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Het afgelopen jaar was voor onze bedrijven en voor onszelf als investeringsmaatschappij zeer turbulent. Zeker in 

de periode die volgde op de eerste door corona veroorzaakte lockdown was het alle hens aan dek. We merkten 

tegelijkertijd hoe snel onze deelnemingen en wij in staat waren ‘overnight’ letterlijk alles ‘op afstand’ te doen – 

en hoe we deels ook gedwongen waren afstand te nemen van ‘business as usual’. Het thema van deze veertiende 

editie van Capital Magazine is dan ook niet zomaar gekozen. 

Toch lijken we met zijn allen redelijk goed door deze pandemie heen te zijn gekomen en is de Covid-impact 

voor nagenoeg alle NPM-bedrijven meegevallen. Dat zegt wat ons betreft veel over de kwaliteit van het 

management en de bedrijven, want juist nu blijkt dat het strak managen van de organisatie en het behouden 

van focus op de strategie van de ondernemingen zich dubbel en dwars uitbetalen. Natuurlijk is er sprake van 

onzekerheid met betrekking tot de impact van de pandemie op de (wereld)economie, maar de blik is toch 

vooral weer op de toekomst gericht. Daarmee komt ook nieuwe energie vrij. Het tweegesprek in deze editie 

van Capital Magazine tussen de beide CEO’s van BD myShopi (Raf Lambrix) en van Deli Home (Victor Aquina) 

getuigt hier duidelijk van. 

Als langetermijninvesteerder zijn we blij dat we een aantal jaar geleden gekozen hebben voor vier strategische 

investeringsgebieden die (relatief) ongevoelig zijn gebleken voor deze pandemie. Een aantal reeds bestaande 

ontwikkelingen rondom digitalisering (Everything is Digital), voedsel (Feeding the World), energie (The 

Future of Energy) en welzijn (Healthy Life) zijn juist door de pandemie in een stroomversnelling geraakt. Of 

het nu lokale teelt is, versnelde digitalisering of het nieuwe normaal in hoe we werken en leven, u leest erover 

in deze editie. 

Kortom, net als onze participaties richt ook NPM Capital de blik weer volop op de toekomst. We blijven 

investeren in mooie, beloftevolle bedrijven en tegelijkertijd blijven we onze participaties ondersteunen bij het 

realiseren van hun groeipotentie. En last but not least kijken we ernaar uit om in het komende jaar de warme 

band met onze relaties te bestendigen, hopelijk ook weer eens in fysieke vorm! 

Het Investment Team van NPM Capital

Met de blik op de toekomst 
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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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De coronapandemie heeft op vrijwel iedere onderneming impact gehad, 

maar de kracht van die impact verschilt aanzienlijk per bedrijf. Voor sommige 

lijken de regels van het spel zelfs ingrijpend veranderd te zijn. Dat blijkt uit het 

eerste van een serie tweegesprekken tussen CEO’s van participaties van  

NPM Capital. Victor Aquina van Deli Home ontmoet Raf Lambrix van het 

Belgische BD myShopi. “We hebben van deze crisis ook geleerd.” 
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Lambrix: “Hier in Nederland zijn jullie geconfronteerd 

geweest met een ‘intelligente’ lockdown. Bij ons in 

België was die nog een stukje strenger – wij hebben 

zes weken lang geen enkele folder mogen bezorgen, 

om eens wat te noemen. Hoe zag het er bij jullie uit 

aanvankelijk?”

Aquina: “Toen de crisis begon in maart, april hebben 

wij heel veel last gehad. We zijn ook actief buiten 

Nederland, en in België en Frankrijk gingen alle 

winkels dicht. We hielden daar nog iets van tien 

procent online omzet over, de rest was gewoon weg. 

Hier in Nederland heeft de intelligente lockdown ons 

juist geholpen, want het was een periode dat mensen 

heel actief thuis gingen klussen. Dat effect is later 

in het voorjaar ook opgetreden in het buitenland, 

‘‘E-commerce maakt  

momenteel een enorme groei  

door in België’’

ALS DE REGELS 
VAN HET SPEL  
VERANDEREN

Thema: Afstand nemen



8 9

binnen onze omnichannel-

activiteit, omdat de overheid 

het verspreiden van reclamefolders 

verbood. Nu mag dit wel weer, maar we zijn dertig 

procent van ons volume verloren ten opzichte van 

voor de crisis, en eerlijk gezegd zie ik die niet meer 

terugkomen. Veel klanten van ons zijn retailers, en 

vooral non-food en fashion retailers hebben het zeer 

moeilijk waardoor ze minder kunnen uitgeven aan 

marketingkosten. Folders verspreiden is een relatief 

hoge kostenpost, waar in België ook nog eens belasting 

op wordt geheven. Feitelijk was onze core business al 

aan het teruglopen, maar corona heeft dat gigantisch 

versneld. Wat wel overeind bleef waren onze logistieke 

activiteiten. Begin dit jaar hebben we twee overnames 

gedaan van kleinere spelers in de last mile logistics. 

Die tweede pijler heeft ons min of meer door de 

lockdown heen geholpen, want net als in Nederland 

zijn ook in België de online verkopen door het dak 

gegaan. Wij denken daar de komende tijd nog wel van 

te kunnen profiteren, want de Belgische middenstand 

liep behoorlijk achter in termen van e-commerce en 

door corona is in korte tijd een stuk van die achterstand 

ingehaald.” 

Aquina: “Herkenbaar. Ook bij ons heeft de online 

business een enorme boost gekregen. We zien dat 

er gebruikers zijn die normaal gesproken niet online 

kopen, en dat nu wel doen. We verkopen ook veel meer 

maatwerkproducten online, dus daar richten we nu 

onze focus op. Ik beschouw dat als positief. We denken 

overigens dat het thuiswerken ook een belangrijke factor 

is: nu dat geaccepteerd begint te worden, gaan mensen 

toch kijken of ze daarvoor thuis een beetje functionele en 

praktische plek kunnen inrichten.”

Aanzienlijke vertraging 
Lambrix: “Ook daar wordt Deli Home niet slechter van, 

dus. Toch zal er wel ergens een downside aan dit hele 

verhaal zitten?”

Aquina: “Veel van onze klanten zijn doe-het-zelf-

winkels en die hebben duidelijk een rem gezet op 

vernieuwing van het assortiment en met name ook 

van de winkelinrichting. Dat heeft ertoe geleid dat 

assortimentswisselingen zijn uitgesteld of afgezegd. 

Verder hebben een aantal grote IT-projecten aanzienlijke 

vertraging opgelopen, omdat de mensen die met de 

implementatie bezig waren thuiszaten. Ik acht de kans 

groot dat een aantal van die projecten ook niet meer 

op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het 

maakt ons niet meteen kwetsbaar, maar we hebben een 

ambitieuze agenda en als je dan zoveel tijd verliest dan 

is dat zuur. En een derde ding is dat we gedwongen zijn 

gestopt met een intern cultuurveranderingsprogramma. 

Daarin brachten we medewerkers uit alle hoeken en 

gaten van de onderneming in workshops bijeen in 

interactieve sessies. Daar zit een bepaalde dynamiek in en 

dat lukt online niet. Dat we dat niet kunnen voortzetten 

vind ik persoonlijk heel erg zonde. Hoe zit dat bij jullie?” 

Lambrix: “Corona heeft duidelijk gemaakt dat voor 

ons de regels van het spel veranderd zijn. We zullen 

ons opnieuw moeten gaan uitvinden als aanbieder van 

logistieke diensten en dan vooral op de befaamde last 

mile, dus binnenstedelijk. We zien de overname van 

respectievelijk CityDepot en Dockx Select dan ook als 

het begin van een nieuwe pijler onder onze organisatie, 

te weten die van value added logistics. Daar liggen 

onzes inziens grote kansen. Ten eerste omdat, zoals 

gezegd, e-commerce een enorme groei doormaakt. 

Thema: Afstand nemen

met als gevolg dat we 

onze verliezen meer dan 

gecompenseerd hebben. Wel is het 

zo dat bepaalde productcategorieën het beter deden dan 

andere. Hout was niet aan te slepen, en door de warme 

zomer was ook het horrenseizoen buitengewoon goed. 

Maar als je thuiszit ga je geen badkamer verbouwen. Al 

met al profiteren we businesswise eerder in enige mate 

van de situatie.”

Lambrix: “Dat kan ik voor BD myShopi niet zeggen. 

Zoals gezegd, voor de eerste keer in de geschiedenis van 

het bedrijf hebben wij zes weken volledig stilgelegen 
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‘‘Corona heeft duidelijk gemaakt 

dat voor ons de regels van het spel 

veranderd zijn’’

Victor Aquina
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Raf Lambrix

Ten tweede omdat deze specifieke markt nog niet is 

geconsolideerd. Die consolidator kunnen wij worden. 

Maar ook omdat we in deze markt volop synergieën 

kunnen benutten door de combinatie van onze huidige 

omnichannel-kanalen met last mile-logistiek. Onze 22 

warehouses in heel België, onze distributievrachtwagens, 

onze chauffeurs en magazijnmedewerkers, onze 

planningstools, onze ondersteunende diensten én onze 

klantencontacten in food en non-food retail zorgen 

ervoor dat we zeer goed gepositioneerd zijn als bedrijf 

om een belangrijke rol te spelen in deze last mile-

logistiek in België. Uiteindelijk willen we marktleider 

worden, met een speciale focus op sustainable city 

transport en het leveren en plaatsen van ‘oversized 

goods’, zoals kasten, bedden en zo meer.”

‘‘Deze tijd vraagt méér van het 

leiderschap, of misschien beter: 

andere dingen’’



10 11

Lambrix: “Zeker. We stonden de laatste jaren al 

in de kosten modus maar door corona is dit nog 

geïntensiveerd. Met dertig procent minder volume 

zal je hoe dan ook meer low cost en leaner moeten 

worden, wil je je rentabiliteit zo lang mogelijk op niveau 

houden. Bij HR, finance en customer service zijn we 

inmiddels gestart met het straktrekken, vereenvoudigen 

en digitaliseren van processen. En aangezien ons 

hoofdkantoor nog maar voor tien procent gevuld was, 

hebben we het huurcontract opgezegd. We gaan werken 

vanuit huis en vanuit de flexkantoren die bij onze 

warehouses horen. Een hele stap, want de uitdaging voor 

ons zal worden: hoe houd je de dynamiek in het bedrijf 

in stand?”

Veel flexibiliteit nodig
Aquina: “Ik ben het met je eens dat deze tijd méér 

van het leiderschap vraagt, of misschien beter: andere 

Aquina: “Klinkt als een ambitieuze strategie. 

Tegelijkertijd lijkt het me een uitdaging om zo’n tweede 

pijler te ontwikkelen naast je bestaande business.”

Lambrix: “Dat is juist. Een logistiek bedrijf is iets 

totaal anders dan een marketing- en salesbedrijf dat 

we voor een groot deel waren. Die omslag moeten we 

deels qua mindset wel nog maken. We zijn al op de 

goede weg, maar we hebben lokaal in de warehouses 

nog wel medewerkers werken die soms al veertig jaar 

gewend zijn om met pallets vol met papier te werken. 

Het management hebben we al deels vernieuwd, met 

mensen die bekend zijn met de dynamiek van de 

logistiek. Het is echter niet allemaal kommer en kwel. 

Onze chauffeurs vonden het tijdens de lockdown 

bijvoorbeeld geweldig om producten thuis te kunnen 

afleveren bij blije consumenten die daar echt op zaten 

te wachten, in plaats van pallets papier bij één van onze 

tweeduizend zelfstandige bezorgers af te leveren. Maar 

het vergt wel aandacht. Het afleveren van duurbetaalde 

consumentengoederen is een ander metier dan gratis 

folders in de bus gooien. We zullen ons in tal van 

nieuwe activiteiten moeten gaan specialiseren, zoals 

supply chain optimization, het ontwikkelen van full 

service solutions, het bundelen van goederenstromen 

en retourlogistiek. Die slag zijn we nu volop aan het 

maken.”

Aquina: “Ik neem aan dat je in de tussentijd stevig op de 

kosten zult moeten sturen?”

dingen. Wij zijn als management in ieder geval 

veel meer gaan communiceren en informeren. Het 

belangrijkste waar we tegenaanlopen is dat deze situatie 

zó uniek is dat er heel veel flexibiliteit nodig is op 

alle niveaus. Je overleeft alleen als je je aanpast aan 

de dagelijkse verandering en niets meer for granted 

neemt. Ik moet overigens helaas vaststellen dat wij als 

management niet altijd zo flexibel waren als we zouden 

willen en dat is wel een les, want dat heeft op zeker 

moment wel geleid tot lege schappen bij onze klanten. 

We hebben van deze crisis ook geleerd.”

Lambrix: “Ik zal je zeggen Victor: wij leren hier nog 

elke dag. We waren een omnichannel-bedrijf dat 

reclamefolders zowel digitaal als op papier verspreidde, 

en we willen binnen twee tot drie jaar een logistiek last 

mile-bedrijf zijn dat toevallig ook nog papier verspreidt. 

Dat is een totale turn around – in de processen, in de 

Thema: Afstand nemen

‘‘We hebben het  

huurcontract van ons 

hoofdkantoor opgezegd’’

organisatie en in de hoofden van de mensen. Dat geeft 

soms wat spanning, maar verbindend leiderschap – het 

samen doen – daar gaat het om. We zitten in de goede 

richting en ik heb daar alle vertrouwen in. Dat is wel het 

positieve van een crisis als deze: zij maakt in één keer 

duidelijk welke keuzes gemaakt moeten worden.” 

 



12 13

Terug naar 
de werkplek. 
Maar hoe?

13

Leiderschap

Bedrijven en organisaties breken zich 
momenteel het hoofd over hoe zij een 
hybride vorm van werken – deels thuis, 
deels op kantoor – moeten faciliteren, 
en welke aanpassingen dat met zich 
meebrengt in de inrichting en het facilitair 
management van het eigen vastgoed. 
Maar eigenlijk is dat nog maar een deel 
van het probleem. Uiteindelijk zal een 
antwoord gevonden moeten worden op 
de vraag: hoe houden we medewerkers 
op afstand op de lange termijn 
betrokken, productief en gezond?
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Het besef dat de wereld definitief veranderd is en dat 

op de lange termijn een 100% kantoorbezetting geen 

reële optie meer is, lijkt inmiddels in de volle breedte 

van het bedrijfsleven te zijn ingedaald. Ook als we de 

beschikking krijgen over een of meerdere vaccins, dan 

nog zal de situatie van vóór de pandemie – althans 

voor de kantoorwerkers – niet meer terugkeren. 

Thuiswerken is ‘here to stay’. Of op zijn minst: (veel) 

meer thuiswerken. 

Nu is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat 

thuiswerken zeker ook een aantal voordelen heeft voor 

werknemers, zoals minder reistijd en veelal een betere 

werk-privébalans. En uit een recent onderzoek onder 

600 werknemers en werkgevers door kantoorinrichter 

Ahrend komt naar voren dat maar liefst 75% van de 

ondervraagde werkgevers het eens is met de stelling 

dat vaker thuiswerken bijdraagt aan de productiviteit 

(al is er maatschappelijk veel discussie over de vraag 

ten koste van wat). Dat optioneel thuiswerken door 

minder woon-werkbewegingen een bijdrage levert 

aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen zien 

werkgevers daarnaast als positieve bijkomstigheid.

Maar zoals gebruikelijk met dit type onderzoek: er is 

minstens net zoveel recent onderzoek (onder meer 

naar de impact op de interne communicatie) dat 

uitwijst dat veel thuiswerken ook minder wenselijke 

consequenties heeft. Veel medewerkers geven aan 

minder zicht te hebben op wat er in de organisatie 

speelt, eigenlijk alleen nog maar contact te hebben 

met de leden van het eigen team en nauwelijks meer 

intern netwerken. Grote groepen mensen voelen zich 

in meer of mindere mate ‘ontheemd’ wat leidt tot een 

eerder afnemende productiviteit (apathie), maar ook 

tot ziekteverzuim en uitval (burn-out). 

Grote zorgen 
Eugene Sterken, CEO van Ahrend, voegt daar nog een 

dimensie aan toe. Hij zegt: “Wat ik uit de markt steeds 

terugkrijg, is dat thuiswerken vooral werkt voor de 

gearriveerde manager of gearriveerde medewerker 

die weet waar Abraham de mosterd haalt. Zij vinden 

het thuiswerken best een uitkomst, kunnen efficiënt 

werken, tussendoor privézaken regelen rondom het 

huis en nog even gaan sporten of naar de bouwmarkt. 

De jongeren daarentegen hebben het erg moeilijk en 

de nu instromende generatie heeft het nog moeilijker. 

Voor hen is intern netwerken, je weg vinden in de 

onderneming en leren van collega’s cruciaal in deze 

fase van hun carrière. Leren doe je namelijk niet alleen 

op school, maar ook op kantoor. Daar maak ik mij 

grote zorgen over, zeker op de langere termijn.” 

Volgens de topman is het duidelijk dat de recente 

grote veranderingen vragen om een nieuwe, actuele 

‘‘We realiseren ons steeds meer het belang 
van het kantoor als spil in de bedrijfscultuur, 

aanjager van het creatieve proces en de innovatie, 
en als plek waar mensen graag naartoe gaan’’

WAAR GAAT HET HEEN? 
De gedwongen massale overstap naar thuiswerken 
leidt tot andere inzichten over werken en 
daarmee zullen ook de betekenis en functie van 
het kantoor veranderen, stelt Wim Kooijman van 
kennisplatform Smart Workplace. “Op kantoor 
werken zal minder vanzelfsprekend worden, maar 
dat betekent ook dat de aanwezigheid op kantoor 
in de toekomst meer als ‘quality time’ zal worden 
ervaren”, zegt hij. “Het idee dat het kantoor 
straks slechts nog een sociale ontmoetingsplek 
zal zijn, daar geloof ik niets van. Dat is echt veel 
te vrijblijvend. Er zal ook in het kantoor 2.0 nog 
gewoon gewerkt gaan worden, en zeker door 
mensen die slecht gefaciliteerd zijn in termen van 
thuiswerken.” 

Volgens Kooijman gaan we in de toekomst 
nieuwe, hybride kantoren zien met veel 
stilteplekken en coronaproof overlegruimten. Het 
ontwikkelen van zo’n hybride concept wordt 
volgens hem een taak die facilitair management, 
HR, IT en de business in gezamenlijkheid zullen 
moeten oppakken, bij voorkeur onder regie van 
een ‘workplace manager’. Een tweede belangrijke 
trend wordt dat de gezonde werkomgeving 
meer dan ooit centraal komt te staan. “De 
afgelopen jaren hebben we vooral gefocust op 
duurzame gebouwen, de ‘green buildings’. De 
komende jaren ligt het accent op de ontwikkeling 
van gezonde gebouwen, de ‘blue buildings’. 
Mijn inschatting is dat werkgevers hierin liever 
investeren dan in het faciliteren van nog meer 
thuiswerken. Daarvoor zitten aan thuiswerken toch 
teveel haken en ogen, zo is nu al gebleken.” 

Leiderschap
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Leiderschap

“Door de pandemie realiseert iedereen zich hoe 

kwetsbaar de factor mens is, en dus hoe belangrijk een 

veilige en ergonomische werkomgeving is”, zegt hij. 

“Op dit moment praten wij met grote en middelgrote 

organisaties over vragen als: hoe kan een veilige 

terugkeer naar kantoor worden georganiseerd? Welke 

veranderingen op kantoor zijn op middellange termijn 

nood zakelijk, bijvoorbeeld omdat er meer vraag is naar 

persoonlijke ruimte en hygiëne? In welke mate wordt 

optioneel thuiswerken onderdeel van de bedrijfscultuur? 

Welke zorgplicht hebben organisaties daarbij? Hoe kan 

een ergonomische thuiswerkplek ondersteund worden 

en welke subsidies of fiscale prikkels zijn wenselijk? In 

onze optiek hebben bedrijven nog nooit zo geworsteld 

met het inrichtingsvraagstuk, want het is duidelijk dat 

‘‘Bedrijven hebben nog 
nooit zo geworsteld met het 

inrichtingsvraagstuk’’

lading van het begrip ‘werkplek’. Want een werkplek 

is niet meer alleen het bureau op kantoor, maar strekt 

zich tevens uit naar de thuissituatie van de medewerker. 

Hoe deze ‘Workspace of the Future’ precies ingericht en 

gemanaged moet worden, is nog een open vraag. Maar 

duidelijk is dat het antwoord op die vraag een bijzonder 

complexe managementpuzzel is, aldus Sterken. 

‘one size fits 

everybody’ geen 

realistische optie is.” 

Pijlen en spatschermen 
Berry Veldhoen en Stephan van Slooten van Altuïtion, 

een toonaangevend consultancybureau op het gebied 

van klant- en medewerkersbeleving, zien achter het door 

Sterken genoemde ‘inrichtingsvraagstuk’ echter nog een 

veel serieuzer probleem opdoemen. “Voor ons is de echte 

vraag: hoe houden we medewerkers op afstand op de 

lange termijn betrokken, productief en gezond?”, zegt 

Veldhoen. “We zien nu al de eerste slijtageverschijnselen: 

mensen raken emotioneel disconnected van de 

organisatie, worden onvoldoende aangesproken op hun 

creativiteit en verliezen hun werkplezier. Met twee dagen 

per week naar een halfleeg kantoor dat vol staat met 

pijlen en spatschermen los je dat echt niet op.”

Volgens Veldhoen en Van Slooten hebben veel 

medewerkers op dit moment een dubbele uitdaging: ze 

moeten een nieuwe balans vinden in de wijze waarop 

ze hun werk kunnen doen, én tegelijkertijd een nieuwe 

werk-privébalans vinden. Van Slooten: “Aan de andere 

kant van het spectrum zie je de werkgevers die nu 

beginnen na te denken over vragen als: hoe blijven 

we medewerkers straks binden en boeien? Hoe gaan 

we uitval van medewerkers voorkomen als gevolg van 

een burn-out, ziekte of eenzaamheid? Hoe zorgen we 

ervoor dat mensen plezier houden in hun werk? Dat ze 

het gevoel houden ‘erbij te horen’, ‘aangesloten te zijn’ 

en ‘gezien te worden’? Het hele instrumentarium dat 

bedrijven in de loop van decennia ontwikkeld hebben  

om dit soort dingen voor elkaar te krijgen, moet op  

de schop.”

Volgens de Bossche consultants is met name het 

fenomeen ‘re-boarding’ (het meenemen van mede-

werkers naar een 

nieuwe organisatie-

structuur na bijvoorbeeld 

een herstructurering – 

red.) erg lastig om goed op afstand te organiseren. 

Veldhoen: “Dat zijn de momenten dat je normaal allerlei 

teamactiviteiten zou organiseren, zeepkistsessies en noem 

maar op. Dat lukt nu niet, of althans veel moeilijker. We 

hebben inmiddels een groep van bedrijven geformeerd 

om over die problematiek na te denken.”

Sociaal contact 
Hoe dan ook: wat Sterken betreft heeft het kantoor 

zeker niet afgedaan – al zal de functie ervan wel (sterk) 

veranderen. Hij is dan ook nogal kritisch over de 

eenzijdige nadruk op zoveel mogelijk thuiswerken vanuit 

de overheid. Sterken: “Inmiddels is thuiswerken al ruim 

zeven maanden de norm en zweven kantoren tussen 

code oranje en code rood. Het kantoor is geen op zich 

staande sector, waardoor de economische en sociale 

impact van deze overheidsmaatregel minder groot is dan 

de impact van andere maatregelen op bijvoorbeeld de 

reisbranche of de horeca. Aan de andere kant: juist door 

het aanhoudende gemis van het kantoor en de collega’s 

realiseren we ons steeds meer het belang van het kantoor 

als spil in de bedrijfscultuur, aanjager van het creatieve 

proces en de innovatie, en als plek waar mensen graag 

naartoe gaan. Niet alleen om anderen te ontmoeten, maar 

voor velen ook om gewoon geconcentreerd te kunnen 

werken. Op deze manier worden de vitale functies van 

het kantoor lamgelegd. Natuurlijk moeten kantoren zo 

snel mogelijk coronaproof worden gemaakt. Maar als ze 

dat eenmaal zijn, kunnen ze absoluut weer een bijdrage 

leveren aan de meest menselijke van al onze behoeften: 

die aan sociaal contact.” 

‘‘Mensen raken  
emotioneel disconnected 

van de organisatie’’
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Feeding the World
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Het Groene  
Normaal  
 van HAK

Duurzame, lokale teeltmethoden. 
Korte aanvoerketens. En een 
meer plantaardig eetpatroon. Wat 
groenteproducent HAK betreft 
wordt dat het nieuwe normaal in de 
voedingsketen. Maar de weg naar 
gezonde en lekkere producten met 
minder milieu-impact én een betere 
prijs voor de teler is lang, zegt CEO 
Timo Hoogeboom. 
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HAK is zonder twijfel 

de onderneming 

met de meest 

uitgesproken mening van 

alle deelnemingen van NPM Capital. 

Met wat door vakblad Adformatie werd aangeduid 

als ‘haktivisme’, bepleit de groentefabrikant al 

enige tijd een vergaande systeemverandering in de 

voedingsketen, met als speerpunten bevordering van 

lokale duurzame kringlooplandbouw, een betere 

beloning voor telers die investeren in duurzaamheid 

en stimulering van de groenteconsumptie. Want wat 

dat laatste betreft bungelen we in Nederland onderaan 

de lijst van Europa.

Met dat pleidooi, krachtig verwoord in het recente 

Maatschappelijke Impact Rapport (MIR) van HAK, 

zoekt directeur Timo Hoogeboom de laatste maanden 

geregeld de media op. Maar ook in Den Haag is 

resulteerde in een zogeheten 0%-lijn. Hoogeboom: 

“We besteden veel aandacht aan productinnovatie, 

met speciale focus op de moderne consument die 

meer wil dan aardappelen, groenten en vlees. Met 

ons assortiment willen we een bijdrage leveren aan 

de verschuiving van dierlijke naar meer plantaardige 

eiwitten in ons dagelijks menu. In Nederland eten we 

nog steeds structureel te weinig groenten, iets meer 

dan de helft van hetgeen de richtlijnen voorschrijven 

(134 gram versus 250 gram per dag – red.). Het 

lijkt er sterk op dat het belerend beleid van de 

overheid om de consumptie van gezonde producten 

te stimuleren, niet werkt. We zullen de consument 

dus moeten helpen door lekkere, gemakkelijke en 

gezonde plantaardige producten in de schappen te 

leggen.”

On the Way to PlanetProof 
Ook op het terrein van ketenverkorting zet HAK 

stappen. “We hebben van oudsher een sterke binding 

met vaste groepen lokale telers en dat willen we 

verder uitbouwen”, zegt Hoogeboom. “Nu al halen 

we zo’n 85 procent van de groenten binnen 

een straal van 125 kilometer rond 

onze fabriek in Giessen. 

Deze laten we telen in 

korte, transparante 

ketens. We doen 

daarom nu ook 

zijn meervoudige 

boodschap inmiddels 

geland. Een boodschap 

die kort samengevat luidt: het 

huidige voedingssysteem moet op de 

schop. Hoogeboom: “We eten te weinig groenten, 

halen ons voedsel vaak onnodig ver weg en betalen er 

te weinig voor. Verder zien we een landbouw waarbij 

de bodem uitgeput raakt en de wereldmarkt voor 

telers niet rendabel is. Dat moet in onze ogen anders.”

Omdat echt activisme niet alleen bestaat uit dingen 

vinden, maar vooral uit dingen doen heeft HAK 

zelf de afgelopen jaren grote stappen gezet. Zo is 

het assortiment verjongd en uitgebreid met nieuwe 

producten op basis van peulvruchten. Ook startte 

het bedrijf een productielijn op voor stazakken als 

alternatief naast glas en blik. Daarnaast reduceerde 

HAK de toevoeging van zout en suikers, wat 

proeven in Zeeuws-Vlaanderen met de lokale teelt 

van peulvruchten zoals kikkererwten en kidney beans. 

Van die laatste halen we inmiddels een kwart uit 

Nederland, de rest komt nog steeds uit de traditionele 

oorsprongslanden Amerika en Canada. En door onze 

reststromen ook weer lokaal te verwaarden proberen 

we die ketens dan ook weer te sluiten.”

De belangrijkste investering doet de onderneming 

op dit moment in het geleidelijk overschakelen naar 

het On the Way to PlanetProof-keurmerk. Deze 

methodiek genereert in de teelt meer aandacht voor 

biodiversiteit en de bodemkwaliteit, onder meer door 

het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. 

Hoogeboom: “De 36 bovenwettelijke eisen 

leveren voor telers behoorlijke uitdagingen maar 

tegelijkertijd een werkbaar systeem op waarmee ze 

in de verduurzaming significante stappen kunnen 

zetten. We willen voor onze aanvoer vanaf de 

zomer van 2021 voor alle groenten en peulvruchten 

van Nederlandse bodem volledig PlanetProof-

gecertificeerd zijn.”

Die verduurzaming heeft 

echter zijn prijs – 

On the Way to 

PlanetProof-

teelt is 

duurder 
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“We eten te weinig groenten, 
halen ons voedsel vaak 

onnodig ver weg en betalen  
er te weinig voor” 

“We hebben van 
oudsher een sterke binding met 

vaste groepen lokale telers” 

Bezig zijn met maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid en 
gezondheid, past volgens Hoogeboom bij het dna van HAK. Het bedrijf 
dat in 1952 werd opgericht door de familie Hak in Giessen, had lange 
tijd als motto: leven in afhankelijkheid. Hoogeboom: “Als je kijkt naar wat 
de familie Hak deed, dan waren de principes waarmee het bedrijf werd 
aangestuurd niet anders dan wat wij nu met het Groene Normaal doen. 
Ik denk dat de familie Hak op haar manier ook activistisch was, alleen 
brachten ze het niet zo naar buiten. Wat anders is, is dat wij veel meer 
het maatschappelijk debat hebben opgezocht en dat we stelling nemen en 
dat ook tegen iedereen zeggen. Ook als het lastig is zal ik geen interview 
weigeren, want ik weet waar we voor staan.”

HET HAK-DNA 
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dan traditionele teelt. Om de telers daarvoor te 

compenseren betaalt HAK een meerprijs. Hoogeboom: 

“Voor rode kool betalen we op dit moment tien 

procent extra en voor spinazie is de meerprijs zelfs 

dertig procent gebleken, onder meer vanwege de 

lagere opbrengst. Wat je natuurlijk zou willen is dat 

iedereen in de keten – dus ook de retailers en de 

eindconsument – een deel van die meerkosten gaat 

betalen. Maar dat is een lastig fenomeen, want het 

is de retailer die de prijs bepaalt. Het risico zit hem 

erin dat wij ons van tevoren committeren aan een 

meerprijs die we nog niet weten, en die we dan ook 

nog maar moeten zien door te belasten in de keten.”

Met de voeten stemmen 
Maar risico of niet: voor HAK is duidelijk dat 

doorgaan op de oude weg simpelweg geen optie is. 

“We vinden belangenbehartigers als Natuur en Milieu, 

“Dit soort bewegingen  
vragen om een lange adem” 

HAK is tevens een pleitbezorger voor de introductie van het voedselkeuzelogo 
Nutri-Score. Dit logo helpt consumenten een gezondere productkeuze te maken 
als ze voor het winkelschap staan. Producten met een A-score zijn de gezondste 
keuze in hun categorie, producten met een D-score de meest ongezonde (omdat 
ze bijvoorbeeld veel suiker of vet bevatten). In het buitenland is al gebleken dat 
Nutri-Score bijdraagt aan een hogere groenteconsumptie. Omdat de producent 
de laatste jaren zwaar heeft ingezet op 100% natuurlijke ingrediënten en suiker- 
en zoutreductie, krijgen alle HAK-groenten en -peulvruchten een A-score. HAK 
was de eerste producent die in 2019 al het Nutri-Score voedselkeuzelogo op 
de Nederlandse markt introduceerde – geruime tijd voordat het kabinet hierover 
een beslissing had genomen. 

NUTRI-SCORE: EEN GEZONDE KEUZE 

Greenpeace en GroentenFruit 

Huis aan onze zijde en we zien 

dat het landelijke areaal On 

the Way to PlanetProof-teelt 

inmiddels al 40% bedraagt en 

zich verder uitbreidt”, aldus Hoogeboom. “De crux is 

natuurlijk dat de consument uiteindelijk bewust gaat 

kiezen voor een duurzamer geteeld product en met 

de voeten gaat stemmen. We zien in de keten dat er 

echt wel wat gebeurt, en we proberen daarnaast ook 

het publieke debat aan te zwengelen. Maar dit soort 

bewegingen vragen om een lange adem. We hebben 

via de Smart Food Alliance contact met de politiek 

en ook daar zien we heel voorzichtig een trend naar 

een wat groener landbouwbeleid en het stimuleren 

van goede voeding. Maar het mag duidelijk zijn dat 

het wat ons betreft allemaal wel wat sneller mag. Wij 

wachten niet per se op de overheid, maar zetten onze 

eigen agenda stug door.” 
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Medux is de overkoepelende naam 
van een cluster van ondernemingen 
die zorg- en revalidatiehulpmiddelen 
en ondersteunende diensten leveren 
aan zorgverzekeraars, (lokale) 
overheden, zorginstellingen en 
zorgprofessionals. Dankzij een sterke 
focus op kwaliteit is de Medux-
groep de laatste jaren uitgegroeid 
tot absolute marktleider. Keerzijde 
van die snelle groei: een structureel 
tekort aan gediplomeerde technische 
vakkrachten. HR-directeur Joyce 
Tieben en haar team bedachten 
daar iets slims op. 

Frontsoldaten

   
Uit eigen 

kweek
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Toen Joyce Tieben drie jaar geleden als HR-directeur startte 

bij Medux, werd ze vrijwel onmiddellijk geconfronteerd 

met een urgent probleem: er stonden meer dan 200 

vacatures open voor mbo-gediplomeerde werkplaats- en 

servicemonteurs. “Onze onderneming moest op zoek naar 

schaarse mensen in de markt. Daarnaast moesten we deze 

mensen dan ook nog zelf bijscholen. Aan de andere kant 

zag je dat er vanuit de markt ook weer aan onze mensen 

werd getrokken. Dat schoot dus niet op. Ik ben toen met 

mijn team gaan zitten om een meer structurele oplossing te 

bedenken.”

Er mocht dan een tekort zijn aan monteurs – er was 

géén groot tekort aan chauffeurs die zorghulpmiddelen 

afleveren en installeren. Tieben: “Voor deze zogeheten 

zorgbezorgers geldt dat ze over het algemeen behoorlijk 

handig zijn, maar meestal over een lbo-diploma 

beschikken. We bedachten dat als het ons zou lukken om 

jaarlijks een aantal gemotiveerde zorgbezorgers intern op 

te leiden tot monteur, we op termijn ons tekort zouden 

kunnen wegwerken. Er was alleen één onderwerp wat 

we moesten tackelen: voor een mbo-diploma moet je 

samenwerken met een regionaal opleidingencentrum en 

die bieden geen opleidingen aan tot servicemonteur van 

rolstoelen.”

Fietstechnicus 
Na overleg met de Tweewieler Academy (Innovam) bleek 

echter dat de mbo-opleiding tot fietstechnicus voor zo’n 

80% de door Medux gewenste kennis en vaardigheden kon 

afdekken. “Een fiets en een rolstoel bevatten veel dezelfde 

onderdelen. De Tweewieler Academy werkt samen met 

Frontsoldaten

‘‘Dit vroeg  
intern wel wat 
zendingswerk’’

het ROC Midden Nederland. Door 

onze mensen een dag per week 

gedurende ruim anderhalf jaar de Tweewieler Academy 

te laten doorlopen konden we onze eigen monteurs gaan 

opleiden”, aldus Tieben. “Dat werd aangevuld met een 

aantal modules die we hier intern hebben ontwikkeld en 

training on the job door praktijkbegeleiders uit onze eigen 

organisatie.”

Begin 2018 startte Medux een pilot met vijftien 

zorgbezorgers afkomstig uit diverse regio’s van het land. 

Daarvoor moest Tieben overigens wel eerst de betrokken 

managers zien te overtuigen. “Eigenlijk zeg je: ‘Beste 

manager, mag ik de beste en meest gedreven zorgbezorger 

uit je team, en o ja, je bent hem of haar ook nog een dag 

per week kwijt”, lacht ze. “Daarbij: als je iemand naar 

een opleiding stuurt, dan moet zo 

iemand ook voldoende vlieguren maken 

met sleutelen. Dat lukt niet als je die persoon steeds als 

zorgbezorger blijft inzetten. Dat vroeg dus intern wel wat 

zendingswerk.”

Hoewel de pilot nog wat kinderziektes aan het licht 

bracht – met name op het gebied van communicatie 

en begeleiding – bleek deze toch heel succesvol: alle 

vijftien voormalige zorgbezorgers werken nog steeds 

bij Medux – en alle vijftien in een andere (technische) 

functie. “Een aantal is servicemonteur geworden, een 

aantal werkplaatsmonteur, en een medewerker is zelfs 

als revalidatietechnicus actief”, zegt Tieben. “Dat laatste 

is binnen de technische beroepen echt ‘next level’ en 

revalidatietechnici zijn uiterst schaars op de arbeidsmarkt. 
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Frontsoldaten

‘‘We scholen mannen 
en vrouwen om, uit 

alle regio’s en van alle 
leeftijden’’

Ik ben er heel trots op dat we er nu een uit eigen kweek aan 

boord hebben.”

Troef in arbeidsmarktcommunicatie 
Inmiddels is een tweede groep zorgbezorgers opgeleid, 

waarvan bijna de helft ook alweer een andere functie 

binnen Medux heeft. Volgens Tieben blijkt nu bovendien 

dat het mes aan meerdere kanten snijdt. “Mensen voor de 

functie van zorgbezorger zijn relatief wat makkelijker te 

vinden en via deze weg kunnen we alsnog invulling geven 

aan lastig in te vullen functies. Maar het is ook heel mooi 

voor de mensen zélf om door te stromen: we merken dat 

er in de groep die deze opleiding volgt of heeft gevolgd 

significant minder medewerkers het bedrijf verlaten. Ook 

in de arbeidsmarktcommunicatie hebben we hiermee een 

troef in handen, want het is natuurlijk best aantrekkelijk 

om hier te beginnen als zorgbezorger en daarna door te 

stromen naar een technische functie”, aldus Tieben. 

Op de vraag of het traject ook uitvallers kent, zegt 

ze: “Tot nu toe niet. Op onze vestigingen kennen de 

leidinggevenden de medewerkers over het algemeen heel 

goed. Dus als je ze vraagt wie er ambitie heeft om door 

te groeien, dan komen ze met de juiste personen die deze 

opleiding kunnen volgen. Daarbij doen we vooraf nog 

een technisch assessment. Die test is op twee medewerkers 

na door iedereen gehaald.” Last but not least is het traject 

100% inclusief, zegt Tieben. “We scholen mannen en 

vrouwen om, uit alle regio’s en van alle leeftijden. Laatst 

vroeg een medewerker van zestig of hij hier nog voor in 

aanmerking kwam. Ik heb gezegd: Natuurlijk. Je hebt nog 

zeven jaar te werken, daar kun je heel wat hulpmiddelen in 

repareren.”

  

“ Ik ben bij Medux-bedrijf Harting-Bank 
begonnen als zorgbezorger. Gezien 
mijn technische achtergrond – vmbo 
Voertuigentechniek – had ik intern 
al aangegeven dat ik wel zou willen 
doorgroeien naar een meer technische 
functie. Daarna mocht ik al af en toe 
monteursklussen doen om te zien of ik er 
geschikt voor was. Toen de mogelijkheid 
zich voordeed om een mbo-opleiding te 
volgen in Nieuwegein, heb ik die dus met 
beide handen aangepakt. Het was best 
een investering, bijna twee jaar lang een 
dag per week naar Nieuwegein, maar 
voor mij was toch vooral van waarde 
dat ik weer een extra diploma had en 
er meer interne doorgroeimogelijkheden 
waren. Inmiddels werk ik bij Harting-
Bank als servicemonteur en ik vind het 
een hartstikke leuke baan. Ik ben dol 
op techniek, en dan zit je hier helemaal 
goed.”

Jessica van Hee 
zij-instromer

29
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Digitalisering staat hoog op de to-do list van nagenoeg 
elke directie. Maar wie zich realiseert dat bedrijven al 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig zijn 
met het vastleggen van processen in systemen, zou 
de vraag kunnen stellen: zijn we inmiddels niet een keer 
‘uitgedigitaliseerd’? Louis Rustenhoven, CEO van  
The IT Channel Company over het verschil tussen domme 
en slimme data en over de toekomst van digitalisering. 

Power  
to the people

Everything is Digital

3130



32 33

Empowering the  
citizen-developer 
movement

Business intelligence apps zijn aan een grote opmars bezig, niet alleen binnen mkb-bedrijven maar 
ook bij grote organisaties. Diverse bedrijven, waaronder IKEA, PepsiCo, Eneco, Oasen en Rabobank, 
hebben inmiddels zelfs een competence center ingericht om medewerkers te leren om zelf apps te 
ontwikkelen. Het belang van de ontwikkeling blijkt ook uit het feit dat grote spelers nu ook de low 
code-markt instappen. Zo kocht Siemens vorig jaar de Nederlandse low code-specialist Mendix 
voor ruim 600 miljoen euro en heeft Microsoft al meer dan 1,5 miljard dollar omzet aan (low code) 
PowerApps in de boeken. Volgens Microsoft-CEO Satya Nadella is dat nog maar het begin. “It will 
represent an explosion in customer-built applications unlike anything the business world has ever 
seen. 500 million new apps will get created in the next five years—more than the total created in the 
last forty. The citizen-developer movement is here, and we are empowering it”, aldus Nadella.

Ook binnen een andere NPM-deelneming, Conclusion, is een onderdeel actief in low code 
development, maar dan gebruikmakend van bovengenoemd Mendix-platform. Daniëlle Graat, 
directeur van Conclusion Low Code Company: “Low code development is inderdaad niet meer weg te 
denken in deze tijd. Gartner verwacht zelfs dat de ontwikkeling van applicaties met low code in 2024 
verantwoordelijk is voor ruim 65 procent van alle activiteiten op het gebied van applicatieontwikkeling. 
Wij zien dit ook gebeuren. Low code is bij onze klanten een strategische keuze geworden voor 
het realiseren van maatwerkapplicaties. Voor klanten die snel willen experimenteren met het op 
de markt zetten van een nieuwe dienst of product is low code ideaal: je kunt heel snel een demo 
programmeren en op basis daarvan beslissen of je door wilt ontwikkelen of beter kunt stoppen. Maar 
ook voor het verbeteren van de operationele efficiëntie of het bouwen van klantportals of een ‘mijn 
omgeving’ is low code heel geschikt. Daarnaast gebruiken we het veel voor het ‘customizen’ van de 
bestaande standaardsystemen voor financiële administratie, productieplanning, orderadministratie, 
personeelsadministratie en dergelijke.”

Volgens Graat kunnen de termen no code en low code misleidend zijn: ze worden vaak door elkaar 
gebruikt en er is geen eenduidige definitie. In de praktijk richten platforms die zich profileren als no 
code zich meer op de citizen-developer, terwijl low code-platforms zich richten op meer ervaren 
ontwikkelaars. 

Vraag Louis Rustenhoven 
hoe het komt dat bedrijven 
al zo’n veertig jaar investeren 
in digitale systemen om hun bedrijfsprocessen te 
ondersteunen en daar desondanks tot op de dag van 
vandaag mee worstelen, en hij antwoordt: heb je even? 
Want de vraag mag eenvoudig zijn, het antwoord 
is dat niet. Dat komt vooral omdat er een wezenlijk 
onderscheid is tussen ‘digitaal’ en ‘tot digitaal nut’, 
aldus Rustenhoven. 

“Wat bedrijven de afgelopen decennia vooral 
gedaan hebben is het digitaliseren van onderdelen 
van het bedrijfsproces”, zegt hij. “Ik noem dat ook 
wel ‘eilanddigitalisering’. Dat type digitalisering 
helpt je weliswaar om bepaalde werkzaamheden te 
automatiseren, maar doet niet wat je eigenlijk zou 
willen, namelijk de hele keten van voor tot achter 
optimaliseren. Sterker, bedrijven komen er nu achter 

dat er tussen al die oude deelsystemen 
schotten staan die het heel 

lastig maken om zaken 
integraal te benaderen. 

Pas de laatste vijf 
tot tien jaar kijken 

Everything is Digital

we met zo’n holistische bril 
naar automatisering.”

De eilandautomatisering van de afgelopen decennia 
is ook precies de reden dat bedrijven allesbehalve zijn 
‘uitgedigitaliseerd’, zegt Rustenhoven. “Hoe groter en 
complexer het bedrijf, hoe meer ‘legacy systemen’ 
en die kunnen niet zomaar een, twee, drie vervangen 
worden. In plaats daarvan trekken bedrijven data uit die 
verschillende eilanden, en brengen die data vervolgens 
met elkaar in verband. Op die manier zijn ze met een 
omweg toch in staat integraal over de keten te sturen. 
En dat hoeft zich niet te beperken tot het eigen bedrijf, 
dat kan ook met je klanten en leveranciers.”

Legodoos
Dat met elkaar in verband brengen van data uit 
verschillende deelsystemen is overigens iets dat 
in belangrijke mate mogelijk is geworden door de 
opkomst van cloud computing, zegt Rustenhoven. 
“De cloud vormt als het ware een grote vergaarbak 
waar al die data verzameld kunnen worden. Een 
tweede belangrijke ontwikkeling is dat er een nieuwe 
generatie software beschikbaar is gekomen die uit die 
enorme brei aan verschillende soorten data nuttige 
stuurinformatie kan halen in de vorm van rapportages. 
Daardoor zie je dat bedrijven andere inzichten krijgen 
en andere besluiten nemen.”

Het mooie is dat die nieuwe generatie software veelal 
de vorm heeft van zogeheten ‘low code’ of ‘no code’ 

“Pas de laatste vijf tot tien jaar 
kijken we met een holistische 

bril naar automatisering”
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“ Digitalisering is in toenemende mate een 
fundamenteel onderdeel aan het worden van 
het huidige bedrijfsleven. Dagelijks zien wij bij 
onze portfoliobedrijven hoe digitalisering kan 
helpen om zowel interne bedrijfsprocessen als de 
customer journey van klanten beter en efficiënter 
te maken. Hierbij is een sterke IT-backbone steeds 
minder een kostenpost en in toenemende mate 
de motor achter het succes van de commerciële 
propositie.” 

“ Om die reden hebben we binnen NPM Capital 
digitalisering gedefinieerd als een van onze vier 
strategische investeringsthema’s. In dat licht zijn 
we continu actief op zoek naar investeringen 
binnen het IT-landschap. Zo participeren we 
niet alleen in The IT Channel Company (TICC), 
maar ook in andere digitale frontrunners zoals 
Conclusion, Picnic en Ohpen. Investeren in dit 
soort bedrijven helpt ons ook om digitalisering bij 
onze overige bedrijven hoog op de agenda te 
zetten en zo onze bedrijven te laten excelleren.”

Everything is Digital

apps die door gebruikers zonder codeerervaring 
kunnen worden gebouwd. “Je koopt in feite een 
soort legodoos met allemaal blokjes code”, zegt 
Rustenhoven. “Wij verzorgen workshops van een dag 
waarin we onze partners leren hoe je die blokjes zo 
schakelt dat je een werkende app krijgt. Dit wordt 
al heel veel gebruikt voor allerlei reporting tools en 
dashboards in bedrijven, alsmede om apps te bouwen 
waarmee je eenvoudige processen kunt automatiseren. 
Denk bijvoorbeeld aan een onkostenvergoedingen- of 
een tijdregistratie-app. Allemaal cloud based, dus vanaf 
elke plek en elk apparaat bereikbaar.” 

Deze ‘low code’- of ‘no code’-ontwikkeling is ook 
de pijler onder wat wel wordt aangeduid als ‘citizen-
development’ (zie kader), wat niets anders betekent 
dan dat je als willekeurige marketeer niet meer je 
IT-afdeling nodig hebt om snel iets te automatiseren. 
Volgens Rustenhoven wordt dit soort technologie dan 

ook steeds meer ingezet om oude, vaak custom 
made-systemen te vervangen. Op de vraag 

of die ontwikkeling niet het einde van de 
klassieke IT-afdeling gaat inluiden zegt 

hij: “Het is eerder zo dat we de rol van 
de IT-afdeling zien veranderen. Want 

ok, er is wel een legodoos voor de 
gebruiker, maar er zijn natuurlijk 

ook richtlijnen voor het gebruik en de registratie. Het 
is de taak van IT die te bewaken, want het moet wel 
beheersbaar blijven. Je zou kunnen zeggen dat de 
business en IT door deze ontwikkeling dichter naar 
elkaar toegroeien, waarbij IT echter wel in control 
blijft omdat het nog steeds de architectuurrichtlijnen 
bepaalt.”

Meer grip
Maar de stip op de horizon blijft voor veel bedrijven 
toch om toe te groeien naar één systeem dat de 
integrale keten – van leverancier tot en met klant – 
ondersteunt. Rustenhoven: “Veel business verplaatst 
zich steeds meer naar online, en dan is het natuurlijk 
wel heel prettig als je online bestelsysteem direct 
gekoppeld is aan de voorraadregistratie én het 
systeem van je leverancier, om eens wat te 
noemen. Wat ook meespeelt is dat bedrijven 
steeds meer vanuit de hele klantreis, de 
customer journey, denken. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat op het moment dat 
de klant zich bij jou meldt, hij al 

60% van zijn besluitvormingstraject heeft doorlopen. 
Bedrijven willen graag meer grip op die onzichtbare 
oriëntatiefase, weten wat de klant al online ervaren 
heeft en wat zijn kennisniveau is, zodat ze daar 
optimaal op kunnen inspelen. Dat lukt eigenlijk alleen 
maar als je alle data in één systeem hebt zitten.” 
 

“Veel business  
verplaatst zich steeds 

meer naar online”

Over
The IT Channel Company
The IT Channel Company (TICC) is actief in softwareontwikkeling, training en distributie van Microsoft-
producten aan ICT-retailers. Sinds haar oprichting in 2013 is TICC gegroeid tot een volwassen organisatie 
met meer dan 150 medewerkers die diensten levert in ruim twintig landen. NPM Capital is vanuit haar 
‘Everything is Digital’-investeringslijn al sinds de oprichting bij TICC betrokken en heeft de snelle groei van 
de onderneming actief ondersteund.

Stephan van Dongen
Investment Director NPM Capital
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The Capital of ... distance

Tristan da Cunha 
Volgens het Guinness Book of World Records ligt geen 
plek op aarde zo ver van de bewoonde wereld als 
Tristan da Cunha. Dit vulkaan eiland is onderdeel van 
een archipel met dezelfde naam en ligt in het zuiden 
van de Atlantische Oceaan, 2.800 kilometer van de 
dichtstbij zijnde haven op het vasteland – Kaapstad. 
Samen met Sint-Helena (het eiland waar Napoleon naar 
werd verbannen) en Ascension vormt Tristan da Cunha 
een Brits overzees gebied.

Tristan da Cunha is alleen per boot bereikbaar; de 
overtocht duurt zes dagen en vraagt veel doorzettings-
vermogen, want de oceaan is er bovengemiddeld 
onstuimig. Zelfs het aanlanden is er lastig: als gevolg 
van de hoge, rotsachtige kusten kan dat maar op één 
plek. De afstand tot de bewoonde wereld wordt ter 
plekke permanent gevoeld: er is één café, één winkel, 
geen mobiele netwerkdekking en geen wifi (de 
connectie met het internet verloopt nog via inbel-
modems). De lokale tv-zender biedt de nog geen 
driehonderd inwoners slechts twee kanalen. Het eiland 
is zelfvoorzienend in vlees, vis en aardappelen – verder 
moet alles per schip worden aangevoerd. Er rijdt een 
bus, maar het overgrote deel van het 98 vierkante 
kilometer grote eiland is niet met de auto bereikbaar.

Daar staat tegenover dat Tristan da Cunha en de 
archipel als geheel enkele belangrijke kolonies 
zeevogels herbergen, waarvan sommige soorten nergens 
anders ter wereld broeden (zoals de ernstig bedreigde 
Tristan-albatros). Vanwege de unieke biologische 
rijkdom zijn de twee buureilanden Gough en 
Inaccessible door de UNESCO op de werelderfgoedlijst 
geplaatst. 
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Het oordeel van Muylle lijkt te worden bevestigd door 
een andere bekende digitaliseringsindex, de Global 
Digital Readiness Index van Cisco. In die ranglijst 
staat België op plaats 24, net na Frankrijk en ver na 
Luxemburg dat tweede staat. Met deze index ‘berekent’ 
Cisco de digitale vooruitgang van 141 landen, aan de 
hand van zeven parameters (basisbehoeften, menselijk 
kapitaal, de eenvoud om zaken te doen, overheids- en 
commerciële investeringen, het werkkader voor startups, 
technologische infrastructuur en digitale kennis). “Met 
name de beschikbare technologische infrastructuur en 
digitale kennis zijn sterke indicatoren van de digitale 
vooruitgang van een land”, zegt Arnaud Spirlet, general 
manager van Cisco België en Luxemburg. “Wat 
dat betreft moet België de inspanningen opvoeren. 
Vaardigheden geraken in hoog tempo achterhaald 
en er zijn voortdurend compleet nieuwe nodig. 
Met welgemikte steun en een nationaal en digitaal 
herscholingsprogramma helpen we onze kleine en 
middelgrote organisaties versneld op het digitale pad.”

Digitale maturiteit 
Dat Spirlet juist de kleine en middelgrote organisaties 
noemt is geen toeval: in termen van digitalisering lopen 
bij uitstek veel Belgische MKB-bedrijven achter. Muylle 
verwijst in dit kader naar een recent onderzoek naar 
de digitale maturiteit van de industriële MKB-bedrijven 
in België in opdracht van digitaal kennisplatform 
Agoria. Daaruit blijkt dat weliswaar 83% van de 

Steve Muylle zegt ‘een tikje verbaasd’ 
te zijn over het oordeel van de EIB. 
Hoewel elke index relatief is en 
afhankelijk van de onderliggende 
methodologie, vindt hij de kwalificatie 

van zijn eigen land als ‘digitaal 
hoogontwikkeld’ 

op zijn minst 

voorbarig. “Persoonlijk kijk ik dan liever naar 
de positie van België op de IMD World Digital 
Competitiveness Ranking 2020”, zegt hij. “Die 
is goed onderbouwd en neemt ook meer ‘softe’ 
factoren mee, zoals de mate waarin de bevolking 
van een land openstaat voor digitalisering en 
in hoeverre mensen bereid zijn om hun manier 
van werken aan te passen aan digitalisering. 
Daar nemen we plek 25 in, duidelijk ver achter 
de Scandinavische landen, Nederland, het VK, 
Duitsland, Ierland en Zwitserland. We staan 
ongeveer op dezelfde hoogte als Frankrijk en 
alleen zuidelijk Europa staat lager. Kortom, 
wereldwijd doen we het wel aardig, maar in 
Europees verband zijn we echt een middenmoter 
met weliswaar een aantal troeven, maar ook een 
duidelijke achterstand op een aantal terreinen.”

Spotlight

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor 
België en Luxemburg (NKVK) gaf in 2019 
organisatieadviesbureau Berenschot de opdracht 
te onderzoeken wat de belangrijkste strategische 
trends zijn die spelen voor ondernemers, 
bestuurders en topmanagers in het Belgische 
bedrijfsleven. Uit dit Strategy Trends-onderzoek 
komt naar voren dat met name digitalisering 
en arbeidsmarktvraagstukken hoog op de 
strategische agenda staan. Volgens de Berenschot-
consultants realiseren Belgische bestuurders 
zich in toenemende mate dat hun bedrijven zijn 
ontstaan en gegroeid in een analoge wereld, 
en dat de huidige digitale transformatie nieuwe 
businessmodellen onontkoombaar maakt. 

Opvallend is tevens dat de grote aandacht 
die energie en klimaat hebben in het politiek-
maatschappelijke debat nog niet doorwerkt in 
het Belgische bedrijfsleven. Slechts 16% van de 
respondenten geeft aan dat de energietransitie 
geregeld wordt besproken binnen de boardroom 
en bij slechts 4% van de organisaties heeft het ook 
daadwerkelijk impact op de strategie. Omdat het 
Strategy Trends-onderzoek ook in Nederland wordt 
uitgevoerd, komen er ook verschillen aan het licht. 
Zo staat het thema energietransitie in Nederland 
duidelijk vaker op de strategische agenda (26%) 
en blijkt ook dat veel meer Nederlandse bedrijven 
zich via duurzaamheid willen onderscheiden van 
hun concurrenten (31% versus 16%). In België is de 
kwaliteit van producten en diensten daarentegen 
weer een belangrijker strategisch thema dan in 
Nederland (58% versus 46%). Waarschijnlijk 
speelt het streven van de gemiddelde Belgische 
klant naar ‘zekerheid’ hierin een rol.

De Europese Investeringsbank EIB deelt België in bij de groep ‘sterke 
landen’ in Europa als het gaat om de digitalisering van bedrijven en de 
kwaliteit van de digitale infrastructuur en investeringen. Toch valt er op die 
constatering nog wel wat af te dingen, want in geen van de belangrijke 
internationale ‘digitaliseringsindexen’ neemt België een koppositie in. 
Volgens Steve Muylle, hoogleraar Digitale Strategie en Marketing aan de 
Vlerick Business School en Universiteit Gent, komt dat vooral omdat er in 
België in termen van ‘digital savviness’ een fikse kloof zit tussen de 
grootbedrijven en de startups enerzijds, en het MKB anderzijds.

Waar liggen Belgische 
bestuurders van wakker?

“In Europees verband zijn we 
echt een middenmoter”
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NPM Capital:  
meer focus op Belgische markt
NPM Capital wil de komende jaren meer focus gaan aanbrengen op de  
Belgische markt waar zij al sinds 2005 actief is, op dit moment via een  
deelneming in het bedrijf BD myShopi. Om de plannen in goede banen te  
leiden heeft de investeringsmaatschappij Hiram Claus (40) aangetrokken als 
Investment Director. Claus heeft uitgebreide ervaring in M&A en private equity.  
Zo was hij onder meer 13 jaar actief bij de Belgische investeringsmaatschappij 
Cobepa, meest recent als Senior Director en lid van het investeringscomité. Ook  
was hij betrokken bij verscheidene transacties in de Benelux en zetelde in diverse 
raden van commissarissen. Volgens Claus zijn er in België talloze investeringskansen 
voor een langetermijninvesteerder met een ‘familiale ondernemersgeest’ zoals  
NPM Capital. “Het land kent van oudsher veel familiebedrijven die zoeken naar 
schaalvergroting en internationale expansie. NPM kan bij het verder ontwikkelen 
van zo’n beoogde groeifase van grote meerwaarde zijn, via meerderheids- of 
minderheids deelnemingen en een actieve ondersteuning. Investeren in  
digitalisering en digitale innovatie staat daarbij hoog op de strategische  
agenda. Ik ben ervan overtuigd dat de zeer solide reputatie van  
NPM Capital veel Belgische ondernemingen zal aanspreken.”

Belgische MKB-bedrijven 
digitalisering ziet als een 
‘opportuniteit’, maar dat 
zij vooral inzetten op 
de digitalisering van 
hun bedrijfsprocessen 
en veel minder op 
digitale innovatie 
en op ontwikkeling 
van een digitale 
bedrijfscultuur. 
Volgens de 
onderzoekers hebben 
slechts vier op de 
tien MKB-bedrijven al 

stappen gezet richting 
de digitalisering van 

het aanbod. Slechts één 
op de tien benut digitale 

technologie om nieuwe 
businessmodellen uit te rollen. 

En artificiële intelligentie staat al 
helemaal niet op de agenda.

Muylle: “Er is duidelijk een scheiding tussen 
Belgische grootbedrijven en het MKB in termen 

van ‘digital savviness’. Grote organisaties investeren 
meer in digitalisering en het tempo ligt er hoger. En 
uiteraard trekken net als overal ook in België de startups 
direct de digitale kaart. Maar de bestaande traditionele 
bedrijven – en daar zijn er nog heel veel van in 
ons land – maken die ontwikkeling veel langzamer 
door en zien digitalisering vooral als een middel 
om efficiencyslagen te maken, niet zozeer als een 
groeimotor. Wel zien we dat grotere spelers kleinere 
toeleveranciers uit het MKB onder druk zetten om ook 
te digitaliseren in het kader van systeemintegratie, maar 
niet noodzakelijk meer dan dat. En dat geldt natuurlijk 

lang niet voor alle bedrijven,  
zeker niet de lokaal opererende.”

Hoewel er uiteraard ook Belgische MKB-bedrijven zijn 
die op eigen kracht zichzelf op een nieuwe, digitale 
leest weten te schoeien, zijn dat er volgens Muylle toch 
te weinig om het meer traditioneel ingestelde smaldeel 
te overtuigen meer tempo te maken. Hij merkt daarbij 
wel op dat de uitdaging om processen te digitaliseren 
met name voor maakbedrijven vaak groter is dan 
voor aanbieders van diensten. Muylle: “Banken en 
verzekeraars kunnen hun diensten redelijk eenvoudig 
digitaliseren, want die zitten in de ‘information business’. 
Voor een maakbedrijf betekent digitalisering vaak dat 
ze een klassiek product moeten gaan verrijken met 
digitale add-ons. Of producten die ze voorheen gewoon 
verkochten nu ‘as a service’ moeten gaan aanbieden, of 
maatwerk door middel van een online configurator ten 
dele of geheel moeten gaan standaardiseren, om een 
paar voorbeelden te noemen. Dat zijn doorgaans geen 
eenvoudige exercities.” 

Ondernemen onder de kerktoren
Bij de MKB-bedrijven die die weg succesvol belopen, zijn 
vaak de oprichter/eigenaar of diens kinderen de motor 
achter de vernieuwing, zegt Muylle. Als voorbeelden 
noemt hij een bedrijf dat traditioneel vaten reinigde bij 
brouwerijen en door de toepassing van IoT-technologie 
inmiddels ‘slimme’ vaten heeft ontwikkeld die data kunnen 
doorseinen, en een conventionele natuursteengroothandel 
die succesvol een online b2b-verkoopkanaal lanceerde. 
“Ik ken ook vooruitstrevende spelers die er niet voor 
terugdeinzen om in India software te laten ontwikkelen en 
de lokale markt op te gaan, zelfs als dat betekent dat ze 
door een steile leercurve heen moeten want zoiets gaat 
nooit direct de eerste keer goed. Maar voor velen is dat 
echt letterlijk een ver-van-mijn-bed-show en die zetten die 
stap dus niet. We noemen dat hier ook wel ‘ondernemen 

onder de kerktoren’, je ding doen 
zonder de ambitie om echt snel te 

groeien en grote stappen te zetten”, aldus de Gentse 
hoogleraar. 

Toch ziet Muylle de toekomst positief in. “Onze huidige 
premier, Alexander De Croo, ziet het belang van 
digitalisering zeer goed in – hij heeft niet voor niets 
de kick-off gedaan van de eerste 100% online MBA-
opleiding van onze businessschool. En ook de EU legt 
met beleid meer druk op lidstaten om werk te maken 
van innovatie en digitalisering. Daar zal België ook 
van profiteren, al zou ik het beter vinden als we daarin 
voorop zouden lopen. Zeker in de gezondheidszorg 
kunnen bijvoorbeeld door inzet van AI en digitalisering 
enorme slagen worden gemaakt. We kijken in België 
vaak iets teveel naar wat anderen doen, maar het is aan 
ons. We moeten het veld opgaan en meespelen.”
 

“Het digitaliseren van een 
maakbedrijf is doorgaans geen 

eenvoudige exercitie”
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WAAROM ÉÉN PLUS ÉÉN NIET ALTIJD 
TWEE IS, EN SOMS MAAR EEN HALF

De kracht  
van zwerm
intelligentie 
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ook niet meer in goede verbinding wordt gezegd wat er 

echt gezegd moet worden. Maatschappen van specialisten 

in ziekenhuizen zijn een bekend voorbeeld: acht zeer 

intelligente, hoogopgeleide professionals die op zeker 

moment gaan lijken op een groep kleuters die in een 

zandbak met schepjes, harkjes en zand gooien. En het 

risico op medische fouten neemt toe wanneer complexe 

vraagstukken afhankelijk zijn van goede afstemming. 

Dat mechanisme zie je, zij het vaak minder aan de 

oppervlakte, in het hele bedrijfsleven. Imtech is een goed 

voorbeeld van een bedrijf dat aan bepaalde perverse 

patronen ten onder is gegaan, ondanks het feit dat er veel 

uitstekende en slimme mensen werkten.”

Is dit niet iets van alle tijden? 

“Ja, alleen: het belang van het oplossen van 

belemmeringen om de collectieve slimheid te benutten 

wordt groter naarmate de complexiteit van vraagstukken 

toeneemt. En die complexiteit neemt exponentieel toe. 

De ontwikkelingen gaan op dit moment zo hard, dat 

bestuurders voortdurend achter de feiten aanlopen en de 

risico’s van collectieve domheid steeds groter worden. En 

dat is riskant. De beroemde strateeg Carl von Clausewitz 

heeft eens gezegd: ‘Generaals zijn altijd voorbereid op de 

vorige oorlog’. Dat zie je in de top van ondernemingen 

Er is in bedrijven sprake van een structurele onderbenutting van talent,  

stelt oud-bestuurder, commissaris en begeleider van directieteams  

Eric Koenen. Niet omdat het talent niet aanwezig is, maar omdat de 

manier waarop bedrijven zijn georganiseerd niet geschikt is om de in het 

collectief aanwezige intelligentie effectief te ontsluiten. In zijn binnenkort 

te verschijnen boek ‘Samen slimmer’ pleit Koenen dan ook voor een 

alternatieve aanpak gebaseerd op los-vaste groepen mensen  

– ‘zwermen’ – die met elkaar 

worden verbonden rondom  

concrete probleemstellingen.

Organisatie

U begeleidt veel management- en directieteams. Die 

bestaan doorgaans uit bovengemiddeld intelligente 

mensen. Toch stelt u dat die intelligentie niet per 

definitie ‘optelt’, en dat er in sommige omstandigheden 

zelfs het risico bestaat van een soort collectieve 

domheid. Hoe zit dat precies? 

“Mensen zijn nu eenmaal zo intelligent als hun emotie 

toelaat. En ook slimme mensen kunnen in fnuikende 

patronen terechtkomen. Kenmerk daarvan is dat er 

nauwelijks reflectie meer plaatsvindt op wat er gebeurt, 

allerlei irrationaliteiten de boventoon gaan voeren en er 

ZWERMINTELLIGENTIE IN DE NATUUR

Met de term zwermintelligentie wordt wereldwijd 
ook een ander fenomeen aangeduid, namelijk 
een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) 
geïnspireerd op het insectenrijk. Vergelijkbaar 
met hoe in de natuur honingbijen migreren 
of mieren perfecte paden vormen naar 
voedselbronnen kilometers ver weg, zo kunnen 
AI-systemen op basis van input van heel 
veel verschillende gebruikers en/of sensoren 
de prestaties van het systeem als geheel 
optimaliseren. Een voorbeeld daarvan is Waze, 
een in de VS populaire wegnavigatie-app die 
gebruikmaakt van de zwermintelligentie van 
alle gebruikers om digitale kaarten real time 
actueel te houden. Ook wordt zwermintelligentie 
al gebruikt voor het voorspellen van 
marktbewegingen door handelaren en voor het 
voorspellen van verkopen door retailers. 

Hoewel het concept van de zwermintelligentie 
niet nieuw is, heeft de komst van edge computing 
(toegenomen rekenkracht op de plek waar data 
verzameld worden, dus niet in de cloud maar 
juist aan de rand van het netwerk – red.) er een 
nieuwe impuls aan gegeven. Louis Rosenberg, 
CEO van het Swarm-platform Unanimous AI, 

verwacht dat het belang van zwermintelligentie 
voor bedrijven vooral op twee gebieden sterk 
zal toenemen: bij het identificeren van nieuwe 
groeikansen, en bij het anticiperen op en 
managen van verstoringen. Rosenberg: “Hoewel 
algoritmen markttrends kunnen voorspellen, 
worden de uiteindelijke investeringsbeslissingen 
genomen in de directiekamer, op basis van 
informatie die uit de organisatie komt. Het 
probleem is alleen: mensen vertellen hun 
superieuren wat ze willen horen. In een zwerm, 
waar iedereen gelijk en anoniem is, krijg je 
veel nauwkeurigere inzichten en kun je veel 
betrouwbaarder potentiële marktgroeigebieden 
voorspellen.”

In Gatwick, een van 's werelds drukste 
luchthavens, wordt zwermintelligentie gebruikt 
om de doorstroming te optimaliseren. Een op 
een zwerm gebaseerd AI-systeem genaamd 
FlightID verzamelt daartoe alle data die 
typisch van invloed zijn op de vertrektijden, 
tot de gemiddelde historische vertraging 
op regenachtige dagen per specifieke 
luchtvaartmaatschappij aan toe. 

“Iemand die heel  
intelligent is, heeft niet 

meer hersenen, maar 
meer verbindingen”
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een patroon terechtkomt waarbij je voor elk probleem 

adviseurs inhuurt, zeg je eigenlijk tegen je eigen 

medewerkers dat ze geen probleemoplossend vermogen 

hebben. Dat is funest. Welnu, ik heb iedereen een 

Moleskine notitieboekje gegeven met de woorden: ‘Ga nu 

eens de komende vier weken alles opschrijven waarvan 

je denkt: dat vind ik vreemd.’ Daarna kwamen we samen 

en bespraken de waarnemingen. Het leuke is dat je dan 

voor de kosten van een paar notitieboekjes een analyse 

krijgt die nagenoeg van dezelfde kwaliteit is als die van 

McKinsey. Organisaties ontwikkelen zich in de richting 

van de vragen die ze durven te stellen.”

  .

Organisatie

“Managementagenda’s 
met tientallen 

strategische issues  
zijn gedoemd te 

mislukken”

ook gebeuren, dat er wordt gebouwd aan een organisatie 

die er drie jaar geleden had moeten zijn, in plaats van 

aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. De 

traditionele bestuursstructuur met in de top mensen die 

het allemaal weten en vier zetten vooruit kunnen denken, 

begint steeds minder goed te werken. Ik zeg niet dat we 

die complexiteit intellectueel niet aankunnen, we moeten 

alleen onze intelligentie anders organiseren – en wel zo 

dat die wél ‘optelt’.”

Wat voor alternatief stelt u voor?

“In mijn optiek heeft iemand die heel intelligent is niet 

meer hersenen, maar meer verbindingen. Het op Harvard 

ontwikkelde concept van ‘teaming’ past hier goed bij. 

In plaats van een organisatie te zien als een entiteit met 

allemaal hokjes en vakjes met een bepaalde structuur, kijk 

ik naar een organisatie als een verzameling verschillende 

soorten intelligentie – talent zo je wilt – aan de ene kant, 

en een set complexe vraagstukken aan de andere kant. 

En vervolgens organiseer je het juiste talent kortstondig 

rondom zo’n complex vraagstuk. Onder uitnodigende 

condities, met veel ruimte om heel snel zaken te kunnen 

onderzoeken en toetsen en zonder – of met heel beperkte 

– hiërarchische structuur. Zo benut je optimaal de 

zwermintelligentie, zonder dat mensen de kans krijgen 

patronen te ontwikkelen die de inzet van die intelligentie 

gaan beperken.”

En de rol van de top wordt dan: bepalen wie op welk 

probleem gezet wordt? 

“Bestuurlijk is inderdaad de uitdaging om die 

vraagstukken echt scherp te formuleren en heel goed in 

beeld te hebben welke verschillende soorten talenten 

aanwezig en nodig zijn. Overigens pleit ik er ook voor 

dat een organisatie maar vier of vijf van die complexe 

vraagstukken definieert. Managementagenda’s met 

tientallen strategische issues zijn gedoemd te mislukken. 

Verder moet de top er ook voor zorgen dat er binnen 

de zwermen een cultuur van psychologische veiligheid 

heerst. Ieders inzicht telt in gelijke mate. Je kunt er dan 

ook voor kiezen om in zo’n team tijdelijk iemand uit een 

heel andere wereld te zetten, bijvoorbeeld een filosoof 

of een kunstenaar. Dan organiseer je een soort deviant in 

zo’n systeem, iemand die afwijkt. Dat houdt scherp en 

genereert andere vragen.”

Moeten organisaties direct het roer omgooien om meer 

profijt te kunnen hebben van zwermintelligentie?

“Er zijn ontzettend veel manieren om collectieve 

intelligentie te organiseren en het is heel goed mogelijk 

klein te beginnen. Toen ik zelf bestuurder was en de 

vernieuwing bij Cofely Nederland moest leiden, ben 

ik begonnen dat op eigen kracht te doen, dus zonder 

de gevestigde adviesbureaus. Wanneer je namelijk in 

Het boek ‘Samen slimmer’ verschijnt eind 2020 bij uitgeverij ISVW en is onder meer te 
bestellen bij Managementboek.nl 

WIE IS ERIC KOENEN?

Eric Koenen werkte bijna tien jaar als lid van 
de Executive Board bij Cofely (tegenwoordig 
ENGIE Services – red.), waar hij onder meer 
verantwoordelijk was voor de specialistische 
bedrijven, marketing en innovatie. Daarnaast  
leidde hij er een grote integrale organisatie -
vernieuwing. Daarvoor vervulde hij diverse 
managementfuncties bij Koninklijke IBC, 
PricewaterhouseCoopers (PwC) en Philips 
Electronics. Koenen studeerde sociale 
wetenschappen en economie in Nijmegen en 
Rotterdam, en bedrijfskunde in de VS. In 2007 
richtte hij De Doorwerth Groep en de Academie 
voor Interventiekunde op. Sindsdien begeleidt 
hij raden van bestuur en toezichthouders 
bij fusies, samenwerkingsvraagstukken en 
transitieprocessen. Hij is tevens gastdocent 
op Nyenrode Business Universiteit en de 
universiteiten van Maastricht en Leiden.
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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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Desert Pink 
Lonneke van der Palen©
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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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