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Voorwoord 
 
 
 

Van idee naar onderneming 
 

Innovatie en ondernemerschap zijn de motor van de economie. Hoe zorgen we ervoor dat er in 
Nederland meer kennisintensieve ondernemers komen en dat ons land weer bruist van de ideeën?  
 
Waarom ondernemen ondernemers? Waar lopen zij tegenaan bij het ondernemen en innoveren? Hoe 
ziet de praktijk van de innoverende ondernemer eruit? Dat waren een aantal van de vragen die het 
ministerie van Economische Zaken aan Nederland Kennisland stelde. De bedoeling was te komen tot 
een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk. Zo kon onder meer worden bekeken of het 
innovatiebeleid de beoogde uitwerking had. 
 
We zijn in de zomer van 2003 gaan praten met ondernemers door heel Nederland, van beginnende en 
gevestigde, kleine en grote kennisintensieve bedrijven uit verschillende sectoren. En inspirerend was 
het, van “lucht verkopen”, een landkaart van genetisch materiaal tot een auto op waterstof. In ons land 
zijn tal van innovatieve bedrijven die zich ook internationaal onderscheiden. 
 
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, zeker voor startende ondernemingen is geen dag hetzelfde. We 
hebben onlangs weer contact met de ondernemers en innovatoren gezocht om te horen hoe hen het 
afgelopen jaar is vergaan. In deze publicatie zijn de interviews van vorig jaar, aangevuld met de 
belangrijkste ontwikkelingen in 2004, samengebracht in zes innovatieverhalen. 
 
Wij hopen dat zij ook jullie inspireren, zodat Nederland inderdaad een land wordt dat bruist van ideeën 
en ondernemerschap. 
 
Frans Nauta 
Kim van den Berg 
 
Stichting Nederland Kennisland 

Innovat ieverhalen 
1



 
 
 
 

 
 
 
 

Demcon 
 
 

Interview met Dennis Schipper 
 
 
Demcon is in 1993 opgericht door drie studenten van de Universiteit Twente, 
waaronder Dennis Schipper. Het ingenieursbureau specialiseert zich in de 
ontwikkeling van mechatronische test- en kwalificatieapparatuur, industriële 
producten en professionele en consumenten producten. Er werken 45 mensen bij 
Demcon, waarvan het merendeel HBO of universitair is geschoold. Zij ontwikkelen 
hoogstaande producten voor onder andere ASML, Philips, Thales en Unilever. 
Daarnaast worden voor eigen rekening enkele innovatieve producten ontwikkeld en 
op de markt gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit de betreffende 
branches of als spin-off in een nieuwe dochteronderneming, zoals Art Innovation en 
Magic Sports International.  
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Uitvinden in de mechatronica 
 
 
Het onverwachte ondernemerschap 

Mechatronica
Mechatronica is het slim combineren van 
vakgebieden als mechanica, elektronica en 
software. De optelsom hiervan biedt 
oplossingen voor industriële productie, 
variërend van bijvoorbeeld miniaturisering tot 
kostprijsreductie. Mechatronische ontwerpen 
vormen de grondslag voor producten zoals de 
cd-speler en het ABS-remsysteem. Het is een 
essentiële (multi-)discipline voor hightech 
productontwikkeling. 

Het was niet vanzelfsprekend dat Dennis 
Schipper (40) ondernemer zou worden. 
Schipper: “Mijn ouders verbazen zich nog 
steeds, mijn vader heeft 42 jaar bij Philips 
gewerkt.” Hij begon zijn carrière in de 
mechatronica als AIO bij het toen kersverse 
Mechatronica Research Centrum Twente 
(MRCT). Dit instituut werd eind jaren tachtig 
opgericht met als doel de ontwikkeling van de 
mechatronica in Nederland te stimuleren. 
Twee hoogleraren gingen enthousiast aan de 
slag en zetten een aantal promovendi aan het 
werk. Een van de opdrachten was een mobiele 
robot te ontwikkelen om de potentie van de 
mechatronica te demonstreren. Dennis 
Schipper was een van de aio’s die aan de 
robot werkte en daarmee was zijn keuze voor 
de mechatronica gemaakt. 

“Als technostarter 
kun je je volgens mij 

het best laten 
adviseren door  

mensen die tien jaar 
geleden zelf 

technostarter zijn 
geweest.” 

De beslissing om ondernemer te worden liet 
nog even op zich wachten. Schipper: “Ik denk 
wel dat je als ondernemer wordt geboren. 
Maar de beslissing het lot op die manier in 
eigen hand te nemen is bij mij pas later 
gekomen. Dit gebeurt aan de universiteit door 
de projecten die je doet en 
door te zien hoe je dingen 
naar je hand kunt zetten. 
Want de begeleiding is 
natuurlijk verschrikkelijk 
slecht,” zegt hij met een 
glimlach. “Als je als aio de 
eindstreep wilt halen moet je 
beschikken over een behoor-
lijke dosis creativiteit en 
doorzettingsvermogen.”  
 
De startende ondernemer 
Innovatie is de kerncompetentie van Demcon. 
Het bedrijf ontwikkelt hoogstaande 
mechatronische producten en diensten voor 
een redelijk vaste groep klanten. Tachtig tot 
negentig procent van de tijd wordt besteed aan 
deze 'normale' bedrijfsvoering. Demcon is 
sinds de oprichting uitgegroeid tot een 
gezonde onderneming. De beginperiode, 
waarin Schipper naarstig op zoek was naar 
klanten, ligt al een tijd achter hem. 
 
Tijdens de start van het bedrijf, die zoals elk 
begin moeilijk was, kreeg hij van verschillende 
kanten hulp. Demcon heeft veel gehad aan de 
TOP-regeling van de UT (TOP staat voor 
Tijdelijke Ondernemers Plaats). Deze regeling 
biedt startende ondernemingen gratis 
bedrijfsruimte en goedkope voorzieningen. 
Bovendien geeft het een zekere status om 
gevestigd te zijn op de universiteit en geeft het 

toegang tot een netwerk waaruit klanten 
kunnen voortkomen. “Het er rondlopen en 
gebruik maken van de contacten die je hebt 
helpt flink,” aldus Schipper. Maar helemaal 
passend was de door de UT geleverde dienst 
niet. Schipper kreeg door de TOP-commissie 
een bedrijfsmentor toegewezen die niet 
begreep wat zijn probleem was. De mentor 
was vooral gericht op management 
informatiestructuren terwijl Schipper vooral 
klanten nodig had. Schipper: “Als technostarter 
kun je je volgens mij het best laten adviseren 
door mensen die tien jaar geleden zelf 

technostarter zijn geweest.” 
Technostarters hebben het volgens 
hem op het moment niet makkelijk. 
De financiering wordt steeds 
moeilijker: ‘Seed capital’, geld voor 
projecten met een zeer hoog risico, is 
vrijwel niet meer te krijgen, met 
uitzondering van informele inves-
teerders. Schipper: “Wat me in 1998 
met Art Innovation wel lukte, zou nu 
niet meer mogelijk zijn.” Volgens de 

ondernemer is het geen slechte zaak als het 
ministerie van Economische Zaken zich actief 
gaat bemoeien met technostarters, want er is 
in zijn ogen duidelijk sprake van marktfalen. 
“Private partijen zijn nauwelijks in staat om op 
een succesvolle manier incubators op te 
zetten. Het is ze te risicovol en er moet op te 
korte termijn rendement gehaald worden. Er is 
commitment voor een langere termijn nodig.” 
Ook Syntens was in de startfase een bron van 
support voor Demcon. Dit innovatienetwerk 
voor ondernemers verschafte het bedrijf een 
aantal kleine opdrachten in de vorm van twee 
tot drie daagse adviesklussen voor andere 
ondernemers. Dit leverde soms klanten op en 
in ieder geval weer een paar duizend euro, wat 
voor een startende ondernemer veel geld is. 
Minder positief is Schipper over de inbreng van 
de Kamer van Koophandel: “Aan de KvK heb 
ik als startende ondernemer, met alle respect, 
niet veel gehad.” 
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Geld voor innovatie 
De afhankelijkheid van kleine klussen en de 
bijbehorende geldbedragen behoort tot de 
verleden tijd. Maar naast de normale 
bedrijfsvoering, staat Schipper niet stil. Tien tot 
twintig procent van de tijd is hij binnen Demcon 
bezig met nieuwe ideeën en innovatieve 
producten voor verschillende markten. Zo heeft 
Demcon een speciaal laserapparaat 
ontwikkeld om schilderijen schoon te maken 
(Art Innovation). Een ander bedrijf, Magic 
Sports International, maakt een tennis-
trainingsmachine die onder andere de 
tennisbal laat zweven op een luchtstroom, 
zodat de tennisser zijn slagen kan oefenen. De 
tennisser Jacco Eltinck is daar onder andere 
bij betrokken. Ideeën voor dit soort innovatieve 
producten zijn er genoeg. Om ze echt uit te 
voeren is er geld nodig en daarvoor heeft 
Demcon verschillende bronnen. 
 “Netwerken zijn een 

cruciaal element van 
innovatie.” 

Een deel komt uit innovatie-
fondsen die door de overheid zijn 
ingesteld. Zo is er een regionaal 
innovatiefonds in Twente wat 
gevoed wordt vanuit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds is 
laagdrempelig en het gaat om relatief kleine 
bedragen (maximaal 100.000 euro). “Er is 
relatief weinig competitie tussen aanvragers en 
je doet zaken met mensen die je heel goed 
kent. Reputatie is een belangrijke factor, het 
gaat op een plezierige manier.” 
Een regeling die erg geholpen heeft in de 
startperiode was de MiToe-regeling uit het 
begin van de jaren negentig. De regeling was 
bedoeld om het gebruik van micro-elektronica 
(CME) te stimuleren. Schipper: “Wij haalden 
klanten over de streep doordat we subsidie 
meenamen. We regelden dat voor die klanten 
bij het Centrum voor Micro Electronica (CME). 
Daar zaten elektronicamensen die verstand 
van zaken hadden en dat werkte heel prettig.” 
 
Daarnaast zijn er een aantal nationale 
regelingen waar Demcon gebruik van maakt 
en die beheerd worden door Senter. De 
bedragen kunnen oplopen tot meer dan een 
miljoen euro, maar de drempel ligt een stuk 
hoger. Zo bestaat er voor het instrument 
Technologische Samenwerking (TS) een grote 
onderlinge concurrentie. De kans dat een 
voorstel wordt gehonoreerd schat Schipper op 
zo’n twintig procent. Schipper: “Het is jammer 
dat goede voorstellen niet altijd worden 
gehonoreerd. Wanneer goede projecten altijd 
worden gefinancierd, zou dat een enorme 
stimulans zijn. Je bent dan af van het 
loterijgevoel en dan zou ik er makkelijk twee 
keer zoveel tijd insteken. Kwaliteit zou leidend 
moeten zijn.” Een andere regeling van Senter 
die Schipper noemt zijn de Innovatiegerichte 

Onderzoeksprogramma’s (IOP).  Binnen een 
IOP voeren kennisinstellingen onderzoeks-
projecten uit die aansluiten bij de lange termijn 
behoeften van het bedrijfsleven. Het MKB 
heeft daarbij volgens Schipper te weinig 
invloed om de inhoud en de kwaliteit van de 
output te sturen, omdat het geld naar de 
universiteit gaat. Bovendien is hij het niet altijd 
eens met de besteding van middelen: “Ik zie 
vaak dat IOP-geld wordt ingezet voor 
technologische ontwikkeling waarvan ik me 
afvraag of het thuishoort aan een universiteit. 
Dan heb ik er weer een vervalste concurrent 
bij.” 
Tenslotte zijn er Europese regelingen voor 
innovatie, zoals het 5e en 6e Kaderprogramma. 
Schipper raadt MKB’ers de gang naar Brussel 
niet aan. “Dat wordt alleen maar lastiger met 
de jaren. Het is zo onoverzichtelijk. Het is mij 
als MKB'er niet duidelijk wat de mogelijkheden 

zijn voor deelname aan 
onderzoeksprojecten. Bovendien 
kost het heel veel tijd om een 
voorstel in te dienen." 
 

Naast de overheidsregelingen voor innovatie 
worden de innovatieve projecten van Demcon 
vaak (mede) gefinancierd met geld uit de 
markt. Het gaat dan vooral om de zogenaamde 
‘business angels’. Dat zijn rijke, succesvolle 
ondernemers die een deel van hun kapitaal 
inzetten om nieuwe ondernemers op gang te 
helpen. Recent heeft Demcon geïnvesteerd in 
een bedrijf dat actief is op het gebied van 
'metal injection moulding', onder andere met 
hulp van een private investeerder. Schipper 
heeft wisselende ervaringen met deze 
geldschieters. “Over het algemeen bestaan er 
twee soorten business angels: 60-Plussers die 
het gewoon leuk vinden en die je nooit meer 
dan 100.000 euro moet vragen. Zij zitten er 
niet in met een hoge winstverwachting. Maar je 
hebt er ook tussen zitten die voor een deel als 
adviseur willen worden ingehuurd. Zij hebben 
vaak de neiging om op de stoel van de 
ondernemer te gaan zitten, of in de Raad van 
Commissarissen. Aandeelhouders kunnen 
beter geen commissaris zijn.” 
 
Samenwerking binnen hechte netwerken 
Netwerken zijn een cruciaal element van 
innovatie. Partners brengen hun verschillende 
vaardigheden en kennis in waardoor het 
mogelijk wordt om nieuwe producten en 
diensten te ontwikkelen. Veel van de 
overheidsregelingen stimuleren netwerk-
vorming. De belangrijkste reden voor Demcon 
om te participeren in netwerken is om nieuwe 
initiatieven te kunnen financieren. "De 
samenwerking met andere partijen die nodig is 
om innovatieve producten te kunnen 
ontwikkelen ga je sowieso aan. Je gaat niet 
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samenwerken om de subsidie. Maar 
samenwerking is nogal een bevlogen woord 
geworden. Vaak gaat het gewoon om een 
uitbesteding. De partner levert de ontbrekende 
kennis of diensten die we nodig hebben voor 
de ontwikkeling van het product. Voor echte 
samenwerking moeten de verschillende 
partijen hetzelfde doel hebben en dat is lang 
niet altijd zo."  

“Hoe meer innovatieve 
bedrijven, hoe meer 
werk voor iedereen.” 

Demcon participeert in diverse netwerken 
waaronder de Stichting Mechatronica Valley 
Twente, opgericht in 2001. Doelstellingen van 
de stichting liggen op het terrein van het 
stimuleren van het mechatronicaondewijs en –
werkveld. In eerste instantie is de stichging 
opgericht om de leerstoel Mechatronisch 
Ontwerpen van professor Rien Koster te 
behouden. Toen bleek dat de UT de leerstoel 
niet kon voortzetten bundelde enkele Twentse 
hightech bedrijven op initiatief van Dennis 
Schipper hun krachten in deze stichting om de 
leerstoel veilig te stellen. Inmiddels is Rien 
Koster opgevolgd door Herman 
Soemers van Philips CFT. 
 
Het regionale netwerk speelt in 
Twente een belangrijke rol en 
Demcon zit er middenin. De 
vraag is echter hoe je een dergelijk netwerk 
scherp houdt. “Twente heeft het dichtst 
netwerkende netwerk van Europa, het is een 
eiland. Dat is mede het gevolg van het type 
regelingen. Als je geld uit bijvoorbeeld de 
EFRO-pot wilt krijgen, moet je minstens vijf 
bedrijven bij elkaar brengen, wat tot een soort 
netwerk-multiplier leidt.” Volgens Schipper is er 
sprake van een grote overlap tussen de 
verschillende netwerken. Een betere 
aansturing en afstemming lijkt op zijn plaats: 
“Het zijn deels concurrerende winkeltjes. 
Uiteindelijk gaat toch iedereen voor z’n eigen 
agenda, ook de beheerders van de 
regelingen.” Het kan volgens Schipper geen 
kwaad als de regionale overheid wat harder 
zou selecteren op het gebied van 
netwerksubsidies. “Het belangrijkste is dat 
ondernemingen binnen een bepaalde regio 
daadwerkelijk worden geholpen. Dat het geld 
echt wordt gericht op een paar speerpunten. 
Daar heeft iedereen de mond wel van vol, 
maar het gebeurt nog niet genoeg.” Een ander 
punt van kritiek is de overvloed aan 
consultants. “Ik zie te vaak te veel consultants 
die niet worden afgerekend op resultaten. Dat 
stoort me wel eens ja”.  
 

Samenwerking met kennisinstellingen 
Afkomstig uit de universitaire wereld  heeft 
Schipper veel ervaring met de samenwerking 
met universiteiten. Universiteiten hebben 
volgens hem steeds meer oog voor het 
rendement op projecten. “Ik merk een 
verscherping bij de UT, de universiteit heeft 
inmiddels vier zakelijke directeuren. Maar 
omgekeerd kun je ook eisen stellen, over het 
algemeen zijn het plezierige gesprekken.” Hij 
ziet echter een gevaar dat er teveel geld naar 
de universiteiten stroomt en hij kent een aantal 
negatieve voorbeelden van projecten die door 
de UT met name zijn gestart om 
subsidieredenen, waarmee vooral computers, 
printers en aio’s worden gefinancierd. Over het 
algemeen zijn kennisintensieve technostarters 
volgens Schipper prima in staat om zelf de 
benodigde kennis op te halen bij de 
universiteit. “Rondom de universiteiten hangt 
een wolk van technostarters die nieuwe 
producten en diensten ontwikkelt. Die wolk 

vormt maximaal tien procent van 
de ondernemingen in een regio. 
De overige negentig procent 
haalt de kennis op bij die ‘wolk’ 
van kleine bedrijfjes in de vorm 
van concrete producten en 

diensten. Ze hebben vaak ook geen behoefte 
aan direct contact met universiteit, simpelweg 
omdat ze meer in de toepassing en minder in 
de achterliggende kennis zijn geinteresseerd.” 
 
Een instelling als TNO zoekt Schipper zelf niet 
op om mee samen te werken, hij ziet deze 
partij voornamelijk als concurrent: “TNO is 
gewoon een commerciële organisatie die wij 
vaak tegenkomen als concurrent en soms 
zitten we samen in projecten. Er treedt wel 
eens wat oneerlijke concurrentie op door de 
subsidies die TNO ontvangt. Daarnaast heb je 
TNO nodig voor certificering en daar zit een 
erg hoog prijskaartje aan met tarieven van 200 
tot 250 euro per uur.”  

 
Meer technostarters? 
Schipper is na tien jaar ondernemerschap nog 
steeds erg enthousiast. "Ondernemen is leuk 
en ook met de overheid praten is leuk, 
ondanks dat het soms wat veel tijd kost." Hij 
zou graag meer bedrijven als Demcon in de 
regio zien, om mee te concurreren of om mee 
samen te werken. "Hoe meer innovatieve 
bedrijven hier zitten, hoe interessanter de regio 
wordt. Je hebt een bepaalde kritische massa 
nodig, anders blijven de opdrachtgevers weg. 
Hoe meer innovatieve bedrijven, hoe meer 
werk voor iedereen."
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Hexion  
 

 
Interview met Marinus van Driel en Jacques Smolenaars 

 
“Moving towards a hydrogen economy with advanced solutions from Hexion!” opent 
de website van technostarter Hexion uit Arnhem. Het bedrijf maakt systemen om 
waterstof te produceren. Hexion maakt reactoren waarmee koolstofverbindingen met 
behulp van stoom worden omgezet naar waterstof, de zogenaamde 'fuel processors' 
of 'reformers'. Deze waterstofproductiesystemen zijn eigenlijk een soort ‘raffinaderijen 
in een klein doosje’. Hexion richt zich op tankstations voor 'waterstofauto’s' en op 
lokale waterstofproductiepunten in de vorm van generatoren. Daarnaast is het bedrijf 
actief in de markt voor industriële procesgassen. Hexion is twee jaar geleden 
opgericht en heeft nu veertien mensen in dienst. De directie wordt gevoerd door 
Jacques Smolenaars (Marketing en Sales) en Marinus van Driel (Operations). 
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Op weg naar de waterstofeconomie 
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ook te richten op de bestaande markt voor 
industrieel procesgas. Al met al houden we 
ons voor een groot deel van de tijd bezig met 
productontwikkeling. Dit levert niet direct geld 
op, waardoor we extra financiering nodig 
hebben. Deze halen we uit de verkoop van 
prototypes, onderdelen en uit subsidies. Zeker 
gezien het belang op lange termijn van 
waterstof, is steun van de Nederlandse 
overheid en de EU nodig."  
 
Waterstofinnovatie 
Hoe gaat het innoveren bij Hexion in zijn werk? 
Smolenaars: "We proberen voortdurend de 
productbehoefte in de aanloop naar de 
waterstofeconomie in te schatten. Steeds meer 
bedrijven beginnen langzaam die kant op te 
De waterstofeconomie
Via waterstof kunnen verschillende soorten 
energie, energie uit fossiele brandstoffen, maar 
ook windenergie en zonne-energie, met 
minimaal verlies worden getransporteerd. Het is 
een zeer efficiënte energiedrager. Bovendien 
komen bij een juiste verbranding geen 
schadelijke stoffen vrij, maar alleen water. 
Wanneer fossiele brandstoffen in de toekomst 
schaarser worden, is waterstof een duurzaam 
alternatief. Experts voorzien een 
'waterstofeconomie' die de komende decennia 
zal ontstaan. Een groot deel van de 
energieopslag en het energietransport in de 
maatschappij zal via waterstof gebeuren: de 
verwarming van huizen, de opwekking van 
elektriciteit en het vervoer. Hexion werkt aan de 
realisatie van die toekomst. 
en waterstofgeschiedenis 

“… Gelukkig
wilden  

we allen  
dezelfde  
kant op.” 

molenaars en Van Driel hebben veel ervaring 
et waterstofproductie en brandstofcellen voor 

erschillende markten en producten. De twee 
erkten in 1996 samen bij Gastec, een 
nderneming die onderzoek deed naar 
ardgastechnologieën. Daar hielden 
ij zich onder andere bezig met 
randstofcellen en schreven zij een 
usiness plan voor waterstof-
roductie-eenheden. In 1999 werden 
e waterstofproductieactiviteiten over-
enomen door het Amerikaanse Plug 
ower, een bedrijf dat gedeeltelijk in 
anden is van het megaconcern 
eneral Electric. Jacques Smolenaars en 
arinus van Driel gingen allebei mee. Toen 
lug Power door de instortende Nasdaq-beurs 

n moeilijker vaarwater raakte, koos 
molenaars ervoor de onderneming te 
erlaten. Hij pakte samen met collega Anton 
cholten (Director of Technology) het eerdere 
usiness plan op en werkte het verder uit. 
amen richtten ze Hexion op, waar Scholten 
e reformer ontwikkelde. Later sloot Van Driel 
ich bij hen aan. Smolenaars: "Toen zaten er 
rie mannen aan de teugels. Gelukkig wilden 
e allen dezelfde kant op. Vanaf dat moment 
roeide Hexion gestaag."  

exion is bezig met een 'product voor de 
oekomst'. De markt waar haar producten in 
rote getale afgenomen zouden moeten 
orden: de waterstofeconomie, bestaat nog 
auwelijks. "We zijn heel anders dan andere 
tarters, die een concreet eindproduct op de 
arkt zetten. De waterstofeconomie is nog 

oor een groot deel een toekomstverhaal. De 
ntwikkeling van waterstoftechnologie duurt 

ang. Om die reden hebben we besloten ons 

bewegen en zoeken samenwerking met 
Hexion als leverancier van de reformer. We 
moeten steeds weer iets nieuws verzinnen. 
Zonder nieuwe producten kunnen we geen 
partner zijn voor bedrijven met een 
toekomstvisie op lange termijn. De klant 
verwacht steeds stappen vooruit. Het is 
eigenlijk net als bij de markt voor laptops: je 

moet verschillende generaties van je 
product op de juiste momenten 
vermarkten. Hexion is voortdurend aan 
het balanceren. We willen de 
technologie voorblijven, we moeten 
klanten en geld binnenhalen en 
natuurlijk mensen. Inmiddels hebben 
we een aantal grote klanten 
binnengehaald en zijn we daarvoor de 

eerste prototypes aan het testen. Onze meest 
recente personeelsaanwinst is dan ook een 
drietal test-engineers die dag en nacht de 
ontwikkelde apparaten testen."  
 
Hoewel de onderneming nog maar net is 
begonnen, is het innovatiemodel al duidelijk in 
kaart gebracht. Van Driel: "We werken met 
twee 'platformen' die je kunt beschouwen als 
een soort 'blokkendozen' of als setjes van 
onderdelen voor bijvoorbeeld een motor. 
Hexion ontwikkelt geen compleet nieuwe 
motoren, maar steeds nieuwe onderdelen. Het 
gaat om het ontwikkelen van nieuwe stukken in 
de blokkendoos. Dit is soms lastig bij het 
krijgen van subsidie. Subsidieverstrekkers 
verwachten soms dat je meteen met een 
nieuwe motor komt, maar dat is een veel te 
grote sprong. Innoveren gaat stap voor stap." 
Ondanks de vele innovaties die het bedrijf 
doet, ziet Van Driel niet veel in patenten. "Ik 
geloof niet in die bescherming. Kleine 
bedrijven kunnen toch niet procederen bij een 
eventuele schending door een groot bedrijf. Er 
lopen nu wel drie aanvragen, maar we houden 
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er één achter, want we willen niet dat het 
openbaar wordt. Bovendien hebben we er ook 
niet veel geld voor. Zeker in de EU is het duur 
want je moet voor elk land afzonderlijk een 
hoop kosten betalen. We doen het dan 
bijvoorbeeld alleen in Nederland en Duitsland, 
maar dan begin je niets tegen een grote 
onderneming die de rest van de wereld 
afdekt." 
 
Samen een tankstation en een auto bouwen 

“De juiste mensen bij 
elkaar zetten is een 

kritische succesfactor 
voor innovatie.” 

In de ontwikkeling van nieuwe producten werkt 
Hexion nauw samen met andere partijen. Op 
het moment werkt zij samen met Ballast 
Nedam bij het bouwen van een 
waterstoftankstation. Hexion levert de 
reformer. De afdeling Autotechniek van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
bouwt een soort kartwagen, die gaat rijden op 
de waterstof die uit de tankstations komt. 
Smolenaars: "We weten zelf weinig van auto's 
en het is heel praktisch om met 
het HBO samen te werken. In 
tegenstelling tot aan een 
universiteit weten ze daar 
tenminste het verschil tussen 
een bako en een schroeven-
draaier. De universiteit en het 
MKB liggen vaak te ver uit elkaar. 
Samenwerking is daar alleen handig bij meer 
fundamenteel onderzoek in bijvoorbeeld een 
EU-project."  
Ook is Hexion lid van het door de EU 
opgezette Hydrogen and Fuel Cell Technology 
Platform (HFP), waar adviezen met betrekking 
tot de Europese strategie op technologisch en 
financieel vlak (subsidies) worden 
geformuleerd als leidraad voor de Europese 
Commissie. Smolenaars: "Dat is voor ons heel 
zinvol, want daar wordt veel kennis 
uitgewisseld tussen de voorlopers in de 
industrie, de wetenschap en de politieke 
wereld."  
 
De hobbelige weg naar succes  
De producten van Hexion zijn vernieuwend. 
Wat maakt Hexion succesvol? Van Driel: "Ik 
denk dat het belangrijkste van Hexion de 
combinatie van wetenschappelijke expertises 
is. We hebben hier werktuigbouwers, 
procestechnologen en chemische analytici. We 
innoveren door verschillende mensen bij elkaar 
te zetten, bijvoorbeeld iemand met verstand 
van CV-ketels die samenwerkt met een 
procestechnoloog. De juiste mensen bij elkaar 
zetten is een kritische succesfactor voor 
innovatie. 
Bovendien zijn we gestart met een senior team 
(de gemiddelde leeftijd is 41 jaar) van 
volwaardige ingenieurs met minstens tien jaar 
specifieke ervaring op waterstofproductie-
gebied. Een ander voordeel is dat we nog klein 

zijn en snel kunnen schakelen. Dat is handig in 
dit stadium van marktontwikkeling. En ten 
slotte heeft het geluk ook een handje 
geholpen! Zo heeft een subsidie van Senter 
ons een stevig duwtje in de rug gegeven." 
Hexion heeft niet veel concurrenten. "Er 
springen niet veel bedrijven in deze markt, het 
is een moeilijke technologie. Onze 
concurrenten zijn eigenlijk de grote spelers in 
brandstofcelsystemen, zoals Ballard in 
Canada. Zij ontwikkelen ook reformers, maar 
dan met slechts zeventig procent zuivere 
waterstof, die ze als onderdeel van hun 
systeem gebruiken. Wij zitten niet in deze 
brandstofcellen, maar richten ons alleen op 
reformers. Dat is een duidelijke niche." 
 
Het starten van een onderneming gaat niet 
altijd over rozen. Het evenwicht tussen 
technologieontwikkeling en geld binnenhalen is 
niet makkelijk in stand te houden. Van Driel: 

"Ons grootste probleem is 
voorfinanciering. Voordat we 
een ‘go’ krijgen om bijvoorbeeld 
binnen een subsidieregeling 
aan een project te beginnen, 
zijn we soms 26 weken bezig 
met de aanvraag. En als we 

dan beginnen duurt het nog een aantal 
maanden voordat het geld binnenkomt. Dan 
moeten we veel eerst zelf betalen, terwijl we 
dat geld niet hebben. We lossen dat op met 
achtergestelde leningen, tweede hypotheken, 
etc., maar dat is natuurlijk niet ideaal. Helaas 
zijn banken niet snel bereid dit geld te lenen. 
Een ander probleem is de co-financiering bij 
dezelfde subsidieregelingen. We moeten laten 
zien dat we het geld voor het deel dat we zelf 
financieren op de bank hebben. Terwijl we het 
juist willen gebruiken. We hebben geen ruimte 
om geld op de bank te houden. Daardoor 
zullen veel technostarters niet eens beginnen. 
Deze knelpunten zijn overigens generiek voor 
starters, ze spelen niet alleen bij subsidies." 
De grote hoeveelheid administratie is voor 
Hexion sowieso een knelpunt bij  sommige 
subsidies. "We hebben daarom zelf bijna geen 
voorstellen gedaan voor internationale 
projecten, maar doen bijvoorbeeld met 
universiteiten mee. Nadeel daarvan is alleen 
dat wanneer universiteiten het voorstel 
schrijven, zij ook achter het stuur zitten. Wat 
volgens mij een goede oplossing zou zijn is als 
de overheid bedrijven geld voor 
onderzoeksprojecten zou geven, met de 
verplichting daarvan een deel aan de 
universiteit of aan bijvoorbeeld TNO te geven. 
Op die manier kan de ondernemer gerichter 
sturen en optimaal gebruik maken van de 
bestaande kennisinfrastructuur. Er moet meer 
geld naar het MKB, het MKB moet meer achter 
het stuur zitten. Tijdens een EU-
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informatiesessie hoorde ik dat tachtig procent 
van de innovatie uit het MKB komt, terwijl 
slechts vijftien procent van de subsidie 
daarheen gaat. Universiteiten zouden soms 
ook meer gebruik kunnen maken van kennis 
vanuit het MKB voor de definitie van hun 
onderzoeksprogramma’s." 
 
Subsidies houden de spaarpot in stand 

“Ondernemers 
moeten zich 

mogen 
focussen 

op het 
ondernemen.”

Hexion maakt wel dankbaar gebruik van de 
broodnodige subsidies. Smolenaars: "Zonder 
subsidies is de spaarpot om nieuwe producten 
te ontwikkelen sneller leeg. Het project van 
Senter waarin wij een grote waterstofproductie-
eenheid ontwikkelen is erg belangrijk voor 
ons." De enige specifieke regeling van Senter 
waar Hexion veel gebruik van maakt is 
Energiebesparing door Innovatie (EDI). Van 
Driel: "De regeling is begrijpelijk en de mensen 
zijn eenvoudig aanspreekbaar. Bovendien is 
dit één van de weinige regelingen die toestaat 
dat je een apparaat ontwikkelt. 
Nadeel van de regeling is dat de 
ontwikkeling directe 
energiebesparing moet opleveren, 
terwijl dat soms in een later stadium 
van ontwikkeling pas komt. 
Duurzaamheid is niet onze eerste 
doelstelling." De regeling 
Technologische Samenwerking, die 
van toepassing zou kunnen zijn op de 
samenwerking met Ballast Nedam, zou wel 
mogelijkheden kunnen bieden, maar wordt in 
het algemeen gekenmerkt door een lagere 
slagingskans. Over de WBSO-regeling, die de 
loonkosten in onderzoek en ontwikkeling 
omlaag brengt, is Van Driel zeer enthousiast: 
"WBSO is een perfecte regeling, een echte 
startersregeling, die ons enorm helpt. Het geeft 
ons de vrijheid om blokjes technologie te 
ontwikkelen. Ik kan tegen een medewerker 

zeggen: “Ga jij eens honderd uur nadenken 
over dit proces," zonder dat ik daarvoor eerst 
een voorstel hoeft te doen. Eigenlijk de 
belangrijkste regeling die we hebben. Alles 
mag, dat is super voor een starter. Het zou wat 
mij betreft zelfs nog meer een startersregeling 
mogen worden, die bijvoorbeeld na vijf jaar 
stopt." In de nabije toekomst komt er ook geld 
binnen van Europa. Smolenaars: "We hebben 
twaalf aanvragen gedaan, waarvan er vier zijn 
goedgekeurd in het zesde kaderprogramma. 
Waarschijnlijk gaan we in januari beginnen en 
kunnen we vijf jaar vooruit. Gemiddeld zijn er 
25 partijen bij betrokken: universiteiten, 
onderzoekscentra, grote en kleine bedrijven. 
Hexion levert de nieuwe technologie en bouwt 
nieuwe apparaten." 
 
Top drie in de wereld 
De toekomst van Hexion in de 
waterstofeconomie ziet er rooskleurig uit. Van 

Driel: "We hebben er veel vertrouwen 
dat Hexion blijft draaien. De komende 
vijf jaar willen we groeien tot zo'n 
veertig à vijftig man, zonder teveel 
externe financiering. In 2008 willen 
we in onze niche wereldwijd in de top 
drie staan. Maar het kan ook nog veel 
spectaculairder lopen: als er een 
deelmarkt explodeert kan onze 

omvang zo oplopen tot 500 man. Het kan zijn 
dat er spin-offs komen en dan is er meer geld 
nodig." Smolenaars: "Het mooiste zou zijn als 
we ons de komende jaren echt kunnen richten 
op het ondernemen. We willen ons niet bezig 
houden met allerlei regeltjes en vergunningen, 
zoals de ARBO. Het zou mooi zijn als een 
organisatie als Syntens, die ons al goed heeft 
geholpen, zulke dingen uit handen zou kunnen 
nemen. Ondernemers moeten zich mogen 
focussen op het ondernemen."  
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First Result 
 

Interview met Rolf Halie 
 
 
First Result bouwt 'honderd procent werkende' software applicaties. Het bedrijf maakt 
'codegeneratoren' die automatisch software schrijven. Een codegenerator schrijft aan 
de hand van bedrijfskundige en IT-eisen de broncodes voor logistieke en 
administratieve systemen. First Result levert deze applicaties onder andere aan 
bedrijven als IBM. De codegeneratoren kunnen werken met verschillende 
programmeertalen en standaarden en zijn daarom in uiteenlopende omgevingen te 
gebruiken. First Result is bijna tien jaar geleden opgericht door Rolf Halie, CEO. 
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Het begin van een IT-revolutie 
 
 
De superprogrammeur 
First Result is het afgelopen jaar verhuisd van 
Amsterdam naar Eindhoven. Een kantoor met 
drie mensen, merendeels in spijkerbroek. Dit 
groepje mensen kan in een dag een product 
leveren waar normaal honderden 
programmeurs maanden mee bezig zijn. Hoe 
doen ze dat? Met een computer die software 
schrijft. First Result is in 1994 begonnen met 
de ontwikkeling van deze “superprogrammeur” 
en hij werkt. Met behulp van de 
superprogrammeur heeft First Result 
bijvoorbeeld voor fietsenfabrikant Kronan, die 
zijn fietsen online verkoopt, een systeem 
gebouwd dat het hele achterliggende 
administratieve proces regelt. Van 
orderverwerking, transport, voorraadbeheer tot 
facturering: alles is geautomatiseerd en 
precies afgestemd op de behoeften van het 
bedrijf. En dat binnen een dag… 
 
De aanloop naar de uitvinding 

“Ik werd niet 
gehinderd door 
enige kennis.”

Bedrijfskundige Rolf Halie werkte in de jaren 
negentig in de IT-sector en verbaasde zich 
over hoeveel IT-projecten bij bedrijven en 
overheden uiteindelijk tot mislukking gedoemd 
bleken. Hoewel zijn achtergrond niet 
in de IT lag – "Ik werd niet 
gehinderd door enige kennis" – zag 
hij snel een aantal knelpunten in de 
ontwikkeling van systemen. “Bij het 
ontwerpen werd weinig gebruik 
gemaakt van vaste, formele methoden en 
technieken. Je kunt het vergelijken met het 
bouwen van een huis. Daarbij is het belangrijk 
dat je de architectuurtekening kunt lezen: Waar 
zitten de deuren en de ramen? Hoe breed zijn 
ze? Naar welke kant gaan ze open? Hoe zit 
het met het voor-, zij- en achteraanzicht? Hoe 
zit het met draag en spouwmuren, etc. Zo'n 
tekening moet formeel en volledig zijn, zodat 
de aannemer op basis daarvan een huis kan 
bouwen. In de IT worden loodgieters en 
aannemers op pad gestuurd om een huis te 
bouwen op basis van een soort 'sfeertekening', 
die niet formeel en volledig is."  
 
Daar zag Halie een kans: "Tussen de 
formulering van de bedrijfskundige en IT-eisen 
en de bouwers van het systeem moet een 
architect zitten die een duidelijke tekening kan 
maken. En als die tekening duidelijk en 
volledig is, kan die door een computer worden 
gelezen en vervolgens worden omgezet in een 
voor die computer leesbare taal. Met andere 
woorden: de computer maakt door middel van 
codegeneratie een werkend software 

programma." First Result verdiende vanaf het 
begin haar geld met het ontwerpen van 
systemen. Bij de ontwikkeling van de 
codegenerator zocht het bedrijf samenwerking 
met het Centrum voor Wiskunde en 
Informatica (CWI) van de Universiteit van 
Amsterdam. Halie: "Eerst hebben we alle 
onderdelen benoemd, zeg maar de deuren, 
ramen, muren, etc. Daar hebben we 
uiteindelijk een geheel van gemaakt dat we 
hebben ontwikkeld naar een werkend systeem. 
In 1996 hadden we ons product: een 
academisch bewezen methode om applicaties 
te ontwikkelen die doen wat je hebt 
opgeschreven." Maar met het ontwerpen van 
deze slimme methode was First Result er nog 
niet. In de ICT zijn programmeertalen en 
standaards niet eenduidig en veranderen snel. 
Daarmee kon de codegenerator niet omgaan. 
Bovendien kon hij niet inspelen op het reeds 
aanwezige "historisch gegroeide samen-
raapsel" van IT-systemen waarmee vaak 
gewerkt wordt bij grote bedrijven. Met behulp 
van  een subsidie van Senter voor de 
uitbesteding van onderzoek is First Result op 
zoek gegaan naar een omgeving waar ze een 

"meta-generator" kon ontwikkelen. 
Deze meta-generator zorgt ervoor dat 
verandering van programmeer-
standaarden en programmeertalen 
ook in de uiteindelijke codegenerator 
terug te vinden zijn. Als de inzichten 

van een programmeur veranderen in de tijd, 
moet een codegenerator deze ontwikkeling 
kunnen volgen. "De uiteindelijke generator 
bouwt dan een honderd procent werkende 
applicatie die eruit ziet alsof de beste IT-
programmeur van de betreffende organisatie 
hem heeft ontwikkeld en zonder fouten." Een 
superprogrammeur dus.  
 
First Result is geslaagd waar veel bedrijven in 
het verleden gefaald hebben. Wat is de 
verklaring van het succes? Halie: "We zijn bij 
de basis begonnen en hebben niet gekeken 
wat er al was. We werden niet gehinderd door 
enige kennis. Het CWI is heel belangrijk 
geweest. Ik ben ze eigenlijk bij toeval 
tegengekomen en ze begrepen meteen waar ik 
het over had. Met hun hulp konden we terug 
naar de kern van de programmeerkunde, de 
methode en de programmeur. De rest van de 
wereld zat alleen aan de knoppen en haalde 
daar kunstjes mee uit. Wij keken achter de 
knoppen. Het is volgens de Chinese methode 
gegaan: een stap terug, twee stappen vooruit."  
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Revolutie 

“Het is volgens 
de Chinese 

methode 
gegaan: een 
stap terug, 

twee stappen 
vooruit.” 

De uitvinding van First Result betekent een 
revolutie in de systeemontwikkeling. Wat 
programmeurs tot nu handmatig doen, is door 
de meta-generator geautomatiseerd. Halie: 
"Onze codegenerator heeft een "mega-
multiplier-effect". De computer kan in zijn 
eentje iets waar je normaal gesproken 825 
man personeel voor nodig hebt. Hij levert de 
software in één dag, terwijl dat meestal al snel 
een half jaar kost. En het aantal fouten is 
verwaarloosbaar, terwijl software die door 
mensen geschreven wordt vol met fouten zit. 
Helemaal uniek is dat het systeem volledig 
aansluit op wat er al is en bij de specifieke 
behoeften van de organisatie.” Met een 
tekening (de bedrijfskundige en de IT-eisen) en 
een druk op de knop bouwt de computer in een 
dag een applicatie. De computer vervangt dus 
de programmeurs. “We kunnen heel snel 
leveren doordat de analyse en het ontwerp van 
de bedrijfskundige behoeften en de vaststelling 
van de IT vereisten naast elkaar gebeurt." Een 
belangrijk voordeel van de First Result 
methode is dat controle voorwaarts in plaats 
van achteraf plaatsvindt. "Bij 
industriële processen vindt de 
controle in het algemeen gedurende 
het proces plaats. Dan wordt telkens 
gekeken of het product gaat worden 
zoals het bedoeld was. Is de auto 
die blauw moest worden met een 
leren bekleding er inderdaad zo 
uitgekomen? En niet groen met een 
stoffen bekleding? Ik gebruik vaak 
de metafoor van die reclame van de 
Citroën Picasso, waar een robot zijn eigen 
gang gaat en de auto op een eigenwijze 
manier beschildert. Als je in die fabriek verder 
loopt, stel ik me een deur verder een ruimte 
voor, waar 150 programmeurs zitten te 
programmeren, een archaïsch 
handenarbeidproces. Met onze methode 
worden de mensen ook vervangen door 
robots, maar omdat die robot z'n werk in een 
paar seconden doet, kun je altijd direct daarna 
controleren of het product voldoet aan de 
specificatie. Als we terugkomen bij de metafoor 
van huizen bouwen, vindt de afstemming 
tussen architect, afnemer en aannemer altijd 
vooraf en tussentijds plaats en niet pas als het 
huis al gebouwd is. Dat is waarom veel IT-
projecten tot op heden vaak mislukken. Op een 
gegeven moment is het systeem klaar en het 
budget op. Wanneer het product achteraf niet 
blijkt te werken, kan niemand meer bewegen. 
Ik vind dat echt ongelooflijk. Zulke – vaak 
enorme – projecten in het bedrijfsleven en bij 
de overheid horen gewoon niet te mislukken. 
IT-projecten vertonen tegenwoordig nog veel 
overeenkomsten met R&D-processen: we  

gaan wat proberen en hopen dat er iets goeds 
uitkomt." 
 
Maar de First Result-methode betekent niet dat 
programmeurs overbodig worden. Hun werk 
verandert alleen, het wordt creatiever. "De 
creativiteit zit niet in de bouw van de software 
zelf, dat zit in de specificaties aan de voor- en 
de achterkant en het formuleren van de 
bedrijfskundige eisen. Programmeurs gaan wat 
anders doen. Zij gaan bijvoorbeeld kijken hoe 
er omgegaan moet worden met de 
programmeertaal Java. Alleen het echte 
standaardwerk, dat vaak naar India wordt 
verplaatst, wordt overbodig, dat doet de 
computer. Daarnaast blijft de rest van de 
systeemontwikkeling bij de grote bedrijven. Wij 
doen alleen de bouw." 
 
Verkopen is moeilijker dan uitvinden 
Op het moment heeft First Result geen 
concurrenten. Halie: "We lopen ongeveer twee 
jaar voor op de anderen in dit veld." Toch heeft 
het bedrijf geen octrooien aangevraagd voor 
de uitvinding. “Als ik onze technologie vastleg 

in octrooien is de kennis openbaar 
geworden. Daarmee speel ik mijn 
concurrenten in de kaart. Ik wil eerst 
een beetje vaste grond onder de 
voeten hebben op de markt, voordat 
ik anderen de kans geef mee te 
doen.” En dat is nu net het probleem. 
Hoe briljant de uitvinding ook lijkt, het 
is nog niet makkelijk er geld mee te 
verdienen. "Na de uitdaging van de 
ontwikkeling van het product moeten 

we het nu op de markt zetten. Dat is lastig, 
want de technologie is moeilijk, we hebben een 
ingewikkeld verhaal. Daarnaast hebben we te 
maken met veel weerstand. In het verleden zijn 
er veel miskleunen geweest in deze richting 
van systeemontwikkeling. Ook de Nederlandse 
cultuur zit niet mee. Het idee wordt soms 
schamper bekeken: hoe kan het zijn dat zes 
mensen uit Amsterdam zo'n briljant idee 
hebben, terwijl de hele wereld ermee bezig is? 
Maar als het uit de Verenigde Staten zou 
komen was het wel goed. Een andere 
belangrijke drempel zijn de gevolgen voor 
eventuele klanten. Bij systeemontwikkelaars, 
zoals CAP Gemini en Getronics, past ons 
product niet in het business model. Zij willen 
hun eigen mensen op de loonlijst houden. De 
reactie die je vaak krijgt is "not invented here." 
Mensen moeten op individuele basis van onze 
methode worden overtuigd. Het meest 
frustrerend is dat mensen met eigen ogen 
hebben gezien dat het werkt, maar dan toch 
tegenargumenten blijven verzinnen die geen 
hout snijden.  
Vermarkten is tien keer zo moeilijk als de 
technische uitvinding en het 'proof of concept' 
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Ondersteuning op weg naar de markt zelf. Je hebt te maken met emotionele 
beslissingen." Lachend: “En daarom ben ik er 
nog niet rijk van geworden en lig ik nog niet in 
een hangmat!" 

“De benodigde 
investering in 
uitvinding is 

kleiner dan de 
investeringen 
die nodig zijn 

om de 
uitvinding op 
de markt te 
brengen.” 

Halie heeft veel gehad aan Senter. "Subsidies 
zijn heel belangrijk bij het innoveren. Senter 
doet goed werk." First Result maakt gebruik 
van de fiscale WBSO-regeling die 
tegemoetkomt in de loonkosten van personeel 
in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast heeft 
zij de eerder genoemde subsidie ontvangen 
voor de uitbesteding van onderzoek: "Dat was 
een minder gunstige regeling, we kregen geen 
volledige dekking van onze eigen 

onderzoekskosten in het project." En 
nu komt er geld binnen voor GAME 
met de regeling Technologische 
Samenwerking (TS). First Result werkt 
daarin samen met het CWI en IBM.  

 
First Result heeft agenten in Zuid-Afrika, 
Zweden, Frankrijk, België en Nederland. Het 
bedrijf volgt een marketingstrategie in de vorm 
van een "tweetrapsraket". Halie: "De marketing 
moet uiteindelijk gebeuren door grote 
bedrijven. De eerste stap is dat we de 
codegenerator naar een bedrijf als 
IBM brengen. De tweede stap is 
dat IBM het naar zijn klanten 
brengt. Marketing door ons is dan 
verder niet nodig.  
  
In het afgelopen jaar had First 
Result meer succes in België en 
Frankrijk dan in Nederland. “Waar 
je in Nederland al snel oploopt 
tegen het bekende “ja, maar…”, 
treffen we in het buitenland veel 
eerder lachende gezichten aan, die 
al na een half uur zich de voordelen 
realiseren en vervolgens mee gaan 
denken over hoe ze het in kunnen zetten.” Om 
de bewustwording in Nederland iets groter te 
laten worden, is First Result op dit moment een 
strategie aan het uitwerken waarbij toch ook 
direct aan ‘eindklanten’ wordt aangeboden. 
“We leveren een aantal modellen tegen 
tarieven die zelfs onder die van India liggen.” 

Maar nu het uitvinden voor een 
belangrijk deel is gebeurd is de steun 
van EZ niet minder hard nodig. Halie: 
"Uitvinden is een kwestie van 
volharden en bijsturen. De benodigde 
investering in uitvinding is kleiner dan 
de investeringen die nodig zijn om de 
uitvinding op de markt te brengen. 
Daar is zeker verdere ondersteuning 

door de overheid nodig. In de Verenigde 
Staten gebeurt dat veel beter dan hier. Om 
maar een voorbeeld te noemen: de 
Amerikaanse ambassadeur in Nederland is 
degene die een brug slaat tussen de IT-
ontwikkeling in Nederland en de Verenigde 
Staten. Daar zie ik in Nederland zelf weinig 
van terug. Het ministerie van Economische 
Zaken nodigt me niet uit voor activiteiten op 
dat gebied. De Amerikaanse ambassadeur 
nodigt mij bijvoorbeeld uit om in Silicon Valley 
te gaan kijken. Het is niet de Nederlandse 
ambassadeur daar die dat doet. EZ hoeft me 
hier niet te helpen met regelingen, maar met 
platforms, kennisoverdracht, mensen bij elkaar 
brengen. De enige die daarmee bezig is 
geweest is EZ-minister Wijers met Twinning. 
De gedachte daarachter was goed: een bedrijf 
helpen ontwikkelen van kraamkamer naar 
volwassenheid. De connecties van de overheid 
en van bedrijven moeten beter worden benut 
om een product naar buiten te brengen." 

 
Nog niet uitgeïnnoveerd 
Het op de markt brengen van de 
codegenerator betekent niet dat First Result 
klaar is met uitvinden. "Ons antwoord voor 
systeemontwikkeling is nog niet compleet. 
Vaak worden bij het gebruik van een systeem 
handmatig nog wijzigingen doorgevoerd om de 
toepassing op sommige punten nog meer naar 
de zin te maken. Dat geldt ook voor de 'look 
and feel', de codegenerator komt met een 
standaard lay out die vervolgens handmatig 
kan worden aangepast. Maar als de klant 
daarna het systeem wil aanpassen en wil 
hergenereren, schrijft de codegenerator over 
alle handmatige aanpassingen heen." Daarom 
is First Result met steun van Senter bezig met 
de ontwikkeling van de Generic Application 
Maintenance Environment (GAME). GAME is 
een omgeving waarin handmatige wijzigingen 
worden opgeslagen en doorgevoerd op zo’n 
manier dat ze bij hergeneratie niet meer 
worden overschreven. Met dit instrument 
neemt First Result uiteindelijk het enige 
bezwaar weg dat klanten tegen haar methode 
zouden kunnen hebben. 

 
De nabije toekomst van First Result staat in 
het teken van commercialisatie van 
codegeneratoren. "Als dat loopt, komen we in 
rustiger vaarwater en kunnen we verder met 
het onderhoudsvraagstuk. GAME is eigenlijk 
net iets te vroeg gekomen." Zelf wordt de 
directeur van waarschijnlijk het meest 
productieve software bedrijf ter wereld nog 
steeds niet gehinderd door een teveel aan IT-
kennis: “Ik kan nog steeds niet zelf 
programmeren. Ik wil het liefst tegen computer 
roepen wat ie moet doen.” 
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Keygene 
 

 
Interview met Mark J.J. van Haaren 

 
 
 
Het Wageningse bedrijf Keygene is actief in de life sciences. Het bedrijf heeft een 
technologie ontwikkeld, waarmee genen van verschillende organismen in kaart 
gebracht kunnen worden. De techniek van Keygene heet AFLP® en is gepatenteerd. 
Net zoals in de middeleeuwen betrouwbare landkaarten onmisbaar waren voor de 
ontdekkingsreizigers, is deze techniek cruciaal voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
genetische merkers voor de ondersteuning van het veredelingsproces en de 
identificatie van genen. Keygene zet de technologie in bij het contractonderzoek dat 
zij doet voor bedrijven en universiteiten. Bij het bedrijf werken ongeveer honderd 
medewerkers. Mark van Haaren, Manager Business Development, werkt er nu zes 
jaar. 
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Techniek om genen te doorgronden 
 
 
Een onderneming van concurrenten  
Keygene is ontstaan toen vijf middelgrote 
concurrerende zaadbedrijven in Wageningen 
hun krachten bundelden. Zij wilden inspelen op 
de snelle ontwikkeling van technologieën op 
het gebied van genetisch gemodificeerde 
organismen (GMO), maar konden niet tippen 
aan de budgetten van grote, internationale 
concurrenten als Monsanto. De Rabobank 
speelde een rol als initiële financier. 
 

“Het is bi
een soo
evangel

dat we
verkondig

In 1989 ging Keygene van start met drie 
personeelsleden. Het bedrijf richtte zich in 
eerste instantie op het isoleren van genen, met 
als doel om speciale gewassen te ontwikkelen. 
Dit isolatieproces werd enorm versneld toen 
Keygene in 1991 de AFLP® technologie 
ontwikkelde en exclusief voor eigen gebruik 
inzette. AFLP® is nog steeds een belangrijke 
technologie binnen de genomics, wat een 
knappe prestatie is; normaal gesproken zijn 
nieuwe technologieën in dit veld binnen twee à 
drie jaar verouderd. Keygene heeft nog steeds 
het alleenrecht op het gebruik van deze 
technologie. Wel zijn in 1997 de rechten voor 
de toepassingen op genetisch materiaal van 
de mens verkocht aan een Amerikaans bedrijf. 
Van Haaren: “Zonder AFLP® zou Keygene een 
heel ander bedrijf zijn geweest.” In de life 
sciences spelen octrooien een essentiële rol bij 
het ontwikkelen van nieuwe technologieën. 
Zonder juridische bescherming op de 
uitvinding is het voor bedrijven als Keygene 
niet de moeite waard om grote investeringen te 
doen in R&D. Van Haaren: “Het belang van 
octrooien voor Keygene is enorm. Vanaf de 
start van het bedrijf zijn veel 
octrooien aangevraagd. Het is fijn 
dat de Europese regelgeving nu 
meer gaat lijken op de Amerikaanse. 
Tot nu toe moest je in Europa 
patenten per land aanvragen wat 
enorm veel tijd en geld kostte, maar 
in de toekomst kan het in één keer 
voor heel Europa. In Europa zijn de regels voor 
de publicatiedatum van patenten anders, die is 
achttien maanden na de aanvraag, terwijl het 
in de VS veel langer kan duren. Dat is lastig, 
want dan blijken we soms bezig te zijn met een 
technologie die iemand anders al heeft 
ontwikkeld.” 
 
Tot 1995 werd gewerkt aan de optimalisatie 
van de AFLP® technologie. Pas daarna ging 
Keygene zich op de buitenwereld richten. Toen 
Mark van Haaren er in 1998 begon was het 
bedrijf nog steeds erg gesloten: “Toen ik hier 

Innovat iever
15
Genomics is het onderzoek naar het erfelijk
materiaal van mensen, dieren, planten en
micro-organismen. Doel van het onderzoek is
inzicht te krijgen in de manier waarop de
erfelijke eigenschappen worden vertaald naar
het functioneren van het organisme. Genomics
wordt ingezet voor het ontwikkelen van onder
andere een betere gezondheidszorg, beter
houdbare en gezondere voeding en
milieuvriendelijke productiemethoden. 
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kwam werken, kon ik heel moeilijk een beeld 
krijgen van wat Keygene precies deed.” 
 
Inmiddels is het bedrijf in handen van vier 
bedrijven die zich richten op groentegewassen. 
Zeventig procent van de opdrachten wordt 
gedaan voor de aandeelhouders. Een deel van 
het onderzoek komt alle vier ten goede, met 
name waar het gaat om nieuwe technologie. 
De diensten die voor de individuele bedrijven 
worden geleverd worden onderling strikt 
geheim gehouden, wat soms wat lastig is voor 
de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt niet 
geleverd aan directe concurrenten van de 
aandeelhouders, maar buiten het gebied van 
de groentegewassen is Keygene vrij om zaken 
te doen. 
 
De markt veroveren 
Op het moment is Keygene sterk gericht op het 
aanboren van een nieuwe klantenkring. Van 
Haaren: “Nu bestaat ongeveer dertig procent 
van onze omzet uit opdrachten van ‘externe’ 
partijen. Dit percentage proberen we te 
verhogen door een actieve marketingstrategie, 

waarvan een belangrijk deel bestaat 
uit kennisoverdracht. Een markt 
waarvan Van Haaren veel verwacht 
is de kwaliteitscontrole voor 
levensmiddelen. Bedrijven moeten 
wordt geïnformeerd over de 
mogelijkheden die DNA biedt op het 
gebied van kwaliteitscontrole. Van 

Haaren: “Het is bijna een soort evangelie dat 
we verkondigen.” Belangrijke onderdelen van 
deze strategie zijn bedrijfsbezoeken en 
deelname aan congressen. Keygene heeft zelf 
het congres “Genomics in Business” 
georganiseerd. Het bedrijf wil blijven groeien 
en continue veranderen. Technologisch leider-
schap, alleen of met anderen, is het 
uiteindelijke doel dat Keygene nastreeft. 
 
Op ontdekkingsreis in de Genomics 
Keygene is dan ook erg alert wanneer de 
overheid geld ter beschikking stelt voor 
onderzoek in genomics. Zij beschouwt zich als 

ha len 



hét bedrijf in Nederland op het terrein van de 
groentegewassen. Er valt nog veel te 
ontdekken in de genomics en Keygene speelt 
daarin een sleutelrol als leverancier van de 
technologie om de landkaarten te maken. 
“Keygene is per definitie gericht op regelingen 
op dit gebied en trekt er hard aan om mee te 
draaien in voor haar interessante projecten.” 
Helaas lukt het niet altijd om te participeren in 
de gewenste projecten. Aanvragen voor 
projecten binnen het innovatiegerichte 
onderzoeksprogramma (IOP) Genomics zijn 
niet gehonoreerd. Binnen dit programma doen 
kennisinstellingen onderzoek in de genomics, 
dat aansluit bij de langetermijnbehoeften van 
bedrijven. Een belangrijk probleem dat speelt 
bij dergelijke projecten is dat Keygene in 
dezelfde categorie wordt geplaatst als 
producenten van eindproducten zoals Unilever 
en Shell. Op deze manier wordt de 
onderneming bij deelname aan projecten 
gedwongen tot investeren, terwijl zij, als 
leverancier van de benodigde kennis en 
technologie, niet deelt in de winst. Van Haaren: 
“Er is sprake van een contradictie. Activiteiten 
als bijvoorbeeld het bouwen van een website 
voor het project kunnen worden uitbesteed en 
komen op de begroting, maar voor het AFLP® 
service werk van Keygene geldt dit niet." 
 

“Er vindt 
binnen en 

tussen regio’s 
nauwelijks 
coördinatie 

plaats.” 

Genomics-projecten waarin Keygene 
participeert komen onder andere vanuit het 
Nationaal Regie-Orgaan Genomics, een 
taskforce binnen NWO. Op het moment is 
Keygene bezig met twee projecten 
binnen het samenwerkingsverband 
“Centre for BioSystems Genomics” 
dat zich richt op het ontrafelen van 
planten voor betere voeding en een 
schoner milieu. Keygene levert de 
benodigde technologie en kennis 
voor onderzoeken naar tomaat-
gewassen en naar aardappel-
gewassen. Van Haaren: “Bij het onderzoek 
naar de tomaat, het belangrijkste gewas van 
onze aandeelhouders, speelde  Keygene een 
belangrijke rol bij het definiëren van de 
onderwerpen. Keygene heeft als bedrijf twee 
redenen om deel te nemen aan deze 
projecten: onderzoeksomzet en het vergaren 
van kennis. Voor de deelnemende 
aandeelhouders van Keygene gaat het 
voornamelijk om de kennis.”  
 
De uitkomst van samenwerkingsprojecten 
verschilt sterk. “Bij sommige EU-projecten 
waar we aan meededen, waren de resultaten 
ver boven verwachting, maar het kan soms 
ook heel teleurstellend uitpakken. De uitkomst 
is voor een groot deel afhankelijk van het 
projectmanagement. Meestal haalt Keygene er 
wel uit wat ze wil, met behulp van een duidelijk 

gedefinieerd projectplan. Maar goed 
management door de trekker van het project 
leidt tot meer plezier in de interactie met 
andere partijen. Anders vindt kennisoverdracht 
niet of slecht plaats.” 
 
Belangrijke partners binnen samenwerkings-
verbanden zijn universiteiten en kennis-
instellingen. De netwerken rond universiteiten 
zijn erg dicht, zoals Van Haaren als 
onderzoeker aan de VU al merkte. “Er was 
duidelijk sprake van een ‘inteelteffect’. Als je 
naam nog niet bekend was, was het erg lastig 
om projectvoorstellen erdoor te krijgen.” Het 
Nationaal Regie-Orgaan Genomics vervult nu 
een belangrijke coördinerende rol. De 
beoordeling van projecten vindt nu plaats 
binnen een grotere cirkel van mensen waarbij 
vaak gebruik wordt gemaakt van internationale 
‘peers’. 
 
Food Valley 
Van Haaren is erg enthousiast over die 
aanpak. Hij heeft in zijn carrière al veel 
versnippering van energie gezien. Dankzij de 
coördinatie van het Regie-Orgaan, komt daar 
nu verandering in als ’t gaat om genomics. 
Door de grotere focus ontstaat er meer 
kritische massa. Het orgaan heeft een 
duidelijke keuze gemaakt voor ‘centers of 
excellence’. De Wageningse regio versterkt dat 
door de profilering van Wageningen en 
omstreken als ‘Food Valley’. De regio met als 
kern de Landbouwuniversiteit timmert hard aan 

de weg om het wereldkenniscentrum 
voor voeding en voedsel te worden. 
Dit gebeurt met hulp van de 
Provincie Gelderland, de Stichting 
Kennisstad Wageningen en de NV 
Gelderse Ontwikkelingsmaatschapij 
(GOM). Van Haaren: “Nederland 
heeft nauwelijks internationaal 
vermaarde instituten. Maar Food 

Valley begint nu wel bekend te raken en daar 
zijn we erg blij mee.” 
Op het gebied van internationale netwerken 
ziet Van Haaren in Nederland nog wel de 
eerder genoemde versnippering: “Er vindt 
binnen en tussen regio’s nauwelijks coördinatie 
plaats. Laatst was ik op een beurs in de 
Verenigde Staten, waar een aantal 
Nederlandse provincies en regio’s zich los van 
elkaar presenteerden, terwijl het veel 
effectiever was geweest als er een 
overkoepelende activiteit was geweest. 
Nederland is wat dat betreft kneuterig.” 
 
Een partner die Keygene regelmatig 
tegenkomt in netwerken en waarmee zij 
tegelijkertijd concurreert is TNO. “Met TNO 
concurreert Keygene op sommige onderdelen, 
net als met andere onderzoeksinstituten, 
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waarvan de eigen laboratoria externe diensten 
leveren. Dat is geen probleem. Keygene 
ondervindt zelf weinig last, en als dat wel zo 
zou zijn, is het altijd mogelijk om het aan te 
pakken. Oneerlijke concurrentie is immers niet 
toegestaan.” Daarnaast laat Keygene’s 
technologische kennis zich goed combineren 
met de biologische kennis van TNO. Op het 
moment wordt samengewerkt binnen een 
Economie, Ecologie, Technologie (EET)-
project met als doel een technologie te 
ontwikkelen om de versheid van producten te 
kunnen voorspellen.  
 
Selectief subsidiebeleid 

“Als we naar 
subsidies 

kijken, zijn met 
name de 

voorwaarden 
die worden 
gesteld heel 

belangrijk voor 
ons.” 

Keygene zet een expert in op het gebied van 
subsidies. “We proberen structuur aan te 
brengen in de wirwar van subsidies, 
maar dat blijft moeilijk, omdat de 
regelingen steeds veranderen.” Het 
bedrijf heeft regelmatig contact met 
Senter, waarmee de ervaringen over 
het algemeen goed zijn. De 
organisatie wordt als behulpzaam 
ervaren, geeft goede informatie over 
het opstellen van een aanvraag en 
levert goede input. “Het is een goede 
wegwijzer in het oerwoud van 
subsidies. Alleen technologisch 
inhoudelijk is de expertise minder. 
Dat hangt erg af van de personen in kwestie,” 
aldus Van Haaren. 
 
Ongeveer tweederde van het personeel van 
Keygene werkt in R&D. Keygene maakt dan 
ook dankbaar gebruik van de WBSO-regeling. 
Via deze fiscale regeling zijn de loonkosten 
van medewerkers die direct aan R&D zijn 
verbonden lager. Dit fiscale voordeel betekent 
een flinke kostenbesparing voor de 
onderneming en dat is van grote invloed op de 
kostenstructuur. Andere subsidies worden per 
project bekeken. Eén van de huisregels van 

Keygene is dat nooit een project wordt 
opgestart vanwege een subsidie. De afweging 
om een aanvraag te doen wordt na de keuze 
voor een project gemaakt. Daarbij ziet Van 
Haaren de beperkte kans op honorering van 
projectvoorstellen voor bijvoorbeeld de 
regeling Technologische Samenwerking (TS) 
niet direct als een belemmering. “Als we naar 
subsidies kijken, zijn met name de 
voorwaarden die worden gesteld heel 
belangrijk voor ons. Zeker wanneer 
projectverslagen openbaar moeten worden 
gemaakt, zien we nogal eens af van een 
subsidieaanvraag.” Het grootste nadeel van 
deelname aan EU-projecten in het verleden 
was dat de kennis op straat kwam te liggen. Dit 
nadeel stond tegenover het voordeel van de 

uitbreiding van het netwerk. Nu 
participeert Keygene alleen nog als 
outsource partner in dergelijke 
projecten als deze de kern van de 
bedrijfsactiviteiten raken. Wanneer 
het gaat om netwerken kunnen 
subsidies voor Keygene wel een 
reden zijn om aan een project deel te 
nemen met bijvoorbeeld 
universiteiten en onderzoeks-
instituten. Zoals binnen het Regie-
Orgaan Genomics en de TS- en 
EET-regelingen. Het is echter zelden 

het geval dat Keygene zelf een 
subsidieaanvraag doet. Meestal wordt zij er op 
het laatste moment bijgehaald. 
 
Al met al hebben de EZ-instrumenten volgens 
Van Haaren een positieve werking. Hij ziet dan 
ook geen redenen om de verschillende 
regelingen om te zetten naar meer algemene 
belastingverlagingen: “Dat zorgt voor een 
verdere spreiding van geld, terwijl het er juist 
om gaat innovatie op bepaalde gebieden te 
stimuleren.” 

 

Innovat ieverhalen 
17



 

 
 

 
 
 
 

Akzo Nobel, Pharma Groep 
 

 
Interview met Hans van den Berg 

 
 
Multinational Akzo Nobel maakt producten voor de gezondheidszorg, verven en lakken en chemische 
producten. De Pharma-groep van Akzo Nobel is een innovatieve speler op de wereldwijde markt voor 
gezondheidszorg. De groep heeft drie werkmaatschappijen die zich op verschillende deelmarkten 
richten. Organon is leidend op het gebied van spierverslappers en producten voor de behandeling van 
onvruchtbaarheid. Daarnaast is dit onderdeel groot in hormonale voorbehoedsmiddelen en producten 
tegen overgangsklachten, botontkalking en depressie. De werkmaatschappij Intervet levert 
geneesmiddelen voor dieren en is een topdrie speler in de wereld. Het derde onderdeel, Diosynth, 
levert farmaceutische stoffen, zoals steroïden en biofarmaceutica. Hans van den Berg (biochemicus) 
is Hoofd Research Coördinatie Pharma.  
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Innoveren om te genezen 
 
 
Van vlees naar medicijnen 

“Het proces van de 
start van de 

ontwikkeling tot het 
op de markt 

brengen van een 
geneesmiddel duurt 

ongeveer vijftien 
jaar.” 

De innovatieve traditie binnen de Pharma-
groep van Akzo Nobel heeft een lange historie. 
Organon vindt zijn oorsprong in 1923 in de 
vleesindustrie in Oss. Daar waren 
verschillende familiebedrijven actief. In die tijd 
bleek dat insuline uit slachtafval van varkens 
gebruikt kon worden bij de behandeling van 
diabetes. Dat leverde de voorloper op van wat 
nu Organon is. De wortels liggen in het 
extraheren van dierlijke weefsels. Van den 
Berg: “Hormonen, de core 
business van Organon was al een 
‘hot topic’ in de jaren dertig. Toen 
ging het voornamelijk om het 
isoleren en de karakterisering 
ervan. In de jaren zestig konden 
de resultaten worden omgezet 
naar anticonceptiemiddelen op 
basis van steroïdale stoffen. Deze 
stofgroep vormt eveneens de 
basis voor de anesthesie-
productlijn. We zijn nummer één 
in de wereld voor spierverslappers, onze 
producten worden standaard gebruikt bij 
operaties. Je vindt ze in alle operatiekamers.” 
Diosynth is een spin-off van Organon. Dit 
onderdeel richt zich op de productie van 
farmaceutische stoffen. Zestig procent van de 
omzet komt van derden. Diosynth en Organon 
hebben het voornemen om in 2005 te fuseren 
in één werkmaatschappij. De werk-
maatschappij Intervet is uit Organon 
voortgekomen door groei en gerichte 
overnames in de diergeneeskunde. 
 
Grote risico’s van investeren in innovatie 
Akzo Nobel is een van de grootste 
investeerders in Research en Development 
(R&D) in Nederland. Deze uitgaven worden 
vooral gedaan door de Pharma-groep. Vijftien 
procent van de omzet van deze groep gaat 
naar R&D, voor Organon kan dit zelfs oplopen 
tot twintig procent. Er zijn enorme bedragen 
gemoeid met R&D in de farma-sector. Van den 
Berg: “Het proces van de start van de 
ontwikkeling tot het op de markt brengen van 
een geneesmiddel duurt ongeveer vijftien jaar. 
Wanneer we jaarlijks vijftien tot twintig procent 
van de omzet in deze innovatie investeren, 
komt dat in totaal op ongeveer 800 miljoen 
euro per nieuw geneesmiddel. Zo’n investering 
wordt natuurlijk alleen gedaan als er zicht is op 
het terugverdienen ervan. Dat wordt echter 
steeds lastiger door onder andere het snijden 
in de ziektekosten in Nederland en Europa en 
de prijsbeperkingen op medicijnen. Dit tast 
onze winst aan, waardoor onze bereidheid tot 

investeren afneemt. Omdat de risico’s zo hoog 
zijn, kunnen we ons innovatiepatroon in zulke 
omstandigheden niet handhaven.” Van den 
Berg wijst wanneer het gaat om risico’s ook op 
de farma-producten zelf: “Wanneer een farma-
bedrijf een medicijn vanwege onbekende 
bijwerkingen terug moet halen van de markt, 
krijgt de organisatie een enorme klap.” Op het 
moment krijgt Europa volgens Van den Berg 
een soort ‘free ride’ van de Amerikaanse 
consument, die een hoge prijs voor zijn 

medicijnen moet betalen. 
Geneesmiddelen zijn in de 
Verenigde Staten veel duurder 
dan in Europa. “Het gaat om de 
bereidheid van de markt om 
innovatie te waarderen.” 
 
De Pharma-groep van Akzo 
Nobel zal echter altijd blijven 
investeren in innovatie. “Als we 
stoppen met innoveren, droogt 
onze pijplijn voor nieuwe 

geneesmiddelen op. Wanneer onze producten 
de bestaande octrooibescherming verliezen, is 
het voor concurrenten makkelijk om goedkope 
kopieën te maken van onze medicijnen, de 
zogenaamde “me-too”-producten. Op een 
gegeven moment plaatsen we onszelf 
daarmee buiten de markt. Zodra de 
bescherming van een patent wegvalt, begin je 
niets meer.” Akzo Nobel heeft recent wel 
bezuinigingen op R&D aangekondigd, 
overigens na jaren van grote groei, maar dit is 
in lijn met algemene kostenbesparingen door 
tegenvallende bedrijfsresultaten.  
 
Georganiseerde innovatie 
Innoveren bij Akzo Pharma is een 
gestructureerd proces. Van den Berg: "Aan het 
begin van de innovatiecyclus kiezen we de 
ziektes waarvoor we geneesmiddelen willen 
ontwikkelen. We doen dan allereerst 
onderzoek naar de moleculaire oorzaak van 
specifieke ziektes. Zo krijgen we inzicht in 
welke eiwitten betrokken zijn bij het ontstaan 
van een bepaalde ziekte. Nieuwe 
geneesmiddelen worden op zo'n manier 
ontwikkeld dat de functie van deze eiwitten 
wordt gestimuleerd of geremd. Wanneer deze 
kandidaat-geneesmiddelen zijn gevonden, 
begint het klinisch ontwikkelingsprogramma, 
waarin we testen op stabiliteit, eventuele 
bijwerkingen, toxiciteit en effectiviteit. Dit 
proces bestaat uit drie fasen. Allereerst testen 
we de veiligheid van het geneesmiddel. 
Daarna bepalen we met behulp van 
'biomarkers' de juiste dosering. Tenslotte 
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moeten we de effectiviteit van het 
geneesmiddel aantonen."  
 

“Het Nederlandse 
onderwijs en 

onderzoek is de 
afgelopen twintig 

jaar teveel 
uitgekleed.” 

In het innovatieproces is gekozen voor het 
uitbesteden van delen van het onderzoek. 
Akzo Nobel is zelf intensief betrokken bij het 
fundamentele onderzoeksgedeelte en werkt 
daarbij samen met universiteiten en bedrijven, 
met name uit de Verenigde Staten. Van den 
Berg: "We hebben in een vroeg stadium een 
eigen genomics-infrastructuur opgebouwd. De 
genomics-technologie kopen we onder andere 
in bij startende hightech bedrijven. Deze 
bedrijven hebben in korte tijd een 
businessmodel ontwikkeld waar wij goed mee 
kunnen werken. Veel van die 
bedrijven bestonden in 1995 nog 
niet eens, het is echt heel hard 
gegaan. Het gaat bijvoorbeeld om 
bedrijven die databases leveren 
en technieken voor het screenen 
van grote hoeveelheden 
genetisch materiaal. Met de 
opbouw van een onderzoeks-
groep van Organon in Boston per januari 2005 
beogen we onder andere om een intensief 
netwerk op te bouwen met academische en 
industriële groepen in de VS.”  
 
De universitaire kennisinfrastructuur is 
essentieel voor Akzo Nobel. Voor de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen werkt de 
Pharma-groep veel samen met universiteiten. 
Van den Berg: "Dit doen we het liefst in 
Nederland. Een partner naast de deur is 
gewoon makkelijk. Bovendien is het belangrijk 
om in de buurt van goede universiteiten te 
zitten, met het oog op het werven van 
personeel. Om goede mensen op te leiden 
moet er toponderzoek zijn. Voor Akzo Nobel  is 
een goede Nederlandse infrastructuur daarom 
cruciaal. Er ontstaat echter steeds meer 
concurrentie in landen als de Verenigde 
Staten, maar ook in India en China, waar zich 
sterke gezondheidsclusters rond universiteiten 
ontwikkelen. Daarom is investeren in onderwijs 
en onderzoek in Nederland hoog nodig. Het 
Nederlandse onderwijs en onderzoek is de 
afgelopen twintig jaar teveel uitgekleed." 
 
Internationaal innoveren 
Waar loopt Akzo tegenaan in het 
innovatieproces? Van den Berg: "De 
problemen waar Akzo tegenaan loopt hebben 
lang niet allemaal te maken met Nederland als 
zodanig. Onze basis voor R&D is gespreid. We 
zitten onder andere in Schotland, Frankrijk en 
Japan en we hebben verschillende 
ontwikkelingsgroepen in de Verenigde Staten. 
Daarnaast wordt dertig procent van onze R&D-
gelden extern besteed. Dit gebeurt vooral in 
het buitenland omdat daar de nieuwste kennis 

van hoge kwaliteit zit. De randvoorwaarden 
van Akzo Nobel worden internationaal 
bepaald, maar we zijn toch een Nederlands 
bedrijf. Oss is onze grootste R&D-site 
wereldwijd. Het accent van onze R&D ligt hier." 
Van den Berg is redelijk te spreken over 
Nederland als thuisbasis: "Nederland heeft een 
hoogopgeleide bevolking en goed biomedisch 
onderzoek."  
 
Toch is Akzo Nobel zo goed als het enige 
farma-bedrijf in ons land dat hier innoveert. 
"Het Nederlandse onderzoek is goed, maar 
niet op alle gebieden internationaal competitief. 
Daarnaast is Nederland in een aantal andere 

opzichten evenmin aantrekkelijk 
voor farma-bedrijven. Met name 
de bureaucratie en regelgeving 
voor biomedische experimenten, 
veldproeven, het werk aan 
isotopen en bijvoorbeeld de import 
van transgene muizen is een 
probleem. Er zijn veel 
verschillende ministeries bij 

betrokken, waar je allemaal langs moet. 
Daarnaast zit de strenge Arbowet en het 
fiscale kader in de weg." Een ander bezwaar 
heeft betrekking op de wetgeving rond de 
intellectuele eigendomsrechten van innovaties. 
"Akzo dient wereldwijd octrooiaanvragen in. De 
EU is nog steeds kostbaar door de vertalingen 
die nodig zijn. Op biotech gebied is 
harmonisatie tussen Europa en de Verenigde 
Staten nog ver weg, onder andere door 
tegenwerking van Nederland binnen Europa. 
Daar gaat een negatief signaal vanuit."  
 
De Pharma-groep van Akzo Nobel zal echter 
niet snel uit Nederland vertrekken. "De reden 
dat Akzo blijft, is voor een groot deel historisch 
bepaald. Aan vertrekken is een hoge prijs 
verbonden. Maar als we nu zouden beginnen, 
zou ik niet automatisch kiezen voor een start in 
Nederland. Ik zou daarheen gaan waar het 
meest vooruitstrevende biomedische 
onderzoek plaatsvindt: de Verenigde Staten." 
De hoge loonkosten in Nederland, die vaak 
genoemd worden als reden waarom bedrijven 
hun R&D naar het buitenland verplaatsen, 
spelen volgens Van den Berg geen rol. "De 
loonkosten voor top R&D in Nederland zijn 
internationaal vergeleken niet zo heel hoog. In 
de Verenigde Staten liggen die veel hoger. Het 
probleem is meer dat we in Nederland 
onvoldoende aan toponderzoek doen op het 
gebied van geneesmiddelen."  
 
Het Nederlandse innovatiebeleid 
Volgens Van den Berg is de Nederlandse 
discussie over innovatie teveel naar binnen 
gericht. "Ik heb het gevoel dat de internationale 
context soms uit het oog wordt verloren. 
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“Er moeten 
duidelijke keuzes 
worden gemaakt.”

Investeringen die wij doen in Nederland, 
komen nu eenmaal niet alleen Nederland ten 
goede. Een voorbeeld: Wanneer een 
Nederlands bedrijf als Isotis fuseert met het 
Zwitserse bedrijf Modex, is dat dan erg? 
Volgens mij niet, als het geld uiteindelijk 
terugvloeit naar bijvoorbeeld de Nederlandse 
aandeelhouders en er goed gebruik wordt 
gemaakt van de Nederlandse infrastructuur. 
Bovendien wordt toch de marktwaarde voor 
een bedrijf betaald. Als er alleen aan 'cherry 
picking' wordt gedaan is het natuurlijk wel 
vervelend." Van den Berg vindt dat 
de overheid duidelijkere keuzes 
moet maken in haar 
innovatiebeleid. "Voor het 
merendeel van de ziekten (onder 
andere Alzheimer) bestaat nog 
geen behandeling. Daar ligt een geweldige 
meerwaarde voor ons werk, maar daar hebben 
we wel een goede infrastructuur voor nodig. 
De vraag die de overheid zich moet stellen is: 
Waar willen we naartoe met de Nederlandse 
samenleving? Er moeten duidelijke keuzes 
worden gemaakt. Dat gebeurt nu niet." 
Deelinitiatieven gaan soms wel in de goede 
richting, bijvoorbeeld het opzetten van het 
Regie-Orgaan Genomics. Van den Berg is 
voorzitter geweest van de voorbereidende 
werkgroep biomedisch onderzoek. "Een 
belangrijk streven van het bedrijfsleven daarin 
was het vermijden van fragmentatie, het 
bouwen van kritische massa. Dat had wat mij 
betreft nog verder mogen gaan, maar dat is 
binnen de huidige structuren niet haalbaar 
gebleken."  
 
Waar in Nederland volgens Van den Berg 
verder nog veel te winnen is, is in het aantal 
startups rond universiteiten. "Dat komt nu 
langzaam op gang met behulp van Biopartner, 
de organisatie die startende ondernemers in 
de life sciences ondersteunt met diensten en 
financiering. Het is voor farma-bedrijven 
interessant om met deze startende bedrijven 
samen te werken vanwege de inbreng van 
vernieuwende kennis. Uiteindelijk kunnen 
startups werken als “kennismakelaar” tussen 

universiteiten en grote farma-bedrijven. Dit 
model moet verder worden uitgewerkt."  
 
Daarnaast ziet Van den Berg zeker het belang 
van farma-ondersteunende innovatie-
regelingen voor de onderzoeksafdelingen van 
Akzo, vooral op projectniveau. "Samenwerking 
met universiteiten komt beter van de grond met 
bijvoorbeeld de regeling Technologische 
Samenwerking." Hij is het wel eens met 
uitspraken van zijn ex-bestuursvoorzitter Van 
de Lede. Deze heeft gezegd dat de 

innovatieregelingen kunnen 
worden afgeschaft voor een 
algemene belastingverlaging, 
zodat bedrijven zelf kunnen 
bepalen wat ze met het geld doen 
en een hoop bureaucratisch 

rompslomp achterwege blijft. Een overweging 
op macroniveau. Van den Berg: "De fiscale 
WBSO-regeling, die tegemoet komt in de 
loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling, 
komt in de buurt van wat Van de Lede met een 
algemene belastingverlaging wenst te 
bereiken: een generieke verlaging van de 
kosten voor R&D in Nederland." 
 
Kans 
In de toekomst valt er nog heel veel te 
innoveren voor de Pharma-groep van Akzo 
Nobel. "Genomics en de biotech revolutie 
hebben de mogelijkheden voor onderzoek en 
analyse heel erg uitgebreid. Deze 
technologische revolutie kan breed worden 
ingezet. Dit is nog maar het begin. Uiteindelijk 
gaan we onder andere toe naar het 
personaliseren van geneesmiddelen. Patiënten 
krijgen dan een individuele dosering op basis 
van hun genetische achtergrond. De 
mogelijkheden van de technologie zijn enorm. 
De Nederlandse overheid moet gunstige, 
competitieve randvoorwaarden creëren, zodat 
we daar daadwerkelijk werk van kunnen 
maken. Daar ligt een enorme kans voor farma-
bedrijven en voor de opbouw van een 
kennisintensieve samenleving in Nederland en 
die kans moeten we pakken." 
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Eldim 

 
Interview met  Martien van Dijk 

 
 
Eldim levert producten en diensten aan fabrikanten van vliegtuigmotoren en van 
industriële gasturbines. Het bedrijf is gespecialiseerd in precisie-boortechnieken, 
waarmee koelluchtkanalen geboord kunnen worden in turbinebladen. De 
belangrijkste technieken zijn het elektrochemisch boorproces, boren op basis van 
een techniek van ‘vonkenverspanen’ en laserboren. Naast het boren ontwikkelt Eldim 
onderdelen voor motoren, zoals speciale afdichtingen. Eldim heeft 400 mensen in 
dienst en is onderdeel van het Zwitserse bedrijf Sulzer. Martien van Dijk, Manager 
Innovation & Development, kwam in 1989 bij Eldim in dienst. Daarvoor was hij 
onderzoeker aan de Universiteit Twente. Per 1 Januari 2004 is hij met vervroegd 
pensioen gegaan en is zijn portefeuille overgenomen door Fons Bingen, manager 
Product Technology & Development. 
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De kunst van het boren 
 
 
De beste in boren 

“ Innovatie is
 de enige 

continuïteitsgarantie 
voor ons bedrijf.” 

Eldim beheerst de kunst van het gaatjes boren 
tot in de puntjes. Zij is naast een Amerikaans 
bedrijf de enige ter wereld die zich 
specialiseert in het elektrochemisch boren 
(“gecontroleerd roesten”). Daarmee kunnen 
bijvoorbeeld boorgaten worden gemaakt van 
600 mm diep met een diameter van 2 tot 3 
mm. Het bedrijf is flink veranderd sinds de 
oprichting in 1970. De eerste drie jaar hield de 
onderneming zich vooral bezig met rechttoe-
rechtaan productieopdrachten. In die periode 
zat het bedrijf regelmatig op het randje van 
faillissement. Het keerpunt kwam met een 
defensieopdracht, waar Eldim werd betrokken 
bij de ontwikkeling van de vliegtuigmotor van 
Pratt & Whitney voor de F16 straaljager. Later 
volgden onder meer Rolls Royce en Siemens 
als klanten. In 1986 ondersteunde Eldim Pratt 
& Whitney bij de ontwikkeling van de PW4000 
motor. Van Dijk: “Eén procent van de motor 
was een product van Eldim: de afdichtingen in 
de turbine (“seals”). Inmiddels maakt Eldim 
seals voor de hele luchtvaartindustrie.” Op dit 
moment is het bedrijf betrokken bij de 
ontwikkeling van de motor voor 
de Joint Strike Fighter. 
 
De afgelopen decennia is Eldim 
hard gegroeid. Deze groei komt 
voort uit het voortdurend 
verbeteren van producten en 
processen en van de uitbreiding van 
activiteiten. Op basis van haar technologische 
kennis ontwikkelt Eldim van tijd tot tijd 
productieprocessen waardoor zij haar 
productenlijn kan uitbreiden. In de industrie 
waarin Eldim opereert, vond de 
productontwikkeling in eerste instantie plaats 
voor militaire motoren. Later werden deze 
overgenomen in de civiele luchtvaart en 
uiteindelijk kwamen ze terecht in industriële 
gasturbines. Waarom blijft Eldim innoveren? 
Van Dijk: “Vanuit de markt, die onder grote 
prijsdruk staat, worden hoge eisen gesteld: Het 
moet goedkoper, beter en sneller. Als wij het 
niet doen, doet iemand anders het. Innovatie is 
de enige continuïteitsgarantie voor ons bedrijf.” 
De innovatieve kracht van Eldim ligt in de 
kennis van verwerking van hoogwaardige 
staallegeringen en met name de technologie 
om koelluchtkanalen te boren. “De drijvende 
krachten van de ontwikkeling van gasturbines 
zijn het verhogen van het rendement en het 
verminderen van de milieubelasting. Een hoger 
rendement wordt ondermeer bereikt door het 
verhogen van de gastemperatuur in de turbine. 
Dat vraagt naast betere materialen en het 

gebruik van coatings om effectievere koeling 
van de onderdelen.” Eldim draagt met 
maakbaarheidskennis bij aan de definitie van 
onderdelen van gasturbines in samenwerking 
met haar klanten. De productdefinitie wordt 
afgeleid van de door haar ontwikkelde 
technologie.  
 
Het Eldim-product is bijna uniek en het bedrijf 
heeft in Nederland dan ook geen concurrenten. 
Alleen een paar in de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. "De 
industrie waar wij in werken, is lastig te 
betreden. Er gelden strenge kwaliteits-
voorschriften. Het is een conservatieve markt, 
met name door de hoge veiligheidseisen. De 
levenscyclus van de producten is lang, langer 
dan twintig jaar." In haar activiteiten blinkt 
Eldim internationaal gezien uit. "Nu worden 
producten die wij maken  door onze klanten 
ontworpen. Wij dragen bij met 
maakbaarheidskennis. Ons uiteindelijke doel is 
om de klant de functionele eisen te laten 
specificeren en dan definiëren wij de 
geometrische en technische eisen en 

ontwerpen het product." Er wordt 
vaak samengewerkt in lange 
termijn contracten: "Wij leveren 
de onderdelen voor het testen en 
certificeren van een nieuwe 
vliegtuigmotor gratis. Daarmee 
verdienen we het recht om de 

eerste tijd de exclusieve leverancier te zijn van 
die onderdelen." Een gedeelte van de 
gebruikte kennis is afkomstig uit universitair 
onderzoek in de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. Eldim blijft aan de top 
door zeer selectief te zijn in de keuze van haar 
activiteiten. “Om succesvol te innoveren moet 
je selectief zijn in wat je wel en niet doet. We 
richten ons alleen op gasturbines die een 
toepassing hebben in de luchtvaart en in de 
industrie. Bovendien moet het volume groot 
genoeg zijn.” 
 
Innovatie in een productiebedrijf 
Eldim is in de essentie een productiegericht 
bedrijf. De operators die er werken zijn 
LBO’ers en MBO’ers. Zij doen een groot deel 
van de benodigde vaardigheden intern op. Het 
kost ongeveer twee jaar om hen op te leiden 
tot een volwaardig operator. Engineers zijn 
MBO’ers en HBO’ers. Ook voor hen geldt dat 
zijn intern de benodigde vaardigheden moeten 
opdoen. Van Dijk was de eerste 
procesontwerper op universitair niveau binnen 
het bedrijf. "Tussen 1986 en 1989 is er niets 
gedaan aan innovatie. Het beleid was: 
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“Een negatief 
resultaat is ook een 

resultaat.” 

produceren levert geld op, ontwerpen niet. Ook 
nu staat de ontwikkelingskant onder druk 
vanwege het zware economische klimaat." 
Van de 400 mensen die bij Eldim werken, 
houden zes zich bezig met innovatie en 
ontwikkeling; twee met procestechnologie, vier 
met producttechnologie. Zij zijn allen 
academici. Het merendeel van de 
werkzaamheden van de afdeling Innovation & 
Development is gericht op efficiencyverhoging 
en kwaliteitsverbetering. Bij Eldim wordt zowel 
gedaan aan proces- als aan productinnovatie. 
Innovatie betekent uitproberen en kijken wat er 
lukt. Van Dijk: "Je probeert tien dingen, 
waarvan er zeven mislukken. We doen veel 
onderzoek dat niets oplevert. We 
onderzochten bijvoorbeeld vier verschillende 
methoden om wanddiktes te meten. 
Uiteindelijk blijkt er een te werken, maar in de 
andere drie heb je ook heel veel geld en 
energie gestoken. Ook hebben we de 
mogelijkheden van ultrasoon 
boren onderzocht, maar daar 
bleek uiteindelijk geen markt 
voor. Er zijn geen methoden om 
dit scoringspercentage omhoog 
te brengen. Het enige dat zou 
kunnen schelen is een uitgebreidere analyse 
vooraf." Het topproduct van Eldim is 
elektrochemisch boren en dat is ook niet 
zonder vallen en opstaan ontwikkeld. "Toen ik 
bij Eldim kwam, ging men ervan uit dat het 
binnen drie à vier jaar gedaan zou zijn met het 
elektrochemisch boren, omdat de 
giettechnieken zich snel ontwikkelden. In het 
elektrochemisch boren werd toen geen energie 
meer gestoken. Na vijf jaar gingen we deze 
activiteit toch weer verder ontwikkelen. Ik 
moest onderzoeken of we beter salpeterzuur in 
plaats van zwavelzuur konden gebruiken. 
Uiteindelijk hebben we de overstap niet 
gemaakt. Dit onderzoek kostte eveneens tijd 
en energie, maar een negatief resultaat is ook 
een resultaat.”  
 
De zoektocht naar innovatieve processen en 
producten is natuurlijk niet helemaal 
willekeurig. "Het gaat erom de alertheid binnen 
de onderneming te organiseren. Mensen 
moeten op blijven letten hoe dingen beter, 
sneller en goedkoper gedaan kunnen worden. 
Een mooie metafoor hierbij is het verhaal van 
een man die een boom aan het omzagen is. 
Het kost hem veel tijd en moeite. Een 
voorbijganger stelt voor om de zaag scherper 
te maken, maar daar heeft de zager geen tijd 
voor, want de boom moet immers om." Het 
organiseren van alertheid binnen Eldim gaat 
steeds beter. "Iedereen weet steeds beter 
waar hij mee bezig is en doet wat wordt 
voorgeschreven. Een belangrijk hulpmiddel 
daarbij is het “Eldim Continous Improvement 

Programm” (ECIP). Dit programma is enkele 
jaren geleden opgezet om de kwaliteit van de 
hele bedrijfsvoering van Eldim  te verbeteren. 
Om aan de eisen van ISO-certificering te 
voldoen moet een bedrijf een dergelijk 
programma hebben. Onze klanten eisen van 
hun toeleveranciers dat zij duidelijk 
gestructureerde kwaliteitsprogramma’s heb-
ben. Omdat wij ons onafhankelijk van klanten 
willen opstellen, hebben we een eigen 
programma gedefinieerd. Ik ben van mening 
dat geen enkel systeem perfect past bij een 
bepaalde organisatie. Bedrijven moeten zelf 
keuzes maken uit de bestaande systemen en 
methoden en deze waar nodig aanpassen aan 
de eigen situatie." Alleen het aandragen van 
nieuwe ideeën gebeurt nog niet helemaal zoals 
Van Dijk het graag zou zien. Hoewel hij binnen 
Eldim wordt gezien als ‘mister innovation’, 
komen de mensen nog niet snel naar hem toe 
met hun ideeën. 

 
Een aantal van de processen die 
in Nederland waren uit-
ontwikkeld, zijn verplaatst naar 
Hongarije. De lagere lonen 
maakten het voor Eldim 

aantrekkelijk om de activiteiten, waar weinig 
ruimte meer was voor innovatie, daarheen te 
verplaatsen. Van Dijk: "Het levert ons een 
dubbel voordeel op: We zijn daar helemaal 
opnieuw begonnen. We gebruiken de 
nieuwste, meest efficiënte machines en de 
mensen werken voor lagere lonen. We halen 
er verder geen kennis vandaan, brengen het er 
eerder naartoe. Maar wie weet kunnen daar 
uiteindelijk toch weer nieuwe dingen 
ontwikkeld worden en gaan ze zelf verder waar 
wij zijn opgehouden." 
 
Buiten de deur onderzoeken en testen 
Om te innoveren werkt Eldim vaak samen met 
andere partijen, zoals technische universiteiten 
en onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld TNO en 
NLR). Het vraagt volgens Van Dijk echter veel 
van bedrijven om daadwerkelijk sturing te 
geven aan universitair onderzoek. "We kunnen 
wel vragen droppen, maar universiteiten 
denken in tijden van vier jaar, terwijl bedrijven 
op kortere termijn resultaten willen zien." 
Nabijheid is een belangrijke factor in de 
samenwerking, wat dat betreft ligt de 
Technische Universiteit Eindhoven gunstig 
voor het Eldim. "Met hen hebben we gewerkt 
aan chemische processen." Van Dijk signaleert 
een risico in de samenwerking met 
universiteiten: "Ik was een keer op een 
congres in Maastricht. Op een standje van een 
van de aanwezige universiteiten hing een 
bordje met de tekst 'We are looking for any 
kind of industry with any kind of product 
problem.' Maar om werkelijk wat aan 
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samenwerking te hebben, heb je expertise 
nodig. Bij een aantal universiteiten zie je een 
duidelijke subsidieverslaving. Daar moet je als 
bedrijf alert op zijn. De eerste schifting die we 
maken is op promovendi. Dan weet je dat 
iemand al vier jaar met een onderwerp bezig is 
geweest." Eldim werkt ook wel eens direct 
samen met aio's. "We hebben gewerkt met 
een promovendus in Eindhoven. Hij heeft voor 
ons onderzocht hoe precies de lucht in een 
koelingsonderdeel van een motor langs 
'tubulator holes' (gaatjes die voor 
luchtcirculatie zorgen) moet worden geleid. 
Daaruit bleek dat sommige turbulators konden 
worden gemist, zonder schadelijke gevolgen. 
Hij heeft dit voor ons gemodelleerd, dat was 
erg handig." Ook door samenwerking binnen 
de Europese kaderprogramma's wordt Eldim 
wijzer. "In een project waar we aan meedoen 
worden bijvoorbeeld verschillende processen 
en ideeën uitgetest in turbines en maakt het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
(NLR) berekeningen voor onderdeeltests. 
Deze kennis komt later bij Eldim in huis." “Om succesvol te 

innoveren moet je 
selectief zijn in wat je 

wel en niet doet.” 

 
Oja…: subsidie 
Innovatie bij Eldim is niet afhankelijk van 
subsidies. Van Dijk: "Als we denken dat een 
project nodig is, dan doen we het. Eventuele 
subsidie is dan mooi meegenomen. Maar we 
hebben genoeg voorbeelden waar we achteraf 
zien: "Oh, daar hadden we subsidie voor 
kunnen krijgen, maar niet aangevraagd. Nou 
ja, jammer...”" Subsidies kunnen wel 
behulpzaam zijn bij het innoveren, maar dat 
hangt van de regeling af. Met name de 
laagdrempeligheid is belangrijk. De WBSO-
regeling, die de loonkosten van onderzoek- en 
ontwikkelingswerk lager maakt, is zeer 
toegankelijk. Voor een project binnen de 
Europese kaderprogramma’s zijn echter weer 
dikke rapporten nodig. Verder is Eldim een 
goede klant van het Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), 
dat met subsidie of kredieten de ontwikkeling 
van product- en proceskennis stimuleert. Er 
lopen nu binnen Eldim vier projecten die van 
een NIVR-regeling gebruik maken.  
 
Lucht verkopen 
Eldim blijft in de toekomst doen waar ze goed 
in is, alleen nog goedkoper, nog sneller en nog 
beter. Ook zullen er regelmatig nieuwe 
producten aan de productlijn worden 
toegevoegd, waar weer procesinnovaties op 
volgen. Van Dijk zegt lachend: "We blijven bij 
onze 'core business': Eldim krijgt het product 
van de klant, stopt er lucht in een geeft het 
terug. En daar krijgen we geld voor. De ultieme 
innovatie zou zijn dat we de gaten los gaan 
boren en ze apart aan de klant leveren, zodat 
deze ze zelf in de producten kan zetten!" 
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