
innovatie echt als een strategische keuze. “Het gaat 
echt verder dan af en toe eens een co-creatiesessie 
doen met een toeleverancier of klant”, zegt ze. “Het 
bedrijf moet er echt van overtuigd zijn dat het alleen 
maar verder komt met de input van andere partijen, en 
een scherp beeld hebben van het ecosysteem waarin 
die partijen zich bevinden. Ik zie open innovatie dus 
als onderdeel van een bewuste bedrijfsstrategie, om 

Innovatie

Het begrip open innovatie werd in 2003 gemunt door 
organisatietheoreticus Henry Chesbrough, werkzaam 
aan de Haas School of Business van de University of 
California. Chesbrough publiceert tot op de dag van 
vandaag over open innovatie, dat hij definieert als ‘a 
distributed innovation process based on purposively 
managed knowledge flows across organizational 
boundaries’. 

Volgens hoogleraar Marcel Bogers, die als Garwood 
Research Fellow aan de Haas School of Business 
geregeld samenwerkt met Chesbrough, betekent dat 
in goed Nederlands dat open innovatie draait om het 
doelmatig laten instromen én uitstromen van kennis die 
van nut is voor een organisatie. Bogers: “Het doel kan 
zijn om het interne innovatieproces te versnellen – dit 
heet ook wel inbound of outside-in open innovation –, 
maar het omgekeerde kan ook. In dat geval gaat een 
organisatie op zoek naar externe afnemers of partners 
die op intern ontwikkelde ideeën, kennis of technologie 
kunnen voortbouwen, op een manier die uiteindelijk 
ook voor de organisatie zelf profijtelijk is. Dit wordt ook 
wel outbound of inside-out open innovation genoemd.” 

In theorie stroomt bij een organisatie die het model van 
open innovatie heeft omarmd dus zowel kennis in, als 
uit de organisatie. In praktijk blijken veel organisaties 

“Ik zie open innovatie 
als onderdeel van een 

bewuste bedrijfsstrategie”
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Innovatie

zo goed mogelijk gebruik te maken van 
zowel interne als externe capaciteiten.”

Volgens Bogers, die tevens doceert aan 
de faculteit Innovation & Entrepreneurship 
van de Universiteit van Kopenhagen, 
is het daarnaast erg belangrijk dat organisaties de 
juiste interne competenties hebben om op een goede 
manier open innovatie te bedrijven. Hij zegt: “Ik heb 
veel voorbeelden gezien van bedrijven die graag 
met externe kennis wilden werken, om er vervolgens 
achter te komen dat hun interne processen daar 
helemaal niet op ingericht waren. Je hebt dus bepaalde 
mechanismes nodig om echt iets aan open innovatie 
te hebben: medewerkers moeten openstaan voor 
ideeën van buiten, er moet een zekere bereidheid zijn 
om ook een deel van je eigen kennis te delen, en je 
businessmodel moet ook zodanig zijn dat je op basis 
van die externe kennis succesvolle innovaties op de 
markt kunt brengen. Samen met mijn co-auteur Joel 
West heb ik dit omschreven als het procesmodel van 
obtaining – integrating – commercializing, waarbij alle 
stappen belangrijk zijn om externe kennis ook echt te 
kunnen verwaarden.”

“Het is voor veel bedrijven 
gewoon erg wennen om 

afhankelijk te zijn van 
anderen”

Sector-overschrijdende samenwerking 
Het is om die reden dat Bogers stelt dat open 
innovatie niet per definitie past bij elke sector of elk 
type bedrijf – iets dat Van de Vrande beaamt. Zij zegt: 
“Iedereen in de organisatie moet doordrongen zijn van 
het belang van samenwerking met krachten buiten 
de organisatie. Zeker bij R&D-medewerkers wil het 
not invented here syndrome nog wel eens opspelen. 
Daarnaast moet je als organisatie kunnen omgaan met 
cultuurverschillen – reden waarom de samenwerking 
tussen grote bedrijven en startups nogal eens spaak 
loopt.” Bogers: “Het scheelt als je al onderdeel bent 
van een op innovatie gerichte regio, een Valley of ander 
breder kennis-ecosysteem. Bovendien kan het ook 
een dynamisch iets zijn, in de zin dat je als organisatie 
kunt leren om open te zijn. Het is voor veel bedrijven 
gewoon erg wennen om afhankelijk te zijn van 
anderen en niet alleen met het eigen businessmodel 
te maken te hebben, maar ook met die van de andere 
organisaties.”

Volgens Van de Vrande is de meerwaarde van 
open innovatie het grootst als er sprake is 

van sector-overschrijdende samenwerking. 
“Je ziet heel veel open innovatie bij de 
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, 

omdat daar zoveel verschillende technologieën voor 
nodig zijn dat geen enkele partij dat allemaal alleen 
kan ontwikkelen – zelfs Google niet. Je hebt echt 
state-of-the-art kennis nodig van camera’s, sensoren, 
cloud computing, human-machine interface systems, 
besturingssystemen en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Via een model van open innovatie kunnen 
al die expertises bij elkaar gebracht worden, waardoor 
zowel de kosten als de time-to-market aanzienlijk 
kunnen worden teruggebracht.”

Bogers noemt de Deense bierbrouwer Carlsberg 
als voorbeeld van een bedrijf dat open innovatie al 
generaties in haar dna heeft en succesvol weet in te 
zetten. “Carlsberg wilde een biologisch afbreekbaar 
bierflesje ontwikkelen, maar ze realiseerden zich al 

snel dat ze daarvoor onvoldoende kennis 
in huis hadden. Dus hebben ze hun 
ambitie wereldwijd gedeeld en gevraagd: 
welke partijen voelen ervoor om dit met 
ons te realiseren? Uiteindelijk hebben 
ze met een aantal Deense en Zweedse 

bedrijven en de Deense Technische Universiteit hun 
revolutionaire Green Fiber Bottle ontwikkeld, ’s werelds 
eerste bierflesje van papierpulp. Juist op een issue 
als verduurzaming, waarvoor bestaande alternatieven 
vaak radicaal omgedacht moeten worden, kan open 
innovatie veel meerwaarde opleveren.” 

Van de Vrande vindt DSM een voorbeeldbedrijf als het 
gaat om het inzetten van open innovatie (zie kader op 
pagina 39). “Ze passen het principe al heel lang toe, 
het is echt onderdeel van hun strategische agenda 
en de pijler onder hun transitie van bulkchemiebedrijf 
naar grote speler op het gebied van nutrition, health 
and sustainable living. Het is ook een goed voorbeeld 
van een corporate die succesvol samenwerkt met heel 
veel startups en actief investeert in jonge bedrijven met 
technologieën die voor DSM interessant zijn. Zij laten 
zien dat open innovatie echt iets bijdraagt.”
  

“Juist op een issue als 
verduurzaming kan open innovatie 

veel meerwaarde opleveren”
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Feeding the World

‘‘WE SPELEN HET SPEL  
VOLGENS ONZE EIGEN REGELS’’

         Het 
first 

              mover 
          advantage 

 van 
             Agro Care
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glastuinbouw zaten – we leerden het vak bij een baas. 

We behoorden niet tot de oude garde, en besloten het 

spel volgens onze eigen regels te spelen. Dus waarom 

niet Zeeland? De grond was er goedkoop en er was volop 

ruimte om nog uit te breiden.”

Ruim 20 jaar later behoort Agro Care misschien nog 

steeds niet tot de oude garde, maar wel tot de meest 

innovatieve en competitieve telers in de sector. Die positie 

is mede te danken aan de bereidheid om samenwerkingen 

aan te gaan, zegt Van Veen. “Binnen de glastuinbouw 

heerst een open cultuur, waarin partijen bereid zijn veel 

informatie te delen en te vergelijken. Als je de juiste 

mindset hebt en groot durft te denken, dan kun je daar 

veel voordeel van hebben. Ik zie nogal eens partijen die 

alleen maar willen samenwerken met partijen die hun 

zaken minder goed voor elkaar hebben dan zijzelf. Ik denk 

dat je juist moet samenwerken met partijen die beter zijn 

NPM Capital nam vorig jaar een belang in Agro 

Care, de grootste teler van tomaten in Europa. Het 

bedrijf heeft kassencomplexen in Nederland, Frankrijk, 

Marokko en Tunesië, naast belangen in de veredeling, 

verpakking en distributie van tomaten. Dankzij slimme 

samenwerkingsverbanden met externe partners en een 

nuchtere ‘can do’ mentaliteit is Agro Care in ruim 20 jaar 

uitgegroeid tot een wijdvertakte tuinbouworganisatie 

met 1500 medewerkers. Algemeen 

directeur Kees van Veen: “Ik durf 

wel te stellen dat wij in veel dingen 

vaak net even vooroplopen.”
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     “Het is niet  
enkel groei,  
         het is  
vooral ook  
  slimme  
          groei”

In 1997 koopt Kees van Veen samen met zijn 

schoolvriend Philip van Antwerpen acht hectare grond 

pal aan de Oosterschelde in het Zeeuwse Rilland. Ze 

vestigen er tomatenteeltbedrijf Agro Care, het eerste 

glastuinbouwbedrijf in de regio. Een stap die zowel door 

de lokale ingezetenen als door de traditionele spelers in 

het Westland en Limburg met de nodige reserves wordt 

ontvangen. “We waren destijds een beetje een vreemde 

eend in de bijt”, zegt Van Veen. “In glastuinbouw 

domineren familiebedrijven die van vader op zoon 

overgaan. Noch Philip, noch ik hadden ouders die in de 
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dan je zelf bent, want daar kun je wat van leren. Zo heb 

ik van onze samenwerking met Greenpack (zie kader op 

pagina 49 – red.) niet alleen veel opgestoken over hoe 

je een kwetsbaar product als tomaten op een slimme 

manier verpakt, maar ook veel over hoe je succesvol moet 

ondernemen.”

First mover advantage   
Ook binnen de telerscoöperatie Harvest House, waar Agro 

Care onderdeel van is, is volgens Van Veen volop sprake 

van onderlinge kennisuitwisseling. “Het is niet alleen 

een krachtenbundeling van commerciële activiteiten, 

maar ook een gezamenlijk optrekken op het gebied van 

marketing en nieuwe wet- en regelgeving. We delen 

veel kennis en proberen elkaar naar een hoger plan te 

brengen.”

Agro Care geldt binnen dit ecosysteem overigens 

als een van de meer innovatieve bedrijven. “Ik durf 

wel te stellen dat wij in veel dingen vaak net even 

vooroplopen. Daardoor hebben we vaak een first 

mover advantage. We waren een van de eerste bedrijven 

die besloten een deel van de winterproductie over te 

hevelen naar Noord-Afrika. We waren ook een van de 

drijvende krachten achter de oprichting van Greenblend, 

waar we restproductie verwerken tot hoogwaardig 

bewerkte tomaten en pulp voor gebruik in de industrie 

en foodservice. En binnenkort starten we als eerste 

Nederlandse tomatenteler met het verpakken van tomaten 

Feeding the World

‘‘ IN DE NEDERLANDSE TUIN - 
BOUWSECTOR IS OPEN  
INNOVATIE DE NORM’’

“ De mate waarin onze participatie Agro 
Care kennis en data deelt verbaasde ons 
als investeerder aanvankelijk. We zijn dat 
namelijk niet in die mate gewend bij andere 
bedrijven. In de Nederlandse tuinbouwsector 
is een hoge mate van transparantie en open 
innovatie echt de norm, waar het in de rest van 
het bedrijfsleven vaak nog een trend is. Ons 
primaire gevoel was: is dat nu wel verstandig, 
om je concurrenten wijzer te maken dan nodig? 
Maar inmiddels onderkennen we ten volle dat 
de tuinbouwsector het bewijs is dat een model 
van open innovatie juist heel goed werkt. 
Zeker de Nederlandse tomatensector is erg 
vooruitstrevend en loopt voorop in Europa. En 
dat is juist het resultaat van die samenwerking. 
Bedrijven beconcurreren en challengen elkaar 
voortdurend, maar helpen elkaar tegelijkertijd 
om samen verder te komen waardoor de sector 
als geheel groeit. Zonder de sector had Agro 
Care niet kunnen staan waar het bedrijf  
nu staat.”

Leonard van Loon, Investment Director 
bij NPM Capital

“Ik durf wel te  
stellen dat wij in veel 
dingen vaak net even 

vooroplopen”

Schaalgrootte is noodzakelijk
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Verpakking
Agro Care is onderdeel van Greenpack, 
een samenwerking tussen vier grote 
Nederlandse tomatentelers die inmiddels is 
uitgegroeid tot een van de meest moderne 
verpakkingsbedrijven van vruchtgroenten. 
Greenpack verwerkt jaarlijks 99 miljoen 
kilo tomaten, verpakt in 250 miljoen 
verpakkingen. Naast het verpakken heeft 
Greenpack ook een belangrijke logistieke 
functie.

Veredeling
Axia is een in 2011 opgericht, innovatief 
veredelingsbedrijf in groentezaden voor 
de glastuinbouw. Van Veen: “We zitten 
hier met regelmaat aan tafel om onze 
wensen te bespreken. De kunst is om zo 
snel mogelijk te kunnen inspelen op nieuwe 
consumentenbehoeften, soms zelfs nog 
voordat de consument zelf weet dat hij die 
behoefte heeft.”

IT 
IT wordt steeds belangrijker in de glastuin-
bouw. Agro Care werkt nauw samen met 
IT-bedrijf Nitea, in 1999 opgericht door 
kwekers voor kwekers. 

PARTNERS IN CRIME  

op deze terreinen  
werkt Agro Care samen

Inkoop
CombiCoop is een gezamenlijk initiatief 
van collega-teeltbedrijf Combivliet en 
Agro Care. Via dit adviesbureau voor 
inkoop- en projectmanagement worden 
onder meer materialen voor de teelt en 
nieuwbouwprojecten centraal ingekocht. 
Ook begeleidt CombiCoop de diverse 
nieuwbouwprojecten en het groot onderhoud 
bij Agro Care.

Verwaarding van  
reststromen
Greenblend is gespecialiseerd in de 
verwerking van vers geoogste tomaten 
tot hoogwaardig bewerkte tomaten en 
pulp voor gebruik in de industrie en 
foodservice. Daarnaast wordt Greenblend 
ook als halffabricaat bij diverse retailers en 
discounters direct aan de consument verkocht. 

HRM
Bij de teelt van tomaten komt heel veel 
mensenwerk kijken. Samen met een aantal 
Westlandse telers en kwekers heeft Agro 
Care een groot gedeelte van de arbeid voor 
het productieproces ondergebracht bij een 
eigen uitzendorganisatie, NL Jobs. In totaal 
heeft NL Jobs rond de 2500, voornamelijk 
Poolse, medewerkers in dienst. Het bedrijf 
zorgt voor de werving in Oost-Europa, de 
huisvesting in Nederland, educatie en vervoer 
naar de kassen.  
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in Polen. Dat is een groot afzetland voor ons, net als 

het oosten van Duitsland. We profiteren daarmee van 

efficiëntere logistiek en lagere arbeidskosten, terwijl we 

ook nog eens veel sneller kunnen leveren aan de lokale 

markten.”

De komende jaren zijn vooral gericht op verdere expansie 

van het bedrijf. En daarvoor zijn om te beginnen 

aanzienlijke extra investeringen nodig – reden waarom 

NPM Capital aan boord is gekomen. Martien Penning 

van adviesbureau Hillenraad Partners, die Agro Care met 

de Amsterdamse investeerder in contact bracht, is daar 

heel duidelijk over. Hij zegt: “Meespelen in de eredivisie 

van de Europese glastuinbouw vergt schaalgrootte, 

financieel vermogen en managementkwaliteiten.” Maar, 

zegt Van Veen, het is niet enkel groei, het is vooral 

ook slimme groei. “We hebben sinds een jaar een 

medewerker dedicated op R&D gezet, met als opdracht te 

kijken wat er zoal in de wereld gebeurt ten aanzien van 

oogstautomatisering met plukrobots, energiebesparing 

enzovoorts. Schaalgrootte is nodig om commercieel 

stappen te kunnen zetten, maar dat gaat hand in hand 

met toekomstige investeringen in nog efficiënter en 

duurzamer werken.”  .

“Binnen de 
glastuinbouw heerst een 

open cultuur, waarin 
partijen bereid zijn veel 

informatie te delen”
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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 26 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 55.000 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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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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