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'Met steun van Senter 
hebben we een slag gemaakt' 

Twee innovatieve ondernemers aan het woord over de ondersteuning die Senter kan bieden. 

Jas van Kampen van ASB Technology 

'We hebben finiln'' '"ri'lf7 :>::mgevraagd, 

:rn; · in 

dez-: ondernem ing hadd 

Het risico werd te groOl v 

alleen', vertelt directeur Herman 

Goverse jr. van ECO Ceramics B.V. 

Dit familiebedrijf produceert sinds 

1996 schuimkeram isch brander

materiaal , dat is ontwikkeld door het 

Energie Centrum Nederland (ECN). 

'Toen we de li centie van ECN kochten, 

'Die subsidie was van doorslaggevend 

belang', aldus directeur Jas van 

Kampen van ASB Technology, die 

Senter op het spoor kwam toen hij 

voor zijn innovati eve bewakings

systeem op zoek was naar financiële 

middelen. Samen met een bedrijf in 

Zuid-Afrika on tw ierp de ondernemer 

een nieuw, vo lledig gedigi ta li see rd 

bewakingssys teem. De bege leid ing 

was de techniek tot op laboratorium

schaa l ontwikkeld. Er was dus nog 

1olschalige productiemethode. 

e~bsidie van Senter hebben we 

de slag van laboratoriumschaal naar 

productieomgeving gemaak t en de 

marktmogelij kheden onderzocht , met 

goed resultaat. Het prettige van wer

ken met de mensen van Senter is, dat 

zij verstand hebben van technologie

ontwikkeling.' 

Zo' n project kent altijd clips, waarbij 

j e tw ijfelt of doorgaan zin heeft. 

Als je dan weer moet rapporteren , 

word je er toch toe aangezet om het 

project af te ronden.' 

Bij de NS lopen inmiddels proef

projecten, waarbij het systeem wordt 

gebruikt om op perrons zogenaamde 

safe areas voor de reiziger te creëren, 

zodat deze zich bewaakt weer en via 

van Senter en de toekenning van de het systeem ook hulp kan inroepen. 

subsidie gaven het project een cruciale 

impuls. ' Allereerst is de geldelijke Bent u ook op zoek naar financiële 

steu n natuurlijk uitermate we lkom' , steun voor uw innovatieve project, 

vertelt Van Kampen. 'Heel belangrijk belt u dan met Senter of bezoek de 

wa s ook de morele steun van Senter. internetsite ww w. senter.nl. 

Senter ondersteunt ondernemers met innovatieve ideeën met subsidies en 

advies. Senter, het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, 

voert overheidsbeleid uit op het terrein van technologie, energie, milieu, export 

en internationale samenwerking. Duizenden bedrijven en kennisinstellingen in 

Nederl and ontvingen inmiddels een subsidie en/of kredieten of vonden via 

Senter een zakelijke partner in binnen- of buitenland. 

Bel vrijblijvend de afdeling Algemene informatie & advies (070) 361 02 77 

of raadpleeg de digitale adviseur op www.senter.nl. 

Senter, uw partner bij het ondernemen. 
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Het is al voor de twintigste keer dat de 
· Sticlil:ing Bedrijfskunde Congres Industria 
een congres organiseert. Ook deze keer sluit 
het thema "High-Tech Starters" naadloos aan 
op de maatschappelijke doelstellingen van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
waarbij de universiteit als partner dient voor 
technologie-intensieve bedrijven. 

Het stimuleren van ondernemerschap onder stu
denten en het ondersteunen van startende 
ondernemers staat daarbij al een aantal jaren op 
de agenda van de TU/e. De universiteit wil met 
haar onderwijs, onderzoek en ontwerpen vooral 
dienstbaar zijn aan maatschappelijke sectoren met 
een hoge en/of snel toenemende technologie
intensiteit. Hiervoor is onder de TU/e Holding 
onder meer de werkmaatschappij Eutechpark 
gerealiseerd. Eutechpark voorziet in de exploitatie 
van een bedrijvencentrum voor startende 
ondernemingen op de campus. Momenteel biedt 
het centrum al aan 50 bedrijven onderdak. 
Startende ondernemers kunnen niet alleen voor 
huisvesting maar ook voor allerlei andere faciliteit
en, adviezen en cursussen hier terecht. Om te zor
gen voor een gunstiger klimaat voor deze groep, 

TU/e: part er voor 
high-tech starters 

heeft de TU/e in samenwerking met enkele andere 
gerenommeerde organisaties werkzaam in de 
regio, Tijdelijke Ondernemers Plaatsen (TOP) 
gecreëerd. Het ondersteuningspakket dat aan 
deze TOP-regeling verbonden is, moet de starter 
met een kansrijk idee in staat stellen het eerste 
jaar goed door te komen en de basis te leggen 
voor een verdere ontwikkeling van de ondernem
ing. In 2001 is de regeling aan 10 starters toege
kend en dit jaar maken reeds 7 bedrijven hiervan 
gebruik en zijn 3 aanvragen in behandeling. 

De inspanningen vanuit de TU/e vormen slechts 
één aspect voor high-tech starters. Dit congres zal 
ongetwijfeld bijdragen aan het vergroten van 
inzicht met betrekking tot het opstarten van een 
high-tech onderneming én het laten slagen ervan. 

A.H. Lundqvist, 
Voorzitter College van Bestuur 
Technische Universiteit Eindhoven 



NU VOOR HOOGOPGELEIDE 
TECHNICI TOT EN MET 30 JAAR: 

Technisch Weekblad 
Technisch Weekblad is een 

onafhankelijk en actueel blad 

met het laatste nieuws op het 

gebied van technische 

ontwikkelingen, innovatieve 

toepassingen, beroepsontwik

keling en arbeidsmarkt. 

Je kunt nu een gratis 

jaarabonnement op 

Technisch Weekblad nemen. 

Ben je geïnteresseerd in dit 

_..". abonnement? Download dan 

nu het aanvraagformulier op 

onze website. 

Of bel naar 023 - 546 5640. 

Voor abonneren of meer 

informatie ga je naar 

www. technischweekblad.nl. 
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Prof.dr.ir. Johannes (Joop) I.M. Halman is verbonden aan de faculteit 
Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven en 
aan de faculteit Bedrijf, Bestuur & Technologie van de Universiteit 
Twente. Vorig jaar was hij als visiting research professor verbonden 
aan de University of Washington in Seattle. Naast onderwijs op het 
gebied van innovatie, verricht Halman ook onderzoek op het gebied van 

innovatieprojecten en programma's, product platforms en startende technologie-intensieve 
bedrijven. Halman heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van risico
management binnen de context van product en procesinnovatie. Zo heeft hij Philips Lighting 
en-Unilever geadviseerd bij de ontwikkeling van een systematische aanpak voor de diagnose 
en het management van risico's in complexe en innovatieve projecten en diverse strategi
sche innovatieprojecten doorgelicht in de USA, Brazilië, Engeland, Italië, Duitsland en in 
Nederland. Hij heeft zowel bij Philipsen Unilever de invoering van de risicodiagnosemethode 
ROM begeleid via een groot aantal workshops in Engeland en in Nederland. Joop Halman 
studeerde civiele bouwconstructies aan de TU in Delft en · bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Hij promoveerde in 1994 aan de TU-Eindhoven tot doctor in de 
bedrijfskunde met als onderwerp de ontwikkeling van de risicodiagnosemethode ROM voor 
productinnovatieprojecten. Naast zijn werk bij de Universiteit Twente en de TU-Eindhoven is 
hij als docent verbonden aan de opleiding Strategie Business Development van de Academie 
voor Management. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Unipartners, cursusleider bij het 
Postacademisch onderwijs PATO, lid van de redactiecommissie van het tijdschrift Business 
Development en Innovatie, en fellow van het Onderzoeksinstituut ECIS (Eindhoven Center of 
Innovation Studies). 

Hartelijk welkom bij het congres "High-Tech 
Starters, From High-Tech Concepts to Successful 
New Businesses". Industria heeft voor haar 20e 
jaarcongres gekozen voor een belangwekkend 
thema. High-Tech starters, vaak ook kortweg tech
nostarters genoemd, zijn een belangrijke voor
waarde voor het instand houden van een hoog
waardige en innovatieve economie. Zo wees 
onderzoek van Elk (1997) uit dat ten opzichte van 
andere startende ondernemingen, technostarters 
een factor 4 extra bijdragen in de groei van de 
werkgelegenheid. 

Ondanks het algemeen onderschreven belang van 
hightech starters, is het aantal hightech starters in 
Nederland, indien vergeleken met landen zoals 
Duitsland, Engeland, en de Verenigde Staten, aan 

de lage kant. In Nederland blijkt tot nu toe slechts 
6% van nieuw startende ondernemingen tot de 
categorie hightech starters te behoren. Het starten 
van een technologie-intensief bedrijf blijkt verder 
ook een risicovol gebeuren : het percentage 
nieuwe bedrijven dat na 5 jaar nog bestaat blijkt 
al vele jaren rond de 50% te schommelen. 

De relatieve achterstandspositie van techno
starters in Nederland, met daarbij nog de hoge 
kans van falen, vormen een belangrijke uitdaging 
tot het nemen van actie. In de eerste plaats zal de 
komende jaren het aantal initiatieven tot het 
starten van een technologie-intensief bedrijf 
aanzienlijk moeten worden verhoogd. Ten tweede 
zullen waar mogelijk ook de kansen op het suc
cesvol implementeren van deze initiatieven en het 



doorgroeien van hightech 
den verhoogd , Dit vraagt om de 
ning van een groot aantal factoren . 
het congresprogramma kijken, dan ,komen ee 
groot aantal invalshoeken aan bod die van crudaal 
belang zijn voor deze g~wenste succesvolle ini
tiatie, start en doorgroei van technostarters. 
Zo wordt in het plenaire deel van het ochtendpro
gramma aandacht besteed aan de ini t iatieven die 
door het ministerie Economische Zaken worden 
ontplooid om het aantal technostarters in 
Nederland te verhogen. De diverse subsi 
dieregelingen en de mede op initiatief van 
Economische Zaken opgerichte organisaties zoals 
Dreamstart, Bicpartners en Twinning zijn van 
direct belang voor vele technostarters. Naast 
externe condities, waar door de overheid het nodi
ge aan gedaan kan worden, gaat het naast finan
ciële en markt/technologie/product aspecten ook 
om de kennis, de vaardigheden, en het commit
ment van het startende team. Prof.ir. Roei Pieper 
zal deze aspecten toelichten vanuit zijn ervaringen 
in de USA en in Nederland met (de financiering 
van) startende technologie-intensieve onderne
mingen. 
Prof. Michael Song, directeur van het onder zijn 
leiding opgerichte Center for Technology 
Entrepreneurship aan de University of Washington 
in Seattle, zal ingaan op de unieke werkwijze van 
dit Center. Rondom grote en bekende bedrijven als 
Microsoft en Boeing hebben zich de afgelopen 
jaren daar een groot aan technologie-intensieve 
starters gevestigd. Binnen het Center for 
Technology Entrepreneurship worden onderzoek 
en onderwijs op het gebied van technisch 
ondernemerschap op slimme wijze gecombineerd 
met het faciliteren van de start en doorgroei van 
dit soort technostarters. 
Een beginnend technostarter kan veel leren van 
een ander die hem of haar reeds is voorgegaan. 
Adimec, is een prominente, internationale lever
ancier van high performance videocamera's voor 
militaire, medische en machine vision toepassin
gen. Ir. J. Smit, zal vertellen over zijn ervaringen 
als technostarter en hoe het bedrijf sinds haar 
start in 1992, geworden is tot wat het nu is . 

Het programma voorziet ook in parallel sessies. In 
deze parallelsessie worden diverse voor startende 
ondernemers relevante onderwerpen aan de orde 
gesteld zoals het opbouwen van een netwerk 
(Syntens, ir. A. Schurgens), het maken en aan de 
man brengen van een new business plan 
(Geniepark, drs . J . Blok), het beschermen en man
agen van intellectueel eigendom (ir P.H. van 
Dongen en ir. P.C.A . de Haas), mogelijkheden tot 
financiering (Senter, dr.ir. F. Gerritse; ING bank, 
drs. F. Swinke\s) of hoe als starter snel door te 
groeien (Merit, dr. R. Wintjes). Een belangrijke fac
tor om te komen tot een toename van het aantal 
Hightech Bedrijven in 1\Jederland zijn de technische 
universiteiten. In de parallelsessies kunt U kennis 
nemen van hetgeen op dit gebied geschiedt aan de 
Technische Universiteit in Delft (dr. G. v.d . Berg), 

iversiteit 

een con-
oo een . t e'ch-

nische universi~eit betreft de vraag in · hoeverre .· . 
technisch~ universiteiten al dan niet tekort 
schieten in het qpleiden · van ingenieurs als het 
gaat om het kunnen vertalen van een Hightech 
concept tot eénsuccesvol product of dienst. In het 
Cambridgedebat zal 
prof.dr. T.IVI .A. Bemelmans de stelling verdedigen 
dat dit thans in voldoende mate geval is terwijl ir. 
P. Langendam het tegenovergestelde standpunt op 
basis van argumenten zal verdedigen. Via een 
stemming vooraf en achteraf zal worden vast
gesteld wie voor U als winnaar uit de bu's komt. 

Wij hopen op een actieve bijdrage van de deelne
mers. Van de kant van de congrescommissie . i~ er 
hard gewerkt om een ideaal programma samen te 
stellen waarbij U naast de mogelijkheid tot 
netwerken en kennis opdoen, volop in de gelegen
heid wordt gesteld uw eigen mening en ervaringen 
te toetsen met die van anderen en hiermee uw 
eigen inzichten verder te verbreden en te 
verdiepen. 
De kost gaat voor de baat uit. Een congres als dit 
is moeilijk te realiseren zonder de financiële bij
drage van sponsors. Hierbij wil ik de sponsors van 
dit congres hartelijk dank zeggen voor hun aan
deel. Tenslotte wil ik de organisatoren van het 20e 
jaarcongres van de studievereniging Industria 
complimenteren voor wat ze met elkaar tot stand 
hebben gebracht! 

Joop Halman 
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Programma 

8.30 uur Ontvangst en registratie van de deelnemers 

9.05 uur t roductie .. door de dagvoorzitter 

9.2'5 

----
1:0.05 uur Fundamentals of5eing an entrepreneur 

Pauze 

11.10 uur The Center foi'"Tech.nölogy Entrepreneurship in Seattle 

11.50 uur 

12.55 uur Lunch 

14.05 uur Parallel Sessie 2 

15.10 uur Pauze 

15.30 uur .. Intermezzo 

Adimec; Ervaringen van een succesvol starter 

16.30 uur Cambridge debat 

17.20 uur Afsluiting van het congres door de dagvoorzitter 

17.30 uur Borrel 

Workshops Parallelsessies 18t2 

1a/2a Business Case Assessment 
Jake Blok, director Geniepark 
Aan het eind van deze workshop heeft u een eerste 
inzicht bij wat er komt kijken om een goede business 
case te maken. Verder heeft u in het bijzonder ook 
antwoorden op vragen als 'Wat is business develop
ment7', 'Wat is een business case en wanneer is deze 
haalbaar en rendabel?', en 'Wanneer is er sprake van 
succes en wat kan fout gaan?' 

lb TU/e: Ideaal eco-milieu voor onderne-
mers? 
Ir. A.J.M. de Jong, Directeur EUTECHpark BV, Prof. Dr. 
L.H.J. Verhoef, Hoogleraar Ondernemerschap in Kleine 
en Middelgrote Organisaties TU/e, Prof. Dr. Ir. J.I.M. 
Ha/man, TU/e 
In deze workshop zal worden ingegaan op ondernemer
schap en onderwijs, ondernemerschap en onderzoek en 
ondernemerschap en ondersteuning . Er zal onder 

andere worden gekeken naar kritische succes- en faal
factoren van high-tech starters en in hoeverre die ver
schillen met starters in andere branches . 

1c/2c Werken in Netwerken 
Ton Schurgers, Syntens 
Wellicht het grootste probleem voor een startende 
ondernemer is zijn isolement. Hij of zij hoort nog ner
gens bij . Het opbouwen van een kwalitatief goed 
netwerk is onontbeerlijk. In de workshop wordt aan
dacht besteed aan het nut van zo'n netwerk, hoe bouw 
je zo'n netwerk, wie kan voor introducties zorgen en de 
gedragscode in netwerken. Aan de hand van enkele 
stellingen kunnen de deelnemers met de inleider en met 
ir. WillemJan Withagen, oprichter van Internet Acces 
Eindhoven, en ir Bart Gras, oprichter van Innovation 
Quotient van gedachte wisselen over dit thema . 



1d/2d Een baantje nemen kan altijd nog! 
Marion van der Heden, Dreamstart 
Oriëntatie op persoonlijke eigenschappen en vaardighe
den die een startende ondernemer in de high-tech sec
tor nodig heeft om succesvol te zijn. Aan de hand van 
de theorie versus praktijk wordt door Dreamstart samen 
met en een net gestarte high-tech ondernemer allerlei 
aspeGten van het ondernemerschap en de do's en dont's 
toegelicht. 

~e/2e Technostarters in de versnelling! 
E.J.O. Coop Rede 
De ervaringen van twee ondernemers en NV REDE op 
weg naar succes. 
NV REDE is een economische ontwikkelingsmaatschap~ 
pij in de regio Eindhoven die onder andere ten doel heeft 
jonge technologische ondernemers te begeleiden en te 
faciliteren. Dit doet zij door bijvoorbeeld risicokapitaal te 
verschaffen en huisvesting aan te bieden. 

lf/2f Octrooi management (duur: 2 sessies) 
Spellelder Ir. P.H. van Dongen, Octrooiadviseur 
P. C.A. de Haas, respectiel(elijk Account manage 
Kennisinfrastructuur, Universiteiten en Technologische 
Instituten en Projectlelder 
Een spel in twee delen waa rin 5 concurrerende bedrijven 
te maken krijgen met allerlei situaties op het gebied van 
innovatie, octrooien en octrooibeleid. Winnaar van het 
spel is. het bedrijf dat het meeste geld heeft verdiend en 
zich de beste positie weet te verschaffen. 

1g/2g Ondernemen in de Life Sciences 
Ir. Haifen Hu, Manager Ondernemerschap en Onderwijs, 
BloPartner 
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de life sci
ences sector in Nederland en de belangrijkste aspecten 
van ondernemen in deze sector. Tevens wordt aan de 
hand van het levensmodel van life sciences start-ups 
uiteengezet welke ondersteuning BicPartner 
(aankomende) starters kan bieden in de verschillende 
fasen van ondernemerschap. 

1h/2h Ondernemingsplan en financiering 
drs. Frank Swinkels, Productmanagement Kredieten, 
ING Bank 
In de presentatie van de ING Bank wordt dieper inge
gaan op het belang van een goed ondernemingsplan bij 
de start van een eigen bedrijf. Daarnaast zullen de ver
schillende mogelijkheden voor financiering aan de orde 
komen. 

1i/2i Subsidies voor een succesvolle start 
Dr. Ir. Frans Gerritse, senior projectadviseur bij Senter 
Is mijn idee geld waard? Frans Gerritse zal u wegwijs 
maken in het subsidiewoud voor startende onderne
mers, aan de hand van concrete voorbeelden die de 
praktijk van de beginnende ondernemer illustreren. Na 
de workshop heeft u de mogelijkheid om projectideeën 
direct te toetsen en bespreken met projectadviseurs van 
Sen ter. 

lj Lezingen 
De levensloop van technostarters; het samenspel 
tussen ondernemer en omgeving 
Dr. René Wintjes, Senior onderzoeker MERIT, 
Universiteit Maastricht 
Op basis van een analyse van 25 interviews met suc
cesvolle jonge innovatieve bedrijven worden diverse 
inzichten geboden in de fasen van overleven en groei. 

Unieke ondernemers en bedrijven met elk een eigen 
verhaal, maar in de levensloop zijn overeenkomsten 
herkenbaar. De sleutel tot het succes verschilt onder
ling, maar de kern vormt steeds het evoluerende 
samenspel tussen ondernemer en omgeving: een 
kwestie van karakter én klimaat. Beleidsondersteuning 
bij het vallen en opstaan is van belang voor het ver
sterken van verankerde doorgroei. 

dernemende Ir's aan d TU Delft 
...,J!.M!!Moréi!!MII!!!Ilt.Center TU Delft 

Vijf jaar ervaring vanuit het programma Technostarters 
TU Delft met het starten van een eigen ondèrneming 
door Delftse alumni, ingenieurs, gepromov~erden en 
medewerkers aan de TU Delft. Onder het motto: samen 
innoveren in Delft en de Delfte regio wordt aandacht 
gegeven aan activiteiten van het Technostart Support 
Platform. De zogenaamde technostarters worden mede 
ondersteund vanuit het Technostart Support Platfo rrm, 
een overkoepelend regionaal platform dat op initiat ef 
van de Stichting Delft Kennisstad opgericht is en waarin 
diverse partijen d_ie zich actief met technosta ers 
ondersteuning bezig houden verenigd zijn. 

2b Industrialisation : connecting creation to man
ufacturing 
Ir. H.T. Mollen, Philips CFT Greenhouse Europe 
Hit rate and time to market are key-drivers in the busi
ness creation process for new electrooie products and 
modules. A world class industrialisation process is an 
essential enabler for succes of High Tech products. 
Finding the right industrial solutions and balancing 
Speed (TTM) vs Robustness (Hit rate) are key issues to 
take care of in the embrionic phase of the product life 
cycle. During the workshop steps of the industrialisat'on 
process will be elucidated and example cases w ill be 
worked out interactively. - · 

2j Lezingen: De rol van kenniscentra inzake hèt 
stimuleren van high tech; ondernemerschap; . 
ervaringen vanuit Leuven 
Dr. Van Looy, Katholieke universiteit Leuven 
De rol van kenniscentra inzake het stimuleren van high 
tech; ondernemerschap; ervaringen vanuit Leuven 
In deze bijdrage schetst Dr. Van Looy een overzicht van 
de belangrijkste aandachtspunten inzake de uitbouw 
van 'ondernemende' universiteiten zoals die naar voor 
komen uit recent (en minder recent) onderzoek . 
Aansluitend wordt stilgestaan bij de initiatieven die 
dienaangaande in de Leuvense regio, onder meer door . 
de K.U.Leuven werden genomen de laatste .decennia. 
Vanuit deze 'historische' reconstructie worden een aan
tal krachtlijnen inzake beleid en de implementatie ervan 
als proposities geformuleerd . 

Ondernemerschapsondersteuning op de 
"ondernemende universiteit" 
Dr. Aard J. Groen ,Universitair hoofddocent Marktgericht 
ondernemerschap en directeur van het Nederlands 
Instituut voor Kennisintensief OndernemerSchap 
(NIKOS) 
Ondernemerschap is op de Universiteit Twente een 
reeds lang gekoesterd onderwerp. Met name in het licht 
van het stimulerenvan kennisintensief ondernemerschap 
is er een uitgebreide set van methoden en technieken 
ontwikkeld en in gebruik. In de lezing zal nader worden 
ingegaan op de dimensies van ondernemersc:hapsonder
steuning en praktische voorbeelden zullen met name 
worden ontleend aan de reeds 18 jarige praktijk van de 
TOP-regeling. 

11 
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Ondernemerski i maat 
in Nederland 

Pie.ter Waasdorp studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 
1991 werkt hij bij het ministerie van Economische Zaken. Hij heeft zich bezig 
gehouden met diverse onderwerpen zoals het macro-economisch beleid en 
diverse corporate governance dossiers zoals de modernisering van de 

illissementswet. Sinds 2001 is hij clusterleider innovatief ondernemer
schap. Daarnaast heeft hij verschillende artikelen over ondernemerschap op 
zijn naam staan. 

Innovatief ondernemerschap kan een groot deel 
van de productivity gap tussen de VS en Nederland 
dichten. Volgens de Global Entrepreneurship mo
nitor zijn ondernemers bijvoorbeeld verant
woordelijk voor twee derde van alle innovaties. 
Technostarters in hightech markten en de snel
groeiende ondernemingen spelen hierbij een 
belangrijke rol. Zo ontwikkelen technostarters 
nieuwe producten met een hoge toegevoegde 
waarde en zijn ze van belang bij het commercialis
eren van publiek ontwikkelde kennis. 
Technostarters creëren ook veel werkgelegenheid 
(vier keer zo hoog als andere startende onderne
mingen). Ook de zogenaamde snelle groeiers 
hebben een voortrekkersrol in het innovatiepro
ces: zij investeren bijvoorbeeld 40 procent meer in 
R&D dan andere, minder snelgroeiende bedrijven. 
Innovatieve ondernemingen prikkelen daarmee 
bestaande bedrijven om ook efficiënter te werken. 
Dit proces van churning draagt daarom bij aan een 
hogere productiviteitsgroei. Een derde van de pro
ductiviteitsgroei in de industrie is toe te schrijven 
aan dit proces. Overigens gaat dit proces van 
vernieuwing steeds sneller: in 1960 kwamen er elk 

jaar minder dan tien nieuwe ondernemingen bij op 
de Forbes 500 lijst, nu zijn dit er elk jaar vijftig! 

Het beleid van het ministerie van Economische 
Zaken is erop gericht om innovatief ondernemer
schap te stimuleren. Hierbij worden drie lijnen 
gevolgd: het stimuleren van een ondernemende 
cultuur door het stimuleren van ondernemerschap 
in het onderwijs, het stimuleren van awareness via 
instanties New Venture en Dreamstart en het 
scheppen van faciliteiten voor (techno)starters via 
bijvoorbeeld het stimuleren van incubators aan 
universiteiten en kennisinstellingen. 

Uiteindelijk moet dit beleid ertoe leiden dat we in 
2004 50% meer technostarters hebben dan in 
1999. Een forse beleidsuitdaging die het ministerie 
van Economische Zaken natuurlijk ook niet alleen 
afkan. Daar hebben we andere ministeries, univer
siteiten, kennisinstellingen, en vooral onderne
mers voor nodig. 



unda111el1tals of 
eing an entrepreneur 

Roei Pieper · is in 
.".r.-...· .. ~~1956 .· geboren in 

laardingen. · Hij 
rl~f~~~r~~ studeerde in 1980 

"~•"~•IIIIIWr~. summa cum laude 
af in ·Wiskunde en computerwetenschappen 
aan de Technische Universiteit Delft. 

De .carrière van Pieper begon bij Software AG. Hij 
werkte tien ·aar bij deze onderneming in Duitsland 
en . de Verenigde Staten; zijn daar laatst beklede 
fun.ctie was die van Chief Technology Officer. 
V~rvolg.ens werkte hij drie jaar als President en 
'Chief · Executive Officer bij Unix Systems 
Laboratories van AT&T. Daarna was hij twee jaar 
President en CEO van UB Networks, dochteron
derneming van Tandem Computers. In 1996 werd 
hij benoemd tot President en CEO van Tandem 
Computers en bereidde de onderneming voor op 
de latere overname door Compaq Computer 
Corporation, waarna hij enkele maanden de leiding 
gaf aan de integratie van Tandem Computers met 
Compaq . Vervolgens bekleedde hij van mei 1998 
tot juni 1999 de functie van Executive Vice 
President en lid van de Raad van Bestuur en 
Groepsraad van Koninklijke Philips Electranies N.V. 
In 1999 werd Pieper General Partner bij Insight 
Venture Partners (voorheen Insight Capita! 
Partners), een particuliere investeringsmaatschap
pij die investeert in bedrijven die actief zijn actief 
in de e-business segmenten van de IT-industrie 
wereldwijd . Roei Pieper concentreert zich in dit 
kader als één van de Managing Partners op de 
Europese markt. In september 2001 heeft Pieper 
een tweede fonds opgericht onder de naam van 
Favonius Ventures. Dit fonds richt zich naast 
enterprise software ook op mobiele applicaties 
voor bedrijven. 

Pieper is een expert op het raakvlak van infor
matie- en communicatietechnologie en bedrijfs
kunde. Daarnaast heeft de Universiteit Twente 
Pieper per 1 september 1999 benoemd tot 

hoogleraar eBusin.ess en eCommerce, een nieuwe 
leerstoel vàri de faculteiten Informatica en 
Technologie & Management. De benoeming van 
Pieper is een deeltijdaanstelling. 

Begin 2001 werd Pieper gevraagd door minister T. 
Netelenbos van Verkeer en Waterstaat om te 
onderzoeken of er een technologie voorhanden is 
die gedifferentieerde kilometerheffing in de 
toekomst mogelijk maakt en die al op korte ter
mijn toepasbaar is op een beperkt aantal vaste 
locaties op de snelweg . Volgens het onderzoek van 
Pieper kan in 2003 een proef starten met variabele 
autokosten, de zogeheten Mobimiles. 
Bij zijn advies heeft hij het uitgangspunt 
gehanteerd dat het nieuwe systeem zal leiden tot 
een rechtvaardige en betrouwbare berekening van 
de kosten van het gebruik van de openbare weg. 

Per 1 september 2001 is Roei Pieper benoemd tot 
de nieuwe bestuursvoorzitter van Connekt, een 
onafhankelijk, innovatief platform voor 
mobiliteitsvraagstukken en beveiliging, waarin 
publieke en private partijen bij elkaar gebracht 
worden. In zijn functie als bestuursvoorzitter 
werkt Pieper aan de versterking van de positie van 
Connekt in de mobiliteitsmarkt, alsmede het sti
muleren van een rol voor Connekt als forum voor 
beveiliging. In zijn hoedanigheid als bestuurs
voorzitter is Pieper eind 2001 opgenomen in de 
Time Digital Europe 25, de mensen die volgens het 
weekblad Time de technologische toekomst van 
Europa vorm zullen geven. 

Pieper maakt deel uit van de board of directars van 
diverse al dan niet beursgenoteerde ondernemin
gen waaronder Icon Medialab/Lostboys en New 
Media Industries. Pieper spreekt naast zijn moe
dertaal Nederlands, vloeiend Frans, Duits en 
Engels en is geregeld keynote spreker op interna
tionale conferenties op het gebied van software, 
netwerken en elektronische handel. 

15 
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he Center for Technology 
Ent'repreneurship in Seattle 

~\(0-, . 

LJW~ B USINESS ScHOOl Prof.dr. Michael Song is the executive 
· ·di rector of the Center for Technology Entrepreneurship and holds 

the Michael. L. and Myrna Darland Distinguished Chair in Entrepreneurship and professor of 
Marketing and Innovation management at the University of Washington in Seattle. He is also 
advisory research professor at Eindhoven University of Technology. He received an M.Sc from 
Cornell University and MBA and PhD in Business Administration from the Darden School at 
Univérsity of Virginia. Prof. Song has won numerous international awards for his research 
projects. He has also designed and taught many executive programs. His primary research 
interests include valuation of new ventures, technological innovation risk assessment, entre
preneurship in high technology environments, evaluation of technology and R&D projects, 
and technology portfolio management. Based on a data set consisting over 3000 new tech
nologies developed and commercialized by major companies he has developed several glo
bal "bench-mark models" of new product development project selection. He has also deve
loped a technology risk assessment modeland option approach to evaluate new technologies 
and start-up companies. 
Professor Song has assisted in creating several new ventures in high-tech industries. He has 
also conducted research and consulted with major multinational firms and government agen
cies including General Motors, EXXON Chemicals, Monsanto, Motorola, Eastman Chemica! 
Company, Samsung Electronics Citicorp, Boeing, IBM, Sony, Toyota, CATIC, Philips and 
Matsushita Electric Industrial Co. 

In his presentation professor Michael Song will 
elaborate about his ambitious plans for making the 
Center for Technology Entrepreneurship (CTE) to 
take the lead in the development of entrepreneur
ia! research and education, and to cultivate an 
interdisciplinary entrepreneurial environment at 
the University of Washington in Seattle. 
The primary goal of the Center's research agenda 
will be to create knowledge through new research 
on the ways in which entrepreneurs and entrepre
neurial organizations create, lead and transferm 
business. 
One of the more innovative ideas to emerge out of 
CTE is the New Venture Creation Lab, which brings 
together research faculty, graduate students from 
a variety of disciplines, and local entrepreneurs-in
residence to examine the market potential of 
emerging new technologies from the University of 

Washington. CTE has partnered with numerous 
departments on campus, including the UW's Office 
of Intellectual property and technology transfer to 
screen and select technologies with compelling 
potential. The lab is an intense trial-by-fire, where 
the faculty and students gain hands-on experience 
in the challenges of creating a new venture from 
the ground up . Students develop business plans 
and make presentations to angel investors and 
venture capitalists, while the faculty and entrepre
neurs act as mentors and advisors throughout the 
entire process. The idea of combining cutting-edge 
technology with entrepreneurial education and 
hands-on commercialization however, is not a new 
one. What is new is how the New Venture Creation 
Lab incorporates students from other disciplines to 
gain entrepreneurial experience and to help 
spread information about entrepreneurial opportu-



nities across campus and ac 
lab space is intended to be -a resou 
dents pursuing entrepreneurial activities. -
CTE recently also designed a Ph.D. program 
technology entrepreneurshlp, which makes the . 
University of Washington· the first universitY iri the 
United States to offer doctoral studies in the spe
cialty area of technologv. entrepreneurship. 
Additionally, CTE has redesigned its certification 
programs for MBAs and now offers ewo -tracks, .new 
venture creation and corporate entrepreneursnip 
(innovation in a corporation). The undergraduate 
certificate program offers the same two tracks, but 
with an emphasis in idea development, and busi
ness plan preparation and implementation. An 
additional certificate especially for undergraduates 
who are not in a business school but in a technica\ 
area is currently under development. 
The Center for Technology Entrepreneurship has 
also defined a challenging research agenda with 

"Ons land beschikt over het algemeen nog steeds over een goede kennisbasis. · 
Waar het te vaak aan ontbreekt is dat die kennis ook wordt omgezet in kansrijke 
producten. Het onderwerp high-tech starters is daarom van wezenlijk belang 
voor de toekomst van onze economie en welvaart." 

Dr. H.H.F. Wijffels 
Voorzitter Sociaal-Economische Raad 
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i~ec; ervaringen van 
een s.uccesvol starter 

.Dhr. Smit is geboren in 1958 te Eindhoven. Sinds zijn jeugd is zijn groot

.ste hobby de Scouting waar hij al vroeg ervaring op doet met teamwork, 
improvisatie en leidinggeven. 
Na een VWO opleiding begon hij met de studie Elektrotechniek aan de 

rsiteit Eindhoven. Deze studie rondt hij in 1984 succesvol af met een diplo
ma vf;tn de richting Meet- en Regeltechniek. 
Aang.ezien Philips hem pas een baan wilde aanbieden nadat er een vrijstelling van militaire 
dienst kwam, is hij gaan werken als ontwerper van video camera's bij een kleine ondernem
ing op het gebied van Machine Vision. Na enkele jaren werd deze firma overgenomen door 
een beursgenoteerde onderneming welke in 1992 zelf failliet is gegaan. Vlak voor dit fail
lissement is de heer Smit via een MBO zelfstandig gestart met de onderneming Adimec. 
Adimec is onder zijn leiding inmiddels uitgegroeid tot een gezonde internationaal opererende 
High Tech onderneming welke hoogwaardige video camera's ontwikkelt en produceert voor 
toepassingen in Machine Vision, medische röntgensystemen en militaire systemen ten beho
eve van observatie en tracking. Adimec heeft inmiddels 50 medewerkers in dienst en de 
afgelopen 10 jaar een is gemiddelde omzetgroei van 25°/o gerealiseerd als 'single souree 
supplier' van leidende ondernemingen in de genoemde niche markten. Adimec is zich steeds 
zeer bewust geweest van haar positie als leverancier en heeft zich georganiseerd om deze 
marktpositie beheerst te kunnen uitbouwen. 

Ir. Just Smit startte in 1992 via een 'MBO' de firma 
Adimec. 
Adimec is inmiddels uitgebouwd tot een wereld
wijd opererende onderneming welke hoogwaardi
ge videocameras ontwikkelt en produceert voor 
toepassingen in 'Machine Vision ', Medical Imaging 
en Defensie systemen. Na een gemiddelde jaar
lijkse omzetgroei van 25% in de afgelopen 10 jaar 
is in 2001 met ruim 45 medewerkers een 
omzetniveau van €7,5M gerealiseerd. 
De heer Smit zal vertellen over zijn, naar zijn 
mening relevante, ervaringen tijdens de start, 
doorstart en uitbouw van Adimec . 

Tijdens de start van Adimec werd ik ondersteund 
door 2 beoogde 'partners' die beide reeds suc
cesvol een onderneming hadden gedreven. Om 
risico te mijden, hadden de heren mij de BV 
Adimec laten oprichten met de bedoeling hiervan 
na de start gezamenlijk meerderheidsaandeel
houder te worden. Al snel werd mij duidelijk dat 

hun doel was om op korte termijn te cashen i .p.v. 
het opbouwen van een solide onderneming. Met 
behulp van een bevriende accountant heb ik beide 
heren kunnen afkopen en snel daarna heb ik 2 key 
medewerkers aangeboden om minderheidsaan
deelhouder te worden. 
Ervaring : Kies eventuele 'partners' zeer zorgvuldig 
en met een duidelijk doel. 

Vanaf het begin van Adimec heb ik aangestuurd op 
cashflow. Daarnaast heb ik de financiers via de 
verantwoordelijke accountmanagers altijd pro
aktief geïnformeerd over de ontwikkeling van 
Ad i mee. 
Toen ik bij mijn bank aanklopte voor de f inancier
ing van de bovengenoemde afkoop en later bij de 
NV REDE voor een risicodragende lening werd in 
beide gevallen positief besloten ondanks de op dat 
moment zeer slechte economische situatie voor de 
HighTech industrie rondom Eindhoven. 
Ervaring: Informeer de financiers pro-aktief met 



behulp van een goed onderbo 
aan een track record door 
spel kracht. 

1\Jatuurlijk was er tijdens deze startfase altijd geld 
tekort. Betaaltermijnen van crediteuren werden 
regelmatig opgerekt zonder dat er echte schade 
aan de relatie werd aangeric t. Met klanten werd 
uiteraard geprobeerd om kortere betaaltermijnen 
overeen te komen. Hiermee werd gQedkope 
financiering gerealiseerd waarvoor geen moeilijke 
gesprekken met de bank noodzakelijk waren. 
Ervaring: Liquiditeitskrapte is een inspirerende 
ervaring voor elke startende ondernemer mits je 
er creatief mee omgaat . Het houdt je scherp en 
voorkomt een te ruim uitgavenpatroon. 

In 1998 is Adimec een periode van 'Doorstart' 
ingegaan met een fase waarin de inkomsten 
redelijk stabiel werden en er werd gewerkt aan de 
structurele opbouw van alle relevante bedrijfsfunc
ties. 
In deze periode kreeg ik sterk de behoefte om 
mezelf te toetsen in de rol van algemeen directeur. 
Ik ben daarom de Cursus Directievoering van de 
Universiteit Twente gaan volgen. Deze cursus 
behandelt de belangrijkste aspecten van het 
ondernemen. De eindterm was het schrijven van 
een ondernemingsplan voor Adimec. Hiervoor 
werd voor het eerst de missie statement van 
Adimec heel scherp geformuleerd. Deze missie 
statement is sindsdien een leidraad gebleken voor 

De groei 
vrijwel alle m 
hadden het moeilijk met de snel mieringen 
omdat deze meer als bedreiging dan als l<ams wer
den gezien. 
Ervaring: Medewerkers zijn voor de meeste 
ondernemingen een zeer belangrijke asset. Ga er 
zuinig mee om en neip l:len bij organisatieveran
deringen die meestal een gevolg zijn van succes. 

Inmiddels is Adimec in een uitbouwFase gekomen 
waarin alle bedrijfsfuncties zijn uitgekristalliseerd. 
en bemand. In deze fase wordt verder gewerkt 
aan positionering, omzetgroei en risicomanage
ment 

Ervaring : Vraag uzelf af of u nog steeds 
kwaliteiten bezit om aan deze fase van 
onderneming leiding te geven. Uw entrepreneurial 
skilis blijven belangrijk maar moeten worden 
aangevuld met management skilis en een visie 
m .b.t de organisatie ontwikkeling . 

En tenslotte: Zie elke bedreiging ook als een 
uitdaging 

"Waar zou de technologie zijn zonder high-tech starters? Denk aan de start van Bill 
Hewlett en Dave Packard of Bill Gates. Of Anton en Gerard Philips. Allemaal 
begonnen als pioniers met een grote ondernemingszin en innovatiedrang, hebben zij 
en vele anderen voor een spectaculaire technologische ontwikkeling gezorgd met een 
enorme waarde voor de samenleving. Philips draagt elke high-tech starter een warm 
hart toe." 

Ir. G.J. Kleisterlee 
President en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Philips Electranies N. V. 
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ding op het Cambridge Debat en de t élebatteren stelling. 
plaats over de stelling. · 

3. De eren Bemelmans en Langendam brengen hun standpunten naar voren. 
4. De heren Bemelmans en Langendam reageren op elkaars standpunt. 
5. Het publiek kan vragen stellen aan de heren Bemel ans en i..angendam. 
6. De heren Bemelmans en ~angendám brengen in een slotwoord hun standpunt nogmaals 
naar voren. 
7. Er vindt een tweede stemming plaats over de stelling, waarna de heer Halman de winnaar 

. van· het_ debat be·kend zal maken 

· :Nederland kent relatief laag wem1g high tech 
. starters in · vergelijking met het buitenland. Een 
. van de hoofdredenen lijkt mij het risicomijdend 

gedrág waarvan de hele Nederandse maatschappij 
doördr;ongen is. We zijn verwend van "de wieg tot 
het graf" en nemen geen onnodig risico. Gebeurt 
er iets in onze samenleving, dan wordt van hoog 
tot laag alles in het werk gesteld om nog meer vei
ligheid en zekerheid in te bouwen. Het liefst zou de 
Nederlander de 100% zekere en veilige 
maatschappij hebben. Die mentaliteit slaat terug 
op de ondernemerszin. 

Stellingen: 
voor een jonge onderneming is allereerst 
een goed idee van belang, een idee dat 
werkelijk iets voorstelt. Een idee waarop je 
een nieuwe onderneming kunt bouwen. 
Niet een idee dat eerder als "gebakken 
lucht" te kenschetsen is, met vele recente 
voorbeelden vooral in de ICT sector!! 
Voor een jonge starter zijn doorzettings
vermogen en DURF van eminent belang. 
Risicomijders komen nooit tot een start. 
bouwen aan een gezonde onderneming 

reactie: 

In de VS starten 70% van de (technisch) afge
studeerden een eigen bedrijf of gaan naar een 
startend bedrijf. In Nederland maar zo'n 3%. 
Tijdens de internet hype is dit percentage 3x hoger 
geweest, bijna 10%. 
Maar nu zijn we hoogstwaarschijnlijk weer terug 
bij af. 

betekent werken aan vier vermogens 
tegelijkertijd, zij het in accenten: financier 
ings- en winstvermogen, produkt/markt
vermogen, sociaal vermogen, innovatie
vermogen. Verwaarlozing van een van deze 
vermogens brengt de onderneming uit bal 
ans en zelfs tot een failissement . 
onderwijs in ondernemerskunde en -
kunst is nuttig, vooral voor technische 
opleidingen . Dergelijk onderwijs beklijft 
alleen bij studenten die al ondernemer in 
de notedop zijn. Ondernemerskunde 
behoort dus in de genen te zitten . Als dat 
het geval is kan men die gave koesteren en 
cultiveren. Maar die gave is niet van 
skretch te "leren". 
elke economie is afhankelijk van goede 
(startende) ondernemers. 

Theo Bemelmans 

Mijn hooggeleerde opponent denkt dat er zo 
weinig technische studenten na het afstuderen 
voor zichzelf beginnen omdat de Nederlander van 
nature risicomijdend gedrag vertoont. ("Van de 
wieg tot het graf", enz.) 



Welnu, dat is het niet. 
avontuur; vroeger zeilden wij naar 
jdden Formosa van de Portugezen (later 
Engelsen het van ons) brachten het tegen 
ge Indonesië de weldaad van onze cultuur (kaas 
en Sinterklaas), we zaten op Taiwan, deden 
exclusief zaken met Japan, ruilden Nieuw 
Amsterdam met de Engelsen voor Suriname, enz. 
Ook waren wij het eerste volk in de wereJd dat het 
juk van de absolute monarch van ons afwierp. De 
revoluties die volgden (Engeland die Karel II ver
joeg, de Amerikanen die de Engelsen versloegen 
en hun eigen republiek uitriepen en uiteindelijk de 
Fransen, die met een zeer bloedige revolutie even
zo een republiek werden) hadden veel van het 
Nederlandse gedachtegoed overgenomen. 
Wij hadden de eerste ingenieurs (Leeghwater) die 
niet alleen zijn kennis ten dienste van poldercre
atie stelde, maar ook Prins Frederik Hendrik hielp 
het drassig land rond de veste Den Bosch droog te 
malen, zodat we de Spanjaarden konden verjagen. 
We maakten linnen en laken, Leidse Flessen, bier 
en genever en ons porcelein was en is wereld
beroemd . 

Nee, wij zijn ondernemende en kundige mensen, 
en niet op ons achterhoofd gevallen. 

En daar zit hem nou net nou de crux I! 

Wij beginnen niet aan iets als we de consequenties 
niet kunnen overzien. Als je afstudeert en je gaat 
bij Philips, bij Shell of bij Unilever werken, dan 
weet je wat je krijgt (niet veel overigens) En je 
kent vast wel een vriendje of vriendinnetje dat 
daar best wel (hoogstwaarschijnlijk per ongeluk) 
een leuke baan heeft gekregen, "niet van negen 
tot vijf, maar je weet wel, weet je wel", "Ja, best 
vet, man". "Gaaf vet". "Zoo héé". 

Maar deze jonge veelbelovende mannen en 
vrouwen, die weten niet wat het is om voor 
zichzelf te beginnen. En weet je waarom niet? 
Omdat niemand hun dat heeft geleerd. Ze weten 
het niet. 
Je leert op de TU wel een integraalvergelijking op 
te lossen (In mijn tijd wiskunde V) en tensor
rekening toe te passen bij Maxwell, maar niet hoe 
je een balans van een bedrijf moet lezen. Je leert 
die studenten allerlei moeilijke dingen, onder het 
mom dat je bedrijfskundige zaken er wel erbij kan 
leren, en zo niet, dan moet je maar bedrijfskunde 
gaan leren. 
En daar zit hem nu het tweede probleem. Een 
bedrijfskundige weet veel van zaken, maar hij kan 
niets. 

Want ieder bedrijf begint met een product of een 

elektrote . eh i leuke 
akeling maken waar I om ver-
en zou kunnen z itten . citeert bij 

Ph ips f KPN en die bedrljve alle oor-
spronkelijkheid n ondernQJT~ersl er uit. · 
En een natuur!< ndige ee ooie machine 
maken, of een scheikundig fngenieur of qoctoran
dus mooie maar toch gevaarlijke sjintettisthe 'of 
sjemische anti-groen miljeu-boem plof midde.len 
dat het een aard heeft. · 

Maar deze kundige ingenieurs, weten zij veel op 
andere gebieden? 
Zij weten niet hoe je aan seed capital komt, aan 
venture capita!. 
Zij kunnen maar moeilijk een business plan maken 
en weten de weg naar de notaris noch de fiscalist. 
Zij zijn nooit gewezen op het gevaar van de 
Nederlandse banken, die alleen maar halen en 
nooit iets brengen. Waarom cash flow belangrijker 
is dan een winst- of verliesrekening. 
Zij weten niet dat er niemand in de wereld op hun 
High Tech producten zit te wachten. Zij hopen op 
begrip en wonderen op het moment dat ze daad
werkelijk iets gaan doen. Niemand heeft hun 
verteld van de risico's, de inspanningen, de opof
feringen, het doorzettingsvermogen, de wanhoop, 
het geluk en het incasseringsvermogen dat je 
moet hebben. 
Daar zouden ze nu, ieder studiejaar, verplichtte 
vakken in moeten hebben, met veel voorbeelden 
hoe het meestal mis gaat en dan af en toe een 
geslaagde High Teeher erbij om de moed erin te 
houden. 
En een 'Transfer Punt' op de TU, die met techni
sche support en seed capita! leuke dingen helpt 
ontwikkelen. En die ook mee mag profiteren van 
het succes van een starter. En die troost en begrip 
heeft, maar die ook opvang biedt voor als het mis 
mocht gaan. 

Als we dat allemaal zouden introduceren in het 
technisch onderwijs, dan weten de jongens en 
meisjes veel beter waar ze aan beginnen. En dan 
hou je de meer bedaagden die naar Shell 
vertrekken, maar dan krijgt Nederland de mensen 
die we voor een goede toekomst nodig hebben. 
Ondernemers, die wat weten en begrijpen. En ook 
mensen, die er dan ook nog eens een leuk centje 
aan over houden . 

Peter Langendam 
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sines·s ·case 
assessment 

. . . . . }' 

Jake Blok is adviseur, auteur, spreker en ondernemer op het gebied 
van buslnes$ development en marketing. Hij heeft een achtergrond 
n de marketing en is ondernemer en is directeur van een 

Geniepark® Consulting bv, een advies- en projectorganisatie gespe
cialiseerd in business development. Binnen Geniepark is Jake eind
verantwoordelijk voor de gehele operatie. Als business case expert is 
hij veelal middelgrote en grote ondernemingen van dienst. 
Hij heeft Marketing aan de Amsterdam School of Business en 

· Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Nederland gestudeerd. Verder, bek
leedt Jake een positie in de adviesraad van de Marketing Associatie van Amsterdam en is hij 
in de categorie 'Commerce' jurylid bij de International WebbyAwards. Hij is coauteur van 
'international Marketing Strategy Models' en 'Effelekkerlache.nl'. De boeken 'Business deve
lopment in de praktijk' en 'Business concepting' staan gepland voor najaar 2002. Tevens is 
Jake gastdocent bij Vrije Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, 
Academie voor Ondernemerschap en Academie voor Management. Jake Blok is spreker en 
verzorgt brainstormsessies op verscheidene onderwerpen. Hij combineert in zijn optredens 
een kritische toon met luchtige metaforen. 
Jake heeft als primaire levenswens om al het nodige te doen om persoonlijk gelukkig en 
zakelijk tevreden te blijven. Zijn motto: Better to try all things and to find all empty, than to 
try nothing and leave life a blank! 

--meer rendement in deze moeilijke tijd: is dat 
haalbaar?; 
-loop niet het gevaar in paniekvoetbal te ver
vallen; 
-maak ook onder druk de juiste afweging om 
inspanningen te focussen; 
-krijg meer grip op elke business case 

De Business case assessment is een gestruc
tureerde aanpak om rendementpotentie van 
inspanningen te onderbouwen. Tijdens deze work
shop leert u aan de hand van deze methode en 
gebruikmakend van (uw) praktijkcases zelf busi
ness cases te beoordelen. Producten, program
ma's, klantgroepen, samenwerkingsverbanden en 
markten hebben allemaal een business case. De 
stelling is 'Investeer alleen wanneer de business 
case positief is!' 

Aan bod komt ondermeer: 
-hoe randvoorwaarden, uitgangspunten en be
drijswensen te kaderen; 
-inzicht te krijgen in wat succes bepaalt; 
-welke verdienmodellen te kiezen; 

-hoe middelen en media te kiezen; 
-het belang van schaalbaarheid van uw inspannin-
gen te onderkennen; 
-risico's en risicobeperkende maatregelen in kaart 
te brengen; 
-resultaatsmeting te verrichten en scenario's te 
beoordelen; 

Jake combineert in zijn workshop een kritische 
toon met luchtige metaforen. Hij biedt u een frisse 
kijk op groei in business. Juist in deze tijd is het 
uitermate belangrijk om vooraf meer onder
bouwing te hebben of meer rendement te behalen 
valt. De Business case assessment is hiervoor de 
methode. 

Jake Blok is business case expert en adviseur, 
auteur, spreker en ondernemer op het gebied van 
business development en marketing . Vanuit 
advies- en projectorganisatie Geniepark business 
development is hij middelgrote en grote onderne
mingen van dienst. Geniepark staat voor Inspiring 
people. Stimulating business 



eaál eco~milieu 
voor ondernemers? 

.. de Jong is sinds 2001 directeur van Eutechpark in Eindhoven. 
Daarvoor ,was hij directeur van het BOM starterscentrum in Eindhoven. In 
deze functies heef~ I'Jij veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van high
tech starters. 

Naar een Kennis- en Ontwikkelingsinfrastructuur 
voor Techho~Entrepreneurs in Noord-Brabant 

Ondernemerschap en onderwijs 
Sinds 1994 bestaat aan de TU/e binnen de facul
teit Technologie Management (TM) een speciale 
leerstoel Ondernemerschap. De activiteiten van 
aeze leerstoel, die gefinancierd worden door de 
Stichting Toekomst Middelgrote en kleine 
Ondernemingen, bestaat momenteel uit het ver
zorgen van 2 keuzevakken aan studenten in de 
laatste fase van hun studie, te weten 
'Directievoering' gericht op bedrijfskundestuden
ten en 'Ondernemerschap in het technisch MKB' 
voor studenten van alle faculteiten. In beide 
vakken staat het maken van een business plan 
centraal. In het studiejaar 2001/2 volgden circa 20 
studenten het vak Directievoering en 60 studenten 
Ondernemerschap. Behalve voor TU/e studenten, 
worden in beperkte mate ook ondernemer
schapcursussen voor externen verzorgd. Het 
betreft een commerciële activiteit waarvoor be
drijfskundestudenten van het vak Directievoering 
worden ingeschakeld . Momenteel draait dit 
onderdeel kostendekkend . 

Ondernemerschap en onderzoek 
Binnen het onderzoeksinstituut ECIS (Eindhoven 
Center of Innovation Studies) van de TU/e zijn 
recent een aantal onderzoeksprojecten op het 
gebied van High-Tech Start-Ups gestart. Bij deze 
projecten wordt samengewerkt met andere onder
zoeksinstituten op het gebied van technostarters 
zoals de University of Washington in Seattle, INP 
Grenoble in Frankrijk, de Katholieke Universiteit 
van Leuven en de Universiteit Twente. Een van de 
projecten betreft een vergelijkend onderzoek naar 
overeenkomsten en verschillen tussen Franse, 
Duitse en Nederlandse technostarters. Een 

tweede PhD project is gericht op de wijze van risi
codiagnose en risicomanagement bij techno
starters. Binnen het kader van een exchangepro
gramma zijn dit jaar verder een drietal afstudeer
projecten uitgevoerd op het gebied van technisch 
ondernemerschap. Deze studenten hebben een 
goed overzicht gemaakt van de state-of-the-art op 
het gebied van (technisch) ondernemerschap en 
hebben ook een exploratief onderzoek uitgevoerd 
naar de prestaties van een tiental technostarters 
in de Eindhoven area. Belangrijk voor startende 
ondernemingen is de wijze waarop deze hun ken
nisnetwerk hebben georganiseerd. Recent is ook 
op dit gebied een onderzoeksproject gestart. 

Ondernemerschap en ondersteuning 
Sinds 1982 biedt de TU/e huisvesting aan afges
tudeerden die een eigen bedrijf starten. het ver
huur van de ruimten, aangevuld met dienstverle
ning en bedrijfsbegeleiding, geschiedt sinds 1997 
via Eutechpark BV, een 100% dochter van de TU/e 
Holding. Daarbij kunnen sinds 1999 starters met 
een innovatief product- of marktidee, via de zgn. 
TOP-regeling, ook financiële en managementon
dersteuning krijgen. Ook afgestudeerden van 
andere universiteiten en van Hbo-instellingen kun
nen van deze diensten gebruik maken, maar het 
aanbod is beperkt. In totaal kan het bedrijvencen
trum aan 40 à 50 bedrijven onderdak bieden. 
Ondersteuning door EUTECHpark wordt gedeel
telijk door het College van Bestuur van de TU/e 
gesubsidieerd. 

Trekker van het intern en extern gerichte onderne
merschaponderwijs is Prof. dr. Leo Verhoef, trekker 
van het ondernemerschaponderzoek is Prof.dr.ir. 
Joop Halman, trekker van de ondernemerschapon
dersteuning is Ir. Bart de Jong. 
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Werken in 
netwerken 

. -Ton Schurgers is vanaf 1997 Teamleider van Syntens, 
Innovatienetwerk voor ondernemers, te Eindhoven 
Syntens Eindhoven maakt deel uit van een netwerk van 15 regionale 

. .- centra in Nederland. Het doel is het vergroten van het vernieuwend 
_·-·vermogen van het middelgrote en kleine bedrijf. Daarvoor is hij van 

1988 tot 1997, na diverse functies bekleed te hebben, directeur 
geweest van het InnovatieCentrum Oost-Brabant te Eindhoven. 

Alle starters kennen een overeenkomstig pro
bleem; ze hebben geen bestaande klanten. En hoe 
goed de voorbereiding op de start ook is geweest, 
hoeveel marktonderzoek er ook gedaan is: zeker 
voor de starter geldt: "Markt is goed, maar klanten 
is beter! " 
Het is zeer waarschijnlijk dat de intelligente tech
nostarter een oplossing heeft waarbij de relatie tot 
een probleem van een potentiele klant niet voor de 
hand liggend is. Het gevolg: de potentiele klant 
vindt niet de starter. Dus de starter moet de klant 
vinden. 
Een effectieve manier hiervoor is tijd investeren in 
het opbouwen van netwerken. 
Voor het geloofwaardig, en daarmee succesvol, 
opereren binnen netwerken gelden echter 
ongeschreven gedragsregels. Veel daarvan zijn 

terug te voeren tot het principe van halen en bren
gen. 
Tijdens de workshop zal, na een korte introductie, 
aan de hand van een aantal stellingen worden 
gediscussieerd worden met ir. WillemJan 
Withagen, oprichter van Internet Access 
Eindhoven, en ir. Bart Gras, directeur van 
Innovation Quotient. 



Een ·baantje nemen 
kan altijd nog! 

Marion van der Heden is sinds twee jaar in dienst bij 
Dreamstart. Dreamstart helpt technostarters op weg met 
kennis, informatie en contacten. Zij faciliteert alle mensen 
die een op technologie gebaseerde onderneming willen 
starten -de zogenoemde technostarters- bij het uitwerken 
van hun idee tot en met het opstellen van een businesspre
sentatie. Dreamstart maakt alle relevante informatie en 
kennis, die nuttig en noodzakelijk is voor het opzetten van 
een eigen bedrijf, op eenduidige en overzichtelijke wijze 

toegankelijk. Daarnaast is Dreamstart de technostarters behulpzaam bij het leggen van de 
benodigde contacten. 

Martijn van Eek is directeur van One-Piaze.com B.V. One-Piaza bundelt op innovatieve wijze 
expertise van de werkterreinen HRM en ICT. Wij beschikken over twee plaza's die beide 
maatwerk leveren voor uw organisatie: HRM-Piaza en eHRM-Piaza. Deze plaza's komen 
samen in One-Piaza. Onze werkwijze kenmerkt zich door een professionele, enthousiaste en 
innovatieve benadering. Niet de techniek, maar het conceptueel denken in unieke HRM en 
!CT-oplossingen is het uitgangspunt van One-Piaza! 

Lucky you! Wat een timing om juist nu student te 
zijn! Er wordt op je gejaagd, als hoogopgeleide 
high-potential. Aan keuze geen gebrek. Grote 
organisaties vechten om je aandacht. Ze spiegelen 
je gouden bergen voor van indrukwekkende ar
beidsvoorwaarden, uitgekiende loopbaantrajecten, 
dynamische werkomgevingen, informele bedrijfs
culturen en flexibele werktijden. 

Het klinkt allemaal fantastisch. Je krijgt die 
droombaan. Hier heb je jaren voor gestudeerd. Dit 
was je doel. Spreekt dit je aan? Dan is deze work
shop niet voor jou bedoeld. Er is namelijk een 
alternatief: Ondernemen! 

Je droomt ervan om ooit je eigen onderneming te 
beginnen en je ziet toekomst in de technologische 
wetenschappen? Kom dan naar de workshop "Een 

baantje nemen kan altijd nog!" tijdens het 
IndustriaCongres 2002 op donderdag 7 november 
a.s. en pak je kans om Technostarter te worden. 

Oriënteer je tijdens deze workshop op de persoon
lijke eigenschappen en vaardigheden je nodig hebt 
om een succesvolle ondernemer te zijn. Zo worden 
aan de hand van de theorie versus praktijk allerlei 
aspecten van het ondernemerschap en de do's en 
don'ts toegelicht. 

De workshop wordt verzorgd door Marion van der 
Heden van Dreamstart en Martijn van Eek van 
One-Paza.com B.V. 
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Technostarters in 
de versnelling! 

€oopmans (34 jaar) is sedert 1999 bedrijfsadviseur en investment
manager bij NV REDE. In deze functie adviseert hij industriële MKB 
ondernemingen bij financieringsvraagstukken. Hij selecteert, beoordeelt en 
beheert paticipaties van het Stimulus Venture Capital Fund B.V., een aan 

rde participatiemaatschappij. Hiernaast selecteert, beoordeelt en begeleidt hij 
ICT":'bed n in het Twinning Center in Eindhoven, een aan REDE gelieerd bedrijvencentrum. 
Hiervoor: heeft hij 13 jaar bij verschillende banken gewerkt waarvan het grootste deel in de 
zakelijke dienstverlening. 

De hindernissen van een (high-tech) ondernemer 
van de ideefase tot aan de groeifase en de rol die 
REDE hierin kan spelen, mede geïllustreerd door 
de ervaringen van een tweetal ondernemers. Deze 
twee ondernemers zijn: 

De heer ing.M.Siangen, voorheen directeur en 
eigenaar van IDTS B.V. (Ideale Deformatie 
Technologie Slangen). In 1996 is hij een bedrijf 
gestart met als activiteit het hydroformen van 
buismateriaaL Ondanks de duidelijk toegevoegde 
waarde van deze productietechniek is het bedrijf in 
2000 failliet gegaan. Momenteel is de heer 
Slangen directuer van de hydroform activiteiten bij 
Inalfa Industries, www.inalfa.nl 

De heer R. Peters, directeur en eigenaar van 
Zzylom B.V. Een in 2001 gestart entertain
mentbedrijf dat zich bezighoudt met de ontwik
kelingen en exploitatie van internetgames. 
Onlangs heeft het Stimulus Venture Capital Fund 
in dit bedrijf geparticipeerd om zodoende de 
Europese ezpansie financieel mogelijk te maken. 
www.zylom.nl 



Octrooien en innovatie 

I 

Deze workshop legt 
een relatie tussen het 
innovatieproces en het 
gebruik van octrooien 
als beschermingsmid
del en als bron van 
informatie voor prod
uct- en marktontwik

~ keling. 
p wordt gebruikt als introductie 

bij vele bedrijven in het MKB en wordt met 
name georganiseerd voor productontwikke
laars, projectleiders en hoofden van de R&D 
afdeling. 

Doelstelling 
De workshop maakt de deelnemers op interactieve 
wijze bewust van het belang van octrooien bij 
innovatie. Daarnaast wordt er naar gestreefd om 
deelnemers inzichten te geven in de rol die 
octrooien kunnen spelen bij product- en markton
twikkeling. Tot slot maakt de workshop aan de 
deelnemers duidelijk dat octrooien een wezenlijk 
onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. 

Doelgroepen 
De primaire doelgroep voor deze workshop zijn 
werknemers en directeuren in het Midden en Klein 
Bedrijf. Het rendement voor de deelnemers is 
groter als ze reeds enige ervaring met innovatie en 
innovatieprocessen hebben . Daarnaast kan de 
workshop gespeeld worden met bedrijfsadviseurs, 
intermediairs en andere dienstverleners voor wie 
kennis over het gebruik van octrooien relevant is. 
Voor wetenschappers, onderzoekers en mede
werkers van het Transferbureau en Liaison office 
van universiteiten en Technologische Instituten 
bestaat een aangepaste versie van deze workshop. 

Voor HighTech Starters is deelname aan de work
shop relevant omdat in een kort tijdsbestek 
duidelijk wordt gemaakt welke rol octrooien spelen 

bij de valorisatie van kennis, concepten en uitvin
dingen. 

Opzet van de workshop 
Aan de workshop kunnen tien tot twintig personen 
deelnemen. De deelnemers spelen in 5 groepen 
van elkaar beconcurrerende bedrijven. De 
gebruikte cases zijn gebaseerd op ervaringen van 
bedrijven in de verpakkingsbranche. 

Er wordt gespeeld op een spelbord waarop een 
cyclisch innovatieproces met vijf fasen is afge
beeld: 

idee/ probleemfase 
concept fase 
prototype fase 
voorbereiding van productie 
marktintrductie 
product komt op de markt 

Elke groep doorloopt deze 5 fasen en krijgt per 
fase een situatie voorgelegd waarop zij moeten 
reageren. De actie die zij ondernemen is bepalend 
voor het innovatiebudget en de concurrentiepositie 
d ie het bedrijf op het spelbord inneemt. 
Per fase worden de ondernomen acties besproken 
en van commentaar voorzien door een ervaren 
octrooi- adviseur. 

De volledige workshop neemt een dagdeel (2- 4 
uur) in beslag . 

Voor meer informatie: 
Bureau voor de Industriële Eigendom 
Afdeling Voorlichting & Marketing 
070 - 3986661 
Contactpersonen 
Peter van Dongen en Paul de Haas 
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Ondern·emen in de 
life sciences 

Hu {1976} studeerde bioprocestechnologie aan Wageningen 
Universiteit. Tijdens haar studie was ze actief als penningmeester, pro
.jectleider en voorzitter van diverse studentenorganisaties. Naast mole

. ··culaire biologie is ze afgestudeerd op communicatie & innovatiestudies 
n ondernemerschap. Haar interesse in de life sciences en ondernemer

schap h haar bij BioPartner gebracht, waar ze in januari 2001 begon als projectmana
ger. Sinds begin 2002 is ze daar verantwoordelijk voor projecten op het gebied van onder
. ijs en ondernemerschap, zoals de BioPartner Masterclass Biobusiness, het monitoren van 

de life sciences sector en het adviseren van starters. 

BicPartner werd in 2000 gelanceerd door miniS
terie van Economische Zaken als resultaat van het 
"Actie Plan Life Sciences 2000-2005". BicPartner 
richt zich op het stimuleren en faciliteren van 
ondernemerschap in de life sciences door het ver
beteren van het ondernemersklimaat voor starters 
in de life sciences sector. Hiertoe beschikt 
BicPartner over vijf instrumenten: 

BicPartner Netwerk voorziet de starter in 
de behoefte aan informatie, netwerken en 
coaching; 
BicPartner First Stage Grant verstrekt sub 
sidies voor het schrijven van een busi 
nessplan; 
BicPartner Facilities Support is een lening 
voor het aanschaffen van 
innovatieve faciliteiten; 
BicPartner Start-up Ventures investeert in 
life sciences start-ups in ruil voor aandelen 

BicPartner Centers zijn incubators waar 
life sciences start-ups in gehuisvest kun 
nen worden. 

Tijdens deze workshop zal ingegaan worden op de 
life sciences sector in Nederland en de belangrijk
ste kenmerken van life sciences bedrijven en hun 
oprichters. Tevens zal aan de hand van het lev
ensmodel van life sciences bedrijven besproken 
worden welke stappen ondernemers moeten 
zetten en welke uitdagingen ze zullen tegenkomen 
tijdens het traject van het starten van een life sci
ences onderneming. Tenslotte wordt uiteengezet 
welke ondersteuning BicPartner (aankomende) 
starters kan bieden in deze verschillende fasen van 
ondernemerschap. 



Je droomt ervan om ooit je eige1 

onderneming te beginnen en je ziet 

toekomst in de technologische wete1 

schappen? Kom dan naar de work-

shop "Een baantje nemen kan altijd 

nog!" tijdens het lndustriaCongres 

2002 op donderdag 7 november a.s. 

en pak je kans om Technostarter te 

worden . Samen met Dreamstart. 

Want Dreamstart is een initiatie! 

van de overheid dat je met raad en 

daad helpt om je plannen te realisere1 

Zo is het belangrijk voor starters 

zoals jij dat innovatieve, techno-

logische ideeën worden uitgewerkt i1 

de vorm van een professionele 

businesspresentatie. Bovendien bied l 

Dreamstart een netwerk van 

instanties die je snel en goed op weg 

kunnen helpen. Denk daarbij aan 

begeleiding , coaching , opleidingen e 

het vinden van de juiste investeerder 

en toekomstige zaken partners. 

Start met een bezoek aan de work-

shop "Een baantje nemen kan altijd 

nog!" tijdens het lndustriaCongres 

2002. Stop Dreaming. Get Started. 

TECHNOSTARTERS 
GAAN NAAR 

DREAMSTART 

Kijk ook eens op onze websites 
www.dreamstart.nl 

en www.higherlevel.nl 
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-::Is mijn idee geld waard? Frans G~rritse en 
Hans Simons projectadviseurs van Sentèr 
zullen u in . een workshop wegwijs ma.ken in . 
het subsidi~woud voor startende onderne
mers. Aan de hand van concrete voorbeelden 
geven zij de praktijk van de beginnende 
ondernemer weer. Na de workshop heeft u de 
mogelijkheid .om projectideeën direct te toet
sen en te bespreken met projectadviseurs in 
de Senter stand. 

( 

Senter 
. Als u rondloopt met innovatieve ideeën en u zoekt 

financiële ondersteuning bij de uitvoering hiervan, 
dan biedt Senter u wellicht uitkomst. Senter is een 
agentschap van het Ministerie van Economische 
Zaken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen. Deze 
regelingen stimuleren vernieuwingen op het 
gebied van technologie, energie, milieu, export en 
internationale samenwerking. Doelstelling hierbij 
is het duurzaam versterken van de positie van het 
bedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland. 
Voor meer informatie zie www.senter.nl. 

High-Tech Starters 
Speciaal voor het thema 'High-Tech Starters' van 
het IndustriaCongres hebben we een aantal 
regelingen geselecteerd die voor deze doelgroep 
interessant zullen zijn. We denken hierbij aan de 
regelingen Fiscale stimulering van Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO), Technologische 
Ontwikkelingsprojecten (TOP), Subsidieregeling 
Kennisoverdracht Ondernemers MKB (SKO) en 
Subsidieregeling infrastructuur technostarters 
(SIT). In de workshop zullen deze regelingen aan 
de orde komen, hieronder volgt een korte uitleg 
hiervan. 

Fiscale stimulering van Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) 
De WBSO is een fiscale faciliteit voor ondernemers 
en zelfstandigen die Speur- & Ontwikkelingswerk 
(S&O) verrichten. De wet voorziet in een tege
moetkoming in de loonkosten van medewerkers 
die direct aan S&O zijn verbonden in de vorm van 

1dies ·voo~r een 
succesvolle start 

vérmindering van af te dragen loonbelasting/pre
mie. volksverzekeringen (S&O-afdrachtverminder
ing) en/of een aftrek speur- en ontwikkelingswerk 
voor zelfstandigen. Aanvragen moeten voor aan
vang van de aanvraagperiode zijn ingediend. Voor 
meer informatie zie www.senter.nl/wbso. 

Technologische Ontwikkelingsprojecten 
(TOP) 
Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP), is een 
vorm van projectfinanciering bestemd voor 
ondernemingen die technisch risicovolle ontwikkel
ingsprojecten willen uitvoeren. Het krediet is 
rentevrij en risicodragend. TOP stelt als voor
waarde dat project technisch uitdagend is, nieuw 
is voor Nederland en een reële kans van slagen 
heeft, zowel technisch als commercieel. Voor meer 
informatie zie www.senter.nl/top. 

Subsidieregeling Kennisoverdracht 
Ondernemers MKB (SKO) 
De Subsidieregeling Kennisoverdracht 
Ondernemers MKB stimuleert MKB's bestaande, 
maar voor hun nieuwe technologieën in processen, 
producten of diensten toe te passen . Zij kunnen 
subsidie krijgen voor het laten opstellen van een 
bedrijfsstrategieplan, het laten onderzoeken van 
de haalbaarheid van een nieuwe technologie of het 
implementeren van vernieuwde technologie. Bij 
alle drie de projecten geldt dat zij gebruiken 
maken van een externe deskundige. Voor meer 
informatie zie www.senter.nl/sko. 

Subsidieregeling infrastructuur techno
starters (SIT) 
Deze subsidieregeling heeft tot doel het techno
startersklimaat in Nederland te bevorderen. 
Kennisinstellingen, zoals universiteiten, hoge
scholen en andere publieke onderzoeksinstellin
gen, hebben een centrale rol binnen de regeling. 
Zij kunnen subsidie aanvragen voor de wijze 
waarop zij startende technologiebedrijven onder
steuning bieden, door onder andere het beschik
baar stellen van huisvesting, apparatuur en 
begeleiding. Voor meer informatie zie 
www.senter.nl/sit. 

31 



32 

p van tech
rters; het samen

spel tussen ondernemer 
• en omgev1ng 

ntjes heeft Sociale Geografie gestudeerd aan de Universiteit 
Nijmegen en is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds januari 

~-........... 1998 werkt hij bij MERIT (Maastricht Economie Research Institute on 
I11novatton and Technology), alwaar hij zich als senior onderzoeker met name richt op inno
vatiebeleid. Enkele interesses en werkzaamheden betreffen: regionale effecten van buiten
landse bedrijven, benchmarking in innovatie en de informatiemaatschappij, spin-off uit ken
nisinstellingen; regionale innovatie clusters. 

Op basis van een analyse van 25 interviews met 
succesvolle jonge innovatieve bedrijven worden 
diverse inzichten geboden in de fasen van over
leven en groei. Het gaat om unieke ondernemers 
en bedrijven met elk een eigen verhaal, maar in de 
levensloop zijn overeenkomsten herkenbaar. Er 
zijn drie fasen herkenbaar in de levensloop van 
innovatieve starters: 
o Technologisch 
o Organisatorisch 
o Economisch 

'11• • • • •. I I • • • • •• • • •• 
~;.,~ 
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Econom1sch 

De sleutel tot het succes verschilt onderling, maar 
de kern vormt steeds het evoluerende samenspel 
tussen ondernemer en omgeving: een kwestie 
van karakter én klimaat. Beleidsondersteuning bij 
het vallen en opstaan is van belang voor het ver
sterken van verankerde doorgroei. Er is echter 
behoefte aan een beleid dat aansluit bij de noden 
in de diverse levensfasen. 

Dr. René Wintjes 
Senior onderzoeker 
MERIT, Universiteit Maastricht 



Ondernem'ingsplan 
· en financiering 

Fran.k Swinkels is in 1969 geboren. Hij heeft in 1992 succesvol de HEAO en in 1995 succesvol 
de KUB afgerond. Studierichting was in beide gevallen bedrijfseconomie, met als afstudeer
richting .financiering van de onderneming. Zijn loopbaan is hij gestart als intercedent bij 
Randstad ·' Uitzendbureau. Na een jaar heeft hij zijn interesse in de ondernemer gekoppeld 
aan zijn financiële achtergrond door bij ING Bank op de zakeijk afdeling te gaan werken. Als 
accountmnager heeft hij op diverse plaatsen in West Brabant de MKB markt bediend. Sinds 
1999 is de heer Swinkels werkzaam op de afdeling productmanagement kredieten bij ING 
Bàl)k. Hij is daar verantwoordeijk voor de product- en conceptontwikkeling binnen de zake
lijke kredietverlening voorING Bank en Postbank Zakelijk 
' ' 

Doelstelling: deelnemers meer inzicht geven in het 
belang van een goede voorbereiding en de 
zienswijze van een bank, waardoor de slag
ingskans op een goede start en een eventueel 
benodigde financiering wordt verdubbeld. 

Het starten van een bedrijf is een belangrijke stap. 
Voorbereiding is cruciaal en verhoogt de slag
ingskans van een succesvolle start. Tijdens de 
workshop wordt onder andere stil gestaan bij het 
belang en de onderwerpen binnen een ondernem
ingsplan. Vervolgens is (bij)sturing na de start van 
je bedrijf van groot belang. Echter waar stuur je 
op, wat zijn gevolgen van een eenzijdige focus op 
omzet, waar gaat het vaak fout, al deze vragen 
komen aan bod. 

Iedere startende ondernemer heeft een 

bank(rekening) nodig. Waar kun je op letten bij de 
keuze van de bank, hierbij spelen kosten en 
verwachtingen een grote rol. Zelfs voor een 
betaalrekening is een besparing van € 250 per jaar 
eenvoudig haalbaar. 

Een deel van starters heeft naast een bankreken
ing ook krediet nodig . Waar kunt u aan denken, 
wat is voor een bank belangrijk, gecombineerd 
betekent dit hoe vergroot ik de mogelijkheid van 
een financiering. 
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Ondernemende Ir's 
aan 'de TU Delft 

Gert Jan van den Berg werkt als techrtology liaison officer {TLO) aan de TU Delft en is coör
dinator van . het progra a Technostarters TU Delft; tevens lid en secretaris van de 
Selectieèommissie :recl1nostarters die de businessideeën van kandidaten beoordeeld. Ruim 
wijf jaar actief op het gebied van 'technology transfer' o.a. in (inter)nationale projecten: EC
projecten (UNITE, coördinator; EXPERT, projectleider), provincie Zuid-Holland (InnoTime 
ism Erasmus Universiteit R'dam en Universiteit Leiden).Relaties met de gemeente Delft 
(Delft Kennisstad, ICIT /Twinning), provincie Zuid-Holland (Zuid-Hollands 
Jnnovatienetwerk), lokale en (inter)nationale overheden, en o.a. lid Technet het kennis
netwerk van de Delftse regio. En, daarnaast sinds drie jaar actief als coördinator techno-

. starters programma van de TU Delft. 
Hiervoor (bijna 25 jaar) werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het Interfacultair 
Reactor Instituut, Afdeling Radiochemie, van de TUDelft; afgestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht en gepromoveerd aan de TUDelft 

In deze parallelsessie krijgt u van Dhr. Van den 
Berg informatie en wat 'facts & figures' over het 
programma Technostarters aan de TU Delft dat 
vanaf eind 1997 door het College van Bestuur van 
de TU Delft is ingesteld. Dit programma onderste
unt Delftse ingenieurs, gepromoveerden en 
medewerkers van de TU Delft bij het oprichten van 
een eigen bedrijf. Ingegaan zal worden op de wijze 
van ondersteuning en de samenwerking met vele 
externe organisaties gericht op het ondersteunen 
van deze zgn. Technostarters. In de Delftse reg io, 
en de Zuidvleugel, is het Technostart Support 
Platform in ontwikkeling, een recent initiatief van 
de Stichting Delft Kennisstad, waarin diverse 
organisaties samenwerken en toegespitst op de 
vraen die bij deze Delftse technostarters leven . 

Ondernemerschap bestaat al wat langer aan de TU 
Delft en het ondernemen wordt gestimuleerd in de 
faculteiten. Dit gebeurt op verschillende wijzen 
maar een belangrijk element is steeds het gebruik 
kunnen maken van specifieke apparatuur, labora
toria ed, en technisch wetenschappelijk advies en 
ondersteuning op de werkvloer (in een 
netwerkachtige structuur). De Delftse ingenieur 
krijgt zodoende gelegenheid zijn businessidee 
verder uit te werken en een eigen onderneming te 
starten. Een aantal voorbeelden zal worden 
gegeven. 

Het ondernemerschap wordt ook via het onder
wijs gestimuleer o.a. via de collegecyclus 'het 
starten van een eigen onderneming'. In de vorm 
van workshops komt telkens een aspect van het 
ondernemen aan de orde, onderdeel van een busi
nessplan, en aan het eind van de cyclus wordt ook 
een compleet businessplan verwacht. 
Diversesutdenten zijn op deze wijze met succes 
een eigen onderneming gestart. Ook via andere 
colleges, al dan niet vast onderdeel van het cur
riculum, worden studenten geprikkeld. 

De omvang van de ondernemerszin is af te leiden 
uit een medio zomer 2000 uitgebracht rapport van 
Bureau Bartels, datin opdracht van het College van 
Bestuur werd uitgevoerd. In het rapport getiteld 
'Kennis, bedrijvigheid en creativiteit: de economi
sche en technologische impact van ondernemingen 
en ingenieurs voortgekomen uit de TU Delft' 
(Bartels, 9 juni 2000) wordt het aantal spin-off 
ondernemingen door Delftse alumni opgericht in 
de periode 1985-1999 geschat op gemiddeld bijna 
260 per jaar. Een aantal bevindingen uit dit onder
zoek zullen worden gepresenteerd, aangevuld met 
resultaten van een recent afgesloten onderzoek bij 
alle technostarters die de afgelopen jaren gebruik 
gemaakt hebben van ondersteuning vanuit het 
programma Technostarters TU Delft. 
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dustriali ation: 
connecting creation 

to manufacturing 

·Henk Hoogervorst was born in 1964 in Delft, The Netherlands. In 1988 he 
received a M.Sc. in Production Engineering and Management from the 
Aachen University of Technology. In 1994 he also received a MBA from the 
University of Nijmegen. 
After his graduation in 1988 he held several managerial positions at diffe
rent European companies. Since 1996 he is working for Philips' Centre for 
Industrial Technology where he is responsible for a consultancy group in 
the areas of industrial operations and industrialisation. 

Bert Mollen was born in 1964 in the Netherlands. In 1988 he graduated 
at the Technica! University of Eindhoven in Chemica! Engineering, on the 
subject of Chemica! Vapour Deposition. 
After his graduation he joined Philips in the area of soldering technolo
gy development. After a few years his assignment was changed and h 
was asked to implement the various technologies in manufacturing sys-
tems around the world for various customer areas (automotive, con-
sumer, telecom) internal as well as external Philips. In this period h 
created several publications and gave lectures in seminars and work
shops. 
In 1996 he became technica! manager of a printed circuit board manufacturing unit within 
Philips. During that time he was, next to his technica! responsibility on CAD, CAM, process
and product engineering involved in re-engineering, reorganisation and divestment process
es of the unit. 
In 1999 he rejoined .Philips to start the Greenhouse activity in the Centre for Industrial 
Technology. The Greenhouse is an operational unit supporting customers in the prototyping 
and industrialisation of new electronic products and modules. The focus is on three working 
area's, product realisation, technology implementation and ramp up and transfer. 

Life cycles and introduetion periods of products are 
shortening, resulting in an increased pressure on 
the product creation process. Hit rate and time to 
market are therefore key-drivers in the business 
creation for new electronic products and modules. 
For High Tech Starters this results in a high com
plexity of their business creation. The conse
quence is that despite the strong element of ere
ation in a High Tech Starter business (which is of 
course fun to do), the industrial aspectscan not be 

neglected anymore (and this can be fun too). 
Every entrepreneur wants to maximise his chance 
on success and industrialisation is a key element. 

Industrialisation can be defined as the conneetion 
between creation and manufacturing. Creation 
focuses on innovation and customer value, manu
facturing focuses on the order fulfilment process 
for realisation . Both leave their marksin the "DNA" 
of industrialisation. During the workshop three 



areas of- t e business crea 
industrialisation plays an important 
cussed interac ively. 

The first area is where the fundamental choices 
are made. Using an inte rated approach and tak
ing into account the product-, technology- and 
manufacturing aspects is a " onditio sine qua non' 
in creating differential advan~a es for High Tech 
Starter products. Product specification is ·rectly 
influenced by a.o. design, material and technology 
choices and vice versa. The complexity lies in the 
various scenarios (choices vs return on invest
ment) that are still possible. 

To bring the products to an industrial level is the 
second area. During the stage in the product life 
cycle where the product is introduced to the mar
ket other laws of business apply. The High Tech 
Starter should become reliable. This does nat 
imply a fully rigid procedure like approach but it 
does mean a need for a gradually growth to a 
higher level of robustness (reaching industrial 
release). The complexity lies in balancing Hit rate 

Ir H.T. Mollen 
Manager CFT Greenhouse Europe 
Building SFH-1, 5600 MD Eindhoven 
tel 31-40-2738002 
h.t.mollen@philips.com 

"Brabant ontwikkelt zich richting kenniseconomie. Juist in tijden van economische 
stagnatie moeten we blijven investeren in kennisontwikkelingen en het praktisch ' .. 
gebruiken van die kennis door het bedrijfsleven. · · 
In die ontwikkeling naar een kenniseconomie hebben we de high-tech starters hard 
nodig . We zullen ze opsporen en vooral goed ondersteunen zo succesvol mogelijk te 
worden." 

Mr. F.J.M. Houben 
Commissaris van de Koningin Noord-Brabant 
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kenniscentra 
het stimuleren van 

h-tech-ondernemerscha p 

Dr. Bàrt Van Loo wor-ks within INCENTIM, a research division of K.U.Leuven, which focus on 
studies in the field of innovation and technology management. Currently he is responsible for 

. several · projects that address the role of Knowledge Generating Institutes in relation to 
.' regional development and the nature and relevancy of indicators reflecting scientific and 

technologkal excellence. In addition, Bart Van Looy is involved in research projects focusing 
on organizing R&D activities within established companies and starting high technology ven
tures. Bart Van Looy holds a Ph.D. in Organizational Psychology and master's degrees in 

· ' Industrial Psychology and Applied Economics from the Catholic University of Leuven. He has 
publislied on the topics of innovation management, services management, HRM and know
ledge creation processes. 

Since the arrival on the scene of Joseph 
Schumpeter's groundbreaking body of thought, it 
has been clear that innovation and entrepreneur
ship are closely interrelated. This interrelation has 
become the point of departure for a wide range of 
studies that make the link between innovation, 
entrepreneurship and economie growth. In partic
ular, in recent years the interaction between inno
vation, entrepreneurship and regional economie 
development has become a central theme in many 
policy circles. Examples such as Cambridge U.K. 
and Cambridge U.S., and, more emphatically, the 
phenomenon of Silicon Valley, are the driving 
farces behind this interest. Today almast every 
European region is attempting to put tagether the 
ingredients necessary for endogenous economie 
growth, based on the innovative capacity and the 
entrepreneurial dynamics that can be mobilised in 
a particular region. The realisation of such endoge
nous growth does, however, necessitate a deeper 
insight into the parameters and the dynamics upon 
which it is based. That is the first aim of this con
tribution. On the basis of both a study of the liter
ature and empirica! data, an insight is affered into 
the manner in which knowledge-driven entrepre-

neurship can flourish. The results of this synthesis 
point to the necessity for a complex and guided 
interaction between knowledge creating institu
tions (like universities and research centres), 
established businesses and new start-ups, with 
sufficient attention paid to the network of profes
sional enterprises and infrastructure which frames 
such interaction. Drawing on examples from the 
United States, and Europe, this synthesis will be 
further substantiated, leading to the condusion 
that knowledge driven entrepreneurship, i.e. the 
genesis and development of high tech entrepre
neurial activities, can not be confined to individual 
entrepreneurial activity. Entrepreneurship finds it 
origins and growth in a multitude of interactions, 
which unfold amongst a variety of actors. 
Secondly, we want to illustrate how one can foster 
such dynamics by installing supportive arrange
ments that address critica! ingredients and facili
tate relevant interactions. This will be done by 
examining the experience build up over the last 
decades in Leuven (Belgium) in more depth. 



-+ NEW VENTURE 2003 
-+ De ondernemingsplanwedstrijd NewVenture 2003 is de eerste stap 
op weg naar een succesvol eigen bedrijf. Het is een unieke kans om je 
innovatieve idee te ontwikkelen tot een succesvol ondernemingsplan, 
ondersteund door coaches uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven . 
De wedstrijd bestaat uit drie ronden, van idee tot het ondernemingsplan. 
In de laatste twee ronden is er uitgebreide begeleiding beschikbaar 
middels coaching, seminars en feedback van de jury. 

Ronde 1 Het idee 
(okt -+ nov-+ dec) 

10 x € 500,-

Ronde 2 De haalbaarheidstest 
(jan -+ feb -+ mrt) 

10 x € 1000,-

Ronde 3 Het ondernemingsplan 
(apr -+ mei -+ jun) 

3 x € 25000,-

2 x € 5000,-

DOR MEER INFORMATIE OVER GRATIS DEELNAME AAN NEW VENTURE 2003: 

RAAG EEN DEELNAMESET AAN OP WWW.NEWVENTURE.NL OF BEL 0900-2020999 (20cpm). 

ABN·AMRO ALLEN & OVERY BOER&CROON 
5·lraltgy {md lv/rmagemcnt Group 

ING .iW intermediair 

. PUBLl C LS 11 randstad 

DO UWE EGBERTS 
NEDERLAND -essent"' 

[ pc M ] 
LA~OE LIJK ( 0'1 (; 1\LAnE:-t 

V N O NC W Wolters ~~KI uwer 



Q·P Reflector 
ElicitiHf} Knowleöge 

Is uw bedrijf in korte tijd uitgebreid en ontbreekt het u aan tijd en expertise 
om de organisatie daaraan systematisch aan te passen? 

Zou u eigenlijk al uw bedrijfsprocesen in kaart willen brengen om uw 
innovatiesnelheid te verhogen? 

Herkent u ook dat kennis in de hoofden van medewerkers is opgeslagen en 
niet op elk moment door iedereen kan worden gebruikt? 

Q-Q Reflector helpt u op weg! 

Contact 

Q-Q Reflector b.v. 

Methode 

Q-Q Reflector gebruikt de KISS-methode® bij de modellering 
en verbetering van bedrijfsconcepten . 
In workshops, maar ook tijdens de analyse, ondersteunt het KISS
Domino® spel het vormen van eenzelfde denkbeeld bij verschillende 
betrokken personen. Hiermee wordt bereikt dat de betrokkenen zicht 
houden op het probleem en actief kunnen bijdragen aan een oplos
sing. Een organisatie leert zichzelf kennen. 

Kennis is vaak impliciet te vinden in een beschrijving in natuurlijke 
taal van het kennisgebied. We maken de kennis los uit deze 
beschrijving door middel van een grammaticale analyse. 
Beschrijvende kennis wordt vastgelegd in een kennisraamwerk. 
Procedurele kennis wordt vastgelegd in beslismodellen. 

dr.ir. Richard de Groot mobiel: 0653 63 45 42 
Hulstelaar 7 
5467 BA Veghel 

email: 
fax: 

richard.de.groot@qqr.nl 
0413 36 67 35 



Stimulering 
Ondernemerschap: 

Twentse benadering 

Aard Groen is wetenschappelijk directeur van NIKOS, het Nederlands Instituut voor 
Kennisintensief. OndernemerSchap waarin primair ondernemerschap onderzoek en daarvan 
afgeleid onderwijs, training & consultancy en business development support is georga-
niseerd. Groe·n doet onderzoek naar de rol van netwerken bij de ontwikkeling van kennisin
tensief ondernemerschap. Voorts leidt Groen de ontwikkeling van onderwijs en stimulering
sprogram a's op het gebied van ondernemerschap aan de Universiteit Twente en is Groen 
betrokken bij diverse organisaties zoals EFMD-chapter, entrepreneurship, TSM-business 
sèhool, SWOT, Raad van toezicht SCGM, stichting Kansrijk eigen baas. 
Aard Gr oen studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente, promoveerde in de bedri-

.jfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de rol van netwerken bij 
de adoptie van milieutechnologie in het midden- en kleinbedrijf. Groen werkte vervolgens 
als afdelingshoofd/senior adviseur milieumanagement bij Fugro. In 1997 begon Groen bij de 
Universiteit Twente als universitair docent marketing & strategie. Sinds 2001 is Groen uni
versitair hoofddocent marketing i.h.b ondernemerschap. 

Kennisintensief ondernemerschap stimuleren is een pro
ces waarin veel betrokkenen hun werk in doen. Daarbij 
zijn er vele aspecten waarop de ondersteuning zich kan 
richten. In deze workshop zal een aanpak worden 
besproken waarbij de behoeften van de startende 
ondernemer centraal staat en waarbij rekening wordt 
gehouden met de staat van ontwikkeling van het be
drijf. 

Dutch lnsbtute tor Knowledge Intensive Entrepreneurship 

Nederlands Instituutvoor Kcnmsmtenslcfondcrncmcrschap NIK OS 
4~ .. =r~ 

Universily of Twente 
rl'w t.'e:,,~- 'l rt 

•Business Detoelopm enl 
• Umversity Studênt Énterpnses 

• The role of entrepreneunal networktng 
• Uruversity-lndustry InteractiOn (ECIU) 

• Reg~onal networks' 
•.lncubatoiS"-TOP·/:,Renewal enterprises 

• E-commerce m SME"s 

• WAP . 

• M~nor Entrepreneurship 
• Becom~n g an entreyreneur 
• lnt:roduc!JOn m Entrepreneurship 
• Fmanctal Management m SM E"s 

Activitities in NIK OS 

Het bovenstaande plaatje geeft weer op welke vlakken 
de ondernemer ontwikkeling behoefte waarop in 

principe ondersteuning mogelijk is. Op ieder van de vier 
onderscheiden dimensies zal meer uitgewerkt worden 
vormen van ondersteuning op micro- en meso -niveau 
in kaart gebracht. 
Verder wordt per ontwikkelingsfase aangegegeven welk 
type ondersteuning kan worden toegepast. 
Meer in het bijzonder zal worden ingegaan op resulta 
ten van de TOP-regeling: een relatief lichte regeling 
gericht op ondernemers met een idee dat verdere 
uitwerking nodig heeft. 

--
· Idee ~ratie 

&€i-01~aal 
ondememerschap>
netwerk. 

In te zette n instrumenten 

Concept 
ontwikkeling 

lntWiduek 
regeling (TOP) 

Organisaiieon.twikkling 

Veniu.re c apital & 
financierin€ 

Coachin€ trainin,g, cur=en, netwu~n 

Monitoring on.Umeme~chqpsontwiklwling 
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Faculteit technologie Management 

Door mondialisering neemt de concurrentie tussen 
ondernemingen · sterk toe. Om toegevoegde 
waarde te kunnen blijven leveren in de ogen van 
de è:onst,~ment of afnemer is voortdurende 
vernieuwing -van producten, processen en diensten 
(innovatie) cruciaal. Hetzelfde geldt voor flexi
biliteit, kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. 
Hoogwaardige technologieën zijn hiervoor onont
beerlijk. Technologische ontwikkeling is het funda
ment onder iedere concurrerende organisatie. 

Tegelijkertijd stellen overheden en maatschap
pelijke organisaties steeds hogere eisen aan ver
antwoorde technologische ontwikkeling en aan de 
samenhang tussen technologische en maatschap
pelijke ontwikkelingen. Verantwoorde technologis
che ontwikkeling vormt immers het fundament 
onder iedere moderne samenleving. 

Technologie Management heeft te maken met 
beide aspecten. Het betekent: op verantwoorde 
wijze maximaal rendement behalen uit kennis, 
technologie en innovatie. Bij technologie manage
ment gaat het dan ook niet alleen om efficiëntie, 
kostenbeheersing en kwaliteit, maar ook om 
maatschappelijke voorwaarden voor en beperkin
gen van nieuwe technologieën. Kennis van duur
zaamheid, gebruikersvriendelijkheid en wetgeving 
speelt hierbij een grote rol. 

De faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven levert experts af 
in technologie management: als ingenieur of als 
onderzoeker. Ruim 190 wetenschappelijk medew
erkers, waaronder 40 hoogleraren, verrichten 
onderzoek en geven onderwijs aan 1600 studen
ten Technische Bedrijfskunde en 400 studenten 
Techniek en Maatschappij . De faculteit heeft 
inmiddels ruim 4300 afgestudeerde ingenieurs. 
Daarnaast vinden er intensieve studenten
uitwisselingen met topuniversiteiten in de 
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Singapore en 
Europa plaats. 

Opleidingen 

In de ingenieursopleiding Technische 
Bedrijfskunde betekent Technologie 
Management het ontwerpen van optimale produc
tieketens in technologie-intensieve omgevingen. 
Alle schakels in de keten voor het tot stand bren
gen van producten en diensten zijn perfect op 
elkaar afgestemd: producten en diensten binnen 
bedrijven, maar ook binnen complexe netwerken 
van bedrijven. Geavanceerde kennis van opera
tions management is hiervoor essentieel, aange-

vuld met kennis van marketing & sales, ontwerp 
en innovatie, inkoop, opslag, onderhoud en serv
ice, strategieontwikkeling en human resource 
management. 

In de ingenieursopleiding Techniek en 
Maatschappij betekent Technologie 
Management dat bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de rol van maatschappelijke fac
toren bij ontwikkeling en gebruik van technologie. 
Het gaat om de ontwikkeling, verspreiding en het 
gebruik van innovaties en de gevolgen daarvan 
voor de samenleving. Gedegen kennis van speci
fieke technologieën zoals bouw-, energie-, milieu
of informatietechnologie vormt hiervoor een 
noodzakelijke basis, tezamen met kennis van 
economie, gebruikersgedrag, technologiebeleid en 
internationale samenwerking. Op deze manier 
betekent Technologie Management het verant
woord sturen en beheersen van technologische 
vernieuwing. 

Beide ingenieursopleidingen bieden naast de volti
jdstudie ook een avondopleiding aan, gericht op 
afgestudeerde HTO-ingenieurs, die graag hun ken
nis verder willen verdiepen/verbreden. 

Afgestudeerde academici met een exacte opleiding 
leren, tijdens de twee jaar durende ontwerpers
opleiding Logistieke Besturingssystemen van het 
Stan Ackermans Instituut van de Technische 
Universiteit Eindhoven, het logistieke proces bin
nen bedrijven en non-profitorganisaties 
(her)ontwerpen. Het gaat daarbij om zowel de 
bestuurlijke structuur als de daarbij behorende 
informatiesystemen en de logistiek-technische 
inrichting. 

Bij de tweejarige ontwerpersopleiding User 
System Interaction, leren academici methoden 
voor het ontwerpen en evalueren van user inter
faces van zowel producten, systemen als diensten. 
Het gaat hierbij om het totale ontwerpcyclus van 
verschillende applicaties. 

Daarnaast is de faculteit nauw betrokken bij de 
ontwerpersopleiding Arch itectu ra I Design 
Management Systems en de Commercieel-technis
che opleiding Master of Business Marketing. 

Onderzoeksspeerpunten 

Operations management en logistiek 
De onderzoeksschool BETA is de grootste onder
zoekskern in Nederland op het gebied van analyse, 
ontwerp en beheersing van operationele processen 



binnen technologie-intensieve organisaties in 
industrie, distributie en dienstverlening. BETA 
ontwikkelt wetenschappelijke kennis om 
vraagstukken van ondernemingen op te lossen en 
draagt die kennis ooi< over. Hierbij hanteert BETA 
een modelmatige kwantitatieve invalshoek waarin 

. wiskundige, logistieke, informatietechnologisché, 
economische · en sociaal-wetenschappelijke kennis 
wordt geïntegreerd en afgestemd op de specifieke 
kenmerken van mens en technologie-intensieve 
organisatie. Er bestaat een intensieve ·strategische 
samenwerking met Stanford University USA. 

Mens-systeem-interactie 
In het J. F. Schouten Institute for User-System 
Interaction Research werkt de faculteit 
Technologie Management samen met het IPO, 
Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem 
Interactie. Het gaat hier om onderzoek op het 
gebied van de interactie tussen de mens als 
gebruiker en technologie-intensieve systemen 
zoals consumentenelektronica of software. 
Centraal staan zintuiglijke, taalkundige en cogni
tieve aspecten van deze interactie. De ontwikkelde 
kennis wordt gebruikt om het ontwerp van tech
nische producten beter af te stemmen op 
behoeften, vaardigheden en beperkingen van 
gebruikers. 
Met vooraanstaande groepen in de Verenigde 
Staten, Europa en Japan wordt samengewerkt. 

Innovatiemanagement en -beleid 
Binnen het Eindhoven Centre for Innovation 
Studies (ECIS) worden innovatiemanagement en -
beleid bestudeert zowél vanuit een bedrijfsorgan
isatorisch perspectief als vanuit een macroper
spectief. 
Kennis over innovatie en innovatiemanagément 
binnen bedrijven en (internationale) netwerken 
van bedrijven eri het rendement van het nationale 
innovatiesysteem dient de basis te vormen voor 
het overheidsbeleid ter bevordering van duurzame 
innovatie- en concurrentiekracht. 
Op dit gebied wordt samengewerkt met het bek
ende onderzoekinstituut MERIT (Maastricht 
Economie Research Institute on Innovation and 
Technology). 

"Het ingenieursvak wordt gekenmerkt door onderzoeksgedrevenheid, 
ontwerpgerichtheid en ondernemersschap. In dit licht is het mijn stellige over
tuiging dat we in onze opleidingen naast academische vorming ook het trainen 
van ondernemersschap integraal mee moeten nemen. De TU/e is stevig 
geworteld in een regio die te boek staat als het industrieel technologisch hart 
van Nederland. Een regio die tal van mogelijkheden en uitdagingen biedt, ook 
in tijden waarin high-tech starters een extra tandje bij moeten zetten om hun 
dromen te realiseren." 

Prof. Dr. Rutger van Santen 
Rector Magnificus TU/e 
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Industria Studievereninging voor 
Technische Bedrijfskunde 

Algemeen 
Studievereniging Industria is de studievereniging 
voor Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven. In 1963 werd Industria 
opgericht door enkele studenten van de faculteit 
Technische Bedrijfskunde. Inmiddels is de verenig
ing met ongeveer 1200 leden uitgegroeid tot één 
van de grootste verenigingen van Eindhoven. 

De vereniging heeft als doel het behartigen van de 
belangen van de studenten Technische 
Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven in de ruimste 
zin van het woord. In concreto wordt hieraan op de 
volgende manier invulling gegeven : 

Industria voorziet in de behoeften van de studen
ten op het gebied van hun studie, onder andere 
door: 

Het verzorgen van studiemateriaal 
Het vervullen van een brugfunctie tussen 
studietheorie en bedrijfspraktijk 
Het vervullen van een brugfunctie tussen 
studenten en de faculteit. 

Bovendien biedt Industria studenten een aantal 
ontplooiingsmogelijkheden op de volgende 
gebieden: 

Het ontwikkelen van organisatorische en 
communicatieve vaardigheden 
Integratie tussen studenten onderling 
Het stimuleren en faciliteren van con 
tacten tussen studenten en bedrijfsleven . 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, organ
iseert Industria jaarlijks een groot aantal kwali
tatief goede activiteiten voor alle studenten 
Technische Bedrijfskunde. Ongeveer 200 studen
ten zijn bezig met het organiseren van deze 
activiteiten in meer dan twintig commissies. 
Industria heeft één ondervereniging, Interactie. 
Haar doelstelling is om internationale activiteiten 
voor alle studenten Technische Bedrijfskunde 
bereikbaar te maken en ook zelf dergelijke 
activiteiten te organiseren. 

Industria organiseert een groot aantal activiteiten; 
studiegereláteerd, op onderwijsgebied en . ter · 
bevordering van de integratie. Zowel het organis-

. eren van deze ç:~diviteiten als het deelnemen aan 
deze activiteiten vormt een zinvolle aanvulling op 
het curriculum zoals dit door de faculteit wordt 
aangeboden. Industria is in staat dit alles te ver
wezenlijken dankzij haar hechte band met de fac
ulteit, haar contacten met andere studieverenigin
gen en dankzij haar waardevolle contacten met 
het bedrijfsleven . Ook de directe contacten met de 
studenten op de faculteit dragen hieraan bij. 

Studiegerelateerde activiteiten 
De studenten kunnen bij de studiegerelateerde 
activiteiten kennis en vaardigheden opdoen die 
niet of nauwelijks in het curriculum aan bod komen 
en daarnaast krijgen ze de mogelijkheid theorie en 
praktijk te koppelen. Zo organiseert Industria 
ieder jaar: 

Een professioneel en groots opgezet con 
gres met een actueel en technisch bedrijf 
skundig thema 
Een intercontinentale studiereis, waarbij 
de deelnemers o.a. een verplichte stage 
uit het curriculum uitvoeren 
Een aantal trainingen in management 
vaardigheden 
Diverse lezingen en excursies 

Verder brengt Industria, in samenwerking met de 
Vereniging voor Bedrijfskundig Ingenieurs vier 
maal per jaar een Periodiek voor Technische 
Bedrijfskunde, de Scope, uit. 

In samenwerking met alle andere studieverenigin
gen van de Technische Universiteit Eindhoven 
organiseert Industria tevens de bedrijvendagen 
van de Universiteit: de Wervingsdagen. Samen 
met acht andere studieverenigingen in Nederland 
is Industria verbonden in Direct Future, een direct 
mail service. Via dit medium is het mogelijk infor
matie van bedrijven over bijvoorbeeld business 
courses, stages of vacatures direct en doelgericht 
onder studenten te verspreiden . 

Onderwijs activiteiten 
Een ander gebied waarop Industria activiteiten 
ontplooit, is onderwijs. Op dit gebied is de verenig
ing niet alleen intermediar tussen de studenten en 
de faculteit wanneer het de inhoud van het onder
wijs betreft, maar zij neemt daarnaast een aantal 
facilitaire taken over van de faculteit. Zo draagt 



Industria zorg voor de verkoop van boeken . 
Bovend ien beheert Industria aeen archief van ten
tamens op het internet . Naast de dienstverlenende 
taak op het begied van onderwijs, verzorgt 
Industria ook de studenteninspraak voor de oplei
ding. lndustria draa.gt onder andere .zorg voor de 
studentenvertegenwOordiging in de Faculteitsraad 
en de Opleidingscommissie. 

Bijzondere activiteiten 
De bijzondere activiteiten geven leden van de 
vereniging de mogelijkheid elkaar ook in een 
informele sfeer te leren kennen. Door het organis
eren van deze activiteiten is men in staat de 
sociale alsmede de organisatorische vaardigheden 
verder bij te schaven . Hieronder volgt een greep 
uit de diverse bijzondere activiteiten: 

Het jaarboek, de Atlas 
Een aantal bedrijfskundefeesten 
Een jongerejaarsexcursie naar België 
Een gala 
De Introductieweek 
Een ouderdag 

Het bestuur 

Het bestuur 2002-2003 wordt gevormd door: 

Rogier Berben 
Miranka Slabbers 
Marloes Ciaassen 
Wi llem de Groot . 
Betrekkingen 
Judith de Winter 
Onderwijs 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Commissaris Externe 

Commissaris 

Het thema voor het bestuursjaar 2002-2003 is: . 

"Expect the Effect" 

Het 39e bestuur van Industria heeft dit thema 
gekozen vanuit een tweeledige uitleg. Aan de ene 
kant hebben de leden door hun deelname aan 
commissies en input in verscheidene bijeenkom
sten een groot effect op de vereniging en aan de 
andere kant heeft Industria een groot effect op de 
studententijd van haar actieve leden en op hun 
verdere carrière . 
Iedereen zou naast zijn studie vele activiteiten 
moeten kunnen ontplooien en volgens het 39e 
bestuur van Industria kan Industria hier zeker een 
grote rol in spelen. 

Tot slot 
Industria kan door haar activiteiten een bijdrage 
leveren aan het structureel vergroten van de ken
nis en ervaring van studenten op bedrijfskundig 
gebied, hetgeen ook zeker van nut is voor het 
bedrijfsleven . Bedrijven kunnen via Industria 
potentiële werknemers benaderen door deel te 
nemen aan allerlei activiteiten . Met name de 
studiegerelateerde activiteiten lenen zich goed 
voor recruitmentdoeleinden . Bovendien geeft 
Industria sponsoren ook de nodige naamsbekend
heid binnen belangrijke doelgroepen zoals 
toekomstige werknemers en interessante afs
tudeerders.Via Industria helpen bedrijven de stu
denten om de theorie te koppelen aan de praktijk 
en om ervaring op te doen met het organiseren 
van activiteiten. Ervaring waar zowel de studenten 
als de bedrijven profijt van hebben . 
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De organisatie 

bit congres werd georganiseerd door Stichting Bedrijfskunde Congres Industria. Deze stichting wordt 
volledig ondersteund door Industria, studievereniging voor Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. De organisatie van dit congres is in handen van zes studenten die een jaar lang 
intensief en met veel plezier hebben samengewerkt om van dit congres een succes te maken. 

Een jaar dat begon met het kiezen van een onderwerp, het zoeken naar sprekers, de locatie en spon
soring en dat eindigde in het werven van deelnemers, het samenstellen van deze bundel en tot slot de 
dag zelf. Een traject dat gepaard ging met pieken en dalen. Een herkenbaar patroon voor een starter 
in de high-tech sector dat uiteindelijk moet leiden tot het gewenste succes. 
Wij hebben getracht een professioneel congres te organiseren dat zowel bij bedrijfsdeelnemers en over
heid als bij wetenschappelijk personeel en stwdenten in de belangstelling staat. Wij hopen dat deze con
gresdag h.eeft voldaan ëlqn uw verwachtingen en dat uw inzichten in de mogelijkheden als high-tech 
starter zijn vergroot. · · ·. 

Paul Ruigt 
Jan Rakhorst 
Sébastien Bours 
Maarten Denneman 
Paul Peeters 
Geertje Wintjes 

- voorzitter 
- secretaris 
- commissaris Acquisitie I penningmeester 
- commissaris Sprekers 
- commissaris Dagorganisatie 
- commissaris Promotie 
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Dan moet je als logistic engineer alles goed op de rit hebben staan 

Océ is een wpaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. De kracht van Océ 

ligt vooral in de combinatie van grensverleggende !CT-toepassingen en productieve, gebruiksvriendelijke 

apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. De producten worden grotendeels geproduceerd door Océ 

zelf. Daarnaast werken we met een aanral vaste leveranciers van hoogwaardige componenten en onderdelen. 

Als logisric engineer ben je een belangrijke spil bij Manufacruring & Logistics van Océ. Zo ontwikkel je 

bijvoorbeeld zelf logistieke concepten. En ben je verantwoordelijk voor de hele bevoorradingsketen: van leverancier 

wt klant. Je hebt een relevante HBO/WO-opleiding gevolgd. Verder vinden we het belangrijk dat je even 

gemakkelijk met mensen als met anaJyses omgaat. Océ biedt je niet alleen een baan, maar vooral een loopbaan 

inclusief trainingen en doorgroeimogelijkheden. 

Heb je belangstelling voor een stage- of afstudeeropdracht bij Manufacturing & Logisrics van Océ? 

Stuur dan een brief naar Océ-Technologies B.V., Personeelszaken M&L, Postbus 101, 5900 MA Venlo. 

Je kunt ook mailen: wpe@oce.nl ofbellen (077) 3 59 2946. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com 

Printing for 
Professionals 
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Dit congres werd mede mogelijk gemaakt door: 

. ~ geineente Emd~ouen 

En: 
Akzo Nobel 
Bicpartner 
Essent 
IRÇ 
I'Jew Venture 
Q-Q reflector 

I 
Technisch Weekblad 

Met dank aan: 

Prof. dr. ir.J .I.M. Halman L 
.... (!)e sprekers 

De sponsoren 
Comité van aanbeveling 
Faculteit Technologie Management TU/e 
Het 38e en 39e bestuur van studievereniging Industria 
Jake Blok 
Mark Dekker 
Peter Corbijn van Willenswaard 
Familie en vrienden 

I 
I 

(' 

Vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt 

Provincie Noord-Brabant 

,. 

I 

En verder iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen heeft 



Het comité van aanbeveling 

Prof.dr. T.M.A. Bemelmans . _ 
Decaan faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven 

Ir. M.A. van den Brink 
Executive Vice President Marketing & Technology 
Member Boarëi of Manageinent ASML 

Mr. F.J.M. Houben 
Commissaris van de Koningin Noord-Brabant 

Drs. G.J. Kleisterlee 
President en Voorzitter Raad van Bestuur van Koninklijke Philips Electranies N. V. 

P.rof. dr. R.A. van Sariten 
Rector MagiJlficus Technische Universiteit Eindhoven 

Dr. ir. 'A;W. Veenman 
President-directeur Nederlandse Spoorwegen N. V. en voormalig CEO Stork N. V. 
Voormalig CEO Stork N. V. 

Dr. H.H.F. Wijffels 
Voorzitter Sociaal-Economische Raad 
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