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THE FUTURE OF FOOD

Samen kunnen
we alle spierziekten
bij kinderen verslaan!

Welcome to The Future of Food!
Met dit themanummer van Capital Magazine sluiten we aan bij één van onze vier strategische investeringslijnen,
te weten ‘Feeding The World’. Als investeringsmaatschappij is NPM Capital al langere tijd actief in de fooden agrosector. Dat begon met de overname van conservenfabrikant HAK in 2005, gevolgd door deelnames
in andere productiebedrijven zoals Continental Bakeries, Royaan en Dujardin. In de loop van de tijd zijn we
onze focus echter meer gaan verleggen naar de voorkant van de voedsel- en agroketen, daar waar innovatie en
technologie hoger op de strategische agenda staan en er in onze optiek relatief gezien méér waarde aan de totale
keten wordt toegevoegd. Dat heeft in de laatste jaren geleid tot een mooie portfolio van bedrijven als PloegerOxbo, Hendrix Genetics, Agro Care en recentelijk KUBO.
We zijn trots dat we er steeds beter in slagen voet aan de grond te krijgen in deze dynamische sector, waar je
als langetermijn investeerder vaak lang moet ‘zaaien’ voordat je een keer kunt ‘oogsten’. En waar diepgaande
branche-specifieke kennis een ‘conditio sine qua non’ is om als investeerder überhaupt serieus te worden
genomen. Daar staat tegenover dat er maar weinig sectoren zijn waar zoveel potentievolle midsize (familie)
bedrijven actief zijn die met de juiste ondersteuning naar een volgende stap in hun groei gebracht kunnen
worden. En waar de grote uitdagingen van vandaag – te weten voedselzekerheid voor de komende generaties,
en tegelijkertijd het sterk terugdringen van onze ‘carbon footprint’ – zo overduidelijk samenkomen. Dat alles
maakt dat wij als NPM Capital de agrosector de komende jaren nauwlettend en actief zullen blijven volgen.
In deze editie van Capital Magazine praten we u - met de gewaardeerde ondersteuning van enkele van onze
participaties en relaties uit ons netwerk - bij over een aantal onderwerpen die ons als ‘agrotech investor’
bovengemiddeld bezighouden. Thema’s zoals de toekomst van kassenbouw, vertical farming en de transitie van
dierlijke naar plantaardige eiwitten. Maar we besteden ook aandacht aan een ander onderwerp dat ons nauw aan
het hart ligt, te weten goede ‘governance’. We laten daarover een aantal onafhankelijke ‘ronde denkers’ aan het
woord, vanuit de overtuiging dat er met een bedrijf veel mogelijk is als je in een goede onderlinge dynamiek
capabel management koppelt aan een sterke RvC en een betrokken investeerder.
Wij wensen alle lezers een succesvol en gezond 2022 toe.
Investment team NPM Capital
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Het gesprek

KASSENTEELT
THE WAY TO
GROWTH?
Wereldwijd is de markt voor
teeltkassen – groenten, planten
en bloemen – sterk groeiend.
Steeds meer gewassen die
traditioneel ‘in de volle grond’
werden verbouwd, vinden hun
weg naar de zogeheten ‘bedekte
teelt’. Welke economische en
andere overwegingen liggen aan
deze trend ten grondslag? En is
kassenteelt ‘the way to growth’,
met het oog op de komende
decennia nog sterk groeiende
wereldbevolking? Rutger Ruigrok,
managing director van NPM
Capital, ging in gesprek met
Wouter Kuiper, CEO van hightech
kassenbouwer KUBO.
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Het gesprek

‘VAN INPUT-GESTUURD
NAAR OUTPUT-GESTUURD’

Wouter Kuiper, CEO KUBO

Ruigrok: “Jij bent geboren en getogen in het
Westland… Het zou ook wel bijzonder zijn als jij
niet zou geloven in een grote toekomst voor de
kassenteelt.”
Kuiper: “Dat ligt inderdaad niet erg voor de hand.
Aan de andere kant: in het Westland gebeurt wel een
hoop, maar niet zozeer op het gebied van uitbreiding
van kassen. Dat ecosysteem is min of meer ‘af’. Als
je het over de toekomst van kassenteelt hebt moet
je vooral over de grenzen kijken. Er is wereldwijd
een sterk groeiende vraag naar hoogwaardig en
lokaal geproduceerde producten die voedselveilig,
energiezuinig en met relatief weinig water en pesti
ciden onder ideale klimatologische condities gekweekt
worden. Dat lukt eigenlijk alleen met kassen.”
Ruigrok: “Wij leerden op school dat kassen zijn
ontstaan om niet langer afhankelijk te zijn van de
seizoenen. Gaat dat nog steeds op?”
Kuiper: “Zo is het inderdaad ooit begonnen –
we teelden in het verleden zelfs meloenen in het
Westland. Vandaag de dag moet je het breder zien.
We zien steeds meer gewassen van de volle grond de
kas ingaan. En dat heeft een aantal redenen. Een heel

‘‘De vraag naar lokaal
geproduceerde producten
groeit wereldwijd’’
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belangrijke is dat landbouw in de volle grond heel
grondintensief is. Op sommige plekken op aarde is dat
niet direct een probleem, maar op veel plekken wel –
los van het gegeven dat er soms enorme arealen bos
worden gekapt om ruimte te bieden voor landbouw.
Daarnaast vraagt landbouw in de volle grond om
relatief veel water, en ook dat is op veel plekken
schaars. Telen in de volle grond met voldoende
opbrengst lukt bovendien alleen als je ruimhartig
gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen, die
een onbedoelde negatieve impact hebben op onze
leefomgeving. Als je het zo optelt is de keuze voor
kassenteelt een heel logische in veel gevallen.”
Ruigrok: “Kun je dat concretiseren met een
voorbeeld?”
Kuiper: “In de VS worden nog steeds grote arealen
tomaten geteeld in de volle grond. In een kas gebruik
je voor de teelt van diezelfde tomaten per vierkante
meter ongeveer twintig keer zo weinig water, met vier
keer zoveel opbrengst. En met een verwaarloosbare
hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen.”
Geen glazen bol
Ruigrok: “Maar zijn alle gewassen geschikt om een
kas te verbouwen? Hoe zit het bijvoorbeeld met
bulkgewassen als graan en aardappelen?”
Kuiper: “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar
ik kan erover zeggen dat het een kwestie is van wat
economisch rendabel is. Om te beginnen is het begrip
‘kas’ rekbaar: dat loopt van een eenvoudige kas van
gaas van een paar dollar de vierkante meter, tot
medium-tech kassen van folie van een paar tientjes,
tot glazen hightechkassen zoals wij die ontwikkelen.
Die laatste vormen op dit moment nog maar vijf
procent van de markt, en worden vooral ingezet voor
kwetsbare groente- en fruitsoorten met een goede
consumentenmarge. Maar een wat goedkopere variant
kas kan ook prima ingezet worden voor de teelt van –

ik noem maar wat – boerenkool
of spinazie, nu nog typische
buitengroenten. Zeker als er aan
de kant van het uitgangsmateriaal
nog wat innovatie plaatsvindt –
denk aan varianten met kortere
groeicycli. Er kan heel veel in
kassen, maar het plaatje moet
kloppen. En dan bedoel ik het
héle plaatje, dus inclusief de
duurzaamheidsaspecten. Om op
die meloenen van daarnet terug te
komen: die worden nu niet meer
in het Westland geteeld, maar
in Costa Rica omdat daar de zon
schijnt en de arbeid goedkoop
is. Alleen: daarna moeten ze wel
een gigantische afstand afleggen
voordat ze bij ons in het schap
liggen. Je moet eigenlijk de
‘true price’ van zo’n meloen
afzetten tegen de prijs van een
kasgekweekte meloen. Dat gebeurt
nu nog niet, maar de vraag is of
we het over tien jaar nog
acceptabel vinden dat
er meloenen van zo ver
weg komen.”

“Als strategieadviseur op het gebied van food en agro brengen wij
doorlopend de leidende trends in deze sectoren in kaart”, zegt Martien
Penning, Managing Partner van Hillenraad Partners. “Eén daarvan is de
snel toenemende rol van technologie in de tuinbouw. Technologie stelt ons
in staat steeds meer omstandigheden te controleren: de genetica, de teelt,
het moment van oogsten en last but not least de opbrengst en de kwaliteit.
Dat gaat steeds verder: ging het een paar jaar geleden nog vooral over
belichting en klimaatbeheersing, nu meten we meer en meer aan de plant
zelf en zijn er zelfs sensoren die de sapstroom van een plant meten, of de
mate waarin de huidmondjes in het blad geopend zijn.
Daarnaast zien we dat de tuinbouw van input- naar output-gestuurd
beweegt. Vroeger vertrok men vanuit het plantmateriaal en regelde
vervolgens het kasklimaat, in de hoop op een goede oogst. Nu wordt de
oogst als vertrekpunt genomen: we willen een tomaat met die kleur, vorm,
smaak en bewaareigenschappen. Van daaruit redeneert men terug naar
wat daarvoor nodig is.
Ook de aard van de sector verandert. Tuinbouw was voorheen
productiegedreven, maar wordt steeds meer procesgedreven, met de
bijbehorende procescontrole en schaalvergroting. Dat leidt tot een enorme
ketenverkorting. Individuele telers zijn steeds beter in staat te leveren
op ‘schapniveau’: in kleine verpakkingen, gecodeerd en winkelklaar.
Ketenverkorting en schaalvergroting zijn ook de motor achter consolidatie
in de sector. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag, omdat er
steeds meer specialistische kennis nodig is die je als kleine onderneming
niet meer in je eentje kunt behappen: denk aan energie, marketing, sales
en IT, om er een paar te noemen. Ook worden steeds vaker investeerders
aan boord gehaald om hieraan mee te bouwen. In dat opzicht maakt de
sector een inhaalslag door ten opzichte van andere sectoren.
Wereldwijd zie je steeds meer gemengde landbouw dóóronwikkelen
naar gespecialiseerde akkerbouw; akkerbouw naar tuinbouw; en
tuinbouw naar gesloten tuinbouw, met als voorlopig eindpunt vertical
farming. Nederland heeft in dit opzicht heel veel kennis over hoe je
gewassen kunt telen onder de meest ideale omstandigheden. De vraag
van de toekomst wordt nu vooral of we hier zelf verse eindproducten
moeten blijven telen om ze daarna te exporteren, of dat we
juist hier ontwikkelde technologie en kennis elders moeten
gaan toepassen in samenwerking met lokale partijen. Ik
ben geneigd in te zetten op het laatste, waarbij we zeker
op het gebied van autonoom telen en elektrificering –
bijvoorbeeld glazen kassen met ingebouwde zonnecellen
die tegelijkertijd licht doorlaten en stroom op kunnen
wekken – nog flinke slagen kunnen maken.”

Martien Penning, Managing Partner Hillenraad Partners, over ontwikkelingen in de tuinbouw
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‘‘Er liggen nog
baanbrekende concepten
in het verschiet’’
Ruigrok: “Hoe kijk jij naar klimaatverandering?
Want wat nu nog een ideaal klimaat is voor
de teelt van meloenen, hoeft dat over tien jaar
natuurlijk niet meer te zijn.”
Kuiper: “Klopt helemaal. Klimaatverandering begint
meer en meer een rol te spelen. Het is niet gezegd
dat waar het nu nog concurrerend is om in het
buitenklimaat te telen, dat over tien jaar ook nog het
geval is. Om die reden hebben wij in de afgelopen
jaren een kasconcept ontwikkeld waarmee we letterlijk
in elke regio in de wereld een hoogkwalitatief product
kunnen kweken. Van de Noordpool tot de evenaar.
Natuurlijk: je moet verwarmen en koelen, dus er
hangt een prijskaartje aan. Maar er hangt ook een
prijskaartje aan de alternatieven, zoals aanvoeren uit
andere regio’s.”
Baanbrekende concepten in het verschiet
Ruigrok: “Is schaalgrootte in deze nog een factor?”
Kuiper: “Zeker, dat is het eigenlijk altijd wel maar het
neemt wel toe. We zien steeds meer grootschaligheid
bij onze klanten waarbij de kassen niet alleen steeds

Rutger Ruigrok, Managing Partner NPM Capital
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RICHARD VIALLE, FOUNDER & CCO VAN ARGO-ROBOTONTWIKKELAAR
KIND TECHNOLOGIES OVER ROBOTISERING IN KASSEN

groter worden, maar technisch ook
steeds complexer. Daarnaast treden ook
een toenemend aantal investeerders toe tot
de markt die zelf geen tuinbouwkennis
hebben en op zoek zijn naar turn-key
oplossingen. Die denken ook op
een heel andere schaal dan het
traditionele familiebedrijf dat
vroeger de dienst uitmaakte. En
die ontwikkeling is overal ter
wereld gaande.”
Ruigrok: “We zien nu
ook teelt wegvloeien uit
landen als Spanje omdat
de arbeidskosten daar
aanzienlijk zijn gestegen.
Vraagt teelt in kassen ook
om minder handjes?”
Kuiper: “Het verschil tussen
tomaten plukken in een kas
en tomaten plukken in het
veld is niet heel groot, al
zijn de omstandigheden
in een kas doorgaans wel
een stuk aangenamer. Wat wel
zo is, is dat ik denk dat kassenteelt
beter kansen biedt voor robotisering, omdat robots
gebaat zijn bij geconditioneerde omstandigheden
(zie ook kader Robotisering – red.). Daar kan in de
toekomst wel een verschil door ontstaan. En nog een
stap verder doordenkend: volgens mij liggen op het
gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning
nog baanbrekende concepten in het verschiet. Zo zijn
we bij KUBO intern al aan het nadenken over een kas
die volledig autonoom beslissingen kan nemen over
licht, temperatuur, CO2, waterverbruik en voeding.
Ofwel een kas die puur op basis van technologie keer
op keer dezelfde output levert, met zo min mogelijk
tussenkomst van de menselijke factor. Dat is nu nog
toekomstmuziek, maar die kant gaat het wel op.”


‘WE ZIJN NOG WEL VIJF TOT TIEN JAAR
VERWIJDERD VAN ECHT VOLLEDIG
AUTONOME, GEROBOTISEERDE KASSEN’
“Robotisering in
kassen is zeker
noodzakelijk,
willen we in de
toekomst alle mensen
op de aardbodem kunnen
blijven voeden. Daarnaast heeft Covid nog
eens duidelijk gemaakt dat productieketens die
in hoge mate afhankelijk zijn van menselijke
activiteiten altijd kwetsbaar zullen blijven. Aan de
andere kant is de mens in honderdduizenden jaren
geëvolueerd tot een wezen dat in één oogopslag
kan zien of een tomaat rijp is, en dat ook kan voelen
met zijn vingertoppen. Het mag dan technologisch
geen rocket science lijken om een rijpe tomaat te
kunnen plukken, een computer moet al die cognitieve
vaardigheden die de mens van nature heeft wél eerst
aanleren. Hoe ziet een rijpe komkommer eruit? Hoe
hard voelt een onrijp exemplaar aan? En wat doe je
met bladeren die voor de vrucht hangen? Ik schat in
dat we nog wel vijf tot tien jaar verwijderd zijn van
een echt volledig autonome, gerobotiseerde kas.
Kind Technologies is een scale-up en we merken
wel dat de ontwikkelingen onderhevig zijn aan een
zekere koudwatervrees in de markt. Telers hebben
vaak zoiets van ‘eerst zien, dan geloven’. En ja,
het gaat natuurlijk ook wel om forse investeringen
en bovendien heb je met bederfelijke waar te
maken: als een plukrobot een dag buiten gebruik
is, kun je je hele dagomzet weggooien. Het vraagt
bovendien om allerlei aanpassingen in de rest van
je proces, en je hebt weliswaar minder, maar wel
technisch hoger opgeleide medewerkers nodig. Wel
moet ik zeggen dat met name buitenlandse agroinvesteerders op dit vlak duidelijk meer risico durven

te nemen. We hebben al systemen verkocht
in Canada, en ook in Mexico is er concrete
belangstelling. De Nederlandse tuinbouw loopt in
alles voorop, maar in dit geval denk ik wel eens
dat de wet van de remmende voorsprong zich
wreekt. Daarom investeren we ook fors in sorteeren verpakkingsrobots: daarmee kunnen we de
sector laten zien dat robots niet eng zijn en veel
kunnen overnemen van mensen. We hebben nu
machines die automatisch
vleestomaten,
komkommers,
witlofstronkjes en
puntpaprika’s kunnen
sorteren en verpakken.
Wat nu nog tien
tot twintig mensen
handmatig en
zelden foutloos
staan te doen,
kan onze robot
in zijn eentje
zonder enig
kwaliteitsverlies
afhandelen. Het
is een kwestie
van tijd, maar
uiteindelijk zullen
robots die langs
het gewas rijden,
voorspellen wat je over
drie tot vier weken kunt
oogsten.”
Richard Vialle
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De toekomst van vertical farming in vijf vragen

DAN LIEVER
DE LUCHT IN!
Verticale landbouw – ofwel het
telen van gewassen in gebouwen
– is één van de grootste
kanshebbers om onderdeel te
worden van ons toekomstige
mondiale voedselsysteem. De
potentiële opbrengsten zijn
hoog, de kwaliteit is optimaal
te sturen en veel hulpbronnen
worden duurzamer gebruikt dan
in meer traditionele vormen van
land- en tuinbouw. Voorlopig
zijn er echter nog behoorlijk
wat uitdagingen voor deze
nog jonge vorm van tuinbouw.
Want pas als je de natuur écht
gaat nabootsen, ervaar je hoe
complex die is.
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Wat is vertical farming precies?
Onder vertical farming verstaan we het telen van
gewassen in gesloten gebouwen, ofwel gebouwen
zonder natuurlijk daglicht (zoals wel aanwezig in een
kas). Omdat er bij de teelt alleen maar gebruik wordt
gemaakt van kunstlicht en kunstmatig gecreëerde
klimaatomstandigheden, komt in principe elk gebouw
in aanmerking voor vertical farming: van leegstaand
kantoorgebouw tot ondergrondse bunker. Bovendien
is het mogelijk om gewassen in meerdere lagen boven
elkaar te telen – vandaar ook de term ‘vertical’.

Wat kan vertical farming ons brengen?
Vertical farming kan in theorie een revolutie
teweegbrengen in de productie van verse
groenten. Door gewassen in lagen te telen
onder volledig gecontroleerde omstandigheden,
is het mogelijk om garanties te geven
over de hoeveelheid en de kwaliteit
van de productie, elke dag van
het jaar, onafhankelijk van het
weer en klimaat(verandering).
Door de teeltomgeving
precies af te stemmen op de
behoeften van de plant en
gebruik te maken van stateof-the-art teelttechnieken kan
met verticale landbouw een
opbrengst worden bereikt die
substantieel hoger ligt dan bij
conventionele landbouw.
De sterk hygiënisch
gecontroleerde teelt maakt

14

‘‘In principe komt elk
gebouw in aanmerking voor
vertical farming’’
dat ook het gebruik van pesticiden achterwege kan
blijven. Ook is er slechts twee tot vier liter water per
kilogram gewas nodig (i.e. 70% tot 95% minder dan
nodig is voor normale teelt) en wordt alle water dat
verdampt weer gerecycled (circulair). In vergelijking
met de reguliere land- en tuinbouw kan vertical
farming bovendien met wel twintig keer minder
teeltoppervlakte toe.
Een vaak aangehaald voordeel van vertical farms is dat
ze overal neergezet kunnen worden – óók in stedelijke
agglomeraties dicht bij de consument. Dat leidt tot
veel minder food miles en minder voedselverspilling,
want nu nog leggen groenten en fruit vaak duizenden
kilometers af om de consument te bereiken waardoor
ze onderweg aan versheid en kwaliteit inboeten en
het risico op besmetting toeneemt. Wie bedenkt dat
in 2050 naar verwachting twee op de drie mensen
in stedelijke gebieden zullen wonen, ziet al snel de
potentie van vertical farming om het groeiend aantal
bewoners van steden van lokaal geproduceerd vers
voedsel te voorzien.

Wat zijn de sleuteltechnologieën bij vertical farming?
Zoals op te maken valt uit het tweegesprek tussen
Wouter Kuiper, CEO van kassenbouwer KUBO en
Rutger Ruigrok, Managing Director van NPM Capital

in deze editie (pagina 6) beweegt de internationale
kassenteelt zich naar een steeds grotere mate van
controle door inzet van technologie. Vertical farming
kan beschouwd worden als de ‘next step’ in deze
ontwikkeling en is volledig gebaseerd op de toepassing
van een reeks van de allermodernste technologieën.
Allereerst is daar de belichting, een wetenschap
op zichzelf. Volgens Leo Marcelis, hoogleraar en
leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie aan
Wageningen University, gaat het namelijk niet alleen
om de intensiteit van het licht en om het aantal uren
licht per dag, maar ook om de lichtkwaliteit, de kleur
van het licht en de richting van het licht. Bovendien
betekent licht ook warmte, wat de temperatuur van
het plantenweefsel beïnvloedt. En dat beïnvloedt op
zijn beurt de ontwikkelingsprocessen in de plant.
Marcelis: “Warmte heeft ook een direct effect op de
verdamping, wat belangrijk is voor de plant, maar
ook het microklimaat beïnvloedt. En het microklimaat
heeft wederom invloed op de plant. Het is dus een
feedbacksysteem.”

‘‘Er zijn oneindig
veel mogelijkheden
met licht’’
Maar licht in al zijn complexiteit is zeker niet de enige
succesfactor voor vertical farming, zegt Marcelis. “Er
zijn oneindig veel mogelijkheden met licht, maar het
heeft geen zin om het licht te optimaliseren als je dat
niet doet in combinatie met alle andere groeifactoren
in de vertical farm: de temperatuur, de hoeveelheid
CO2, de luchtvochtigheid en de luchtstroom in zowel
het macroklimaat (de teeltruimte zelf – red.) als in
het microklimaat (de ruimte tussen de bladeren van
de planten – red.). En dan heb ik het nog niet over de
plantgenetica, het substraat waarop de planten groeien,
het water en de voedingsstoffen.”
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PLANTLAB: VAN KAS NAAR KLANT

Michiel Peters

Na jaren van onderzoek heeft PlantLab de stap gemaakt
van kas naar klant. Sinds twee jaar heeft het bedrijf in
Amsterdam een productiehal van zo’n 2000 vierkante meter
teeltoppervlakte in gebruik (met een geplande uitbreiding
van nog eens 6000 vierkante meter). Niet alleen groothandel
in dagverse groente en fruit Van Gelder is een belangrijke
afnemer, ook met boodschappendienst Picnic komen in
Amsterdam geteelde verse kruiden inmiddels bij particulieren
op tafel. De huidige omzet is volgens Peters ‘een paar miljoen
euro’ maar serieuze opschaling ligt in het verschiet. Dat
opschalen gebeurt om te beginnen aan de andere kant van de
oceaan, waar in Indianapolis (870.000 inwoners) sinds kort
een tweede productielocatie draait. De eerste gewassen van
de 2000 vierkante meter grote kweeklocatie zijn inmiddels
geleverd aan lokale winkels en bedrijven. Ook een vertical
farm op de Bahama's is zojuist in bedrijf gesteld. Deze
eilandengroep is voor PlantLab een belangrijke case om een
positieve impact te maken op een gemeenschap die verse
groenten alleen kan krijgen per boot of per vliegtuig.

Michiel Peters, CEO van het Brabantse PlantLab (zie
ook kader) bevestigt dit. Hij zegt: “Bij PlantLab zijn
we al sinds 2008 bezig met fundamentele research,
om de symbiose tussen plantje en techniek – licht,
water, luchtbehandeling, worteltemperatuur,
verdampingssnelheden enzovoorts – beter te leren
begrijpen. We hebben in Den Bosch een researchteam
van vijftien mensen en vijftig klimaatkamers waarin
we individueel de condities kunnen variëren. Je hebt
voor elk gewas te maken met een complex geheel van
randvoorwaarden waar je binnen moet blijven om
ervoor te zorgen dat de plant blij is, maar wel zo snel
mogelijk groeit. In de jaren dat wij hier bezig waren
met sleutelen hebben we diverse Amerikaanse en
Aziatische spelers gezien die de R&D-fase oversloegen
en direct begonnen met op industriële schaal
produceren. En dat is misschien ook wel verklaarbaar
omdat het zo gemakkelijk lijkt: je neemt een zee
container,
hangt wat
ledlampjes
op, aircounit erin,
beetje Pokon
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en wat zaadjes en je bent er. Maar zo werkt het niet.
Veel van die spelers zijn daar nu ook achter gekomen en
beginnen nu alsnog te investeren in R&D.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen van
vertical farming?
Omdat bij vertical farming geen gebruik wordt gemaakt
van de grootste gratis energiebron op aarde, de zon,
vraagt deze aanpak vooralsnog aanzienlijk meer energie
dan conventionele landbouw. Wel wordt er hard aan
gewerkt om dat energieverbruik terug te dringen, onder
meer door toepassing van nieuwe generaties lampen.
Daarnaast is de stap van lab naar toepassing op
industriële schaal bepaald geen makkelijke, zo werd
duidelijk tijdens de Vertical Farming Conference 2021
op het Horti Science Park in Bleiswijk. Volgens spreker
Lisanne Meulendijks, specialiste Vertical Farming bij
agro-onderzoeksinstituut Delphy, heeft het technisch
ontwerp van een individuele vertical farm namelijk een
grote impact op het uiteindelijke teeltresultaat. Proeven
binnen Delphy’s eigen Improvement Centre wijzen

‘‘De stap van lab naar
industriële toepassing is
geen gemakkelijke’’
uit dat eenzelfde ‘teeltrecept’ dat in verschillende
vertical farms en op verschillende schalen wordt
toegepast, sterk uiteenlopende resultaten oplevert.
Peters kan daar voor een groot deel in meegaan.
Hij zegt: “Ik kom uit de machinebouw (Peters
was hiervoor onder meer CEO bij Vanderlande en
Moba – red.), dus dat ik hier zit is niet helemaal
toevallig. We werken er op dit moment hard aan
om ons concept modulair te maken, zodat je het
als het ware als legosteentjes kunt opbouwen in
willekeurig welk gebouw. Ook dat is
minder gemakkelijk dan het lijkt, maar
wat mij betreft toch niet de grootste
uitdaging. Want een economisch
levensvatbaar vertical farming-concept
gaat niet alleen om zaaien, kiemen
en oogsten, maar ook om verpakken,
opslaan en verzenden. Ook als je het
moeilijkste achter de rug hebt - de
zekerheid van een bepaalde opbrengst
en kwaliteit - dan nog komt er heel
veel bij kijken om het op te schalen tot
een operationele farm.

17

Feeding the World

het SoftBank Vision Fund, samen met geldschieters
zoals Jeff Bezos en Alphabet-voorzitter Eric Schmidt.
IDTechEx verwacht dan ook dat de waarde van de
verticale landbouwindustrie zal stijgen tot 1,5 miljard
dollar in 2030.

PlantLab was jarenlang een contractresearch-organisatie,
maar inmiddels hebben we een develop-team voor
de conceptontwikkeling, een projectenbedrijf dat de
projecten bouwt en test, een productiebedrijf dat de
farms exploiteert en een commercieel team voor de
afzet.”

‘‘Het nostalgische
Ot-en-Sien-gevoel van
de biologische teelt
ontbreekt’’

Geloven de markt en de consument erin?
Volgens het rapport ‘Vertical Farming: 2020-2030’
van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau
IDTechEx heeft de vertical farming sector sinds
2015 meer dan 1 miljard dollar aan financiering
opgehaald. Dat geld is voor een belangrijk deel
geïnvesteerd in (Oost-)Aziatische markten; zo zijn
in Japan momenteel meer dan 200 vertical farms
operationeel, met als marktleider Spread Co. Ltd.
dat dagelijks 30.000 kroppen sla produceert in de
vergaand geautomatiseerde Techno Farm Keihanna.
Ook de Verenigde Staten gelden als een opkomende
markt. Opvallende investeringen zijn onder meer de
in Newark, New Jersey gevestigde startup AeroFarms
die in 2019 100 miljoen dollar ophaalde om zijn
groeifaciliteiten uit te breiden, en de Californische
startup Plenty die in 2017 200 miljoen dollar
ophaalde in een financieringsronde onder leiding van
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Het is, zoals in elke groeimarkt het geval is, echter
niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De sector
is bezaaid met faillissementen, met als bekende
voorbeelden PodPonics en FarmedHere, ooit
exploitanten van de grootste vertical farms ter wereld.
Vooral stijgende energie- en arbeidskosten, maar ook
de organisatorische complexiteit van het 24/7 in stand
houden van een gecontroleerde omgeving, kunnen
snel de bijl leggen aan de levensvatbaarheid van het
vertical farming bussinesmodel. Niettemin is IDTechEx
optimistisch over de kansen voor nieuwe spelers in de
industrie en de bredere waardeketen. Peters deelt dat
optimisme, maar plaatst wel een kanttekening. “De
economische levensvatbaarheid hangt af van heel veel
keuzes. Met welke gewassen ga je het eerst naar de
markt? In welke regio’s? Via welke kanalen? Focus je je
op premiumproducten of juist op staple food? Vertical
farming is sneller commercieel verantwoord op plekken

waar het klimaat weinig aantrekkelijk is of de grond
onvruchtbaar en alle voedsel ingevlogen moet worden.”
De tot slot niet onbelangrijke vraag of ook de
consument ‘verticale’ landbouwproducten zal
omarmen is vooralsnog lastig te beantwoorden.
Gemma Tacken, senior market researcher & marketing
expert bij onderzoeksinsitituut Wageningen Economic
Research, denkt dat het ‘nog een uitdaging wordt’
om de Nederlandse consument ervan te overtuigen
dat gewassen afkomstig van Vertical Farming
‘natuurlijk en gezond’ zijn. Peters is positiever.
“De langetermijntrends helpen ons: zoet water en
landbouwgrond worden schaarser, arbeid wordt
duurder, groene energie en technologie worden
steeds goedkoper. En er ontstaat een generatie van
consumenten die geen pesticiden meer willen in
hun eten en kiezen voor duurzaam en lokaal geteeld
voedsel. Ja, vertical farming is absoluut hightech en
nee, we kunnen niet appelleren aan het nostalgische
Ot-en-Sien-gevoel van de biologische teelt. Maar
we kunnen wel het jaar rond circulair geteelde,
betaalbare, verse groenten leveren zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Ik denk dat het net zo gaat als
met ledlicht. Dat werd ook eerst kritisch ontvangen,
maar is nu volledig ingeburgerd.”

Anna Sleddering

Senior Investment Manager NPM Capital
“NPM Capital heeft het thema Feeding the World
al langere tijd hoog op de agenda staan en
daarmee een focus op de voedings- en agrosector.
We zien het op een duurzame manier voeden
van een sterk groeiende wereldbevolking als
één van de grote uitdagingen voor de toekomst,
en denken dat ondernemingen in de Benelux
daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Van
gewasveredeling tot teeltoptimalisatie tot de
ontwikkeling van nieuwe technologie: er zijn in
ons land tal van bedrijven die een internationaal
leidende positie hebben of kunnen gaan spelen
in de voedselketen. Als betrokken langetermijn
investeringsmaatschappij zien wij een rol in het
ondersteunen van ambitieuze organisaties in de
voedings- en agrosector bij het realiseren van hun
groeidoelstellingen.
Getuige onze investeringen in Agro Care en meer
recentelijk in kassenontwikkelaar KUBO beschouwt
NPM Capital de hightech kassenteelt en haar
toeleveranciers als een zeer veelbelovende
sector. We volgen de trends en technologische
ontwikkelingen op de voet en zien ook zeker
vertical farming en urban agriculture concepten
als zeer interessante ontwikkelingen met een groot
potentieel. Investeren in deze markt is zeker een
mogelijkheid in de toekomst, gezien onze ambities
als agro-innovatie-investeerder.”
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‘‘Het doel is
software te maken die
‘waterdicht’ is’’
in nieuwe auto’s”, zegt Al Zahra. “Daartoe testen we de
software zowel functioneel als niet-functioneel.”

Wij kunnen ons een leven zonder software – computer
programma's met bijbehorende data – nauwelijks meer
voorstellen. Sterker: we kunnen inmiddels wel stellen dat
‘software makes the world go round’, om Liza Minnelli in de
musical Cabaret te parafraseren. Tegelijkertijd is software
een product als alle andere: door mensen bedacht en door
mensen geproduceerd, en dus gevoelig voor menselijke
fouten. Die mogelijke fouten in een zo vroeg mogelijk
stadium opsporen en verhelpen, is het werk van zogeheten
System Software Test Engineers. Fatima al Zahra van NPMparticipatie ICT Group vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
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Fatima al Zahra ontvangt haar bezoek in het Eindhovense
kantoor van ICT Group, aan de rand van de campus
van de TU. Daar is zij slechts enkele keren per maand,
want het grootste deel van haar tijd brengt ze door
in het Duitse Bochum, waar ze als ‘Projectmanager
system verification’ de ICT Group vertegenwoordigd
bij Volkswagen-dochter VW Infotainment GmbH.
Daar geeft de in India geboren, maar in Saoedi-Arabië
opgegroeide Al Zahra leiding aan een team dat de door
ICT Group geproduceerde software voor deze grote
klant aan intensieve testen onderwerpt.
ICT Group is overigens slechts één van de software
leveranciers van VW Infotainment. “Uiteindelijk is
het aan ons om alle aangeleverde code (instructies in
een bepaalde programmeertaal – red.) onder de loep
te nemen vóórdat de infotainment-units in productie
worden genomen, om vervolgens te worden ingebouwd

Dat verschil is essentieel: testen op functionaliteit is,
zoals Al Zahra het omschrijft, ‘testen of de software
functioneert zoals we verwachten’. Niet-functioneel
testen ziet op de performance van de software, ofwel hoe
de software presteert in termen van snelheid, stabiliteit,
enzovoorts. “Om het eenvoudig te houden: als ik op
de startknop druk en de applicatie start, dan is dat een
functionele eigenschap. Maar hoe snel de applicatie start,
dat is een niet-functionele prestatie-eigenschap.”
Waterdicht maken
De prestatie-eigenschappen van software zijn in de
loop van de jaren steeds zwaarder gaan wegen in de
testresultaten, zegt Al Zahra. “De hele technologieindustrie draait om snelheid. Eindgebruikers hebben
vandaag de dag zeer hoge verwachtingen van software,
ze willen dat die echt cutting-edge is in termen van
performance. Maar natuurlijk testen we ook op
zogeheten ‘bugs’ – de vaak diep verborgen fouten in de
broncode van een computerprogramma. Om die op te
sporen proberen we allerlei niet voor de hand liggende
combinaties van opdrachten uit. Het uiteindelijke doel is
om software te maken die ‘waterdicht’ is. Dat lukt alleen
door intensief testen, want hoe goed een programmeur
zijn of haar vak ook verstaat: je bent altijd blind voor je
eigen fouten.”
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‘‘Een goede test
engineer moet creatief
én precies zijn’’
Al Zahra geeft leiding aan een groot testteam van test
engineers uit alle windstreken. Die omvang is nodig
omdat software doorgaans in meerdere varianten
wordt ontwikkeld, afhankelijk van de toepassing. “Een
infotainment-unit kan niet alleen verschillen per model,
maar ook nog eens per markt omdat de wettelijke kaders
verschillen”, zegt Al Zahra. “Zo is real-time monitoring
vanwege de GDPR in de EU niet toegestaan en moet dit
softwarematig worden geblokkeerd. In China is het net
andersom: daar moet de software real-time monitoring
verplicht ondersteunen omdat de overheid iedereen wil
kunnen volgen. Al die verschillende varianten moet stuk
voor stuk getest worden.”
Op de vraag over welke kwaliteiten een goede test
engineer moet beschikken zegt Al Zahra: “In principe
‘spelen’ we met de software om te zien hoe die reageert,
dus er zit zeker een element van creativiteit in. Een deel
van het werk is ook exploratief: je weet niet waar je
naar op zoek bent, dus je gaat zaken gewoon verkennen.
Tegelijkertijd moet je ook heel exact zijn, want er zijn
allerlei richtlijnen ten aanzien van de wijze van testen,
soorten testen en hoe de resultaten gedocumenteerd
moeten worden. Het is een vak apart, waar je in de loop
van de tijd in groeit.”
Begrijpen hoe bedrijven werken
Als projectmanager moet Al Zahra het overzicht houden
over alle testen die parallel worden uitgevoerd, en
ervoor zorgen dat de overeengekomen opleverdata
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worden gehaald. Dat is niet altijd haalbaar, want
de periode die voor het testen is ingeruimd is vaak
korter dan technisch gewenst, zegt Al Zahra. “Daarom
proberen we zoveel mogelijk repetitieve taken te
automatiseren, en laten we een deel van de ‘dagoogst’
aan nieuwe code ’s nachts door de computer testen.
Maar ook dan is het mogelijk dat we bepaalde
problemen over het hoofd zien. Die komen dan aan
het licht tijdens de zogeheten ‘field tests’, waarbij de
software door de eindklant Volkswagen echt op de weg
getest wordt. Dan komen ze weer bij ons terug, en
moeten we alsnog een ‘fix’ ontwikkelen. Om die reden
ben ik ook gedetacheerd bij de klant: als testmanager
moet ik nauw samenwerken met het testteam en het
ontwikkelingsteam om dit soort escalaties direct bij de
klant op te lossen.”
Dankzij haar internationale carrière – ze werkte eerder
voor Accenture in India en Telefónica in München – is
Al Zahra erg flexibel en kan ze zich goed aanpassen aan
de werkcultuur in verschillende landen. “Maar je moet
wel goed kunnen schakelen”, zegt ze “Bij Volkswagen
zijn de eerste medewerkers om zes uur ’s ochtends op
hun werk, en om zeven uur is de hele organisatie in
touw. Na vier uur ’s middags is er bijna niemand meer.
In India begonnen ze eerder om een uur of tien, elf,
en werkten ze tot ’s avonds zeven uur door. Duitsers
werken ook heel hard door gedurende de werkdag,
dus in die focus op productiviteit moet je mee. Het
lastigst is vaak nog de taalbarrière: ik spreek wel wat
Duits, maar als het op technische discussies aankomt
moet het toch in het Engels. Ook het samenwerken met
een internationaal team van medewerkers uit allerlei
culturen is soms bepaald een uitdaging. Het leert je om
problemen terug te brengen tot de essentie en alles zo
eenvoudig mogelijk te houden.”

OVER ICT GROUP
Dat ze zelf in relatief korte tijd is doorgegroeid
van test engineer naar manager wijt Al
Zahra aan het vermogen om ook te kunnen
communiceren met professionals met een
heel andere achtergrond, zoals marketeers en
accountants. “Om die reden heb ik ook een
MBA Marketing en Marketing Management
gedaan na mijn studie: ik denk dat het niet
genoeg is om alleen technisch goed onderlegd
te zijn, maar dat je ook moet begrijpen
hoe bedrijven werken. Uiteindelijk is de
opdrachtgever geen softwareontwikkelaar, en
denkt hij vanuit een heel ander perspectief.
De realiteit is dat niemand het heeft over of
en hoe software werkt, maar wat die software
mogelijk maakt in termen van klantbeloften
en commerciële doelstellingen. Ik wil graag
óók onderdeel zijn van die discussie en op dat
niveau kunnen communiceren.”

ICT Group is een toonaangevende industrieel
automatiseerder die klanten in de Benelux,
Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Zweden
voorziet van diensten op het gebied van software
ontwikkeling, projectmatige oplossingen, recruitment
& staffing, testing & training, consultancy en
managed services. De 1500 technisch professionals
van ICT Group zijn onder meer actief in de auto
mobielindustrie, productie- en hightechbedrijven, de
levensmiddelensector, chemische en farmaceutische
ondernemingen, de olie- en gassector en de
logistieke sector. Daarnaast ontwikkelt de
onderneming activiteiten in de domeinen ‘smart
cities’ (onder meer infrastructuur, spoor en mobiliteit)
en ‘smart healthcare’. Tot slot levert ICT Group
ook eigen softwareproducten, inclusief een cloudgebaseerde platform voor IoT, digitale transformatie
en kunstmatige intelligentie (AI).
ICT Group was tot september 2021 een beurs
genoteerde onderneming en is sinds het verlaten
van de beurs eigendom van NPM Capital en Teslin.
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The Capital of ... Kazachstan

Nur-Sultan
Nur-Sultan (voorheen Astana) is de hoofdstad van
Kazachstan. De stad telt ongeveer een miljoen
inwoners en is gelegen aan de rivier Isjim, in een
vlak steppegebied. Het is één van de jongste
hoofdsteden ter wereld: pas in 1997 kreeg NurSultan deze status, ten koste van de voormalige
hoofdstad Alma-Ata, die slechts 250 kilometer van
de grens met China is gelegen. Sinds de
verhuizing zijn er gigantische bouwprojecten van
start gegaan in de nieuwe hoofdstad, waarbij de
overheersende stijl aangeduid kan worden als
‘etno-postmodernistisch’ (i.e. het combineren van
traditionele, inheemse patronen en materialen
met vormgeving die is ontleend aan uiteenlopende
perioden in de architecturale traditie – red.)
Internationaal bekende architecten als Norman
Foster en Kisho Kurokawa kregen opdrachten
voor grote projecten.
Kazachstan grenst in het noorden aan Rusland en
in het oosten aan China. Het land is 65 keer zo
groot als Nederland en telt 18 miljoen inwoners.
De economie in het land steunt in belangrijke
mate op inkomsten uit olie- en gaswinning, maar
in toenemende mate kiest de overheid voor
diversificatie van de economie. De agrarische
sector en dan met name de bedekte tuinbouw,
worden gezien als kansrijk. Op dit moment zijn tal
van Nederlandse bedrijven betrokken bij de
opbouw van de glastuinbouwsector in Kazachstan,
waardoor het kassenareaal een sterke groei laat
zien. Veel van die kassen maken gebruik van
restwarmte van energiecentrales. Daardoor zijn de
productiekosten relatief laag.
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Van diverse inbreng
naar eensgezind
toezicht
Hoe smeed je complementaire expertise
tot een samenhangend commissariaat?

Een raad van commissarissen moet
als collectief veel kennis en ervaring
samenbrengen om toezicht te houden
en te adviseren op alle aspecten van de
bedrijfsvoering. Wat de verschillende
commissarissen inbrengen wordt keurig
afgevinkt in een matrix, van audit tot
compliance, van strategie tot innovatie en
van bestuurs- tot buitenlandervaring. Maar
daarmee heb je nog geen team.
Wat is ervoor nodig om de individuele
kennis en ervaring complementair te
maken en effectief in te zetten? Corporate
governance professor Mijntje Lückerath
deelt inzichten uit haar onderzoekspraktijk
en drie beroepscommissarissen reflecteren
daarop vanuit hun praktijkervaringen.
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Een divers samengestelde
raad is hard werken, maar
levert wel betere
besluitvorming op
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Mijntje
Lückerath-Rovers
is hoogleraar
corporate
governance aan TIAS,
auteur van de jaarlijkse
Nederlandse 'Female Board
Index', co-auteur van het jaarlijkse Nationaal
Commissarissen Onderzoek en (hoofd)
redacteur van het Jaarboek Corporate
Governance. Daarnaast is of was zij lid van
de Raad van Commissarissen van Achmea,
NRC Media, Erasmus MC, Diergaarde
Blijdorp, KNGF Geleidehonden en de ASN
Beleggingsinstellingen.
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Als hoogleraar en co-auteur
van het jaarlijkse Nationaal
Commissarissen Onderzoek (NCO)
bestudeert Prof. Dr. Mijntje Lückerath
board dynamics en de rol van
commissarissen.
“In een divers samengestelde raad is het moeilijker
om tot consensus te komen. Het maakt het werk
intensiever en tijdrovender dan in een homogene
raad. In de discussie ontstaat meer rumoer en
uit onderzoek blijkt ook dat de besluitvorming
langer duurt. Het kost de leden van zo’n raad meer
tijd en energie en er ontstaat vaker onderlinge
wrijving. In dat licht is het niet verwonderlijk dat
onderzoek heeft aangetoond dat er meer verloop
onder commissarissen en CEOs is als de diversiteit
toeneemt.”

Waarom dan toch dat streven naar diversiteit?
“Snelle en eensgezinde besluitvorming is niet een
doel op zich. De vraag is of je in een diverse samen
stelling met meer discussie tot betere besluiten komt.
Onderzoek toont overtuigend aan dat de kwaliteit
van beslissingen toeneemt. Besluiten zijn beter
doordacht en onderbouwd. Diversiteit levert meer
creatieve oplossingen en is een medicijn tegen
collectieve vooringenomenheid en tunnelvisie.
De risico’s van een homogene groep worden
aardig geïllustreerd door een onderzoek dat het
IMF deed naar de vraag waarom het de financiële
crisis van 2008 niet had zien aankomen. Daaruit
bleek dat de marktanalisten, gerekruteerd uit de
slimste Ph.D-studenten van de meest vooraanstaande
universiteiten, vanuit een gedeelde tunnelvisie
dachten dat zo’n crisis niet kon gebeuren.
‘Intellectual capture’, intellectuele bijziendheid,
wordt dat genoemd en dat is ook raden van
commissarissen niet vreemd. Een hele slimme maar
homogene groep neemt beslissingen misschien wel
sneller, maar niet beter.”
Hoe diverser de expertises, hoe beter dus?
“Dat is maar beperkt waar. In elke raad moet
minstens één financieel expert zitten, maar verder
hangt het sterk af van het type bedrijf. Bij de
herziening van de corporate governance code in
2016 werd geopperd om ook de verplichting tot een
expert nieuwe businessmodellen voor te schrijven,
maar bedrijven en commissarissen vonden dat zij
zelf moesten bepalen of dat zinvol was, en de expert

businessmodellen is niet verder gekomen dan een
suggestie in de voetnoot. Dus qua samenstelling en
competentiematrix ben je redelijk vrij als raad, en
ga je op zoek naar expertise die voor dit bedrijf
relevant is.
Een specialistische en eenzijdige expertise draagt het
gevaar in zich dat die commissaris alleen bevraagd
wordt op zijn specifieke competentie en nauwelijks
deelneemt in de bredere discussie. Je wilt geen ‘onetrick pony’. Van elk lid mag daarom in elk geval
verwacht worden dat hij of zij de financiële prestaties
kan lezen en daarover kan meepraten. En dat hij of
zij een brede strategische blik heeft, niet per se bij
iedereen in de vorm van bestuurservaring. Kennis
van en ervaring in de sector is voor een groot deel
van de raad essentieel, maar je wilt ook input van
buiten de sector, waar wellicht slimme oplossingen
voor vergelijkbare problemen te halen zijn.
Je kunt bij de samenstelling van de raad ook kijken
naar de rol die elk lid van het team speelt bij het
vervullen van de taken. De ene commissaris voelt
zich meer thuis in de controlerende rol van het
toezicht. De ander past beter in de rol van adviseur
die put uit zijn brede ervaring of van ambassadeur
die zijn netwerk beschikbaar stelt.
Dat zegt op zichzelf nog niets over competenties,
maar het is wel belangrijk voor de onderneming
vanuit het perspectief van de ‘resource dependency
theory’. Die kijkt naar de verschillende informatie
bronnen waarvan de onderneming afhankelijk is,
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Expertise is essentieel
maar ook riskant
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Bas Maassen heeft een achtergrond als econometrist,

‘‘Expertise heeft het risico dat je blind wordt
voor het bredere feitencomplex en niet alle
perspectieven betrekt in beslissingen’’

was management consultant en investmentmanager bij
NPM Capital en vervult naast een aantal adviesfuncties
ook diverse commissariaten.
“Dat je expertise
nodig hebt in een
raad van commis
sarissen staat buiten
kijf. Voor alles moet de raad
beschikken over kennis van de sector en een goed
begrip van de klanten en de bedrijfsprocessen.
Financiële expertise is onmisbaar. En afhankelijk
van de aard van het bedrijf geldt datzelfde voor
andere disciplines: bij een bedrijf dat veel grote
internationale contracten sluit ligt het voor de hand
om een jurist in de RvC te hebben.
Maar expertise heeft ook het risico dat je blind
wordt voor het bredere feitencomplex, en dat je
niet alle perspectieven betrekt in beslissingen.
Ik heb liever een dialoog over de problematiek
rondom cybercriminaliteit, dan dat de raad dat
specialisme aan boord haalt. Die expert kunnen
we wel inhuren. Waar het om gaat is dat wij als
commissarissen de risico’s onder ogen zien. Het
liefst heb ik ronde commissarissen, die ook buiten
hun eigen vakgebied een inbreng hebben en
verantwoordelijkheid nemen.
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Een expert moet op zijn vakgebied niet te veel tijd
en ruimte nemen, en het proces niet domineren. En
van andere leden mag worden verwacht, dat zij
buiten hun vakgebied niet in hun schulp kruipen en
het oordeel aan de expert laten. De harmonie moet
ook niet te groot worden. Het is met name aan
de voorzitter van de RvC om dat te bewaken. Ik
kijk dan of de inbreng van de specialist bijdraagt
aan de dialoog, en of iedereen zinvol en kritisch
deelneemt aan die dialoog. Zo niet, dan grijp ik in.

In mijn loopbaan heb ik zwaar geleund op mijn
financiële en economische expertise. En het helpt
mij als commissaris nog steeds dat ik op grond van
de cijfers snel kan zien hoe het ervoor staat. Maar
dat is maar een deel van het verhaal. Het gaat
uiteindelijk om de beoordeling van leiderschap:
hoe staat de directie in de strijd? Hoe kundig zijn
de leden? Hoe is het teamspel onderling? Is er de
juiste aandacht voor alle stakeholders? Het gaat
erom dat dat goed zit.
De raad moet als collectief in staat zijn op grond
van de gezamenlijke kennis en ervaring een goed
oordeel te vellen over alle belangrijke kwesties,
in de context van de aard van het bedrijf en de
marktomstandigheden. Bij een groot vleesbedrijf
waar ik commissaris ben weten ze alles van
vlees, maar worstelen soms met hun strategie van
verduurzaming. Verduurzaming is onontkoombaar
en dat vraagt aanpassing van het bedrijf, maar
de klant is nog niet erg bereid om daarvoor te
betalen. Over de risico’s die in dat spanningsveld
ontstaan, moeten commissarissen kunnen
meedenken en oordelen.”

Bas Maassen is voorzitter van de RvC van
Credit Linked Beheer en van Mentaal Beter, en
commissaris bij Arts & Zorg, ALT Technologies,
Van Loon Group.



zoals leveranciers, werknemers of overheid. Hoe
meer de leden van de raad van commissarissen via
hun ervaringen en netwerk in staat zijn de link naar
die verschillende bronnen te leggen, onder andere
door informatie van buiten naar binnen te brengen,
hoe beter de onderneming haar afhankelijkheden
kan beheersen, en hoe meer de raad van
commissarissen toevoegt.”
Hoe maak je van zo’n diverse groep een team?
“Wat het ingewikkeld maakt is dat commissarissen
elkaar niet dagelijks op de werkvloer, maar alleen
periodiek op vergaderingen zien. Dan moet je dus
extra je best doen om elkaar te leren kennen en
elkaars perspectief te begrijpen. Maar dat gebeurt
ook, zo blijkt uit onderzoek: commissarissen
investeren steeds meer in onderling begrip. Een hapje
eten na de vergadering draagt daaraan bij. Dan kun je
de harde kanten van de discussie of een persoonlijke
geraaktheid rechtzetten. Bedrijfsbezoeken leveren
goede contactmomenten op, zeker als je daar samen
heen reist of er een lunch aan koppelt. Het kost tijd,
maar het is wel goed bestede tijd.
In de vergaderingen is het aan elk lid om zijn
inbreng tot gelding te brengen. Dat is niet
gemakkelijk als je als jongste lid tegenover een
zwaargewicht auditvoorzitter zit bij de bespreking
van een financieel onderwerp. Ik ben zelf in dat

- Commissaris Bas Maassen

soort situaties vooral van het proces: ga niet in
discussie over de mening, maar wel over hoe die tot
stand is gekomen. Wat vindt de externe auditor ervan?
Wat is de downside? Wat zijn de alternatieven? En als
ik me comfortabel voel bij het proces, dan kan ik mij
daardoor ook laten overtuigen van die sterke mening.
De dialoog is altijd belangrijker dan één mening. Een
discussie die gevoeld wordt als een wedstrijd om
het gelijk, is de doodsteek voor team. Dan wordt het
persoonlijk. Het is wat anders als je je principieel niet
kunt vinden in de consensus of moeite hebt je neer te
leggen bij de meerderheid. Dan zou je je tegenstem
kunnen laten opnemen in de notulen of, als het echt
heel principieel is, kun je zelf opstappen. Maar dat is
dan de uitkomst van een dialoog en niet een nederlaag
in een meningenstrijd.”
Wat is de rol van de voorzitter in het teamproces?
“Good boards are created by good chairs. De voorzitter
moet zorgen dat wie het hardste roept niet het altijd
eerst het woord of het gelijk krijgt. Hij moet corrigeren
voor de verschillende manieren waarop mensen hun
punt maken, en bijvoorbeeld degene die altijd wat
afwacht het woord geven. Tunnelvisie begint vaak
bij de eerste die begint te praten, dikwijls het meest
uitgesproken of meest deskundige lid. Als de volgende
daarop doorgaat, en deze visie steeds meer navolging
krijgt, wordt het steeds moeilijker om daar tegenin te
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Aanpassingsvermogen
is een vereiste
ren
oe

Leni Boeren studeerde Bedrijfskunde (strategie en marketing)

‘‘Om tot een goede discussie en goede besluiten
te komen, heeft een raad aanpassingsvermogen en
emotionele intelligentie nodig’’

en bouwde een brede ervaring op in een scala bestuurs- en
toezichtfuncties, nationaal en internationaal.
“Een onderneming
moet het vermogen
hebben om zich
aan te passen aan
gewijzigde omstandig
heden. Innovaties in de
markt kunnen het businessmodel
in een hoog tempo onderuit halen. Dat is een
risico, zoals ook het daarop aanpassen van de
onderneming weer riskant is. Daar moet een raad
van commissarissen mee om kunnen gaan.
Aanpassen is ingewikkeld voor mensen en voor
bedrijven. Het kost circa zes maanden voor je
rechtuit kunt fietsen op een fiets die omgekeerd
stuurt, zo blijkt uit het ‘backward brain bicycle
experiment’. Het aanpassingsvermogen heeft ook
te maken met de mate van risicoaversie: durf je
traditionele zekerheden los te laten en te gaan
voor onbeproefde vernieuwing? De raad van
commissarissen moet een hoog AQ, ‘adaptability
quotiënt’, hebben om een onderneming door grote
veranderingen te begeleiden en de raad van
bestuur te challengen.
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In de raad zoek je een goede mix van risicobereid
heid en voorzichtigheid. Een balans tussen leden
die vol voor verandering gaan en leden die de
dadendrang remmen, waarmee je tot zorgvuldige
besluitvorming komt. Als het er in de onderneming
om spant, geeft dat ook spanning in de RvC. Dan
komt het erop aan dat je het oneens durft te zijn
en dat je bijvoorbeeld in je eentje durft op te staan
tegen een meerderheidsstandpunt. Dat is niet
gemakkelijk, maar een professionele confrontatie
van standpunten levert uiteindelijk wel meer
inzichten op.

Om zulke confrontaties aan te gaan is emotionele
intelligentie nodig. Neem geen blad voor mond,
maar doe het wel respectvol en vriendelijk. Hard
op de inhoud, maar zorgvuldig in de relatie.
Onder druk wil het nog wel eens misgaan in het
samenspel. Dan moet je zorgen dat je elkaar goed
vasthoudt en elkaar op het proces aanspreekt.
Feedback is niet altijd een cadeautje, maar het
helpt als die respectvol gegeven wordt. Daar hoort
informeel contact bij tussen leden onderling. En
een goede evaluatie van het functioneren van de
raad, want als het misgaat in het groepsproces,
ligt het nooit aan één persoon.
Het vervullen van een vacature in de RvC begint
bij de inhoud: welke inbreng en expertise hebben
we nodig? Dat gaat over het IQ. Je hebt een brede
ervaring nodig, van binnen en ook van buiten de
sector: dat zorgt voor scherpte in de discussie.
Maar om die discussie goed te kunnen voeren
en tot goede besluiten te komen, heeft de raad
ook AQ en EQ nodig, aanpassingsvermogen en
emotionele intelligentie. Dat zijn de essentiële
aspecten waar ik in gesprekken met kandidaatcommissarissen op doorvraag.”

Leni Boeren is voorzitter van de raad van
commissarissen van Ohpen, heeft zitting in
onder meer de RvC van Tata Steel Nederland
en NIBC en is lid van de board of directors van
Air France-KLM.



gaan. Het is aan de voorzitter om te zorgen dat het
tegengeluid op tijd de ruimte krijgt.
Maar je kunt niet alles op de schouders van de
voorzitter leggen. Het team zelf heeft ook een
verantwoordelijkheid, in de evaluatie van het
teamproces. Tien jaar geleden was zelfevaluatie een
hete aardappel, omdat ‘old school’ commissarissen
niet gewend waren dat hen de maat werd genomen.
Maar inmiddels zie je dat commissarissen openstaan
voor zelfreflectie. Die evaluatie gaat vaak over
proces, structuur en groepsdynamiek. Kan iedereen
zeggen wat hij wil en wordt iedere mening
gehoord? Moeilijker wordt het als het gaat over
individuele bijdragen aan die dynamiek. Daarom
is een evaluatie eens in de drie jaar door een
onafhankelijke partij zo belangrijk.
In interventies op persoonlijk functioneren speelt
deze onafhankelijke evaluator dan een centrale
rol. Hij of zij inventariseert de beoordeling van
medecommissarissen en voert het goede gesprek
met de betrokkenen. Maar uiteindelijk is het wel
de raad zelf die een beslissing moet nemen over
eventueel ingrijpen.
Dat het misgaat komt vaker voor dan wij denken.
Dat zie je aan de dalende gemiddelde zittingstermijn
van commissarissen. Achter tussentijds vertrek
door persoonlijke omstandigheden of niet opgaan

- Commissaris Leni Boeren

voor herbenoeming ligt soms een oordeel over het
functioneren. Dat is ook niet verwonderlijk nu we
de lat voor commissarissen steeds hoger leggen.
Maar de andere kant: het beschikbaar stellen van je
zetel omdat je toegevoegde waarde minder wordt,
verdient juist een pluim. Dat is geen afgang maar
een moedig besluit.”
Hoeveel inzet mag je van een commissaris
verwachten?
“Je ziet grote verschillen in de mate van
professionalisering van het commissariaat. Maar over
de hele linie neemt de tijdbesteding toe. Volgens
het Nationaal Commissarissen Onderzoek ligt dat
voor beursondernemingen groot en klein inmiddels
op gemiddeld 32 uur per maand en voor nietgenoteerde bedrijven op 20 uur.
In een geprofessionaliseerd commissariaat wordt
er veel van de leden gevraagd, maar daar staat
tegenover dat zij ook goed ondersteund worden
door de onderneming. De company secretary
zorgt vaak voor een efficiënte voorbereiding van
de vergaderingen, een goede interne auditor of
compliance officer legt transparant de risico’s bloot.
Waar dat ontbreekt kan dat het commissariaat
ongelooflijk veel extra tijd kosten, omdat je veel
meer zelf op zoek moet naar relevante informatie en
de processen moet verifiëren.
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Het gaat om verbinding
tussen expertises
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en
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Aalt Dijkhuizen is geboren en getogen op een boerderij, heeft

‘‘Bij mooi weer kom je er als raad van
commissarissen altijd wel uit. Maar in zwaar
weer komt het erop aan hoe je elkaar verstaat’’

een achtergrond in de agrarische economie, was hoogleraar en
bestuursvoorzitter in Wageningen, maakte de overstap naar
het bedrijfsleven en vervult nu commissariaten en adviesfuncties
in de agri- en foodsector.
“In 2004 aanvaardde
ik mijn eerste commis
sariaat, naast mijn werk,
en ik heb er sindsdien heel wat
vervuld. Het vak van commissaris is vervullend: het
gaat ergens over en het doet ertoe. Er wordt meer
op het commissariaat gelet en er wordt meer van
gevraagd. Daarmee is het er leuker, maar zeker
niet eenvoudiger op geworden.
Bij mooi weer kom je er als raad van commis
sarissen altijd wel uit. Maar in zwaar weer, en
dat heb ik een paar keer meegemaakt, komt het
erop aan hoe je elkaar verstaat. Je moet elkaar
accepteren en samen de oplossing zoeken. Een
crisissituatie is de test voor het team.
Je wilt mensen van het T-model: de poot van de
T gaat de diepte in en de dwarse streep legt de
verbinding met andere disciplines en ervaringen.
Die verbinding tussen verschillende expertises weegt
zwaarder dan de dieptekennis: het gaat erom de
verschillende facetten van een kwestie en vooral de
samenhang daartussen te zien.
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Als het erop aankomt moet je je medecommis
sarissen op die verbinding kunnen aanspreken. Je
moet bereid zijn elkaar kritisch te bevragen en je
moet het oneens durven zijn. Je moet elkaars positie
en eigenaardigheden accepteren en voorkomen
dat die de verbinding verstoren. Ik heb in een raad
gezeten met een expert die goed kon poneren,
maar niet met kritische vragen kon omgaan: dan
heb je een probleem.

Dat vermogen om verbinding te maken is iets om
bij de werving van een nieuw lid rekening mee te
houden. Is het een teamspeler? Past hij of zij in ons
team? En je kijkt natuurlijk naar de inhoudelijke
inbreng: zijn er nieuwe aandachtsgebieden
bijgekomen? Daar moet de raad het over eens
worden, met inbreng van de directie en uiteindelijk
goedgekeurd door de aandeelhouders. Dat vraagt
een zorgvuldig proces. Goed selecteren is heel
belangrijk. Iedereen kan bijleren, maar je wilt niet
verkeerd beginnen.
Je merkt heel snel of iemand eerder een RvCrol heeft uitgeoefend. Mijn ervaring met mensen
in hun eerste commissariaat is dat zij geneigd
zijn te operationeel te reageren. Erop duiken is
een natuurlijke houding, terwijl afstand houden
gevraagd is. Het management heeft ruimte nodig
om de strategie uit te zetten en uit te voeren.
De dubbele rol als toezichthouder en adviseur
maakt dat ingewikkeld. De toezichthouder stelt
vragen en intervenieert alleen waar nodig. De
adviseur is betrokken op de inhoud op een minder
formele basis, maar moet wel oppassen dat hij zijn
ideeën niet oplegt. In de dynamiek met de directie
mag een gezonde spanning zitten, maar uiteindelijk
gaat het erom de krachten te bundelen.”

Aalt Dijkhuizen is voorzitter van de RvC van
Ploeger Oxbo en commissaris bij De Heus,
Hendrix Genetics en Greenyard



- Commissaris Aalt Dijkhuizen

Ik heb zelf geen moeite met beroepscommissarissen.
Die kijken bij verschillende bedrijven mee,
delen ervaringen en observaties en zijn eerder
generalist. Daarnaast zien we steeds meer
ondernemingsbestuurders die als nevenfunctie een
of twee commissariaten vervullen. Dat is op zich
een goede ontwikkeling die bijdraagt aan een sterke
verjonging van het commissariaat. Maar je wilt er
ook geen vijf in één raad hebben, ook omdat zij in
een crisis veel moeilijker hun agenda vrij kunnen
maken dan de beroepscommissaris.
Het professionele commissariaat is veel intensiever
betrokken bij het bestuur. We hebben formeel een
two-tier structuur met een scheiding van bestuur en
toezicht, maar in tijdsbesteding en betrokkenheid
zitten we allang op 1,5 tier. Ik zie dat als een
positieve ontwikkeling. Het mooie van één board
is het gevoel van collectieve verantwoordelijkheid
met respect voor ieders rol. In dat systeem wordt de
board als één team aangesproken, wat veel vraagt
van uitvoerende en niet-uitvoerende leden, maar
ook tot een goede dynamiek kan leiden.”
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FEEDING
THE WORLD

MEER DOEN MET MINDER
Eiwit is een voor mensen onmisbaar onderdeel van de dagelijkse
voeding. In de westerse wereld voorzien we in die behoefte vooral door
de consumptie van vlees, vis, zuivelproducten en eieren. Dat dieet staat
echter onder toenemende druk, omdat de productie van deze zogeheten
‘dierlijke eiwitbronnen’ bovengemiddeld belastend is voor de aarde.
Inmiddels komen zowel startups als grote voedingsmiddelenbedrijven met innovatieve oplossingen voor een duurzamer
eiwitaanbod. En die reiken inmiddels (veel)
verder dan de ‘usual suspects’…
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Een volwassen persoon heeft per dag gemiddeld
0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig om
gezond te blijven. Dat lukt, zo weten we al eeuwen, in
beginsel prima door in het dagelijkse menu voldoende
plantaardige bronnen van eiwit op te nemen, zoals
brood, graanproducten, peulvruchten en noten.
Dierlijke eiwitten spelen in zo’n in de basis ‘vegetarisch’
voedingspatroon hooguit een aanvullende rol.
Door de sterk toegenomen welvaart in de afgelopen
decennia laat het Westerse voedingspatroon inmiddels
een bijna diametraal tegenovergesteld beeld zien:
dierlijke eiwitten zijn onze belangrijkste voedingsbron,
plantaardige eiwitten spelen een bijrol. Los van de
mogelijke negatieve gezondheidsaspecten is deze
manier van eten vooral ecologisch erg belastend. Met
name de intensieve veeteelt scoort negatief op zowat
alle duurzaamheids-parameters: er is veel land en
veel water voor nodig, het leidt tot een hoge CO2- en
stikstof-uitstoot en de wereldwijde vraag naar soja voor
veevoeder draagt sterk bij aan de ontbossing in onder
meer het Amazonegebied. En dan is aan zaken als verlies
aan biodiversiteit, overbevissing en dierenwelzijn nog
voorbijgegaan.

‘‘De grote uitdaging:
consumenten in grote delen van de
wereld verleiden om ‘anders’
te gaan eten’’
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Een recent (augustus 2021) rapport van de VN zet
de bijdrage van het huidige landbouwsysteem aan de
klimaatverandering in perspectief: volgens de auteurs
is 21% tot 37% van de door de mens veroorzaakte
broeikasgasemissies afkomstig van de landbouw en de
voedselverwerking. Land op andere manieren gebruiken,
bijvoorbeeld voor het planten van bomen in plaats van
het weiden van vee, kan helpen de klimaatverandering
te beperken, schrijft Cynthia Rosenzweig, senior
onderzoeker aan het NASA Goddard Institute for Space
Studies en een van de auteurs van het rapport.
Omschakelen naar een menu dat (weer) meer gebaseerd
is op plantaardige eiwitten wordt door veel experts
dan ook gezien als één van de game changers in
ecologisch herstel in het algemeen, en de strijd tegen
klimaatverandering in het bijzonder. Sterker: velen zien
de ‘eiwittransitie’ als een absolute voorwaarde om in de
toekomst de groeiende wereldbevolking (9,7 miljard
mensen rond 2050, volgens bovengenoemd VN-rapport)
van voldoende voedsel te kunnen voorzien, zeker nu
hoge temperaturen en overstromingen het in sommige
regio's moeilijker maken om gewassen te verbouwen.

SASHIMI UIT EEN BIOREACTOR
De grote uitdaging: de consument in grote delen van
de wereld verleiden om ‘anders’ te gaan eten. Want
er zijn maar weinig zaken die voor mensen cultureel
zó bepalend zijn als hun voeding. Daar komt nog eens
bij dat de consumptie van (veel) dierlijke eiwitten
een statussymbool is voor de in welvaart groeiende
middenklasse in met name Azië (China, India). Dat
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‘DE TOEKOMST VAN DE AGRI-FOOD SECTOR DRAAIT
OM NIEUWE EN DUURZAME KETENS’
“Als Agri Board proberen we NPM Capital proactief van state-of-the-art kennis en informatie te voorzien, om
zo het investeerdersprofiel in de agri-food sector te versterken. Daarnaast fungeren we als klankbord voor de
huidige en toekomstige investeringen. Mijn expertise als ondernemer ligt heel specifiek op het terrein van de
innovatie in en de verduurzaming van de agri-food sector. De toekomst van deze sector draait om nieuwe en
duurzame ketens, en dat begint bij de grondstoffen. Denk aan alternatieven voor soja, voor vismeel en voor
palmolie; al deze niet-duurzame grondstoffen zullen op termijn vervangen moeten worden door fundamenteel
duurzame alternatieven. Zodat we de mensheid straks kunnen voeden met duurzaam vlees en duurzame kip
en vis. En tegelijkertijd met duurzame planten op basis van een alternatief bodemmanagement, zodat we niet
langer gewassen telen ‘ten koste van’, maar gewassen ‘ter verrijking van’.
Met Protix leveren we een concrete bijdrage aan die duurzame grondstoffentransitie. Waarbij we van de inzet
van insecten voor dierenvoeding en de aquacultuur (kweek van consumptievis – red.) strategisch bewegen naar
de inzet van insecten voor directe humane consumptie. Voor veel consumenten is dat nu nog best een drempel,
maar we zien de groep consumenten snel groeien die de toekomst omarmt en zich vragen stelt bij de inrichting
van de huidige voedselketen. We denken dan ook dat dit soort ontwikkelingen sneller en sneller zullen gaan.”
KEES AARTS, CEO PROTIX EN LID VAN DE AGRI BOARD VAN NPM CAPITAL

maakt dat de consumptie van vlees de komende decennia
eerder zal toenemen dan afnemen.
Geen wonder dus dat veel startups en voedingsbedrijven
inzetten op vervangers van vlees, vis en zuivel die
zoveel mogelijk lijken op ‘the real thing’ en eenvoudig
inpasbaar zijn in het bestaande (of geambieerde)
voedingspatroon (Route 1). Deze markt van vlees-,
vis en zuivelvervangers is in korte tijd enorm
gegroeid en lijkt ook de drempel naar brede(re)
consumentenacceptatie met succes te hebben genomen.
Tegelijkertijd zijn er bedrijven die nog een stap verder
gaan en de ambitie hebben om ‘echt’ vlees, ‘echte’ vis
of ‘echte’ melk te produceren, maar dan zonder dat
daarvoor dieren nodig zijn (Route 2). Hoewel technisch
vele malen ingewikkelder (en dus kostbaarder) dan
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de productie van vlees-, vis- en zuivelvervangers heeft
deze route het grote voordeel dat het eindproduct niet
‘lijkt’ op wat de consument kent, maar het gewoon
‘is’. Gesteld natuurlijk dat diezelfde consument er
geen emotionele bezwaren tegen heeft dat zijn steak of
sashimi uit een bioreactor komt.
Bij beide marsroutes is sprake van enorme
ontwikkelingen en grote interesse van investeerders.
Ook lijkt het erop dat er niet één route de beste kaarten
heeft – waarschijnlijk zullen beide routes nieuwe
technologische doorbraken kennen in de komende
decennia, en in enige vorm een bijdrage gaan leveren
aan ons toekomstig voedingspatroon. Want ook al is de
wereldwijde vlees-, vis- en zuivelconsumptie nu nog
steeds stijgende: het tijdperk van de vanzelfsprekendheid
daarvan lijkt toch echt op zijn eind te lopen.

ROUTE 1
DE VERVANGERS
De dominante sector in de eiwittransitie is zonder twijfel
die van de producenten van vlees-, vis- en zuivelvervangers
op basis van (onder meer) soja, erwten, peulvruchten,
lupine en zaden. Een paar jaar geleden nog een niche,
nu booming. Grote internationale spelers zijn vooral
de hamburgerfabrikanten Impossible Foods en Beyond
Meat, leverancier van onder meer McDonald's. Maar ook
Alpro (soja-, kokos- en havermelk) en Vivera (Quorn)
zijn uitgegroeid tot producenten van formaat. In totaal
zijn er nog ruim 45 andere bedrijven die vlees- en
zuivelproducten maken van planten, die samen in de
afgelopen tien jaar 2,3 miljard dollar ophaalden bij
investeerders (bron: PitchBook). Een daarvan is de
Israëlische vegavleesmaker Redefine Meat, die inmiddels in
het Brabantse Best bezig is een vleesfabriek om te bouwen
tot een fabriek voor plantaardig vlees. Het bedrijf zal er
vanaf 2022 vlees 3D-printen voor de consumentenmarkten
in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Vooralsnog
is Redefine Meat het enige bedrijf in de wereld dat
plantaardig vlees 3D-print. Het gebruikt daarvoor soja,
erwten en kikkererwten. De milieubelasting is volgens de
producent zo’n 95 procent lager dan die van echt vlees,
terwijl chefs – waaronder Ron Blaauw – zeer te spreken
zijn over de smaak en textuur.
Opvallend is ook dat gevestigde partijen als Nestlé
en Unilever in toenemende mate actief zijn in deze
markt. Zo werd eind 2018 de innovatieve, maar qua
schaalgrootte nog zeer bescheiden Nederlandse producent
De Vegetarische Slager overgenomen door Unilever. Ook
branchegenoot Nestlé heeft inmiddels een hele range van
producten op plantaardige basis, waaronder creamers op
basis van amandelen, kokosnoot en haver, zuivelvrij ijs en
vleesvervangers.

Zoeken de meeste producenten hun heil nog bij ‘klassieke’
plantaardige eiwitbronnen (soja, bonen), inmiddels is er
een heel nieuwe generatie alternatieven in opkomst. Zo
maakt het Bredase bedrijf The Protein Brewery een eiwit
genaamd Fermotein door fermentatie van suikerbieten,
aardappelen en maïs met een schimmel. De onderneming
van microbioloog Wim de Laat haalde recentelijk nog 22
miljoen euro op bij investeerders voor de bouw van een
demofabriek. Nestlé heeft zich in samenwerking met het
Nederlandse Corbion inmiddels gestort op het ontwikkelen
van een nieuwe generatie eiwitvervangers uit microalgen
zoals Chlorella en Arthrospira, en ‘vegan’ eierpoeder wordt
inmiddels succesvol gemaakt van algan: een ingrediënt
dat wordt gewonnen uit zeewier. Het kan nog gekker:
vorig jaar opende in Raalte een proeffabriek van Rubisco
Foods (voorheen ABC Kroos) waar hoogwaardig eiwit uit
eendenkroos (ook wel waterlinzen) wordt gewonnen.
Eveneens een enorme belofte: eiwitten uit insecten.
Het Nederlandse Protix opende twee jaar geleden een
productiefaciliteit voor insecten-eiwit in Bergen op Zoom.
Insecten-eiwit wordt niet rechtstreeks gebruikt voor
voedingsmiddelen voor mensen, maar voor de productie
van duurzaam vee- en visvoer. Zo wordt volgens Kees
Aarts, oprichter en CEO van Protix, in de Brabantse
fabriek inmiddels voldoende eiwit geproduceerd om
vijf miljoen zalmen van voedsel te voorzien. Ook de
Franse insectenkweker Ÿnsect heeft aangekondigd een
volledig geautomatiseerde fabriek te willen bouwen voor
het kweken van meeltorren en meelwormen, met een
geplande productie van 200.000 ton eiwitten per jaar.
Volgens het bedrijf hoeft daarmee 800.000 ton vis niet
gebruikt te worden als voeding voor andere kweekvissen,
zoals zalm.
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‘S TERRENCHEFS DURVEN ONS NIEUWE VLEES
OP DE KAART TE ZETTEN’
“Toen ik de founder van Redefine Meat, Eshchar Ben-Shitrit, voor het eerst ontmoette op een conferentie in
Wageningen was ik nog een tikje sceptisch. Vlees printen in een 3D-printer? Dat klonk toch wel heel erg als
science fiction... Uiteindelijk ben ik toegetreden tot de Advisory Board van Redefine Meat, en nu help ik het
bedrijf naar een volgende fase. Van de 140 medewerkers werken er op dit moment zo’n 70 op de R&Dafdeling. We onderscheiden daar drie pijlers: een groep die zich bezighoudt met de technologieontwikkeling,
in ons geval een combinatie van 3D-printing, AI en machine learning. In dit team zitten hard- en software
developers, AI-specialisten en food technology specialisten. We zoeken heel bewust naar technologieën die
schaalbaar zijn en die een groot efficiency-potentieel hebben. Een tweede team zit op de science-kant. Zij doen
onderzoek naar nieuwe bronnen van proteïne en naar mogelijkheden die lokaal te verbouwen, maar ook naar
de procestechnologische kant van het verhaal. Het Culinary Art team tot slot werkt samen met chefs, slagers en
andere vleesexperts om de culinaire beleving te optimaliseren. Want het doel is om tot een product te komen dat
echt impact gaat maken en hard core vleesliefhebbers laat switchen van gewoon vlees naar plantaardig vlees –
ofwel ‘nieuw vlees’, zoals wij het noemen.
We zijn nu zover dat we echt begrijpen hoe vlees is samengesteld en kunnen de ‘vleeservaring’ culinair in
alle opzichten namaken. We printen ‘spiermassa’, ‘bloed’ en ‘vet’ op plantaardige basis op voxel-niveau (het
driedimensionale equivalent van een pixel en het kleinste te onderscheiden element van een 3D-object – red.),
en kunnen daarmee de complexe structuur van ieder type vlees nabootsen. Dat is een cruciaal verschil met de
huidige techniek van extruderen (het door een matrijs persen van vervormbaar materiaal – red.), want daarmee
kun je alleen homogene producten maken zoals een hamburger, een gehaktbal of een kipfilet. Wij kunnen ook
een ‘whole cut’ produceren, en daarmee zijn we nu nog de enige in de markt. We hebben net onze eerste
demonstraties achter de rug bij Michelin sterrenchefs in Londen, Berlijn en andere steden en de feedback is zeer
positief. Chefs vinden het spectaculair en sommigen hebben aangegeven het zelfs op de eigen kaart te durven
zetten. En dat gaat het verschil maken.
De mondiale markt voor ‘plant-based meat’ bedraagt momenteel een kleine 7 miljard dollar per jaar, ten
opzichte van een markt voor natuurlijk vlees van wel 1,4 biljard dollar. Dus er is nog een enorme potentie en
we staan nog maar aan het begin van een lange weg. Analisten voorzien een marktgroei in de komende tien
jaar naar wel 140 miljard dollar. Dat lijkt enorm, maar aan de andere kant: tien procent van de vleesmarkt
vervangen in tien jaar tijd is helemaal geen wild idee. Ik heb in mijn carrière gezien dat schaal heel veel kan
doen met het verlagen van je kostprijzen. Dus we zijn heel optimistisch wat er met prijs gaat gebeuren als we
echt naar een industriële schaal gaan en serieus in het merk kunnen gaan investeren. We zijn ervan overtuigd
dat dit in de komende jaren heel groot gaat worden.”
EDWIN BARK, CEO REDEFINE MEAT
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ROUTE 2
DE KOPIISTEN
Alternatief voor vlees-, vis- en zuivelvervangers zijn
vlees, vis en zuivel op basis van gekweekte cellen. Vooral
kweekvlees (‘clean meat’) krijgt veel media-aandacht,
niet in het minst omdat er inmiddels astronomische
bedragen in omgaan. Zo haalde het Nederlandse Mosa
Meat afgelopen jaar 85 miljoen dollar op met een nieuwe
investeringsronde om de huidige proefproductiefaciliteit
in Maastricht uit te breiden en een productielijn op
industriële schaal te ontwikkelen. Branchegenoot Meatable
uit Delft kon 47 miljoen dollar aan investeringsgeld
bijschrijven voor het produceren van gecultiveerd varkensen rundvlees.
En deze Nederlandse spelers zijn allang niet meer de enige.
Met name in de Verenigde Staten zijn tal van bedrijven
bezig met de heilige graal: vlees, vis en zuivel (melk)
uit het lab. De Californische producenten Finless Food
en BlueNalu zijn beide actief in de kweek van visweefsel
uit cellen, en het bedrijf Perfect Day slaagde erin om
kunstmatig wei-eiwit te maken, dat onder andere dient als
grondstof voor ijs. Startup New Culture produceerde een
mozzarella uit het lab die volgens berichten niet van echt
te onderscheiden is.

Overigens is melk maken uit gras een oude droom van
zuiveltechnologen die dankzij nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van biotechnologie, genetische modificatie
en precisiefermentatie niet langer een droom hoeft te
blijven. Dat zegt althans Will van den Tweel, voormalig
innovatiemanager bij DSM en inmiddels projectdirecteur
Research & Development bij Those Vegan Cowboys. Deze
Nederlandse startup is opgericht door Jaap Korteweg en
Niko Koffeman van (voorheen) De Vegetarische Slager.
Those Vegan Cowboys wil caseïne gaan produceren, het
voornaamste eiwitbestanddeel van melk (melk bestaat voor
90 procent uit water en bevat 3,3 procent eiwit, waarvan
80 procent caseïne is). Het proces waarmee dat moet
gebeuren is microbiële fermentatie. Simpel voorgesteld:
het gen van een koe wordt in een micro-organisme
gebracht zoals een gist of een schimmel. De schimmel
‘leest’ het dna van de koe en wordt aldus geprogrammeerd
om eiwit te produceren. De schimmelcultuur wordt in
een bioreactor gevoed met gras dat het via fermentatie
omzet in eiwit. De keuze voor caseïne is niet voor niets:
het uiteindelijke doel van Those Vegan Cowboys is kaas
maken uit gras.
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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 nadrukkelijk in te zetten op verdere
verbetering van de strategie, digitalisering en duurzaamheid wordt
ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd. Als actieve en
betrokken aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd
om met de onderneming de volgende ontwikkelingsfase te bereiken. 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.
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NPM heeft op dit moment belangen in 25 ondernemingen waarin zij
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Al sinds 1900 maakt Kwekkeboom de lekkerste hapjes. Altijd met liefde voor smaak
en kwaliteit. Dat doen we met de beste ingrediënten, unieke bereidingswijze en ons
vakmanschap. Na jarenlang proberen, proeven en testen, presenteren we nu met trots:
Krokante ovenhapjes. En dat is knap krokant, van Kwekkeboom.
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toe richt NPM Capital haar investeringspijlen in toenemende mate op de
volgende thema’s: Future of Energy, Everything is Digital, Feeding the
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Knap Krokant van Kwekkeboom.
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verschillende sectoren, van maakindustrie, voedingsindustrie en offshore
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desgewenst groeikapitaal verstrekt. De ondernemingen zijn actief in
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INNOVATIE

SHV
De aandelen van het familiebedrijf SHV zijn in privébezit. SHV streeft een
sterke positie na in een aantal operationele activiteiten en in bepaalde
NPM Capital N.V. - Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam - npm-capital.com
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investeringsactiviteiten. SHV investeert met een lange - termijnvisie, wil

Afstand
nemen

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 langetermijn
visie, 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

Colofon

100%

Papier gemaakt van
gerecycled materiaal

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 69 landen,
verdeeld over alle continenten. Er werken meer dan 55.000 mensen bij SHV.
De groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie (SHV Energy),

NPM Capital N.V.
Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam
Nederland

de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport
(Mammoet), industriële dienstverlening (ERIKS), diervoeding en visvoer
(Nutreco) en Testen, Inspectie en Certificering (Kiwa). 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
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bedrijven in de Benelux (NPM Capital).
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