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Nu na anderhalf jaar pandemie nieuwe perspectieven lonken, maakt dat ook nieuwe energie los. Daarbij 

blijkt dat corona een creatieve energie heeft losgemaakt en lopende ontwikkelingen danig heeft versneld. Veel 

organisaties hebben uitgevonden dat de mogelijkheden van digitalisering nog veel talrijker en krachtiger zijn 

dan gedacht, en dat er op veel fronten serieuze efficiencywinsten zijn geboekt. En voor onze participaties geldt 

dat zij zonder uitzondering succesvol hebben ingespeeld op de veranderende eisen van de markt, getuige ook 

de diverse bijdragen in dit magazine.

Daarnaast lijkt de pandemie ook een extra stimulans te hebben gegeven aan de ambities op het gebied van 

verduurzaming – iets dat wij als langetermijn investeringsmaatschappij absoluut toejuichen. Er is in dit geval 

overigens ook een rechtstreekse link met energie, maar dan in de vorm van de opwekking, de opslag en het 

gebruik van duurzame energie door klanten van onze participatie Groendus (waarover ook een artikel in deze 

editie).

Een bijzonder soort ‘nieuwe energie’ die de afgelopen anderhalf jaar is ontstaan, betreft het leiderschap. Dit 

komt in deze editie vooral naar voren in de Ronde Tafel met Engbert Verkoren (Conclusion), Jürgen von Hollen 

(Ultimaker) en Kees van Veen (Agrocare). Het blijkt misschien niet gemakkelijk, maar zeker wel mogelijk 

om ook een grotendeels (of bij toerbeurt) thuiswerkende organisatie te motiveren, perspectief te bieden en 

aangesloten te houden op de strategische koers. Ook hier kunnen we constateren dat onze deelnemingen met 

veerkracht en creativiteit de eigen ambities blijven waarmaken – ook als er soms langere tijd sprake is van 

onverwachte en lastige omstandigheden. 

Als NPM Capital blijven wij onverminderd ondersteuning bieden aan bedrijven met een missie die aansluit 

op een van onze strategische investeringsthema’s Everything is Digital, Healthy Life & Learning, Feeding the 

World en The Future of Energy. Dat doen we met veel energie en, pandemie of niet, met veel ambitie en 

gedrevenheid. 

Investment team NPM Capital

Nieuwe energie

www.imcweekendschool.nl

Toekomst-
bouwers

gezocht!

Bouwt u mee?

Stichting IMC Weekendschool creëert sinds 1998 
eerlijke kansen voor kinderen op die plekken 
waar dit het hardst nodig is. Wij geven kinderen 
de mogelijkheden hun talenten te ontdekken 
en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
Gepassioneerde professionals zoals dokters, 
journalisten, rechters, monteurs, politieagenten 
en kunstenaars vertellen enthousiast over hun 

beroep en brengen een vak tot leven. Kinderen 
leren NU wat later is, vullen op jonge leeftijd hun 
rugzak met vaardigheden, ervaringen en een brede 
blik op hun mogelijkheden. Zo kunnen zij vanuit 
zelfvertrouwen keuzes maken voor de toekomst. 

U kunt aan deze toekomst van kinderen meebouwen 
als gastdocent, partner, donateur of vrijwilliger. 

Advertentie A4-IMC Weekendschool.indd   3Advertentie A4-IMC Weekendschool.indd   3 24/06/2021   17:5324/06/2021   17:53
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Omdenken op  
de energiemarkt

Future of Energy

Groendus is de 
naam van een 
nieuwe speler op de 
energiemarkt, gevormd 
uit vijf gespecialiseerde 
bedrijven die hun krachten 
hebben gebundeld. Door een 
innovatieve combinatie van zelf 
duurzaam energie opwekken, 
direct in- en verkopen en data-
analyse wil Groendus bedrijven 
helpen bij het omschakelen naar 
100% schone energie. CEO René 
Raaijmakers over frikandellen als batterijen 
en de noodzakelijke transitie van een 
vraaggestuurde naar een aanbodgedreven 
energiemarkt. 
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Het is misschien wel de grootste uitdaging van de 

duurzame energietransitie: het feit dat schone energie 

weersafhankelijk is en daarmee volatiel. Hoeveel zon- 

en windenergie we ook opwekken, er zullen altijd 

momenten zijn dat er een mismatch is tussen vraag en 

aanbod. Dat maakt dat we nog altijd afhankelijk zijn 

van fossiele energie op momenten dat schone energie 

simpelweg nog niet leverbaar is. Dat het noodzakelijk 

is dit probleem op de lange termijn op te lossen wordt 

steeds evidenter: de huidige elektriciteitsnetwerken 

kunnen deze productie/verbruik-onbalans niet meer 

aan, en er komt een steeds grotere druk van de markt 

en stakeholders op bedrijven om hun energieverbruik 

maximaal te verduurzamen.   

Het goede nieuws is dat dit probleem op zijn minst 

deels kan worden opgelost door meer in te zetten op 

gelijktijdigheid: energie zoveel mogelijk gebruiken 

op het moment dat er veel hernieuwbare energie 

wordt opgewekt; en geen (of zo weinig mogelijk) 

energie gebruiken als het aanbod laag is. Maar 

grootverbruikers van energie denken echter nog 

niet zo: zij zijn eraan gewend dat er altijd voldoende 

aanbod van energie is, ongeacht de vraag. 

“De huidige markt is vraag-gestuurd”, zegt René 

Raaijmakers, die sinds kort leidinggeeft aan Groendus 

(een samenvoeging van het voormalige Rooftop 

Energy, Greenspread, Solaris Industria, CT Energy 

en Ealyze). “Terwijl je eigenlijk toe moet naar een 

markt die aanbod-gedreven is. En dat is precies wat 

we met Groendus willen gaan doen: een duurzame 

energiemarkt creëren waarbij het aanbod fluctueert, 

en wij bedrijven helpen hun vraag daar al anticiperend 

op aan te passen.”

Energiemarktplaats 
Wie klant wordt bij Groendus leert als het 

ware integraal naar de verduurzaming van het 

energiegebruik te kijken. Dat begint bij de 

opwekking, want veel bedrijven hebben volop 

mogelijkheden duurzame energie op te wekken. 

Bijvoorbeeld door hun daken vol te leggen met 

zonnepanelen, of door een windmolen in de buurt 

te plaatsen. Groendus investeert in, ontwikkelt en 

beheert zulke productiecapaciteit voor haar klanten. 

Die zelf opgewekte duurzame energie kan voor 

eigen gebruik worden aangewend, maar als er teveel 

wordt opgewekt dan kan de klant dit overschot kwijt 

op de Groendus ‘energiemarktplaats’. Daar worden 

per uur matches gemaakt tussen lokale afnemers en 

producenten, rechtstreeks geleverd en onderling 

afgerekend. Dat gebeurt transparant, en zonder 

tussenkomst van traditionele energieleveranciers. 

Nog interessanter is dat Groendus haar klanten 

helpt met het analyseren van het verbruik en de 

energiebehoefte op uurbasis. Raaijmakers: “Daardoor 

mobiliseren we klanten om te gaan onderzoeken hoe 

ze energie kunnen opslaan als er overaanbod is, en 

hun energiebehoefte kunnen dempen als er weinig 

groene stroom is.” Dat dit om een aanpassingen van 

de bedrijfsprocessen vraagt, maakt dat veel bedrijven 

nog erg moeten wennen aan dit idee. Maar volgens 

Raaijmakers zijn er vaak wel degelijk mogelijkheden. 

“Je kunt bijvoorbeeld denken aan een productiebedrijf 

in de foodsector met veel koelcellen. Die kun je 

prima van min 18 naar min 22 graden terugkoelen 

als er veel aanbod is, en geleidelijk weer naar min 18 

graden laten opwarmen als er weinig aanbod is. Dan 

wordt een ingevroren frikandel dus ineens een heel 

interessante batterij. Zwembaden zijn ook potentiele 

opslagbronnen van energie, en waterschappen kunnen 

proactief gaan bemalen als er regen verwacht wordt. 

Waar het om gaat is of je voldoende voorspelbaarheid 

in je proces en in de omgevingscondities hebt om 

dynamischer met je energiebehoefte om te gaan.”

AI EN MACHINE LEARNING 
Data-analyse is een essentieel onderdeel van de 
energiedienstverlening van Groendus. Op basis 
van klantdata stelt het bedrijf verbruiksprofielen 
op waarin met behulp van AI en machine learning 
algoritmen tot dan onbelicht gebleven patronen 
en verbanden worden blootgelegd. Raaijmakers: 
“Ons systeem detecteert bijvoorbeeld op basis van 
meetdata dat er in het weekend ergens een airco 
is blijven aanstaan, terwijl er niemand aan het 
werk is. Dat leidt dan weer tot een volautomatisch 
gegenereerde mail aan de facilitair manager: airco 
uitzetten had een x-bedrag aan energiebesparing 
opgeleverd. Die technologie kunnen we verder 
uitbreiden, door alle belangrijke energieverbruikende 
apparaten van een eigen meter te voorzien. Zodat 

we straks kunnen mailen: de airco stond aan in 
gebouw 3 op de tweede verdieping.”  

Future of Energy

RENÉ RAAIJMAKERS

Energy communities 
Raaijmakers benadrukt dat in zee gaan met Groendus 

niet betekent dat bedrijven ‘overnight’ om moeten 

naar een nieuw model. “We gaan weliswaar 

intelligentie toevoegen aan de bedrijfsprocessen, maar 

dat doen we stap voor stap, samen met de klant. Dit 

is een transitie, en dan moet je ervoor zorgen dat 

je de weg van de geleidelijkheid beloopt. We laten 

klanten met een langlopend vast energiecontract eerst 

gewoon parallel op ons platform meelopen, zodat ze 

vanzelf kunnen zien wat ze hadden kunnen besparen 

door hun energiebehoefte meer variabel te maken”, 

aldus Raaijmakers. “Immers: energie van ons platform 

is energie die rechtstreeks lokaal wordt opgewekt 

en waar geen marge van de grote traditionele 

energieleveranciers op zit.”

‘‘Energie van ons platform 
is energie die rechtstreeks 
lokaal wordt opgewekt’’
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‘‘Een individuele 
routekaart naar 

verduurzaming ’’

OPWEKKEN EN DIRECT VERBRUIKEN,  
OF OPWEKKEN EN OPSLAAN?

ENERGIE BUFFEREN IN  
EEN WOONWIJK

Groendus levert niet alleen zonnecentrales, energiediensten en consultancy, maar houdt zich ook bezig 
met opslagprojecten. Batterijprojecten bij de klant op locatie helpen om het gebruiksprofiel van de klant te 
optimaliseren ten opzichte van het aanbod van duurzame energie. Deze batterijen worden parallel ingezet 
voor de netwerkbeheerder in het kader van frequentiehandhaving en netstabiliteit. Daardoor ontstaat er een 
tweede verdienmodel voor de batterij en draagt deze positief bij aan de realisatie van de energietransitie.

Het bedrijf denkt tevens dat een landelijke infrastructuur van tweeweg-laadpalen het in de toekomst al 
mogelijk zal maken om op momenten van overaanbod, zoals ’s nachts als het hard waait, opgewekte 
duurzame energie op te slaan in elektrische auto’s en overdag slim te verbruiken. Daarnaast wordt er 
gekeken naar de mogelijkheden die groene waterstof biedt om groene energie-overschotten gedurende  
een langere periode op te slaan (zie ook pagina 50).

rekenen. Bij die laatste wordt inmiddels zo’n 80% van 

het energieverbruik lokaal en gelijktijdig duurzaam 

opgewekt, zegt Raaijmakers. “En het mooie is: hoe 

langer een bedrijf klant bij ons is, hoe beter wij 

zo’n bedrijf leren kennen en hoe beter we kunnen 

voorspellen wanneer de energiebehoefte het hoogste 

is. 80% is al behoorlijk indrukwekkend, maar de 

uitdaging is natuurlijk om samen met de klant te 

kijken of er nog knoppen zijn waaraan je kunt draaien 

om tot 90 of 95% matching met lokale groene opwek 

te komen. Dan vergroen je als organisatie niet vooral 

op papier, zoals nu vaak het geval is met GVO’s 

(Garantie van Oorsprong, een bewijsstuk waarmee 

de afkomst van de duurzaam geproduceerde energie 

aangetoond kan worden – red.), maar realiseer je 

echte verduurzaming. En dat is waar we naar toe 

moeten.”

                    

Groendus bedient nu enkel de zakelijke groot-
verbruikers markt. De technologie is weliswaar 
ook toepasbaar op kleinverbruikers, maar voor 
deze markt geldt vooralsnog een ander wettelijk 
regime waardoor het nog niet toegepast kan 
worden. Raaijmakers denkt echter dat het een 
kwestie van enkele jaren is dat ook kleinzakelijke 
klanten op het Groendus-platform kunnen worden 
aangesloten – en dus kunnen worden voorzien 
van direct, lokaal opgewekte duurzame energie. 
Op de vraag of ook de particuliere energiemarkt 
geschikt is voor een dergelijke aanpak zegt hij: 
“In termen van regelgeving en financiële structuur 
is dat een heel andere markt, dus dat is sowieso 
een stap die niet zo gemakkelijk te zetten is. 
Ook technologisch is het een uitdaging. Als je 
groene energie wilt bufferen in een woonwijk, 
dan zou je dus bijvoorbeeld een netwerk van 
elektrische boilers in woningen moeten hebben 
die allemaal via IoT aan elkaar geknoopt zijn 
en die je dan allemaal ’s nachts kunt opwarmen 
als het hard waait. Technisch kan dat natuurlijk 

allemaal best, maar er moet ook een lonend 
commercieel model achter zitten en dat is  

er nog niet.” 

De integrale benadering van Groendus maakt ook 

nieuwe proposities mogelijk. Omdat bedrijven zelf 

groene energie opwekken dan wel goedkoop kunnen 

inkopen op de marktplaats, wordt het bijvoorbeeld 

mogelijk om energieverbruikende producten te 

verkopen inclusief de energie, zegt Raaijmakers. 

“Een kassenbouwer in het Westland verkoopt dan 

niet alleen een kas, maar een kas inclusief duurzame 

energie via de marktplaats, opgewekt door de 

bouwer zelf. Maar je kunt ook denken aan hele 

ketens, of sectorcollectieven: tien ziekenhuizen die als 

collectief energie opwekken en onderling delen. Wij 

verwachten dat er straks allerlei vernieuwende 'energy 

communities' gaan ontstaan.”   

Groendus mag inmiddels grote retailers als Coolblue, 

Picnic en Suitsupply, diverse financiële instellingen 

en zorginstellingen als ’s Heeren Loo tot haar klanten 

Future of Energy

DE JUISTE KEUZES DANKZIJ EEN ENERGY BOARD
NPM Capital heeft vorig jaar een zogeheten Energy Board geïnstalleerd om te adviseren over toekomstige 
acquisities binnen de investeringslijn Future of Energy. In deze ‘raad van wijzen’ hebben zitting Jeroen de Haas 
(voormalig topman Eneco), Jelle Vastert (voormalig Tesla) en sinds kort ook hoogleraar Maarten Steinbuch (TU/e, 
leerstoel Systems & Control). Die laatste geniet landelijke bekendheid door zijn tweewekelijkse columns in het 
FD, waarin hij beschrijft hoe het klimaat, de energietransitie en schone mobiliteit steeds meer vervlochten raken. 

Steinbuch: “Een Energy Board is een goed initiatief, want de ontwikkelingen op energie gaan razendsnel. 
Van duurzame opwekking tot smart grids en van het bufferen van duurzaam opgewekte energie tot de 
waterstofeconomie en kernfusie: het veld is heel breed en de technologische uitdagingen zijn enorm. Als 
belegger met een langetermijnvisie wil je dan natuurlijk wel de juiste keuzes maken. Ik ben zelf dertig jaar 
geleden gepromoveerd op windenergie. Als je me toen geschetst had waar we vandaag de dag staan met 
energieopwekking met wind, had ik je niet geloofd.”
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Everything is Digital
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Ohpen

ENERGIEK  
AAN DE 
BAL 
Eind 2020 nam fintechbedrijf  
Ohpen branchegenoot Davinci  
over. Daardoor kan de Amsterdamse 
onderneming nu niet alleen de 
spaar- en beleggingsadministratie 
afhandelen voor grote financiële 
spelers, maar ook de consumptieve 
en hypothecaire kredietprocessen. 
Volgens CEO Matthijs Aler van Ohpen 
duurt het niet lang meer of het afsluiten 
van een hypotheek wordt een volledig 
papierloos proces. 
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Wat de pandemie ook mag 
brengen, één ding is zeker: zij 
versnelt vrijwel iedere ontwikkeling 
in het digitale speelveld. Dat gaat 
ook op voor Ohpen, de aanbieder 
van een software-as-a-service  
(saas)-platform voor banken, 
verzekeraars, investerings   maat-
schappijen, vastgoedbeleggers en 
pensioenfondsen. “Corona heeft 
per saldo geen weerslag op onze 
business”, zegt medeoprichter 
Matthijs Aler. “We zien weliswaar 
dat sommige klanten wat minder 
urgente projecten on hold zetten 
vanwege onzekere economische 
vooruitzichten, maar daar staat 
tegenover dat bijna iedereen is 
gaan inzien dat het digitaliseren 
van de klantprocessen de 
toekomst is en dat je daar zo snel 
mogelijk mee aan de slag moet. 
En daar is ons platform bij uitstek 
geschikt voor.” 

rechtstreeks digitaal ophaalt 
bij de diverse betrokken 
instanties, zoals het Kadaster, 
het UWV, mijnoverheid.nl, 
pensioenfondsen, het BKR 
en diverse online valuation of 
appraisal tools op het gebied van 
woningwaarde. Aler: “Eventuele 
missing links sprokkelen we met behulp 
van Artificial Intelligence bij elkaar. We 
doen nu al schaduwpilots bij klanten om dit 
verder te optimaliseren.”

Hoe meer transacties, hoe slimmer het 
systeem 
Op de vraag of deze werkwijze niet zal 
leiden tot een toename van het aantal fraude-
gevallen en/of safety issues zegt Aler: “Die 
zullen er altijd zijn, maar onze verwachting 
is dat het werken met trusted data sources 
eerder tot een afname leidt. Als iemand nu 
een ingescande werkgeversverklaring mailt 
waarop staat dat die persoon 4000 euro per 
maand verdient, terwijl er maar 1000 euro 
op zijn rekening wordt gestort, dan is er 
gerede kans dat er nergens een alarmbel 
afgaat. Een digitaal systeem pikt zulke 
inconsistenties er veel sneller uit, en is ook 
zelflerend als blijkt dat er achteraf een valide 
reden is voor zo’n inconsistentie. Ofwel: hoe 

Een van die klantprocessen waar 
Aler op doelt is het afsluiten van 
een hypotheek. “We werken 
eraan dat het voor consumenten 
mogelijk wordt om binnen een 
paar minuten al te weten of een 
hypotheek aanvraag gehonoreerd 
kan worden, zonder dat er eerst 
een gestempelde werkgevers-
verklaring in drievoud en een 
taxatierapport van 87 pagina’s 
moet worden opgestuurd. Ook 
van het uiteindelijk verlenen en 
passeren van de hypotheek maken 
we een 100% digitaal proces. Er 
komt straks geen snipper papier 
meer aan te pas en het mailen 
van ingescande documenten naar 
een tussenpersoon of een bank is 
verleden tijd.”

Volgens Aler is dat mogelijk 
omdat het Ohpen-platform 
allerlei essentiële informatie 

Everything is Digital
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Dankzij ontwikkelcentra in Spanje en Slowakije kan Ohpen 
voldoende IT-talent aantrekken. “Er zijn altijd regionale 
verschillen die elkaar uitbalanceren”, zegt Aler daarover.  
“Bij economische tegenwind in Spanje kunnen we daar 
mensen aantrekken, op dit moment lukt dat beter in 
Slowakije.” Op het moment van het schrijven van dit artikel 
werkte 95% van de Ohpen-medewerkers vanuit huis.  

Aler: “We maakten tot voor kort slechts een uitzondering 
voor medewerkers die anders in een isolement dreigen  

te raken, of voor medewerkers die in een appartement 
van 40 m2 in Barcelona wonen met twee kleine 

kinderen. Maar we zien toch een serieuze sociale 
erosie optreden, ondanks allerlei online teamuitjes 

die we organiseren. Medewerkers praten op zeker 
moment alleen nog met elkaar over klanten 

en werk. We denken er daarom over om de 
mogelijkheden om elkaar op kantoor te 

ontmoeten toch iets te verruimen, zodat 
medewerkers elkaar af en toe in een 

andere setting kunnen spreken. Als 
managementteam komen we een 

dag per week naar kantoor, en 
die dag gebruiken we om te 

brainstormen over 
alles wat niet ongoing 

business is.”

Sociale erosie

Iedereen is gaan inzien dat het 
digitaliseren van de klantprocessen  

de toekomst is 

“

”

meer transacties, 
hoe slimmer het 
systeem wordt. Dat 
gezegd hebbende: fraude 
bij consumptieve kredieten, 
verzekeringen en hypotheken is 
een omvangrijk en serieus probleem. Dat 
banken enigszins wantrouwend zijn en zich 
daar zorgen over maken is volledig terecht.”

Sinds de overname van Davinci groeit 
Ohpen harder in de hypotheekmarkt dan 
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de Engelse markt waar de hypotheekmarkt 
ook booming is.”

Vooralsnog focust Ohpen op de Benelux 
en het Verenigd Koninkrijk, al wordt er via 
samenwerkingsverbanden ook voorzichtig 
gekeken naar Azië waar met name 
microfinanciering een sterke groeimarkt 
vormt. Aler: “Het is zaak om energiek aan 
de bal te blijven, want we concurreren met 
grote internationale spelers in de markt 
zoals Mambu. Op dit moment doen we al 

de administratie van producten van zo’n 
vijf miljoen Nederlanders en zit er meer dan 
honderd miljard aan spaar-, beleggings- 
en hypotheekgeld in ons platform. Als je 
pre-corona op zaterdagmiddag door de 
Kalverstraat in Amsterdam of op de Meir in 
Antwerpen was gaan lopen, had gemiddeld 
één op de vier consumenten een product 
dat wij administreren. Wat ons betreft is dat 
straks één op de twee.” 
 

Everything is Digital

Matthijs Aler, CEO Ohpen

anticyclische sectoren en dat is bij onze 
producten eigenlijk niet anders. Een paar jaar 
geleden waren juist de lijfrenteproducten ‘hot’ 
en wilde iedereen een individueel pensioen. 
Ik verwacht vanaf volgend jaar weer een 
stijgende vraag naar onze diensten vanuit 
de pensioenmarkt, omdat iedereen zich gaat 
voorbereiden op het nieuwe pensioencontract 
dat in 2026 wordt geïmplementeerd.”

Internationaal product
Aler ziet voor Ohpen nog volop internationale 
groeikansen. “We hebben nu een veel betere 
entree bij banken omdat we het complete 

productaanbod kunnen administreren, 
waar dat voorheen slechts een deel 

van de balans was. En banken 
vinden het doorgaans prettig 

om met één partij zaken 
te doen. Bovendien zijn 

hypotheken, net als 
sparen en beleggen, 

een internationaal 
product. Zo is ons 

team nu bezig om 
ons platform 

geschikt te 
maken voor 

Hoe meer  
transacties, hoe slimmer 

het systeem wordt

“

”

Na de overname van Davinci is er met Ohpen een financiële 
automatiseerder ontstaan met zo'n 350 personeelsleden, een 
omzet van rond de 35 miljoen euro en kantoren in Amsterdam 
en Antwerpen. Daarnaast beschikt de onderneming over eigen 
ontwikkelcentra, een in Spanje en twee in Slowakije. 

Ohpen biedt zich aan als modern alter natief voor zogeheten ‘legacy-
systemen’ die grote financiële dienst verleners gebruiken voor hun 
administratie. Klanten zijn onder meer Aegon, Knab, Robeco, Nationale-
Nederlanden, Volksbank, LeasePlan Bank, CMIS Group en Vesting Finance. 
Sinds 2019 participeert NPM Capital in Ohpen vanuit haar strategische 
investeringslijn ‘Everything is Digital’. 

Een  
modern 
alternatief

in de ‘eigen’ spaar- en beleggingsmarkt. 
Volgens Aler is dat het gevolg van het feit dat 
veel banken en investeerders op zoek zijn 
naar goed gespreide hypotheekportefeuilles 

en er erg veel geïnvesteerd wordt 
in hypotheekproducten. 

“Net als in de gewone 
conjunctuur heb 

je cyclische 
en 

16
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Nu (grotendeels) vanuit huis werken al langere tijd het nieuwe normaal is, 

denken steeds meer organisaties na over structurele oplossingen om medewerkers 

ook op afstand te motiveren, te begeleiden en aangesloten te houden op de 

strategische koers. Capital Magazine organiseerde een virtuele ronde tafel met 

Engbert Verkoren van Conclusion, Jürgen von Hollen van Ultimaker en Kees van 

Veen van Agrocare. Hoe houden deze NPM-participaties de energie en de focus 

in hun organisatie vast en wat betekent dat voor hun leiderschap? 

ENERGIE KRIJGEN 
ENERGIE GEVEN 
ENERGIE HOUDEN

Leiderschap 
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Van Veen: “Bij Agrocare heeft het merendeel van de 

medewerkers geen kantoorbaan – tomaten laten zich 

nu eenmaal moeilijk vanuit huis plukken. Aanvankelijk 

was het sentiment in de organisatie: we zijn solidair 

met de mensen die niet thuis kunnen werken, dus we 

gaan allemaal naar het werk en houden afstand. We 

hebben daarna even geëxperimenteerd met allemaal 

thuiswerken, maar dat beviel eigenlijk ook niet. Toen 

heeft de afdeling zelf een ploegensysteem bedacht: er is 

een A-ploeg die op maandag, woensdag en vrijdag op 

kantoor is en een B-ploeg die op dinsdag en donderdag 

op kantoor is. En dat systeem rouleert per week, want 

iedereen vindt het fijn om ook eens op vrijdag te werken 

en een borrel mee te drinken. Er is bij ons dus geen 

beleid, anders dan dat de medewerkers het zelf mogen 

bepalen.”

Verkoren: “Wat mij wel fascineert, Jürgen, is dat jij als 

nieuwe CEO van Ultimaker bent aangetreden midden in 

de lockdown. Kun je daar iets meer over zeggen? Hoe 

was dat?”

Von Hollen: “Ik ben inderdaad CEO van Ultimaker 

geworden zonder ooit iemand in het bedrijf fysiek te 

hebben ontmoet. Sterker: ik ben pas een week of twee 

geleden voor het eerst op het hoofdkantoor geweest. Het 

is natuurlijk niet direct leuk, maar aan de andere kant: 

in een tijdsbestek van drie maanden heb ik met bijna 

iedere werknemer van Ultimaker gesproken, iets dat ik 

voorheen nooit had kunnen doen. Het scheelt ook enorm 

dat ik niet meer hoef te reizen. De afgelopen twintig jaar 

reisde ik gemiddeld 230 dagen per jaar. Als dat van de 

ene op de andere dag stopt, besef je pas hoeveel tijd je 

daarmee kwijt was. Ik zit nu zo'n 15 uur per dag voor 

een beeldscherm met mensen te praten, en daardoor heb 

ik waarschijnlijk meer mensen bij dit bedrijf ontmoet 

dan bij elk ander bedrijf waar ik hiervoor gewerkt heb. 

Het is dus niet alleen maar negatief.”

De organisatie op afstand verbinden
Verkoren: “Conclusion was echt een organisatie met een 

hoop bedrijvigheid op de wandelgangen, de energie 

en het enthousiasme spatten er vaak vanaf. We merken 

dat dit online heel moeilijk vast te houden is. Onze bar, 

een ontmoetingsplek waar normaal gesproken wekelijks 

geborreld wordt, hebben we al na een paar maanden 

ingericht als professionele studio waar we uitzendingen 

maken met sprekers, musici enzovoorts. Van daaruit 

brengen we ook Conclusion On Stage, waarbij mensen 

elkaar over hun grootste passie vertellen. Verder 

stimuleren we dat mensen elkaar buiten opzoeken 

en samen gaan wandelen – gewoon omdat elkaar 

ontmoeten zo ontzettend belangrijk is. Het lijkt allemaal 

een beetje als surrogaat, maar het helpt denk ik wel.” 

Van Veen: “Mijn ervaring is dat het in ieder geval 

helpt als je als directie wat vaker je gezicht laat zien op 

de werkvloer. Verder doen we veel in de privésfeer, 

een thuis bioscoopbon met een zak popcorn erbij, 

een ingrediëntenbox voor een menu, online begeleid 

door een chefkok, een bloemetje op zijn tijd en ga 

zo maar door. Dat wordt wel gewaardeerd door de 

medewerkers. De lastigste groep is op dit moment die 

van de arbeidsmigranten. Zij willen op een gegeven 

moment terug naar hun eigen land en dat kan nu dus 

niet. Bedrijfstechnisch is dat prettig, want het verloop is 

nog nooit zo laag geweest als nu. Maar voor de mensen 

zelf is het natuurlijk minder prettig. Dat trekken we ons 

wel aan.”

Von Hollen: “Ik snap wat je zegt Kees, met dat vaker 

je gezicht laten zien op de werkvloer - en dat zou ook 

mijn voorkeur hebben. Het probleem is echter dat 

er op dit moment bij veel bedrijven letterlijk geen 

werkvloer meer is. En dat maakt mijns inziens dat de 

rol van de CEO en trouwens van alle managers drastisch 

veranderd is. Vroeger was mijn relatie met medewerkers 

Thuis of op kantoor?
Verkoren: “Bij Conclusion werkt op dit moment meer 

dan 90% van de medewerkers vanuit huis – zelfs de 

medewerkers die ‘mission critical’ systemen van klanten 

onderhouden. En dat blijkt te functioneren. We maken 

in goed overleg twee uitzonderingen: voor medewerkers 

die in een erg lastige thuissituatie zitten, en voor 

creatieve processen waar een multidisciplinair team met 

designers en programmeurs een nieuw product of dienst 

in de steigers moeten zetten. We hebben gemerkt dat 

dat laatste online vrijwel niet lukt. Maar dat zijn hoge 

uitzonderingen.”

Von Hollen: “Dat beeld is bij ons vergelijkbaar. Het 

meest bedrijfskritische onderdeel is de assemblage van 

onze printers. Dat proces vindt plaats in vaste teams 

van medewerkers die in een bubbel werken – verder 

wordt er niemand op de locatie toegelaten. Op ons 

hoofdkantoor in Utrecht mogen maximaal vijf mensen 

tegelijk het gebouw in. En op onze R&D-afdeling in 

Geldermalsen laten we maximaal twintig mensen 

tegelijk toe. Het beleid is dus heel restrictief, met veel 

controles. Ik denk overigens wel dat de techwereld wat 

beter geëquipeerd is met dit soort omstandigheden om 

te gaan, want er is een voortdurende strijd om talent 

en wij vissen in dezelfde vijver als Facebook, Google en 

Microsoft. Dus de plek waar iemand zit of wenst te zitten 

is niet iets waar we geneigd zijn moeilijk over te doen. 

De pandemie heeft dat duidelijk nog eens versterkt, en ik 

denk niet dat we ooit nog terug zullen gaan naar hoe het 

daarvoor was.” 

‘‘Conclusion was echt een organisatie 

met een hoop bedrijvigheid op de 

wandelgangen’’

puur functioneel, nu is informeren naar privé het 

eerste dat ik doe als ik met iemand een gesprek begin. 

Gewoon: hoe gaat het jou en met het gezin? Ben je 

gestrest? Moeten we je misschien wat werk uit handen 

nemen? Ben je überhaupt in staat om te praten? Ook het 

ontbreken van fysieke lichaamstaal moet je op een of 

andere manier goedmaken. Zelf besteed ik nu wel drie 

keer zoveel tijd aan het voorbereiden van een presentatie, 

waarbij ik me er heel goed bewust van probeer te zijn 

hoe het verhaal zal overkomen bij mensen. Je mist de 

expressie van je toehoorders, een goede indicatie hoe iets 

ontvangen wordt. Dus je moet ook veel nadrukkelijker 

vragen wat ze ervan vonden. En omdat we ook nog eens 

middenin een strategische koerswijziging zitten, besteed 

ik dus een goed deel van de dag aan videogesprekken om 

mensen mee te nemen in dit proces.”

Van Veen: “Strategische koerswijzigingen vragen 

eigenlijk altijd wel om intensieve communicatie…” 

Von Hollen: “Klopt. Alleen als ik nu met iemand praat, 

voel ik me niet alleen bijna persoonlijk verantwoordelijk 

I II

Engbert Verkoren

Leiderschap 
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Von Hollen: “Dat bedrijven vooral jonge mensen goed in 

het vizier moeten houden ben ik wel met je eens. Corona 

vereist veel zelfdiscipline, want als er geen kantoor is 

om naartoe te gaan moet je veel controle hebben over je 

gedrag. Als je dat niet van nature hebt, dan ga je je al snel 

heel ongemakkelijk voelen.”

De meest acute uitdagingen
Van Veen: “Aangezien het merendeel van onze 

medewerkers gewoon op het bedrijf aan het werk is, 

blijft het voorkomen van coronabesmettingen bij ons wel 

een permanente uitdaging. Daarvoor hebben we op de 

werkvloer allerlei aanpassingen gedaan, met gewijzigde 

pauzetijden, aanpassingen in de kantines en kleedruimtes 

en wisselende werktijden om niet te veel medewerkers 

tegelijkertijd op de vloer te hebben. In de kassen zelf 

is het besmettingsgevaar relatief gering: de plukpaden 

liggen nu ook al ruim anderhalve meter uit elkaar en er 

wordt veel gelucht. De meeste besmettingen die we zien, 

worden in het weekend opgelopen, in privétijd. We 

hebben een eigen uitzendbureau dat de huisvesting en het 

vervoer van onze arbeidsmigranten regelt, dus dat stukje 

hebben we nog in de hand. Maar wat mensen verder 

privé doen natuurlijk niet. Dan kun je niet meer doen 

dan een gratis test aanbieden als iemand zich niet lekker 

voelt.” 

Verkoren: “Ik denk dat wij op dit moment vooral moeten 

letten op het in de hand houden van het langdurig 

ziekteverzuim. We merken dat sommige collega’s moe 

beginnen te worden, en er zijn ook mensen die uitvallen 

als gevolg van eenzaamheid of een verstoorde werk-privé 

balans. Daarnaast breken we ons het hoofd hoe we het 

wegvallen van de toevallige ontmoetingen beter kunnen 

compenseren, de momenten waarop mensen dingen 

bespreken die niet zwaar genoeg zijn om de telefoon voor 

te pakken of een mail te sturen. Die gesprekken worden 

nu niet of veel te weinig gevoerd. Ik denk dat het heel 

handig is dat je soms een ander bijpraat zonder dat je 

dat jezelf had voorgenomen, of even snel toetst of je het 

wel goed begrepen hebt. Ik ervaar dat mensen nu sneller 

voor het uitleggen van de visie en strategie, maar ook 

voor het aanwakkeren van enthousiasme voor die nieuwe 

koers. Ik denk dat ik dat in het verleden wat afstandelijker 

gebracht zou hebben.”

Verkoren: “Dit is wel een wezenlijk punt. Wij hebben 

voor het eerst meegemaakt dat nieuwe medewerkers hun 

contract midden in hun proeftijd opzegden omdat ze 

onvoldoende gevoel hadden bij het bedrijf. En dat terwijl 

wij nota bene veel aandacht besteden aan de digitale 

ondersteuning van het onboardingproces, met hulp 

van Bright Alley, de specialist in ons ecosysteem op dat 

gebied. Daarom proberen we nu met nieuwe, en zeker 

jongere medewerkers echt ook fysiek contact te zoeken, 

bijvoorbeeld met wandelsessies of op veilige afstand op 

kantoor. Je moet extra alternatieven bedenken om de 

vonk te laten overspringen.”

verstrikt kunnen raken in de negatieve variant van een 

interpretatie. Iets dat eigenlijk een futiliteit is, gaat dan 

een eigen leven leiden in hun hoofd. Als je elkaar niet 

voldoende spreekt, dan ga je invullen wat je denkt dat de 

ander denkt. En als dat nou net de verkeerde invulling is, 

kan het vervelende consequenties hebben.” 

Von Hollen: “Herkenbaar. Ook bij ons is sprake van een 

stijging van het ziekteverzuim, en dan vooral dit jaar. 

Het klopt wat je zegt: de eerste en tweede golf lukte het 

vasthouden van de energie nog wel, maar mensen zijn 

nu echt moe. Het plan is om Ultimaker om te vormen 

van een sec productbedrijf naar een platformbedrijf, 

met een ecosysteem van partners die producten maken 

die aansluiten op onze printers. Ik hoop met die nieuwe 

strategie ook weer nieuwe energie in de organisatie 

te brengen. Als we zo samen de schouders onder deze 

nieuwe strategie zetten, denk ik dat de concurrentie niet 

in staat is om ons nog te volgen. Maar goed, we moeten 

het wel nog eerst even doen met zijn allen.”

De toekomst
Verkoren: “We zijn bezig met een nieuw Conclusion te 

definiëren, afgestemd op de realiteit na de pandemie. 

Hiervoor hebben we een speciale club opgericht: 

Conclusion Works. Daarin ontwikkelen we een nieuwe 

blauwdruk, een nieuw verhaal: hoe werken we het 

beste samen, en welke ondersteuning past daarbij? Het 

is qua complexiteit bijzonder uitdagend, want het gaat 

van cultureel-sociale aspecten tot hele harde financiële 

aspecten. Gaan we een leaseauto geven aan iemand die 

nog maar twee of drie dagen naar kantoor gaat? Voor 

welke doeleinden gebruiken we onze kantoren nog 

wel, en waarvoor niet meer? We hebben de afgelopen 

periode geleerd dat onze collega’s prima zinvol en 

productief werk kunnen doen zonder dat ze de hele 

dag op de vingers worden gekeken. Daar willen we 

ook iets mee. Het is trouwens wel mooi om te ervaren 

hoeveel expertise beschikbaar is in ons ecosysteem over 

mogelijke oplossingen, zowel aan de menskant als de 

technologiekant. Ik denk dat we nog een paar maanden 

‘‘Het scheelt enorm  

dat ik niet meer zoveel hoef  

te reizen’’

nodig hebben en dan rollen we het nieuwe, post-corona 

Conclusion uit.”

Van Veen: “Bij Agrocare zien we de toekomst vooral 

positief in. Onze klanten zijn de retailers en die draaien 

topomzetten op dit moment. De kosten die we hebben 

moeten maken om coronaproof te werken vallen ook in 

het niet vergeleken bij andere sectoren. Zolang we blijven 

opletten, hoeven we onszelf niet opnieuw uit te vinden.”

Von Hollen: “Ik denk dat Ultimaker een uniek bedrijf is en 

klaar is voor een volgende stap – niet in het minst omdat 

er met NPM Capital een investeerder is die dat begrijpt. Ik 

heb de kans gekregen om dat te gaan doen, corona of geen 

corona. En misschien zelfs mede dankzij corona.” 

 

III

IV

Jürgen von Hollen

Kees van Veen
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Chefkok Richard van 
Oostenbrugge runt samen met 
zijn compagnon Thomas Groot 
Restaurant 212 in Amsterdam 
(twee Michelinsterren). Door 
twee lockdowns liet het duo zich 
niet stoppen. Onlangs openden 
zij een tweede restaurant in 
Amsterdam, vlakbij hun huidige 
restaurant. “We dachten: laten 
we er een delicatessewinkel bij 
gaan doen, dan hebben we 
iets om op terug te vallen. Maar 
uiteindelijk werd het gewoon nóg 
een restaurant.”

NEVER  
WASTE  
A GOOD  
CRISIS
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Hoe was het om tijdens de eerste lockdown zomaar 
ineens thuis op de bank te zitten?
“Nou… ik was net vader geworden, dus om eerlijk te 

zijn heb ik best genoten van die eerste lockdown. Het 

was mooi weer en ik kon veel tijd besteden aan mijn 

kindje, in plaats van dat ik altijd aan het werk was. Dus 

wat dat betreft was ik dankbaar. Maar natuurlijk zat er 

ook flink wat onzekerheid bij – je weet niet hoelang 

zoiets gaat duren en hoe het verder gaat. Maar gelukkig 

hadden we wel wat vet op de botten, dus we konden het 

wel even volhouden. Toen we in de zomer weer open 

konden, hadden we het direct weer heel erg druk. En 

precies op de dag dat ik de laatste achterstallige belasting 

overmaakte, kregen we te horen dat we weer dicht 

moesten.”

Jullie ontvingen tijdens de tweede lockdown ook 
nog eens jullie tweede Michelinster. Dat moet een 
vreemde ervaring zijn geweest…
“Ja, normaal hoor je zoiets in de keuken en sta je vijf 

minuten later met het hele team champagne te drinken. 

Nu hoorde ik het ’s nachts, thuis, terwijl iedereen sliep. 

Maar ik stond niettemin heel stil te springen in de 

slaapkamer, want Thomas en ik hoopten al een tijdje op 

een tweede ster. We geven onwijs veel gas met ons hele 

team, dus als je hem dan krijgt is dat heel gaaf.” 

En dan, tussen twee lockdowns door, ook nog een 
tweede restaurant? 

“Klopt, ja. We waren in de zomer al op zoek naar 

een pandje in de buurt om daar een delicatessenzaak 

te openen, omdat de schrik er natuurlijk wel goed 

inzat. We dachten: mocht het weer gebeuren, dan 

hebben we in ieder geval een delicatessenwinkel om op 

terug te vallen. Die mag als essentiële winkel gewoon 

openblijven. Maar toen kregen we in september ineens 

een hele mooie ruimte aangeboden om de hoek, in de 

Utrechtsestraat. Een Jugendstil-pand met een geweldig 

mooie pui en gebogen ramen. Toen veranderde het plan 

naar een delicatessezaak waar je die delicatessen ook kon 

opeten. En toen werd het op een of andere manier tóch 

weer een restaurant. Ik zeg maar zo: never waste a  

good crisis.”

Dus ook de tweede lockdown was je in feite met een 
nieuw kindje bezig? 
“Zo zou je het kunnen zeggen, ja. We hebben in die 

periode flink verbouwd en de stijl van het Jugendstil 

pand doorgetrokken in het interieur. Het leuke was dat 

we alle tijd hadden, en dus voor het eerst meerdere 

offertes konden opvragen en leveranciers konden 

vergelijken. Normaal heb je die luxe niet, doorgaans 

zit er op dit soort projecten een enorme tijdsdruk. Dat 

we zo relaxt te werk hebben kunnen gaan heeft het 

resultaat absoluut positief beïnvloed. Het restaurant heet 

De Juwelier en het is ook echt een juweel van een zaak, 

al zeg ik het zelf. Er heerst een beetje een warme jaren 

’20-sfeer – heel anders dan 212, dat veel strakker is. We 

koken er ook heel anders, geen menu’s zoals in onze 

andere zaak, maar enkel à la carte en goed betaalbaar. 

Een beetje ‘back to the old days’ dus, met bijvoorbeeld 

zeetong, tarbot op de graat, kreeft, maar ook een 

kippetje gegrild op een open haard. Maar uiteraard wel 

de vertrouwde Groot- Van Oostenbrugge kwaliteit!”

Thomas en jij zijn lid van Les Patrons Cuisiniers,  
een club van 22 topchefs in Nederland. Hoe is  
het sentiment bij je vakbroeders? 

“Om te beginnen is iedereen natuurlijk weer heel  

blij dat we weer open zijn en mijn indruk is dat  

iedereen er weer vol voor gaat. Het zijn over het 

algemeen ook restaurants met veel vaste gasten, dat 

scheelt ook. Het was voor niemand in de horeca een 

gemakkelijk jaar, maar ik denk dat we de komende 

tijd weer veel positiviteit, innovatie kracht en 

ondernemerszin gaan zien.”    .

WE GEVEN ONWIJS 
VEEL GAS MET ONS HELE 
TEAM, DUS ALS JE DAN 
EEN TWEEDE STER KRIJGT 
IS DAT HEEL GAAF

”

“

Sterrenchefs André van Alten (links) van restaurant La Provence en Thomas Groot (midden) en  
Richard van Oostenbrugge (rechts) tijdens het Grand Gala des Patrons
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Frontsoldaten

IT'S NOT  
THAT EASY
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Dijkstra: “De afdeling Logistiek bestaat uit zo’n 

550 collega’s, onderverdeeld in drie afdelingen: 

inkomende goederen – de afdeling Inbound –, 

uitgaande goederen – de afdeling Outbound 

– en het Bedrijfsbureau. Die laatste afdeling 

biedt ondersteunende diensten. Een deel van de 

medewerkers is in vaste dienst, maar we werken 

ook veel met deeltijders, uitzendkrachten en een 

groep medewerkers met een zogeheten afstand 

tot de arbeidsmarkt. We maken daarbij geen 

onderscheid tussen mensen - iedereen krijgt 

dezelfde bedrijfskleding en behandeling. Derk 

is Supervisor bij het team Expeditie, dat zich 

bezighoudt met het sorteren van de orders en 

het daadwerkelijk beladen van de vrachtwagens. 

Er wordt gewerkt in ploegen met een vaste 

bezetting: een ochtendploeg, een middagploeg 

en een avondploeg. De avondploeg werkt 

standaard door tot alle bestellingen weg zijn.”

Wansink: “Op een doorsnee dag lukt het 

doorgaans goed om alle orders op tijd verwerkt 

te krijgen. Dat zijn meestal zo’n 25 vrachtwagens 

met een 40-voets trailer erachter. Van hieruit 

rijden die vervolgens alle windrichtingen 

op. Je werkt constant tegen deadlines aan: 

een vrachtwagen die naar België gaat, moet 

bijvoorbeeld uiterlijk om negen uur ’s avonds 

de weg op. Dan moeten alle orders dus gepickt 

Frontsoldaten

Als het om vlekkeloze logistiek gaat valt vaak de naam  
Coolblue, maar eigenlijk is Kramp in het in Oost-Nederland 
gelegen Varsseveld een minstens zo spectaculair voorbeeld. 
Deze leverancier van onderdelen voor bedrijven in de land- en 
tuinbouw en het grondverzet hanteert sinds jaar en dag het 
beleid: vandaag besteld is morgen geleverd. En dat uit een 
assortiment van meer dan 500.000 producten. Frank Dijkstra en 
Derk Wansink, respectievelijk Logistics Manager en Supervisor 
Expeditie bij Kramp, vertellen hoe dit (vrijwel) elke dag weer lukt.
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‘‘Ondanks de 
beperkingen blijven 
we als een geoliede 

machine doordraaien’’
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zijn en gesorteerd. Moet er na dat moment nog 

iets de deur uit, dan schakelen we een koerier 

in. Die zijn doorgaans binnen een half uur, drie 

kwartier aan het dock zodat we gewoon kunnen 

doorladen.”

Dijkstra: “De klant heeft er geen boodschap 

aan hoe we het doen, als het maar op tijd 

aankomt.”

Wansink: “Spannend wordt het als je te maken 

krijgt met een interne of externe verstoring. 

Voor het orderpicken zijn we bijvoorbeeld heel 

erg afhankelijk van wifi, dus als daarmee iets 

mis is, dan loop je al heel snel achter de muziek 

aan. Hetzelfde geldt voor een storing in de 

webshop, of in het ordermanagementsysteem. 

Dan schakelt iedereen hier een tandje bij om de 

achterstand in te halen. Voor mij betekent dat: 

extra collega’s mobiliseren, koeriers inseinen en 

ja, ook bij het plaatselijke cafetaria kroketten en 

frikandellen bestellen. Want dan weet je dat je 

niet voor elf, twaalf uur ’s avonds weg bent.”

Coronadrukte 
Dijkstra: “De kans is ook groot dat als we ‘s 

avonds orders laten staan, we daar de volgende 

dag of dagen last van houden. Het enige waar 

we niks aan kunnen doen, is als producten 

onverhoopt niet op voorraad zijn. Iets wat maar 

zeer zelden voorkomt, want we hebben een 

voorraadbeschikbaarheid van 95%. Overigens 

Frank Dijkstra
Logistics Manager

Derk Wansink
Supervisor Expeditie 

Frontsoldaten

heeft corona geleid tot een flinke toename 

van het aantal bestellingen. We drukken dat 

uit in orderregels, waarbij één regel meerdere 

exemplaren van hetzelfde product kan omvatten. 

Op dit moment zitten we op een drukke dag op 

meer dan 60.000 orderregels en dat was twee 

jaar geleden duidelijk minder.”

Wansink: “Op dit moment verwerken we 

rond de 250.000 orderregels in de week en het 

hoogseizoen moet nog beginnen. Het voordeel is 

dat we op zaterdag doorwerken en zodoende wat 

druk van de maandag, altijd de drukste dag van 

de week, weghalen.”

Dijkstra: “Corona heeft natuurlijk ook geleid tot 

aanpassingen op de werkvloer. Elke afdeling heeft 

een eigen kleur hesjes gekregen. Iedereen moet 

afstand houden en als dat niet kan, moet je een 

mondkapje dragen. Ga je naar een afdeling met 

een andere kleur, dan is afstand houden en een 

mondkapje sowieso verplicht. Verder hebben we 

de kantines in zones verdeeld, net als de toiletten, 

de rookplekken en de verschillende ingangen. 

‘‘Corona heeft 
geleid tot een flinke 

toename van het 
aantal bestellingen’’
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Diverse vergaderzalen zijn kleedruimtes 

geworden. Het is een hoop geregel, maar het 

mooie van dit bedrijf is dat je dingen verzint en 

dat het in no-time wordt georganiseerd. En ook 

gehandhaafd.”

Wansink: “Af en toe moet ik mijn collega’s wel 

even op de maatregelen wijzen, maar over het 

algemeen is iedereen zich ervan bewust hoe de 

situatie momenteel is en houdt iedereen daar ook 

rekening mee. Als iemand positief getest is, wordt 

de hele groep getest en dan is het proces even 

minder van belang. Want gezond heid gaat voor.”

Geoliede machine 
Dijkstra: “Het is mooi te zien hoe we ondanks 

de beperkingen als een geoliede machine blijven 

doordraaien. Deels omdat we natuurlijk vergaand 

geautomatiseerd zijn, maar deels ook vanwege 

de beroemde Achterhoekse loyaliteit van onze 

mensen. Bij veel bedrijven zie je mededelingen 

op de website dat er vertraging kan optreden, 

maar niet bij ons. Terwijl het, zoals gezegd, 

drukker is dan ooit.”

Wansink: “Het helpt wel dat we ’s nachts rijden. 

Dan is er doorgaans wat meer ruimte op de 

weg. Maar inderdaad, we vinden het hier bijna 

‘normaal’ wat we elke dag doen. De wereld is 

gewend geraakt aan ‘overnight delivery’, maar 

men realiseert zich vaak niet wat daar allemaal 

voor moet gebeuren. Frank zegt wel eens: we 

zijn misschien wat te bescheiden en we mogen 

onszelf best wel eens op de borst kloppen.”

Dijkstra: “Klopt. Onze slogan is: ‘It’s that easy’. 

Dat geldt altijd voor de klant, maar niet altijd 

voor ons.”  

 

▲13% 
Het DC in Varsseveld heeft in 2020 
ruim elf miljoen orderregels verwerkt. 
Een stijging van 13% ten opzichte  
van 2019.

85.000 - 165.000 
Dagelijks worden tussen de 85.000 
en 165.000 orderregels verwerkt en 
verstuurd.

500 km

11 DC's
11 DC’s in totaal: Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen, 
Denemarken, Zweden, Finland, 
Spanje, Italië, Rusland.

500 km
Elk DC bedient klanten binnen een 
straal van 500 kilometer.

17.000 klanten
Vanuit het DC in Varsseveld worden  
17.000 klanten beleverd.

KRAMP  
IN CIJFERS
KRAMP  
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The Capital of ... energy

Reykjavík  
Reykjavík (letterlijk ‘rokerige baai’) is het centrum 
van IJsland – zowel in politiek, economisch, 
sociaal als cultureel opzicht. De stad herbergt zo’n 
200.000 mensen, wat meer dan de helft is van de 
totale IJslandse bevolking. Ongeveer 85% van de 
totale primaire energie voorziening in de 
hoofdstad is afkomstig van in eigen land 
geproduceerde hernieuwbare energiebronnen, 
waarmee Reykjavík wereldwijd de eerste plek 
inneemt van ‘groene’ hoofdsteden. 

De op afstand belangrijkste energiebron is 
geothermie (aardwarmte, 65%). Door zijn ligging 
op de Midden-Atlantische Rug is het land een van 
de meest tektonisch (beweging in de aardkorst – 
red.) actieve plaatsen ter wereld. IJsland telt meer 
dan 200 vulkanen, meer dan 600 warmwater-
bronnen en ruim 20 zogeheten ‘stoomvelden’ met 
een temperatuur variërend tussen de 150 en 250 
graden Celsius. Ongeveer 85% van alle huizen in 
IJsland wordt verwarmd met geothermische 
energie (stadsverwarming). Daarnaast wordt 
aardwarmte gebruikt om stroom op te wekken, 
onder meer voor energie-intensieve industrieën 
zoals de productie van aluminium. De aanwezig-
heid van gletsjer rivieren en watervallen maakt dat 
ook waterkracht in een flink aandeel (20%) van de 
energiebehoefte kan voorzien. Geen wonder dus 
dat IJsland niet alleen ‘s werelds grootste 
producent is van groene energie per hoofd van de 
bevolking, maar met ongeveer 55.000 kWh ook de 
grootste elektriciteits producent per persoon per 
jaar. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde 
bedraagt minder dan 6.000 kWh.
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Digitaal  
onderwijs  
werkt, maar  
is geen  
panacee

De pandemie heeft geleid 
tot een enorme versnelling 
van de digitalisering van 
de maatschappij. Dat 
geldt niet in de minste 
plaats voor het lager en 
voortgezet onderwijs, waar 
‘digitaal leren’ in korte tijd 
het nieuwe normaal lijkt te 
zijn geworden. Maar zeker 
voor jonge kinderen blijft 
een bevoegde leerkracht 
de meest aangewezen 
weg voor intellectuele 
en met name sociaal-
emotionele ontwikkeling, 
denkt Serge Bueters van 
Futurewhiz. Wel ziet hij 
technologie een steeds 
grotere rol spelen in het 
ondersteunen en ontlasten 
van leerkrachten en 
docenten. 
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Wat online heel goed kan is oefenen – precies dat 
waarop wij ons met Squla richten. Maar oefenboekjes 
digitaliseren is iets anders dan de echte instructie 
waarbij een leerkracht daadwerkelijk kennis overdraagt, 
laat staan de onderlinge interactie in de klas.”

Er was ook voor corona al sprake van een structureel 
leerkrachtentekort. Zou dat tekort weggewerkt kunnen 
worden als we meer inzetten op digitaal onderwijs? 

“Het leerkrachtentekort is een uitdrukking van het 
gegeven dat de manier waarop wij ons onderwijs aan 
kinderen en jongeren hebben ingericht niet meer van 
deze tijd is. En dan bedoel ik klassikaal onderwijs, 
waarbij ieder kind door min of meer dezelfde mal wordt 
gedrukt en aan een bepaalde norm moet voldoen 
voordat hij doorstroomt naar een volgende klas. Die 
vorm van onderwijs is erg arbeidsintensief – in de 
zin dat je er heel veel goed opgeleide leerkrachten 
voor nodig hebt – en het werkt ook het beste bij 
een homogene klas. En op dit moment zijn wij als 
maatschappij niet in staat dit type onderwijs efficiënt 
te organiseren en te bekostigen. Daarin schuilt een 
ideologisch probleem. Want als scholen dat probleem 
proberen ‘op te lossen’ door een extra ‘vrijwillige’ 
bijdrage van ouders te vragen, is het gevaar dat je 
van een puur publiek stelsel afglijdt naar een Engels 
systeem met privéscholen en publieke scholen. Hier 
ben ik bepaald geen voorstander van. Ik denk dus 
dat de oorzaken van het leerkrachtentekort dieper 
zitten, en dat méér digitaal onderwijs alleen niet de 
oplossing is. Althans niet in het basisonderwijs. In het 

“We hebben tijdens de  

lockdown veel geleerd over wat  

werkt en wat niet”
middelbaar onderwijs 
ligt dat iets anders, 
omdat daar sowieso al 
meer zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid van 
jongeren wordt gevraagd. Daar kun je, denken wij, de 
rol van de docent heel goed ondersteunen met online 
instructie. Daar zit bij Futurewhiz op dit moment ook 
de meeste innovatie: we zijn ons platform WRTS voor 
de middelbare scholen aan het ombouwen tot een veel 
rijker product.”

Wat moeten we daar precies onder verstaan?

“We zijn bezig met het ontwikkelen van ‘learning loops’, 
waarbij we kinderen helpen onderwijsstof te begrijpen 
en te oefenen, en ze met additionele instructies voor 
te bereiden op een toets of te helpen met huiswerk. 
In korte filmpjes leggen bevoegde docenten bepaalde 
onderwerpen uit, waarna leerlingen een diagnostische 

toets krijgen om te 
zien of ze het begrepen 

hebben en of er eventuele 
verdieping nodig is. Ter 

verdere ondersteuning is er 
een chatfunctie, waarmee de leerlingen vragen kunnen 
stellen aan ons docententeam. En sinds kort kunnen 
ze ook via een live videoverbinding vragen stellen. Op 
deze manier heeft een leerling toegang tot broodnodige 
extra onder steuning die niet altijd door docent, school 
of ouder geboden kan worden op het moment dat ze 
het nodig hebben.  

De eerste lockdown heeft een enorme impact 
gehad op het onderwijs. Er ontstonden al snel 
leerachterstanden, kinderen uit zwakkere sociale 
milieus ‘verdwenen’ van de radar van docenten en 
ouders raakten overbelast. Hoe is de situatie nu?

“Het afgelopen jaar is één groot experiment geweest 
in het digitaliseren van onderwijs. Er zijn dingen goed 
gegaan en er zijn ook dingen minder goed gegaan. 
Maar al met al hebben onderwijsinstellingen heel snel 
geschakeld en veel geleerd over wat werkt en wat 
niet. Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 
kwam er heel veel op het bordje van de ouders – daar 
kan ik zelf over meepraten met vier schoolgaande 
kinderen. Mijn indruk is dat die druk tijdens de tweede 
lockdown in het najaar al een stuk minder hoog was. 
Dat Nederland in Europees verband vooroploopt met 
digitaal onderwijs heeft daarbij zeker geholpen. Maar 
dat gezegd hebbende is de situatie natuurlijk verre 
van ideaal. Zeker voor kinderen op de basisschool is 
onderwijs op school door een bevoegde leerkracht de 
beste garantie voor hun ontwikkeling. Het ‘gebouw’ 
zal ook in de toekomst heel belangrijk blijven als veilige 
plek voor kinderen om te leren, en ook voor de rol van 
de leerkracht. Als je het hebt over leerachterstanden, 
dan zijn die ontstaan omdat leerkrachten langere tijd 
niet een-op-een kennis hebben kunnen overbrengen. 

Serge Bueters
CEO Futurewhiz

“Onderwijs zonder docenten  

is een fictie”

41
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als de sterkere zichzelf beter kunnen redden. 
Bovendien werken we samen met partijen als het 
Jeugdeducatiefonds en Stichting Leergeld, zodat 
kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen 
gratis toegang hebben tot onze platforms. Maar goed, 
je kunt inderdaad niet alles opvangen: in een arm gezin 
waar maar één oude laptop beschikbaar is voor vier 
kinderen, is digitaal onderwijs verre van de oplossing. 
Datzelfde geldt voor gebieden waar geen snel internet 
beschikbaar is – we zijn ook actief in Duitsland en 
Polen en daar zie je zeker nog een tweedeling tussen 
de grote steden en het platteland. Polen is al bijna een 
jaar helemaal overgeschakeld op online-onderwijs, 
maar niet iedereen kan daarvan profiteren. Overigens 
is Squla voor docenten gratis te gebruiken in de 
klas. We hebben dit tijdens de lockdowns ook gratis 
beschikbaar gesteld als docenten dit wilde inzetten 
voor thuisonderwijs. Desondanks hebben we gezien 
dat kinderen uit sociaaleconomisch zwakkere milieus 
er minder gebruik van maakten dan kinderen uit de 
midden- en bovenklasse. En dat heeft dan weer te 
maken met de infrastructuur en betrokkenheid van de 
ouders. Als die het belang van goed onderwijs minder 

inzien, staan ook wij met lege handen. Onder meer 
om die reden denk ik dat we niet zonder scholen en 
docenten kunnen. Onderwijs zonder docenten is  
een fictie.”

Er klinkt nog wel eens kritiek op het feit dat samen 
met de online ‘oplossingen’ ook de techbedrijven 
als leverancier de scholen zijn binnengekomen. 
Hoe kijk jij tegen de mogelijkheid van een eenzijdige 
afhankelijkheid en eventueel misbruik van die positie 
aan? Is dat iets wat we met z'n allen moeten bewaken? 
Of is dit iets wat je aan de vrije markt moet overlaten?

“Het voordeel van scholen is dat zij een natuurlijke 
hekel aan monopolisten hebben. Ik denk dat bij een 
te grote afhankelijkheid van één systeem van één 
leverancier, zij vanzelf voor concurrerende systemen 
zullen kiezen. Voor onze producten speelt dit sowieso 
niet, want wij hebben geen betaalde relatie met 
scholen, maar met ouders. Docenten mogen onze 
oefenplatforms gratis gebruiken in de klas, het enige 
dat we vragen is af en toe feedback zodat we het 
product beter kunnen maken. Dus wij vallen een beetje 
buiten die discussie. Maar ik maak we wel enige zorgen 
over de Google Classrooms en de Microsofts Teams 
van deze wereld. Half Nederland heeft op Google 
Classroom gedraaid, maar niemand hoefde er iets voor 
te betalen. Dat kan op termijn natuurlijk geen blijvende 
optie zijn, dus ik denk wel dat er Europese wetgeving 
moet komen om de privacy van docenten en leerlingen, 
alsmede de integriteit van schooldata te beschermen. 
Dit is absoluut iets om in de gaten te houden.”
 

in Nederland, België, Duitsland en Polen

NPM Capital participeert in Futurewhiz in het 
kader van haar investeringslijnen ‘Everything is 
Digital’ en ‘Healthy Life & Learning’. Futurewhiz 
is van oorsprong een Nederlands bedrijf en 
heeft inmiddels 80 medewerkers in dienst. 
De onderneming is vooral bekend als de 
ontwikkelaar van Squla, het grootste platform 
voor aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 
180.000 kinderen oefenen en spelen Squla 
vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via 
hun basisschool. Squla is tevens actief in Polen. 
In Duitsland is Futurewhiz actief onder de naam 
Scoyo, dat oefenstof aanbiedt volgens hetzelfde 
format als Squla. Scoyo behoort tot de top 
drie van onderwijsplatformen in Duitsland met 
quizzen, filmpjes, oefentoetsen en educatieve 
spelletjes die zijn afgestemd op het type school, 
het schoolniveau en het curriculum van scholen 
in de zestien verschillende Duitse deelstaten. 
Via het online leerplatform WRTS ondersteunt 
Futurewhiz daarnaast middelbare scholieren bij 
de voorbereiding op toetsen. Jaarlijks zijn ruim 
een half miljoen leerlingen en docenten actief op 
WRTS.nl en WRTS.be.

We bouwen dit stapsgewijs uit: we doen dit nu voor 
zes vakken in het eerste jaar van het middelbaar 
onderwijs VWO/ASO en HAVO/TSO, zijn inmiddels 
het tweede jaar erbij aan het nemen en ook gaan we 
starten voor het VMBO/BSO. Het mooie is dat je een 
dergelijk product relatief goedkoop kunt aanbieden, 
zeker als je het afzet tegen de tarieven van de 
traditionele huiswerk begeleiders en bijlesdocenten.”

Het businessmodel van Squla en WRTS is een 
abonnementsvorm voor de ouders – scholen mogen 
de platforms gratis gebruiken. Ontstaat er zo niet het 
risico dat kinderen van ouders die zo’n abonnement 
wel kunnen betalen een voorsprong krijgen op kinderen 
van ouders die zo’n abonnement niet kunnen betalen?

“Zoals gezegd: de financiële drempel is met nog geen 
acht euro per maand relatief laag voor ouders. En 
daarbij is het ook niet onze ambitie om de reguliere 
docent te vervangen, maar te ondersteunen. Die 
houdt meer tijd over voor de zwakkere leerlingen 

We zijn er voor 
miljoenen kinderen
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Spotlight

We worden steeds beter in het opwekken van groene energie. In 2030 draait België 

naar verwachting voor circa 50% en Nederland voor 75% op zonne-en windenergie. 

Maar duurzame energie heeft op dit moment één achilleshiel: er is geen constante 

toevoer. De zon schijnt niet ’s nachts, en soms is het windstil. Opslagtechnologieën 

zijn dan ook de ‘heilige graal’ om de energietransitie goed te laten verlopen. Omdat 

aan batterijen en accu’s veel nadelen zijn 

verbonden, zijn overal ter wereld bedrijven op 

zoek naar alternatieve technieken om duurzame 

energie op te slaan en te transporteren. Want 

de plekken waar we groene energie opwekken, 

zijn niet per definitie de plekken waar we die 

willen gebruiken of nodig hebben. In deze 

editie van Capital Magazine een overzicht van 

een achttal veelbelovende technieken die in 

ontwikkeling zijn om uiteindelijk te komen tot 

een stabiel en productief groen energiesysteem.

Waar laten 
we de groene 

energie?
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Volgens de Zwitserse startup Energy Vault zijn  

betonnen blokken en een hijskraan alles wat je nodig 

hebt voor het opslaan van zonne- en windenergie. Je 

kunt die energie namelijk opslaan als zwaarte-energie. 

Het concept is eenvoudig: op het moment dat er 

een energie-overschot is, wend je dit aan om met een 

hijskraan met meerdere armen betonnen blokken op te stapelen tot een toren zo 

hoog als een gebouw van 35 verdiepingen. Zodra je energie nodig hebt, breek 

je de toren weer af. De zakkende blokken wekken via dynamo’s elektriciteit op. 

Hoewel dit systeem volgens dezelfde principes werkt als een waterkrachtcentrale, 

is het voordeel van de Energy Storage Tower dat hij overal ter wereld geplaatst 

kan worden – zelfs midden in een woestijn. Energy Vault haalde al zo’n 110 

miljoen dollar aan investeringen binnen. In het Zwitserse Ticino staat een 

demonstratiemodel klaar voor gebruik. energyvault.com

Ook het Schotse bedrijf Gravitricity wil gebruik maken van de zwaartekracht 

om duurzaam opgewekte energie op te slaan – maar dan onder de grond. 

Het idee is om daarbij gebruik te maken van oude mijnschachten die tot 

wel 1500 meter diep kunnen zijn (circa vijf keer de Eiffeltoren). Door 

deze schachten wil Gravitricity gewichten laten zakken 

en via dynamo’s elektriciteit opwekken. Deze 

worden weer opgehesen op het moment dat er een 

energieoverschot is. Afhankelijk van de zwaarte van 

het gewicht en de snelheid waarmee het gewicht 

zakt, kan deze ‘superbatterij’ op verschillende 

tempo’s verschillende hoeveelheden energie 

aanleveren. Momenteel is het bedrijf bezig met 

een prototype bij Edinburgh, Schotland. Voorlopig 

wil Gravicity zich limiteren tot de plaatsen waar 

ongebruikte mijnschachten liggen. gravitricity.com

De Zwitserse 
Energy Tower

De zwaartekrachtbatterij 
van Gravitricity

1

2

http://www.energyvault.com
http://www.gravitricity.com
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Een idee uit de koker van het Nederlandse TNO: 

energie opslaan in de vorm van lucht. De techniek heet 

Compressed Air Energy Storage (CAES). Met hulp van 

zonne- en windenergie wordt lucht samengeperst en 

onder druk in een zoutcaverne opgeslagen. Wanneer 

er energie nodig is, wordt de lucht weer vrijgelaten 

en stroom opgewekt. Momenteel wordt er met deze 

techniek geëxperimenteerd in zowel Duitsland als de 

Verenigde Staten. Maar ook voor Nederland en België 

zijn er volop mogelijkheden. Zo heeft de zoutwinning 

in de vorige eeuw er met name in Noord-Nederland 

toe geleid dat er volop zoutcavernes aanwezig zijn. Op 

veel plekken worden die ruimtes al gebruikt voor de 

opslag van gas en olie, maar met een stijgende behoefte 

aan opslagcapaciteit voor (buitenlandse) energie zijn de 

zoutcavernes mogelijk ook zeer interessant voor CAES. 

tno.nl

Spotlight

In de woestijn van de staat Nevada in Amerika 

bouwt het bedrijf ARES Energy op een helling 

een twintigtal spoorlijntjes vol treinwagons met 

zware stenen erin. Het ziet eruit als een verlaten 

rangeerterrein voor zelfsturende wagons, maar 

het is eigenlijk een gigantische energieopslag 

die gebruikmaakt van de reeds bestaande 

hoogteverschillen in de omgeving. Net als de 

batterij van Energy Vault en Graviticity werkt 

deze ‘Gravity Line’ op zwaartekracht: als er 

energie over is, worden de zware blokken op 

karretjes omhooggetrokken, de helling op. 

Is er energie nodig? Dan rollen de treintjes 

de berg weer af, en wordt stroom opgewekt. 

Net als de andere ‘zwaartekrachtbatterijen’ 

biedt ARES een duurzaam alternatief voor 

waterkrachtcentrales in gebieden waar water 

schaars is. aresnorthamerica.com

Sommer
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© Carsten E. Thuesen, GEUS

De woestijntrein 
van ARES

3

Compressed Air Energy 
Storage (CAES)

4

Bron: Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS

http://www.tno.nl
http://www.aresnorthamerica.com
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Waterstof is een van de meest veelbelovende 

kanshebbers om de leveringszekerheid van een 

duurzame elektriciteitsvoorziening te borgen. 

Ontstaat er een overschot aan hernieuwbaar 

opgewekte elektriciteit, dan kan dit ingezet 

worden om door middel van elektrolyse 

waterstof te produceren. Deze ‘groene’ 

waterstof functioneert op die manier als een 

opslagmedium van hernieuwbare energie die 

anders ongebruikt verloren zou zijn gegaan of 

niet geproduceerd zou zijn. Waterstof is vrij 

eenvoudig weer om te zetten in elektriciteit, via 

een brandstofcel. Hierbij komt als afvalproduct 

alleen water vrij, een schone verbranding dus. 

Nadeel van waterstof als opslagmedium is 

dat de omzetting nogal inefficiënt is (er gaat 

energie verloren bij zowel de productie als de 

omzetting naar elektriciteit) maar de voordelen 

zijn talrijker dan de nadelen. Zo is het relatief 

efficiënt en goedkoop te vervoeren over lange 

afstanden (zelfs via bestaande aardgasleidingen) 

en daarmee een ‘enabler’ om duurzame energie 

dáár te gaan produceren waar dat het goedkoopst 

is (zonnestroom in de Sahara, Zuid-Spanje en 

Californië, wind op de Noordzee, enz.). Het 

Rotterdamse opslagbedrijf Vopak onderzoekt 

op dit moment al hoe zonne-energie uit het 

buitenland naar Nederland getransporteerd zou 

kunnen worden via waterstof. En Gasunie is bezig 

met plannen om in 2026 zoutcavernes in de 

nabijheid van Groningen met waterstof te vullen. 

vopak.com

IJzerpoeder is heel brandbaar en stoot bij 

verbranding geen CO2 uit. Dat gegeven gebruikte 

een studententeam van de TU Eindhoven onder 

leiding van hoogleraar verbrandingstechnologie 

Philip de Goey om een systeem te bouwen dat ijzer 

gebruikt om stoom te produceren waarmee motoren 

aangedreven kunnen worden. Bij deze verbranding blijven alleen roestdeeltjes over. 

Voeg je aan die roest groene waterstof toe, dan krijg je weer ijzerpoeder en is er dus 

sprake van een circulair systeem waarmee groene energie kan worden opgewekt, 

opgeslagen én veilig en eenvoudig en goedkoop, bijvoorbeeld per schip, vervoerd kan 

worden in de vorm van roest. Hoewel de technologie nog in de kinderschoenen staat, 

is er veel interesse in het verder ontwikkelen van het systeem. De Bavaria-brouwerij 

van Swinkels Family Brewers is de eerste fabriek die de ijzertechniek gaat testen. In 

plaats van aardgas zal een deel van de fabriek op ijzerbrandstof gaan draaien om bier te 

produceren. tue.nl

Groene waterstof5

Circulair  
ijzerpoeder

6

Bron: TU/e, Bart van Overbeeke

http://www.vopak.com
http://www.tue.nl
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Duurzaam opgewekte energie kan ook als kinetische (rotatie) energie 

worden opgeslagen in een vliegwiel. Een eeuwenoude techniek (de 

pottenbakkers in Mesopotamië maakten er al gebruik van) die onder 

meer door het Duitse Stornetic nieuw 

leven is ingeblazen. Het bedrijf heeft 

een vliegwiel ontwikkeld met de 

naam EnWheel dat energie zo 

goed als wrijvingsloos opslaat 

met 45.000 omwentelingen per 

minuut. De rotor draait in een 

vacuüm omgeving op contactloze 

lagers en is gemaakt van met 

koolstofvezel versterkte kunststof. 

Volgens de fabrikant ontstaat zo 

een nagenoeg onderhoudsvrij 

energieopslagsysteem met vrijwel 

onbeperkte laadcycli en een lange 

levensduur. stornetic.com 
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BUITENLAAG
Beschermt de isolatie
tegen het weer.

40 SENSOREN
hounden continu
de temperatuur in
de gaten.

BASALT WARMT OP
De container is volledig
gevuld met basalt.

ISOLATIE
1 m dik steen-

wol houdt de
warmte maanden,

seizoenen vast.

40M3

BASALT

20m

30m

6m

ISOLATIE
De isolatie geeft het meest 
rendementsverlies. Dit betekent; 
hoe groter het systeem, des te
minder warmteverlies.

IDEALE GROOTTE
In een opstelling van 20x30x6m
kan 700.000 kWh opgeslagen worden.
Dit is voldoende voor verwarming en 
heetwatervoorziening van ca. 50 huizen.

ZONNEPANELEN
Zonnepanelen voeden de proefopstelling.
Deze is nu 5m breed, 9m lang en 4m hoog.

ELECTRA WORDT
DIRECT DOOR DE

LEIDINGEN GESTUURD 
Hierbij treedt geen

rendementsverlies op.

METAAL
Omhulsel is van
metaal. Het basalt
kan 500˚C worden.

KOUDE LUCHT
Door -koude- lucht door
het systeem te blazen, komt
de warmte uit het basalt
vrij en kunnen er woningen
mee verwarmd worden.

HOE WERKT HET?

OPWARMING
Het basalt warmt hierdoor op. Door een goede
isolatie wordt deze warmte vastgehouden.

ENERGIE
Elektriciteit wordt in de
buizen omgezet in warmte.

VERWARMING
Deze warmte kan maanden later gebruikt
worden om huizen op te warmen.

BUITENLAAG
Beschermt de isolatie
tegen het weer.

40 SENSOREN
hounden continu
de temperatuur in
de gaten.

BASALT WARMT OP
De container is volledig
gevuld met basalt.

ISOLATIE
1 m dik steen-

wol houdt de
warmte maanden,

seizoenen vast.

40M3

BASALT

20m

30m

6m

ISOLATIE
De isolatie geeft het meest 
rendementsverlies. Dit betekent; 
hoe groter het systeem, des te
minder warmteverlies.

IDEALE GROOTTE
In een opstelling van 20x30x6m
kan 700.000 kWh opgeslagen worden.
Dit is voldoende voor verwarming en 
heetwatervoorziening van ca. 50 huizen.

ZONNEPANELEN
Zonnepanelen voeden de proefopstelling.
Deze is nu 5m breed, 9m lang en 4m hoog.

ELECTRA WORDT
DIRECT DOOR DE

LEIDINGEN GESTUURD 
Hierbij treedt geen

rendementsverlies op.

METAAL
Omhulsel is van
metaal. Het basalt
kan 500˚C worden.

KOUDE LUCHT
Door -koude- lucht door
het systeem te blazen, komt
de warmte uit het basalt
vrij en kunnen er woningen
mee verwarmd worden.

HOE WERKT HET?

OPWARMING
Het basalt warmt hierdoor op. Door een goede
isolatie wordt deze warmte vastgehouden.

ENERGIE
Elektriciteit wordt in de
buizen omgezet in warmte.

VERWARMING
Deze warmte kan maanden later gebruikt
worden om huizen op te warmen.

De Brabantse uitvinder Cees van Nimwegen bedacht 

een ‘basaltbatterij’ gemaakt van ijzeren buizen en 

basaltkiezels. Zijn gepatenteerde opslagsysteem CESAR 

gebruikt op zonnige dagen stroom uit zonnepanelen 

om de buizen onder spanning te zetten, om zo de 

basalt gloeiendheet te stoken (tot wel 500 graden 

Celsius). Die hitte blijft in de stenen opgeslagen tot de 

warmte nodig is. Door lucht door de buizen heen te 

blazen, kan de bewaarde hitte weer uit de basaltkiezels 

terug worden gewonnen via een warmtewisselaar 

en nuttig worden aangewend om bijvoorbeeld de 

turbines van voormalig kolen- en gascentrales aan 

te drijven. Dat zou tevens een oplossing zijn voor de 

kapitaalvernietiging die het afbreken van de huidige 

centrales meebrengt. Van Nimwegen’s ‘basaltbatterij’ 

kan duurzame energie uit wind en zon, uren, weken, 

en zelfs seizoenen lang opslaan. In het Ecodorp Boekel 

wordt de batterij al gebouwd om een hele woonwijk 

in de winterperiode te verwarmen. Van Nimwegen 

zelf ziet grote voordelen in zijn ‘low-tech systeem’. 

In tegenstelling tot grondstoffen zoals silicium en 

kobalt, is basalt namelijk ruim voorradig en bovendien 

goedkoop. CESAR-energystorage.com

Spotlight

Heet  
gesteente

Het vliegwiel

7

8
Bron: Cees van Nimwegen, infographic: Duurzaam Bedrijfsleven

http://www.stornetic.com
http://www.CESAR-energystorage.com
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L E I D E R S C H A P

7708-028 THP Katakle adv a4.indd   1 13-12-12   10:21

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.

Kaft 2014 NL DEF v2.0.indd   1 21-03-14   14:09

Desert Pink 
Lonneke van der Palen©

Courtesy:  

Kahmann Gallery Capital #02
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Bekijk het portfolio van de fotograaf via 

kaft_nl_def.indd   1 05-11-13   14:08
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All 
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eat!
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Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam
Nederland
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Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55 
E info@npm-capital.com

Ontvang Capital 
Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl
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 Creative Venue PR, creativevenue.nl
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Drukwerk
 Koninklijke Van der Most bv

De redactie doet haar uiterste best om de rechthebbenden van de in Capital gebruikte foto’s te achterhalen.  
Als u meent rechthebbende te zijn van een foto, verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.
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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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PURPOSE
WAAROM BETEKENISVOLLE  BEDR IJVEN BETER  SCOREN
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RECYCLED
Papier gemaakt van

gerecycled materiaal

100%

De wereld van NPM
 
NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die 
groeikapitaal verschaft aan middelgrote tot grote ondernemingen met 
hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers 
en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en 
een uitgebreid netwerk. Door sterk in te zetten op verbetering van de 
operationele gang van zaken, e-commerce en duurzaamheid wordt 
ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd. Als actieve en 
betrokken aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, 
zolang de afgesproken ontwikkelings fase duurt en zover als die reikt. De 
flexibele investeringshorizon biedt de ruimte om waarde te creëren en 
maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in 
buy-outs en in buy & build-scenario’s.
 
NPM heeft op dit moment belangen in 26 ondernemingen waarin zij 
participeert met zowel meerderheids- als minderheids belangen en 
desgewenst  groeikapitaal verstrekt. De onder nemingen zijn actief in 
verschillende sectoren, van maakindustrie, voedings industrie en offshore 
tot e-business, gezondheidszorg en onderwijs. Gemeenschappelijke 
elementen zijn een heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven 
management en een duurzame concurrentiepositie. Naar de toekomst 
toe richt NPM Capital haar investeringspijlen in toenemende mate op de 
volgende thema’s: Future of Energy, Everything is Digital, Feeding the 
World and Healthy Life & Learning.
 
SHV
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 lange - termijnvisie, 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. SHV's purpose is de lijm die het bedrijf verbindt met een 
langetermijnvisie, ondersteund door de aandeelhouders, voor de mensen, voor 
de planeet, voor de prestaties. SHV opereert wereldwijd en is decentraal 
georganiseerd om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen dicht bij hun 
klanten kunnen opereren en klantrelaties optimaal kunnen onderhouden.

De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een 
aantal grote kolenhandelsbedrijven. 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 64 landen, 
verdeeld over alle continenten. Er werken meer dan 51.000 mensen bij SHV. De 
groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie (SHV Energy), de 
zelfbedienings groothandel (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).

54

Poortakkerstraat 93
9051 Gent
België




