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vijf jaar technostarters



Voor onze high tech regio is het van eminent belang dat 

er veel dynamiek, creativiteit en ondernemerschap is. 

Een zeer belangrijke factor hierin zijn nieuwe, innova-

tieve ondernemers. Deze moeten we de kans geven om 

zich te bewijzen en we moeten ze helpen groeien. Het 

is fascinerend te zien hoe veel jonge mensen allerlei 

vernuftige vindingen en slimme business concepten be-

denken. Ze schrikken echter vaak terug voor de risico’s 

en onzekerheden die de ontwikkeling en exploitatie van 

deze ideeën met zich meebrengen, zeker als het gaat 

om een high tech innovatief product. Deze potentiële 

ondernemers verdienen een kans om hun idee verder 

uit te werken en succesvol naar de markt te brengen. 

Incubator3+ geeft ze deze kans. Zij helpt starters met 

financiën, coaching, faciliteiten, advies en een netwerk, 

om van idee naar prototype of proof of concept te 

komen. 

Dat starters gestimuleerd en geadviseerd worden is 

goed voor de regio en voor ons land. Nieuw onderne-

merschap houdt de economische ontwikkeling vitaal, 

het genereert direct en indirect nieuwe werkgelegenheid 

en op termijn ontstaat er een groei in onze export en 

ons Bruto Nationaal Product. 

Als gevestigd ondernemer in de regio doe ik graag iets 

terug. Want het is  niet alleen nuttig, maar ook erg leuk 

om telkens weer met vernieuwende concepten en en-

thousiaste mensen bezig te zijn. Daarom ben ik trots om 

betrokken te zijn bij een stichting waarin mensen actief 

zijn om kansrijke initiatieven sneller vooruit te helpen. 

Mede dankzij hun enthousiasme en deskundige inzet is 

Incubator3+ zo’n prachtig en omvangrijk initiatief. 

Eric van SchagEn
voorzittEr bEStuur Stichting incubator3+

Voorwoord
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betonballon - technostarter rob van Hove
De Betonballon is een duurzame bouwmethode.  Er wordt beton of watervaste leem over een voorgevormde ballon gespoten. In vergelijking 
met de reguliere methodes bespaart bouwen met de betonballon vijftig procent beton en is tachtig tot negentig procent minder staal voor een 
constructie nodig. Bovendien wordt de CO2  met zeventig procent gereduceerd.
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Vijf jaar Incubator3+ is een overzicht van startende 

ondernemingen in verschillende sectoren, met verschil-

lende producten en vanuit verschillende denkwijzen. 

Opgezet door starters met verschillende achtergronden, 

verschillende verhalen en verschillende kwaliteiten. Wat 

hen bindt is dat hun concept, product of dienst nadruk-

kelijk met techniek te maken heeft.

In dit boek zijn de verhalen van die starters verzameld. 

Waarom ging het goed en wat kon er beter? Hoe regel 

je de financiën? Op welke manier speel je in op actuele 

gebeurtenissen? En wat als het mis gaat? 

Dit boekje is bedoeld voor iedereen die op de een of 

andere manier geïnteresseerd is in wat de starters 

bezighoudt, er beroepshalve bij betrokken is, er over 

denkt een eigen bedrijf te starten of daar al mee bezig 

is. Je leest over do’s en dont’s, over succesfactoren en 

leermomenten. Maar ook over het ontstaan en de doelen 

van Incubator3+. Sinds 2004 begeleidt en ondersteunt 

de stichting technostarters. In 2007 is hier ook een 

designprogramma bijgekomen. Omdat dit boekje een 

overzicht geeft van de afgelopen vijf jaar, ligt de nadruk 

op de technostarters. 

DE rEDactiE

INleIdINg
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coach En StartEr SamEn aan tafEl

Hoe ‘sparreN’ 
tot INzIcHt leIdt

“Bij ‘techneuten’ zie je nogal eens dat ze denken dat ze 

er al zijn met een goed idee,” trapt De Jong af. “Mijn 

stelregel is: ‘Je plan gaat drie keer zoveel kosten, de 

ontwikkeling gaat drie keer zo lang duren en je markt is 

drie keer zo klein als je denkt’. De machine van Jasper 

is weliswaar bestemd voor een bestaande markt die 

bovendien rijp is voor zo’n verbetering. Maar zoals we 

vaker zien bij Incubator3+, liep ook Jasper te hard van 

stapel. Het was zaak om hem een beetje af te remmen.” 

Van Twist vult aan: “Op deze manier voorkomen we dat 

starters afspraken maken die ze niet na kunnen komen. 

Dat is fnuikend voor iedere ondernemer, maar zeker voor 

een beginnend ondernemer.”

grotE rookwolkEn
De machine van Winkes is een nieuw soort heiblok. “Ik 

zat eens met vrienden een hapje te eten, keek naar bui-

ten en zag grote rookwolken uit een heimachine komen. 

Dat komt omdat de diesel slecht verbrandt. Dat mij dat 

interesseerde, kwam door mijn studie aan de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e). Ik ben het gaan uitzoeken 

en heb onder meer een nieuw systeem voor de brand-

stofinjectie bedacht en daar octrooi op aangevraagd.” 

Winkes ziet vervolgens de mogelijkheden en gaat in 

onderhandeling met een bedrijf om het idee verder 

te ontwikkelen. Het is in dat stadium dat De Jong hem 

aanraadt om even een stapje terug te doen door eerst te 

gaan afstuderen. Het bedrijf waarmee hij onderhandelt, 

is bereid een half jaar te wachten. “Mijn afstuderen was 

in die zin ook een tijd van bezinning. Het gaf ruimte om 

Een energieke jongen, dat is Jasper Winkes zeker. 
Zelf noemt hij zich redelijk koppig, coach Bart de Jong 
noemt het eerder vasthoudend. Samen met collega 
Jan-Hein van Twist sparde De Jong met de beginnende 
ondernemer, die mede daardoor al een behoorlijk eind 
op weg is.
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te ademen.” En zo geschiedt het. Na die ingelaste pauze 

gaat Winkes weer in gesprek met zijn opdrachtgever/

partner. “Ik had meer zicht op de branche gekregen, 

door het spiegelen met Jan-Hein, die vooral aan het 

commerciële traject denkt.” Het probleem waar Winkes 

aanvankelijk tegenaan loopt, is dat hij geen werkend 

prototype kan laten zien. Een heiblok is groot en door 

de verbranding moeilijk terug te schalen. “Mede door 

mijn afstuderen kon ik wel aantonen dat mijn idee zou 

werken.” Ook kon hij aan de universiteit verder werken 

aan zijn concept met een zogenoemde valorisation grant 

- een programma van de Technologiestichting STW dat 

tot doel heeft de commercialisering van kennis en kunde 

binnen de publieke wetenschappelijke onderzoeksin-

stellingen te bevorderen.

bErEkEning op DE computEr
Winkes is dan ondertussen geïntroduceerd bij 

Incubator 3+. “We doen dat pas als het idee niet 

meer ‘te groen’ is”, vertelt De Jong. “Als het dus goed 

onderbouwd is. Zowel wetenschappelijk als ook com-

mercieel. Het heeft niet zoveel zin om starters binnen 

het programma te brengen als je de mislukking al ziet 

aankomen. Maar bij Jasper was dat zeker niet het geval. 

Misschien is hij af en toe wat onstuimig.” 

Van Twist: “Ideeën, zeker bij technostarters, zijn in het 

begin niet veel meer dan een theorie of een uitkomst 

van een berekening op een computer. Daarna begint 

een lange weg. Een weg waarbij ook wij leren, want je 

ziet gaandeweg de mankementen opdoemen in het 

traject. Bijvoorbeeld het gat na Incubator3+. We moeten 

zorgen dat er na afloop een soort vangnet is, en dat is 

een kwestie van een netwerk opbouwen. Voor ons en 

voor de starter.” Winkes: “Ik heb onder meer te maken 

gehad met de TU/e en met Incubator 3+. Vaak wist ik 

niet of een advies nou uit de koker van de een of van de 

ander kwam. Of wie welke pet op had. Wat dat betreft 

gaat het naadloos in elkaar over, maar inmiddels denk 

ik dat het ook zo moet zijn.” Voor Van Twist en De Jong 

zit ‘de klus’ er inmiddels op. Het drietal ontmoet elkaar 

nog wel eens, maar Winkes is al goed op weg. Voor de 

ontwikkeling van zijn funderingsmachines heeft hij in fe-

bruari 2008 het bedrijf Fistuca opgericht, waarin ook de 

TU/e participeert. Met een mysterieuze glimlach zegt de 

energieke starter met nóg een funderingsmachine bezig 

te zijn. Van deze machine wordt samen met de faculteit 

Werktuigbouwkunde meteen een prototype gemaakt. 

Want zoals zijn coach pleegt te zeggen: ‘Tegen een 

werkend ding valt niet te lullen’. Maar over dat nieuwste 

idee wil hij nog niet veel kwijt.
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Matras 
op Maat

“Als ik aan iets begin, ben ik meestal lang bezig. Want 
ik houd pas op, als het goed is. Ik heb altijd dingen 
willen maken”, aldus Joost Groenen, de man achter 
het op maat gemaakte matras CustoMatraz. En hoewel 
hij graag met zijn handen werkt, heeft hij voor de 
zekerheid maar een MBA gehaald. “Mijn vader zei 
altijd: je kunt zelf aan de schop gaan staan, of je kunt 
anderen vertellen waar ze moeten graven.”
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Het kan verkeren. In 2005 wordt het nichtje van 

Groenen ernstig ziek en ze moet langdurig het bed hou-

den. Hij werkt op dat moment bij een grote schuimfabri-

kant. “Ik ben eens gaan rondvragen, want ik wilde weten 

wat het beste bed was. En wat bleek? Dat bestaat niet. 

Ieder lichaam is uniek, dus ieder bed zou anders moeten 

zijn. Ik ben dus zelf maar aan de slag gegaan.”

Na veel ‘trial and error’ - met name door zelf op van 

alles en nog wat proef te slapen - komt hij uiteindelijk 

uit op een systeem van losse koud schuimelementen, 

zeg maar een modulair matras. Maar ja, welk schuim? 

Groenen, inmiddels gepokt en gemazeld, telt meer dan 

vierhonderd verschillende soorten. “Verschillend in 

structuur en soortelijk gewicht. Dat moest dus allemaal 

getest worden. TNO simuleerde per element veertien 

kilogram druk gedurende tien jaar om de mechanische 

veroudering te meten. Met een stoommachine werd 

stoom in gebracht, waarna gekeken werd hoe lang het 

duurde voordat het schuim - binnen de vereiste acht uur 

- weer op zijn eigen gewicht was.” Al testende bleven er 

uiteindelijk twintig schuimen over. 

tEStbank
Om daadwerkelijk maatwerk te leveren, koopt Groenen 

een digitale houdingsmeter. Deze bestaat uit vijf platen 

met sensoren, waarmee je als het ware het lichaam 

in evenzoveel zones verdeelt. Per zone wordt geke-

ken naar houding en worden druk, vervorming en het 

contactoppervlak tussen lichaam en bed gemeten. Die 

waarden leiden tot de keuze van de meest geschikte 

schuimelementen. Het studiemodel wordt uiteindelijk 

een prototype, dat ook weer bij TNO op de ‘testbank’ 

gaat. “Zo zijn we uiteindelijk op dit model uitgekomen. 

We hebben de zijwanden gepatenteerd.”

Met CustoMatraz (een samentrekking van custom made 

matress) gereed, gaat Groenen in juni 2007 van start. 

Vergezeld van de digitale houdingsmeter, bezoekt hij 

de mensen thuis. Aan de hand van de resultaten van de 

metingen stelt Groenen vervolgens het matras samen 

en levert dan het complete bed. “Het liep van het begin 

af aan vrij goed. Ik heb in diverse kranten en tijdschriften 

gestaan, dus de eerste opdrachten kwamen min of meer 

vanzelf.” Per klant is hij een uur of vier bezig. “Ja, dat is 

lang, maar het moet perfect zijn.” De klanttevredenheid 

is volgens hem honderd procent. En dat mag opmer-

kelijk heten, want het zijn juist de mensen met slaap-

problemen en rugklachten die bij hem aankloppen. “Als 

je geen problemen hebt, waarom zou je dan een ander 

matras nemen?” Het succes maakt ook meteen een 

beperking duidelijk. Groenen opereert vanuit Best en de 

aanvragen komen binnen uit het hele land. “Het is geen 

doen om voor één bed naar Den Helder of Groningen te 

rijden. Dus dan moeten we nee verkopen. Om die reden 

zijn we naar een of meerder franchisenemers aan het 

zoeken.” Groenen praat inmiddels met ‘we’, want sinds 

enige tijd runt hij zijn bedrijf met Gijs Braaten. “Hij zit op 

de weg, levert uit, past aan en doet de acquisitie. Ik doe 

de rest.”

nooDlot
Eind 2007 slaat het noodlot toe: de houdingsmeter be-

geeft het. Een forse strop van 80.000 euro. Incubator3+, 

dat al meedeed met een initiële financiering van 35.000 

euro, helpt nog eens met 15.000 euro en verleent 

uitstel voor de start van de terugbetaling. Geluk bij een 

ongeluk is, dat het nieuwe model een stuk mobieler 

is. In 2008 verkocht CustoMatraz zo’n 350 eenheden 

(omzet 600.000 euro), de verwachting voor 2009 is 

een slordige 1.400 stuks. Inmiddels heeft Groenen een 

soort CustoMatraz 2.0 op de markt gebracht: een zelf-

lerend matras, digitaal gestuurd, dat zich automatisch 

aan iedere houding aanpast. “We richten ons daar-

mee vooral op de medische markt, voor mensen met 

chronische rugpijn of progressieve spierziekten. Een iets 

andere markt, en een waar we optimistisch over zijn.”
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Technostarters hebben voor het kant en klaar op 
de markt brengen van hun product gemakkelijk 
bedragen tot een miljoen euro of meer nodig. Vaak 
staan daar in de aanloop nauwelijks inkomsten 
tegenover. Het bij elkaar harken van dat geld is 
een serieuze puzzel. Incubator3+ verschaft de 
beginnende ondernemer een renteloze lening van 
maximaal vijftigduizend euro. Een druppel op een 
gloeiende plaat? Ja, maar wel een druppel die het 
startproces versnelt.

Starter e-Loop is een klein jaar in business. “Wij bere-
kenen de meest optimale vervoerder voor het mkb,” 
stelt Pieter Schalk. De klant kan zelf kiezen of ‘optimaal’ 
geldt voor snelheid, prijs of bijvoorbeeld CO2-uitstoot. 
Het bedrijf e-Loop maakt een software-applicatie die 
de logistiek toevoegt aan bestaande SAP- en Exact-
paketten. Via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) en innovatienetwerk Syntens kwam de startup bij 
Incubator3+ terecht. De goedkope lening was mooi mee-
genomen, maar zeker zo interessant zijn het netwerk 
en de publiciteit. De starter koopt met de lening extra 
programmeercapaciteit in, plus juridische ondersteu-
ning. Schalk: “Tot nu toe hebben we alles zelf betaald en 
hebben we een horizon tot juni 2009. Vervolgstappen en 
financiering zijn we nu al aan het voorbereiden.“

e-Loop levert maatwerk en haalt daar nu al omzet mee. 
Zorgen om de kredietcrisis maakt Schalk zich niet. “We 
leveren een dienst die kosten bespaart. De eerste reac-
ties zijn goed.”

Puzzel om één miljoen op te halen

Stempel ‘Goedgekeurd door 
Incubator3+’ wekt vertrouwen

Achtergestelde lening
Een wezenlijke succesfactor van Incubator3+ is een ach-
tergestelde lening van maximaal vijftigduizend euro 
voor technostarters. De eerste twee jaar hoeft geen 
rente te worden betaald. Tot het te lenen bedrag kan de 
starter rekeningen indienen voor gemaakte kosten die 
van te voren nauwkeurig zijn vastgelegd. Verder moet 
bij een financieringsronde of verkoop van het bedrijf de 
lening eerst worden afgelost.

10 



Eerste schaap over de dam
Een technostart verloopt doorgaans in herkenbare 
fasen. De eerste fase, die van veelbelovend idee naar 
een doortimmerd plan, vraagt al snel een investering in 
de ordegrootte van honderdduizend euro. Vanwege het 
risico in dit stadium zal een bank zelden of nooit instap-
pen. De meeste leningen zijn trouwens voor de starter 
ook niet aantrekkelijk, want als het beoogde product er 
niet komt, dan ontbreekt het geld voor aflossing. Ook 
verstrekkers van risicokapitaal happen in de begintijd 
meestal niet. Zij willen op zijn minst enig zicht hebben 
op het moment waarop er iets te verdienen valt, en dat 
ligt niet zelden een jaar of vijf verder. 

Oudere starters overbruggen soms de begintijd met 
opgebouwd eigen vermogen. Of er zijn particulieren, 
bijvoorbeeld familieleden of een bevriende voormalige 
ondernemer, die willen deelnemen. Een idee dat maat-
schappelijk de wind mee heeft, bijvoorbeeld omdat het 
energiebesparend is, kan succes boeken met een sub-
sidie-aanvraag. In de praktijk blijkt de achtergestelde 
lening van Incubator3+ een grote steun in de rug. Met 
name in de rol van het eerste schaap dat over de dam 
is, waarna een tweede of zelfs meerdere financiers vol-
gen. Zo komt toch die eerste ton of meer beschikbaar om 
een proefmodel te maken, het idee te beschermen en de 
belangrijkste juridische zaken te regelen. 

Dan volgt het maken van een werkend prototype. In 
financiële termen heet dit ook wel de seedfase. Daarvoor 
zijn speciale fondsen, zoals Technostars, die risicodra-
gende deelnemingen van honderduizend euro of meer 
verstrekken. In deze fase wordt het gemakkelijker om 
partijen zoals venture capitalist, business angels of 
bedrijven te vinden die aandeelhouder willen worden. 
Of potentiële toeleveranciers die wel een deel van de 
ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. Naarmate 
het allemaal concreter wordt, zullen de te financieren 
bedragen ook hoger worden.

Als de startup op basis van een prototype zo ver is dat 
de productie kan worden voorbereid, dan gaat het vaak 
om bedragen tot een miljoen of meer. En net als bij een 
puzzel: dat deel gaat meestal makkelijker dan die eerste 
stukjes. Het marktperspectief is dan veel helderder, en 
de geïnteresseerde partijen zijn vaak al aan boord.
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Consortium
Voor veel financiers is het een probleem om de technische kant van de 
innovatie op de juiste waarde te schatten. Het stempel ‘Goedgekeurd 
door Incubator3+’ wekt vertrouwen dat het op dat vlak goed zit, blijkt 
in de praktijk. Dat stempel krijgt een starter dan ook niet zomaar. MTT 
(Micro Turbine Technology) zag haar aanvraag twee keer afgewezen 
voordat de goedkeuring kwam. Daarbij ging het overigens niet om de 
technische kant. CEO Willy Ahout: “In 2003 was al duidelijk dat er tien 
tot vijftien miljoen euro zou zijn verbrand voordat we onze microturbine 
zouden hebben uitontwikkeld.”

Geld vinden ging in die begintijd moeizaam. De eerste stappen in 
de ontwikkeling heeft MTT gezet samen met TNO. De lening van 
Incubator3+ werkte hierbij als cofinanciering. Ahout schat dat hij met wel 
honderdvijftig financiers heeft gesproken. “Het was toen niet de beste 
tijd om geld op te halen. Wij hebben dit opgelost door onderdelen te 
ontwikkelen samen met partners. Om een voorbeeld te noemen: onze 
turbines moeten heel hard ronddraaien. Dat moet gelagerd worden. 
Wie kan dat beter dan een producent van lagers? In ons geval SKF. De 
microturbine komt in een verwarmingsketel, dus hadden we een ketel-
fabrikant nodig.” Na ketelfabrikant Remeha volgde ontwikkelbedrijf 
CCM. Dit leidde tot een consortium met voor ieder lid een eigen taak 
in de ontwikkeling. Een relatief kleine subsidie was voldoende voor een 
haalbaarheidsonderzoek. “Daarna hebben we een groot project opgezet 
met een flinke subsidie van Senter Novem,” stelt Ahout. “Gelijktijdig is 
ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ingestapt als aan-
deelhouder. Die heeft ook een deel van de financiering geregeld. Toen 
konden we mensen gaan aannemen.”

Satellietobservatie
Sinds 2006 huist MTT met een klein team in bedrijfsverzamelgebouw 
De Pinckart in Nuenen, om de hoek bij partner CCM. Handig vanwege 
de labruimte en testfaciliteiten die de starter zelf niet heeft. Als alles 
goed gaat, komt de microgasturbine in 2012 op de markt. Inmiddels 
heeft Ahout een tweede financieringsronde afgesloten waarin opnieuw 
subsidies een rol spelen. Met alle deelnemers uit het consortium zijn 
afzonderlijke afspraken gemaakt. Ze hebben naar rato gedeeld in de 
subsidies. SKF mag, mits voor een redelijke prijs, de lagers leveren voor 
de microturbine. CCM krijgt royalty’s van elk verkocht exemplaar, en 
energieleverancier E.ON heeft financieel ondersteund, enkel op voor-
waarde dat het bedrijf de eerste 7500 verwarmingsketels mag kopen die 
met de microturbine worden uitgerust. 

Starter Basfood heeft een heel andere start gemaakt. Frans Bastiaanssen, 
oud-directeur van Philips Machine Fabrieken die na zijn pensionering 
nog geen zin had om thuis te zitten, betaalde uit eigen zak de aanloop. 
Die aanloop was lastig omdat het terrein van Basfood, teeltinformatie op 
basis van satellietobservatie, een hype-achtige voorgeschiedenis kende 
met alleen maar mislukkingen. Toch levert Basfood inmiddels met een 
nauwkeurigheid van 10 bij 10 meter wekelijks zeer bruikbare gegevens 
over bijvoorbeeld de biomassaontwikkeling, het stikstofgehalte en de 
verdamping van water van stukken grond. Bastiaanssen heeft meer dan 
een ton aan eigen geld in het project gestopt voordat hij aanklopte bij 
Incubator3+. “Ik had geld en ik had tijd. Niet genoeg geld om het hele 
traject te financieren, maar wel om geloofwaardigheid op te bouwen. 
Een nieuw product in een onwillige markt zetten vergt een lange adem. 
Incubator3+ was mijn eerste toets bij mensen die als consequentie daar-
van hun beurs willen trekken.” Juist zijn eigen voorwerk kon overtuigen 
dat hij een veelbelovend productidee in huis had. 
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Nieuwe toepassingen
Belangrijker nog dan de lening waren voor Bastiaanssen de contacten met 
een voor hem nieuw netwerk. Incubatorpartner Syntens heeft hem verder 
geholpen met een marktonderzoek. Verder kon Basfood een flinke sprong 
voorwaarts maken met hulp van landbouworganisatie ZLTO en ontwikkel- 
en participatiemaatschappij Agro&Co in Tilburg. ZLTO heeft vele tonnen 
gestopt in de grootschalige verificatie van de data die Basfood uit satel-
lietinformatie berekent. Tegenprestatie is dat ZLTO-leden 50% korting 
krijgen op deze informatie. Agro&Co is bij de kapitaalinjectie anderhalf jaar 
geleden aandeelhouder geworden. De ontwikkelingsmaatschappij heeft 
verder voor subsidies gezorgd en de projectleiding gevoerd bij grootscha-
lige proefprojecten. Om een indruk te geven van het opschalen: Basfood 
koopt blokken satellietinformatie van zestig bij zestig kilometer. Het vergt 
extra kapitaal om versneld vijftig van deze blokken te kunnen kopen, een 
gebied van drie maal Nederland. Maar juist dat kan zorgen voor een forse 
daling van de kosten van de dataverwerking per eenheid. 

Na vijf jaar voorbereiding ging de website Mijnakker.nl in 2008 in de lucht. 
Alle verwachtingen zijn overtroffen. “Behalve de omzet”, lacht de initiatief-
nemer, overigens zonder de spreekwoordelijke kiespijn. Veel meer boeren 
dan verwacht hebben een abonnement genomen; veel meer adviseurs en 
organisaties nemen deel. Maar diezelfde boeren kijken nog wel even de 
kat uit de boom en beginnen met een klein lidmaatschap. Tegelijkertijd 
ontdekt Bastiaanssen tot zijn eigen verwondering steeds nieuwe toepas-
singen. Zo gebruikt verzekeraar Interpolis de informatie om geclaimde 
schade door onweer of hagel te controleren. En wat te denken van de 
mogelijkheid om, aangestuurd via gps op basis van de aangeleverde data, 
de juiste hoeveelheid kunstmest op een perceel te strooien. “Time is on 
my side,” weet Bastiaanssen. Ook oude gegevens behouden namelijk 
hun waarde, bijvoorbeeld om de verwachte opbrengst van een te pachten 
akker na te gaan. Inmiddels zit er meer dan een miljoen euro in Basfood, 
en er is zeker nog een miljoen nodig. “Dat geld komt er ook wel”, is de 
overtuiging van de oprichter.  

Adempauze 
Een bijzonder snelle ontwikkeling maakt AkkoLens mee. Drie jaar na de 
start is het bedrijf al toe aan klinische testen met een zelf ontwikkelde 
lens die met een kleine operatie in het oog van staarpatiënten wordt 
geplaatst. De klinische testen zouden al binnen twee jaar de verwach-
ting kunnen bevestigen dat de innovatieve lens een leesbril overbodig 
maakt. Dat zou uitermate snel zijn voor een medische ontwikkeling, stelt 
initiatiefnemer Michiel Rombach. Maar hij waarschuwt wel dat dit resul-
taat eerst nog met patiënten moet worden gerealiseerd.

In AkkoLens gaat heel veel geld om. Meer wil de CEO daarover niet 
kwijt. Rombach wordt wekelijks meerdere malen gebeld door finan-
ciers die mee willen doen. Is geld dan geen probleem? “Geld is altijd 
een probleem,” stelt Rombach. “Ik verkeer nu in de gelukkige situatie 
dat AkkoLens voldoende financiering heeft. Maar dat kan over twee jaar 
weer heel anders zijn.” 

Het voorbeeld van AkkoLens bevestigt dat het vinden van financiering 
voor de beginfase het moeilijkste is. “De lening van Incubator3+ heeft 
ons de adempauze gegeven om de grote financiers te vinden,” verklaart 
Rombach. Die grote financiers, dat zijn er zes. Een venturecapitalist en 
daarnaast bedrijven en particulieren. Ze zijn allemaal aandeelhouder 
geworden. De medische technostarter heeft nu eigen medewerkers en 
technische faciliteiten. Het bedrijf werkt tevens samen met vijftien part-
ners, consultants en chirurgen, op projectbasis. De AkkoLens zelf is in 
drie jaar tijd ontwikkeld en productieklaar gemaakt. Het idee wordt 
beschermd met zes patenten. Verder heeft het bedrijf ook al patenten 
voor toekomstige oogheelkundige producten.
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Met gesloten beurs
Open innovatie is het kernwoord voor starter Validus. 
Drie jonge ondernemers zijn in 2006 aan de slag gegaan 
met veel belovende technologie van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). Zowel kostenbespa-
rend als kwaliteitsverhogend is het gegeven dat ze 
gebruik mogen maken van topfaciliteiten en ruimte 
van de TU/e. In ruil voor dit alles is de universiteit aan-
deelhouder. Validus kan inmiddels via één innovatief 
printproces labels maken waarin vier beveiligingsniveaus 
zijn geïntegreerd. Die labels beschermen eigenaren van 
waardevolle merken tegen namaak. Bestaande afzon-
derlijke beveiligingsniveaus, bijvoorbeeld het hologram, 
worden door steeds professionelere namakers gekopi-
eerd. Met zijn eigen label verwacht Validus een flinke 
voorsprong te hebben. En het bedrijf werkt al aan de 
tweede generatie.

In 2009 start Validus met de productie van labels, en 
dus ook met cash flow. “Inmiddels zijn we ook bezig met 
het opzetten van een andere business case,” vertelt Nico 
Verloop. “Als we op een andere manier insteken, zijn de 
kansen nog groter.” Hij doelt op het zelf vervaardigen 
van de complete machines, naast de productie van de 
labels zelf. Dat is nog interessanter. Die machines moe-
ten dan wel aan heel andere eisen voldoen dan de lijn 
waarop Validus nu zijn eigen productie doet. 

Verloop en zijn medestarters Meijer en Vrancken heb-
ben enkele leningen en een STW Valorisation Grant 
gebruikt om aan te tonen dat de technologie markt-
waarde heeft, en voor het ‘proof of principle’. In 2007 
stond het jonge bedrijf al zó sterk in zijn schoenen 
dat Technostartersfonds Zuid-Nederland en de inves-
teringsmaatschappij Gavilan wilden investeren. Op 
voorwaarde dat ook een bancair krediet werd aange-
trokken. Via Senter Novem werd het Technopartnerlabel 
verkregen. Dit was nodig voor een innovatieborgstel-
lingskrediet waarbij de overheid voor een deel garant 
staat. Voor het restant van het door de bank te lenen 
bedrag zijn de drie initiatiefnemers persoonlijk aanspra-
kelijk.

Security gecertificeerde omgeving
Ondanks alle faciliteiten die Validus zonder rekening 
in de opstartfase kon gebruiken, was er toch “een sub-
stantieel bedrag” nodig voor de productielijn in een 
voor security gecertificeerde omgeving op de High Tech 
Campus. Separate partijen hebben ieder een deel van de 
machine ontwikkeld, maar de starter blijft de enige die 
over alle kennis beschikt.

De ontwikkelde pilot-lijn van Validus op de TU/e blijft in 
gebruik voor verder onderzoek en testen. In de sfeer van 
open innovatie past dat medewerkers van de faculteit 
Scheikundige Technologie op die machine ook eigen 
ideetjes mogen uitproberen. Verloop is uiterst enthou-
siast over de samenwerking met de universiteit. “Validus 
had nooit bestaan zonder samenwerking met de TU/e. 
Wij hebben veel labfaciliteiten nodig. Als je dat als zelf-
standig bedrijf had moet opbouwen, was dat niet te 
doen geweest. Maar als wij groot worden, heeft de TU/e 
ook revenuen.” 

Do’s en don’ts
Michiel Rombach (AkkoLens) benadrukt het belang van 
de mensen waarmee je werkt. “Dat moet je erg goed 
voor elkaar hebben, want daar breekt het vaak op.” 
Verder adviseert hij collegastarters om tijdig geld op te 
halen, liefst een jaar voordat ze het nodig hebben. Frans 
Bastiaanssen vult aan met zijn ervaring vanuit Basfood: 
“Je moet op tijd ergens aankloppen. Niet met als hoofd-
reden om geld te halen, maar om door andere, vreemde 
deskundigen je handelen tot nu toe te laten toetsen. Met 
als resultaat dat daar geld uit komt. Als je die stap gezet 
hebt, moet je voortbouwen op hetzelfde platform, door-
gaan met het verbreden van de vertrouwensbasis. Dan 
krijg je mensen die enthousiast raken en die jou helpen 
naar de volgende stap. Andere mogelijkheden van geld 
krijgen heb ik afgewezen omdat het niks bracht. ZLTO, 
Agro&Co en Rabobank zijn zeer betrokken bij mijn pro-
ces. Een venturecapitalist vindt het belangrijk dat je over 
twee jaar winst maakt.”

MTT-directeur Ahout vindt dat je als bedrijf je uitgaven 
heel goed in de gaten moet houden om niet in liqui-
diteitsproblemen te komen. “Dan duurt het maar wat 
langer. Als je ontzettend veel werk hebt, wil je iemand 
aannemen. Maar doe dat niet als je geen financiële dek-
king hebt. Dat koorddansen - hoeveel heb ik, wat geef ik 
uit - is het belangrijkste bij elke start.”

Je goed inleven in de financier vindt Ahout ook van 
belang. “Je moet goed weten wat die andere partij 
verwacht.” Zoals ook heldere communicatie met de 
investeerders over de risico’s cruciaal is, vanaf het prille 
begin. “Dit is high tech R&D: vijf stappen vooruit, drie ach-
teruit. Je moet voorkomen dat je financier de verkeerde 
verwachtingen heeft en afhaakt als je tegen onverwach-
te technische problemen oploopt. Juist dan moet je de 
ruimte krijgen om die problemen op te lossen.” Aan 
financieringsconstructies die opengebroken kunnen 
worden, zal MTT niet beginnen. Ahout: “Bij tegenslag 
moet iedere aandeelhouder hetzelfde probleem heb-
ben. Je wil geen financier die bij een tegenvaller de 
kasmiddelen kan meenemen. Vorig jaar was er een club 
die anderhalf miljoen wilde investeren, maar we hebben 
nee gezegd tegen hun voorstel. Je kunt dat doen omdat 
je weet dat je nog niet droogloopt. Als het op is, zien ze 
dat. Dan kun je geen nee meer zeggen.” 
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… tecHnostarters vorMen slecHts 2 tot 3 procent van Het totaal 
aantal starters In nederland. slecHts enkelen HIervan breken ecHt 
door, groeIen en worden succesvol. Maar HIstorIscH leveren deze 
succesvolle HIgHtecH bedrIjven wel een derde van de autonoMe groeI 
van Het bruto natIonaal product van ons land.  … 
Karien van Gennip, oud Staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken.  
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Advies
advies over uiteenlopende zaken = GROEI
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leef je drooM

De dochters van mijn vriend speelden buiten maar kwamen al snel weer 

naar binnen. Waarom, dacht ik, missen we tegenwoordig spelende 

kinderen op straat? Zelf speelde ik elastieken, stoeprandje,  butsen met 

de bal, touwtje springen en kaatsballen. Maar kinderen van nu willen 

nieuwe dingen en gaan andere uitdagingen aan. Dus waarom niet een 

balletje ontwikkelen met licht en een teller erin? Dan kunnen ze zien 

hoe vaak ze tegen een muur hebben gekaatst. Dat brengt ze tot elkaar 

en geeft het balspel, naast een spannende visuele lichtsensatie in het 

donker, een extra element van competitie. 

Op een open dag van de Kamer van Koophandel, in 2006, raakte ik in 

gesprek met een medewerker van NV REDE. Via hen heb ik mijn plan 

gepresenteerd bij Incubator3+. Als eerste stap heeft Fontys Hogeschool 

het Cilkyball-concept bij een groep studenten neergelegd. Die kwamen 

er al snel achter dat er een slimme manier moest worden bedacht om 

het balletje op te laden. Samen met mijn vriend is daar vervolgens een 

ontwerp voor gemaakt in de vorm van een ring, zoals bij de planeet 

Saturnus. Het opladen vindt plaats via inductie, zoals bij een elektrische 

tandenborstel. Later hebben professionele bedrijven gezorgd voor 

de finetuning van het prototype tot wat het nu is: een balletje dat bij 

iedere kaats van kleur verandert en na 10x kaatsen gaat ‘knipperen’, 

om daarna weer rustiger van kleur te worden. Dit spel van licht en kleur 

stimuleert de kinderen om te blijven oefenen tot de hoogst mogelijke 

score. De ‘Saturnusring’ heeft een mooie vorm en kan daarom ook als 

losstaand lampje in de kinderkamer functioneren. Als de kinderen ’s 

nachts eventueel naar het toilet moeten, kunnen ze het balletje uit de 

lader halen en als lampje onderweg gebruiken. Het is dus een heel 

bijzonder balletje geworden. 

Mijn vader is vrij jong overleden, toen ik 15 jaar was. Hij noemde me 

altijd Cilky, vandaar de naam Cilkyball. De weg naar het eindproduct is 

nog lang en nog niet helemaal gelopen. Als het balletje uiteindelijk in 

de winkel ligt, dan mag ik me gelukkig prijzen dat ik iets heb kunnen 

ontwikkelen vanaf het idee tot aan het eindproduct. En dat ik mijn 

droom heb kunnen laten uitkomen.

Cecile Cranen

“
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VaN zolderkaMer 
Naar 
klokgeboUw

De 75 vierkante meter bedrijfsruimte in het Klokgebouw 

zijn nog niet te krap. Aangezien Boon en zijn companen 

de afgelopen jaren wegens uitbreiding al een aantal 

keren moesten verhuizen, hopen ze dat dat nog even zo 

blijft. Twee Nintendo Wii spelcomputers staan onaange-

roerd. Boon: “We vinden het leuk om Nintendo te spelen. 

Op kantoor hebben we er echter geen tijd voor, helaas. 

Maar het is wel spannend om er een toepassing voor te 

ontwikkelen.” De massaproductie van het onderdeel dat 

Metatronics heeft bedacht is begin januari in China van 

start gegaan. Boon ging er heen om de productie te tes-

ten. “Elk exemplaar moet honderd procent werken. Het 

is voor ons een bijzonder moment. Te weten dat er nu 

duizenden, misschien wel meer, producten gefabriceerd 

worden van een ontwerp dat wij gemaakt hebben.”

intEgratiE
Embedded engineering is de integratie van hard- en 

software. De computerchips worden als het ware 

geprogrammeerd om hun specifieke taak of taken te 

doen, vaak ingepast in een onderdeel of module van een 

groter geheel of apparaat. Afhankelijk van de toepas-

sing spelen hard- en software daarbij een belangrijke 

rol. Informaticus Boon (27) was van jongs af aan al aan 

het programmeren. “Ik vind het leuk om dingen voor me 

te laten werken.” Op een internetforum ‘liep’ hij zijn com-

pagnon, elektrotechnicus Pepijn Herman tegen het lijf. 

Ze bleken interesses te delen. “We experimenteerden 

met waterkoeling en het verhogen van de frequentie van 

de processor om onze pc’s sneller te maken. We hebben 

Via een digitaal forum wisselden Frank Boon en Pepijn 
Herman tips en trucs uit om pc’s sneller te maken 
door het (water)koelen van de processor. Tot een echt 
product kwam het toen nog niet. Een paar jaar later is 
Boon net terug uit China, waar een toepassing voor de 
Wii spelcomputer van hun hand net in massaproductie 
is gegaan. Kortom, het gaat goed met Metatronics 
embedded engineering.

18 



geprobeerd om er een product van te maken, maar dat 

is niet veel geworden.” Een andere, eigen ontwikkeling 

bracht het wel iets verder: een meet- en regelapparaatje 

voor een aquarium. “Het controleert onder meer de 

temperatuur en de pH-waarde en het regelt wanneer er 

zuurstof bij moet. We zijn er een heel eind mee geko-

men en we ontwikkelen het nu verder om toe te passen 

in de procestechnologie. Bovendien hebben we er veel 

ervaring mee opgedaan.” 

wErkEnD prototypE
Meestal werkt Metatronics in opdracht. “Onze klanten 

zijn voornamelijk actief in de consumentenelektronica. 

Denk aan speelgoed en gadgets. Ze hebben een idee, 

maar weten niet of het haalbaar is. We kijken eerst of 

het technisch mogelijk is en of het niet al eens eerder 

is gemaakt. Na dit onderzoek bouwen we een werkend 

prototype. We zoeken oplossingen zoveel mogelijk aan 

de softwarekant. Dat gaat sneller en het maakt je ont-

werp flexibeler. Soms houdt het daarna dan op, omdat 

de klant dan eerst de markt verder willen aftasten. In 

andere gevallen maken we vervolgens een kleine serie, 

het zogenaamde productie prototype, om te zien hoe 

seriematig vervaardigen verloopt. Je kunt wel een mooi 

ontwerp hebben, maar als het veel te duur wordt om 

in grote aantallen te maken, dan schiet je er nog niets 

mee op. De uiteindelijke productie doen we niet zelf. We 

hebben er de machines niet voor. Bovendien kunnen 

anderen het veel goedkoper.”

In een paar jaar tijd is Metatronics van de spreekwoor-

delijk zolderkamer gegroeid naar een bedrijf met zeven 

medewerkers, deels parttime. “De groei zit er goed in”, 

constateert Boon. “We krijgen onze klanten via mond-

tot-mondreclame, maar ook via ons netwerk op de TU/e 

en Fontys. Een sterk punt van ons bedrijf is dat we snel 

kunnen schakelen en dat we vrij snel doorhebben waar 

knelpunten opdoemen. En, we doen wat we leuk vinden. 

Nee, een hobby heb ik niet. Daar heb ik geen tijd voor.”
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StartErS in EEn wErElD van maSSaproDuctiE

aNdere Motor, 
aNdere aaNdrIjVINg, 
aNder VoertUIg
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De Nederlandse automotive sector groeit, met name 
in Zuidoost-Nederland. Niet vreemd dus dat diverse 
technostarters in Incubator3+ op dit terrein actief 
zijn. De initiatieven lopen uiteen van een idee voor 
een geheel nieuwe motor, via zuinige aandrijvingen, 
tot een futuristisch voertuigconcept met een eigen 
infrastructuur. Opvallend is dat de betrokken startups 
elkaar gemakkelijk weten te vinden. In één geval heeft 
samenwerking inmiddels geleid tot alweer een nieuw 
bedrijf. 

Daf, VDL en Nedcar zijn de bekende namen. TNO 

Automotive en de High Tech Automotive Campus zitten 

in Helmond, en dan zijn er nog tal van toeleveranciers 

en het vakonderwijs op het niveau van zowel mbo, hbo 

als de universiteit. Zuidoost-Nederland, in termen van 

het ministerie van Economische Zaken ook wel Brainport 

genoemd, is het centrum van de Nederlandse automo-

tive sector. Een sector die bovendien groeit en voor 

de toekomst nog hogere ambities heeft, gesterkt door 

investeringen van bedrijven en overheden. 

In dat beeld passen ook technostarters met hun inno-

vaties, zoals Drive Train Innovations (DTI). Het drie-

manschap dat dit bedrijf heeft opgezet, leerde elkaar 

kennen tijdens een gezamenlijk promotieproject aan de 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze bedachten 

een slimme combinatie van de continu variabele trans-

missie met een vliegwiel. Hun onderzoekswerk leverde 

naast de doctorsbul ook twee patenten op, waarna de 

drie besloten om hun kennis samen te commercialiseren. 

DTI ontwikkelt aandrijfsystemen voor autofabrikanten en 

hun toeleveranciers. Aanvankelijk gebeurde dat voor een 

flink deel op basis van ‘uurtje-factuurtje’. “Maar we heb-

ben vrij snel de overstap gemaakt naar werken aan eigen 

concepten,” stelt vice-president Alex Serrarens.

EigEnDomSrEchtEn
DTI slaagt erin om auto’s tot vijfentwintig procent minder 

energie te laten verbruiken. Een handgeschakelde ver-

snellingsbak wordt als het ware een automaat die scha-

kelt zonder terugval in snelheid. Niet alleen zuinig, maar 

ook comfortabel. Bij een rood verkeerslicht kan de motor 

bovendien uit, waarna de in het vliegwiel opgeslagen 

energie de motor bij het optrekken weer op gang brengt. 

Vanuit dit basisidee ontwikkelt DTI een uitgekiende aan-

drijflijn voor de motor van een klant. Het bedrijf moet het 

met name hebben van de eigendomsrechten. Serrarens 

wijst op drie standaardonderdelen in alle contracten. Ten 

StartErS in EEn wErElD van maSSaproDuctiE

aNdere Motor, 
aNdere aaNdrIjVINg, 
aNder VoertUIg

Drive Train Innovations (DTI)
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eerste een bedrag voor het werk aan het ontwikkelen 

van het prototype, daarnaast afspraken over de patenten 

en ten slotte een regeling voor de royalty’s, waarvan de 

hoogte samenhangt met de exclusiviteit die de klant eist. 

Net als DTI in de begintijd doet Modesi vooral contract-

werk voor klanten. Het bedrijf begon in Delft, maar ver-

huisde in 2004 naar Eindhoven omdat het werkterrein 

- styling, engineering en analyse van innovatieve voer-

tuigen - zich daar bevindt. Directeur Dirk van Sambeek: 

“Naast uren maken voor opdrachtgevers doen we eigen 

projecten en daar is de JaqEngine uitgekomen. Een 

tweetaktmotor met variabele compressie, eenvoudiger te 

maken dan de bestaande, met een hoger rendement en 

werkend op meerdere brandstoffen waaronder water-

stof.” Voor de JaqEngine heeft Van Sambeek de startup 

Valcon Motor Company opgericht. Hij verwacht binnen 

niet al te lange termijn een prototype te kunnen presen-

teren. “Dan weet je en kun je laten zien wat die motor 

kan presteren. In principe is de JaqEngine goedkoper, 

schoner en lichter. Voor zover wij kunnen achterhalen, 

heeft hij geen nadelen. Daarmee moet je toch de markt 

kunnen openbreken.”

acht jaar
Van Sambeek heeft contact met partijen die concrete 

interesse tonen, maar realiseert zich dat hij de verwach-

tingen niet te hoog moet stellen. “Eerst moet die motor 

zich bewezen hebben in de markt. Daar gaat nogal wat 

tijd overheen.” Als alles goed gaat, dan duurt het toch 

zeker nog acht jaar voordat we de JaqEngine in een auto 

bij de dealer zullen aantreffen. “Het is belangrijk om een 

aantal ‘launching customers’ te hebben. Enerzijds ont-

wikkel je dan de markt met een product waar ook vraag 

naar is. Anderzijds specificeer je samen met de klant de 

eigenschappen van de motor.” Hoe zo’n klein bedrijf 

zo’n omvattend product kan bedenken en uitvoeren?  “Je 

bent lean and mean en kunt gebruik maken van faciliteiten 

via Incubator3+. Dat scheelt veel kapitaalsinvesteringen. 

Dit soort ontwikkelingen kosten in het bedrijfsleven vijf 

tot tien keer zo veel. Wat wij hebben gedaan voor een 

paar ton, daar staat bij Daf een paar miljoen voor.” Min 

of meer op dezelfde manier kon de starter Progression 

Industry* een alternatief ontwikkelen voor de gasklep 

van een benzinemotor.  

Waar DTI, Valcon en Progression Industry werken aan 

systemen die kansrijk zijn om grootschalig te worden 

toegepast, is de Carryonbike juist een relatief kleinscha-

lig initiatief. Werktuigbouwkundig tekenaar en con-

structeur Henk Thissen uit Oss heeft proefondervindelijk 

een bijzonder stuurprincipe voor drie- of vierwielige 

voertuigen ontdekt en gepatenteerd. Dit principe wil hij 

verwerken in een vervoermiddel dat zich tussen de auto 

en de fiets positioneert. Eigenlijk zoiets als de FlooW van 

Comfortmobiel*, die echter een grootschalig alterna-

tief wil bieden voor woon-werkverkeer. Thissen mikt 

daarentegen op een nichemarkt, bijvoorbeeld die van 

recreatieparken. Met zijn driewieler kan bijvoorbeeld een 

minder valide persoon mee op een tochtje in de omge-

ving. Ook ziet hij eenpersoonstaxivervoer voor zich met 

de Carryonbike. Vooralsnog denkt Thissen in de loop van 

2009 zo’n 25 exemplaren te bouwen en te verkopen. 

Geen full time job, want hij verdient nu zijn brood nog 

met werktuigbouwkundig tekenbureau 3d-Proto. Maar 

hij hoopt en verwacht op termijn volledig te kunnen 

leven van de opbrengst van zijn gepatenteerde vinding. 

maSSaproDuctiE
Wat als het prototype werkt en werkelijk in serieproduc-

tie kan gaan? Dan doemen allerlei nieuwe vragen op, 

over het productieproces, over het zelf maken of uitbe-

steden, over de marketing en verkoop. Neem de starter 

Netras, de eerste binnen Incubator3+ op het gebied van 

automotive. Alles wees erop dat hun een succesverhaal 

zou worden. Het eindigde echter in een faillissement. 

Serrarens en zijn collega’s van DTI concentreren zich op 

de productie van kennis. “Het gaat ons om de royalty’s. 

Vijf jaar werken aan één project vinden wij voldoende, 

want wij willen voortdurend blijven innoveren.” Met deze 

benadering bestaat het bedrijf inmiddels zeven jaar. Niet 

zonder succes, want na vijf jaar was DTI het TU/e-terrrein 

ontgroeid. Serrarens denkt dat een uitbouw van de 

huidige achttien medewerkers naar een aantal tussen de 

dertig en veertig optimaal zal zijn voor zijn bedrijf. 

Voor de productie van de JaqEngine ziet Van Sambeek 

diverse scenario’s. De auto-industrie maakt jaarlijks 55 

miljoen motoren op basis van massaproductie, maar 

daarnaast wordt er nog eenzelfde aantal gemaakt voor 

kleinere toepassingen zoals grasmaaiers. Van die laatste 

markt denkt Van Sambeek wel een graantje mee te kun-

* Deze starters komen aan bod in het artikel ‘Van energiebesparing tot volledige recycling’ (pagina 50). 
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Carryonbike  
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nen pikken met eigen kleinschalige productie. “De we-

reld is groot. Je hebt allerlei niches.” Tegelijkertijd gaat 

hij door op het spoor om de innovatieve motor daadwer-

kelijk in een auto uitgevoerd te krijgen. De noodzakelijke 

massaproductie zal dan in zijn visie plaatsvinden op 

basis van een licentieconstructie. Thissen hoeft zich over 

dit soort vragen (nog) niet te buigen. Hij kan de produc-

tie van de Carryonbike voorlopig in eigen bedrijf doen 

omdat het niet om grote aantallen gaat.

gEavancEErD voErtuigconcEpt
De genoemde automotive starters werken volop 

samen met bestaande bedrijven in de regio. DTI is zelfs 

voortgekomen uit de deelname aan een project met de 

continu variabele transmissie van VDT in Tilburg en TNO 

Automotive. Verder doet het bedrijf emissiemetingen bij 

de gecertificeerde testfaciliteiten van PDE Automotive 

in Helmond, en proefritten op de testbaan van DAF 

in Sint Oedenrode. Maar de technostarters binnen 

Incubator3+ maken ook gebruik van elkaars deskundig-

heid. Zo heeft 3d-Proto tekenwerk gedaan voor Netras. 

Comfortmobiel wil de FlooW, waarvan het eerste model 

een elektrohulpmotor heeft, in de toekomst voorzien van 

een JaqEngine op waterstof. En DTI en Modesi wer-

ken samen in weer een nieuw bedrijf, Small Advanced 

Mobility (SAM). DTI-partner Serrarens en Van Sambeek 

delen de aandelen van SAM. Al tijdens zijn studie in Delft 

droomde Van Sambeek over een geavanceerd voertuig-

concept. Toen was zijn droom nog niet realiseerbaar 

en ook nu is SAM een nogal futuristisch plan om het 

autovervoer ingrijpend te veranderen. Het concept valt 

uiteen in twee delen. Eén onderdeel is de communicatie 

tussen auto’s waardoor onderlinge afstanden korter 

kunnen zijn, terwijl de veiligheid toeneemt. Maar dat 

verandert nog niets aan de schokgolven waardoor files 

ontstaan omdat één auto krap invoegt. Met nog meer 

geavanceerde communicatie kan ook die schokgolf wor-

den voorkomen, denkt Van Sambeek. Hij verwacht dat 

de files al minder zullen worden als een op de vijf auto’s 

met dit soort systemen is uitgerust.

SciEncE fiction
Een tweede onderdeel van Small Advanced Mobility is 

een apart voertuig met een eigen infrastructuur. Het gaat 

om een zogenaamde 1+1-zitter waarin twee personen 

niet naast maar achter elkaar zitten. Het smalle voertuig 

kan deelnemen aan het normale verkeer, maar boekt 

grote winst door met automatische geleiding in een 

H Valcon  G E Small Advanced Mobility
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soort u-vormige rijstrook kort achter vergelijkbare voer-

tuigen aan te rijden. De bestuurder zit dan bijna letterlijk 

in de trein, en hoeft pas iets te doen bij in- of uitvoegen.

Het idee van SAM lijkt science fiction. Toch hebben 

Serrarens en Van Sambeek een miljoenensubsidie ge-

kregen in het kader van High Tech Automotive Systems, 

een ambitieus publiek-privaat onderzoeksprogramma 

om de innovatiekracht van Zuidoost-Nederland op 

het gebied van automotive beter te benutten. Behalve 

SAM als projectleider doen drie andere bedrijven, TNO 

Industrie en de drie TU’s mee. Doel is om eind 2010 de 

werking van de communicatiemodule in een twintigtal 

gewone auto’s te kunnen demonstreren. Parallel hieraan 

werkt SAM aan de eigenzinnige 1+1-zitter. Van Sambeek 

verwacht dat hij in dit innovatieve voertuig te zijner tijd 

gebruik kan maken van de JaqEngine. Een eerste proto-

type heeft hij inmiddels aangemeld voor een autoshow 

begin 2010.

Uiteindelijk moeten beide ontwikkelingen binnent SAM 

samenkomen op een aparte infrastructuur, een soort 

u-vormige buis die vrij smal kan zijn en mede daardoor 

redelijk gemakkelijk is aan te leggen. Er zal nog heel wat 

fileleed geleden worden eer het zover is. Van Sambeek 

toont zich in ieder geval uiterst tevreden over het en-

thousiasme bij en de steun van de diverse overheden. 

H Valcon  G E Small Advanced Mobility

 25



Financiering
Een financiële injectie = GROEI
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… Hoe scHrIjf Ik een busInessplan? Hoe koM Ik aan geld voor 
MIjn bedrIjfje en Hoe kIes Ik MIjn zakenpartners? bIj veel startende 
tecHnologIebedrIjfjes leveren deze vragen probleMen op. uIt cIjfers 
blIjkt dat slecHts een op de zeven tecHnologIestarters succesvol Is. 
vIjf van de zeven bedrIjfjes falen vanwege redenen dIe nIets Met de 
tecHnologIe van doen Hebben. een van dIe redenen Is Het gebrek aan 
kennIs over bIjvoorbeeld de plannIng, fInancIerIng en strategIe van 
een startend bedrIjf. … 
Financieel Dagblad, 2 december 2008 
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De aanpak van Incubator3+ heeft model gestaan 
voor het stimuleren van starters die ideeën van 
kennisinstellingen commercialiseren. Na een 
eerste periode van vijf jaar ziet het er voor het 
vervolg van het Eindhovense initiatief goed uit, 
ook al hebben de betrokken overheden formeel 
nog geen beslissingen genomen. Eensgezindheid 
bestaat er wel over het feit dat het stimuleren van 
technostarters altijd geld kost. 

“Het succes van Incubator3+ is het grote netwerk van 
marktpartijen en vrienden van Incubator3+ die allerlei 
ondersteuning leveren voor starters,” vindt Charlotte 
Wansink. Als senior beleidsmedewerker van het minis-
terie van Economische Zaken (EZ) bekijkt zij hoe kennis 
die bij kennisinstellingen op de plank ligt, samen met de 
regio’s zo snel mogelijk benut kan worden door starters 
en bestaande bedrijven, en hoe die ondernemers daarbij 
te assisteren met een netwerk. “We hebben Incubator3+ 
vanaf de pilotfase ondersteund en zijn samen opge-
trokken. Inmiddels hebben we in heel Nederland dit 
soort programma’s lopen. Andere regio’s hebben naar 
Eindhoven gekeken omdat ze daar voorloper waren.” EZ 
vindt het belangrijk dat in de hele ‘keten’ belemmeringen 
worden weggenomen. Dat begint ermee dat studenten 
en scholieren al in hun onderwijs in aanraking komen 
met ondernemerschap, en dat loopt door tot een zetje in 
de rug voor bedrijven die in de groeifase komen.

Draagvlak verwerven
Maar nog vóór de betreffende SKE-regeling (Subsidie-
programma KennisExploitatie) van het ministerie in de 
steigers stond, hadden het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) en de Provincie Brabant al steun toege-
zegd aan het technostartersinitiatief. SRE-bestuurder 
Erik van Merrienboer: “Incubator3+ is een mooi voor-
beeld van hoe je kunt innoveren in het beleid en hoe je 
daarvoor vanuit de regio draagvlak kunt verwerven op 
provinciaal en op landelijk niveau. Wij zien het als een 
effectief instrument. Laten we het SRE maar het veldla-
boratorium noemen van innovatie. Wij willen de regio 
zijn waar de overheid bereid is om risico’s te nemen in 
de support van innovatieve ondernemers, ook al weet 

Drie overheden steunen technostartersinitiatief

Incubator3+ landelijk model 
voor stimulering starters
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je dat die ondernemers niet allemaal zullen slagen.” 
Van Merrienboer kijkt daarbij ook naar concurrerende 
regio’s. “Zuidoost-Engeland bijvoorbeeld is groot in het 
op sleeptouw nemen van jonge ondernemers.” 
Dat EZ daardoor mee zou gaan doen was voor de 
Provincie een belangrijke reden om bij te dragen aan 
Incubator3+. Annemarie Moons, gedeputeerde Economie 
en Duurzaamheid, vindt financiële ondersteuning van 
starters op zich geen primaire taak van de Provincie. 
“Maar het is wel een goede manier om bedrijvigheid te 
stimuleren en dat valt nadrukkelijk binnen ons pakket. 
Het blijkt ook dat het geld op die manier effectief kan 
worden ingezet. Bovendien was er behoefte aan een 
incubator die gericht is op techniek, juist voor mensen 
die van een universiteit komen.”

Technopartner
Speciaal ter verbetering van het klimaat voor techno-
starters heeft het ministerie inmiddels TechnoPartner 
opgezet. Directeur Martin Stutterheim voert met deze 
organisatie een aantal EZ-regelingen uit. Die moeten 
kennis terecht laten komen bij het bestaande en het nieu-
we bedrijfsleven, meer risicokapitaal mobiliseren voor 
starters, en de kapitaalmarkt in zijn algemeenheid prik-
kelen om te investeren in dit soort innovatieve bedrijven. 
Incubator3+ valt erg in de smaak bij Stutterheim, maar 
hij wil toch ook wel een kleine kanttekening plaatsen: 
“Een miniem puntje. De samenwerking in de zuidelijke 
provincies is prima, maar mag niet leiden tot verlies aan 
focus op kennisontsluiting via technostarters, wat juist 
de kracht is.”

Wansink toont zich zeer tevreden over de Eindhovense 
ambitie om in vijf jaar driehonderd geselecteerde tech-
nostarters te begeleiden. “Wij hopen dat deze bedrijven 
zullen uitgroeien tot grote en een aantal wellicht zeer 
grote bedrijven die voor nieuwe economische bedrijvig-
heid in Nederland zorgen.” Van Merrienboer heeft hier 
alle vertrouwen in. “Startups zijn belangrijk in het cre-
ëren van de nieuwe ASML’s. Je weet dat je veel starters 
nodig hebt om daaruit die paar groeiers te kweken die 
ook voor de werkgelegenheid heel veel betekenen. Ik 
ben er trots op dat sommige van die starters een plekje 
vinden op de High Tech Campus. Dat betekent dat je die 
jonge mensen echt brengt naar het hart van waar het 
gebeurt. Daar kun je alleen maar tevreden over zijn.”

Goede ambassadeurs
Hoe gaat het verder na vijf jaar Incubator3+? Formeel 
liggen er nog geen besluiten, maar Van Merrienboer 
reageert op persoonlijke titel. “Wat mij betreft gaan we 
door. Heel stevig ook. We willen geen braindrain van 
r&d-talent dat zijn geluk in de wereld gaat zoeken. Als 
we nu teruggaan in capaciteit op het gebied van onder-
zoek en ontwikkeling, krijg je dat in de toekomst wellicht 
nooit meer terug. Alles wat we kunnen doen om kennis 
in de regio te houden, moeten we doen. Je kunt dit soort 
programma’s verstikken door allerlei resultaatverplich-
tingen. Natuurlijk, het geld moet terecht komen bij de 
mensen met de meeste kans op succes. Maar ik heb alle 
vertrouwen dat er een paar tussen zitten met een sub-
stantiële bijdrage aan de werkgelegenheid.” 

Moons houdt een slag om de arm over de toekomst: 
“Wij zien uit naar een goede evaluatie. Het geld moet 
wel renderen.” Maar ze is toch ook enthousiast: “Het 
heeft moed gevraagd om hiermee te beginnen, zowel 
van de Provincie als van alle andere partijen. We kun-
nen trots zijn op wat er is bereikt. Ik vind dit ook een 
goed voorbeeld voor jonge mensen. Technostarters 
zijn goede ambassadeurs om op scholen te vertellen 
hoe leuk een eigen bedrijf kan zijn. Je ziet dat er heel 
veel goede ideeën zijn. Met goede begeleiding kan 
daar veel uit komen. En dan gaan er nog veel ideeën 
verloren die niet de weg vinden naar Incubator3+.”

Alfa en gamma
Ook Stutterheim vindt dat de stakeholders in het 
startersnetwerk, waaronder de overheden, moeten 
voortbouwen op hetgeen tot nu toe is bereikt en alle-
maal hun verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. 
Hij kan zich voorstellen dat er zelfs nog meer geld 
nodig is dan de 2,5 miljoen euro die EZ nu bijdraagt, 
en eenzelfde bedrag aan cofinanciering. De vraag is 
hoe de bijdragen moeten worden verdeeld over de 
partijen. Verder willen de ministeries, niet alleen EZ 
maar ook Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nog meer 
nadruk leggen op kennisvalorisatie, waarde creëren uit 
kennis, ook vanuit de alfa- en gammawetenschappen. 
Ook op dit vlak loopt in Brabant overigens al een 
proef met het designprogramma, inmiddels onderdeel 
van Incubator3+. Van Merrienboer is daar een warm 
voorstander van. “Jonge designers zijn bezig met pro-
ductontwerp en lang niet altijd met de zakelijke kant. In 
het verleden vertrokken veel mensen na hun opleiding 
aan de TU/e of de Design Academy. Niet alleen kun-
nen jonge designers hier een opleiding van topklasse 
krijgen, met zo’n Incubatorpakket bind je deze mensen 
ook na hun studie. Kleine bedrijven zijn van belang 
voor het behoud van talent en innovatiekracht in onze 
regio.” 
Charlotte Wansink (EZ) hoopt dat de netwerken rond-
om kennisinstellingen in stand gehouden worden. 
“Daar kun je op voortbouwen. De deur staat nu open 
voor andere starters. Er is ruimte voor verschillen in 
focus per regio. Dat is wat we willen.”
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VaN wINkelIer 
tot 
prodUceNt

Zestiger Van de Broek beantwoordt waarschijnlijk niet 

aan het doorsnee profiel van de startende ondernemer. 

Al sinds 1978 was zijn hoofdactiviteit een winkel, die hij 

door de jaren heen groter en groter zag worden. Inclusief 

parttimers werken er inmiddels veertien personeelsleden. 

Juist die winkel vormde de aanleiding voor de Stairmobil, 

een vernuftig elektrisch wagentje om zware goederen 

een trap op te krijgen. Of liever gezegd, Arbowetgeving 

en een klacht van een personeelslid over het zware sjou-

wen. “Nieuwe Arbowetgeving in 2000 schreef voor dat er 

per persoon maar 23 kilo getild mocht worden. Dan heb 

je meer dan twee personen nodig om een wasmachine te 

verplaatsen. Bovendien overwoog een van mijn mede-

werkers om een andere baan te zoeken, omdat het hem 

te zwaar werd. Dat wilde ik niet laten gebeuren.”

traplift
Van den Broek ging op zoek naar een oplossing en kwam 

terecht bij de ArboUnie. Daar wezen ze hem op een 

Duitse fabrikant van trapliften. Na wat heen en weer ge-

faxt te hebben, kwam het tot een demonstratie in de win-

kel. “Dat zag er in principe goed uit, maar ik voorzag een 

probleem. Nederlandse trappen hebben vaak een draai-

ing, en de traplift was daarvoor te breed.” Hij verzocht om 

een demonstratie thuis en inderdaad, de lift kwam klem 

te zitten. Dat was het moment waarop hij besloot om 

zelf iets in elkaar te gaan zetten. “Ik zat toentertijd in de 

werkgroep Zuid-Nederland van mijn branche-organisatie 

Uneto. Tijdens een bijeenkomst vertelde ik over mijn plan 

en zowat alle aanwezigen wilden er wel een kopen. Dus 

ja, ik had meteen een markt.”

De ondernemer komt uiteindelijk uit bij een elektrische 

motor voor een rolstoel: compact en sterk. En er zit een 

rem op, iets dat andere liften ontberen. De motor drijft 

vier wielen aan, die per twee een soort haasje over 

Het is niet veel starters gegeven: je weet dat je een 
markt hebt voordat je product ‘af’ is. Toch is dat wat 
Wim van den Broek ‘overkwam’. Dus ging de eigenaar 
van een grote wit- en bruingoedwinkel in Boekel ijverig 
aan de slag met de ontwikkeling van de Stairmobil. 
Daarvan zijn er inmiddels meer dan honderd van 
verkocht.
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spelen. Van den Broek krijgt ondertussen hulp uit diverse 

hoeken. Via de Nederlandse Orde van Uitvinders komt 

hij bij de Hogeschool Holland in Haarlem terecht. Daar 

helpen ze hem met een bedrijfsplan, een marktverken-

ning en een kostprijsberekening. Via Fontys komt hij 

Incubator3+ terecht, terwijl Fontys zelf een markton-

derzoek in Duitsland doet en tekeningen maakt met 

behulp van CAD (‘tot dan toe had ik alleen maar schetsen, 

daarmee kun je dus geen serie laten maken’). Met een 

innovatievoucher laat hij de universiteit rekenen aan de 

stabiliteit van de Stairmobil. 

viErDE gEnEratiE
De productie loopt nu een kleine zes jaar en Van den 

Broek spreekt over de ‘vierde generatie’ Stairmobil. “Je 

moet geduldig zijn, want er is altijd ruimte voor verbe-

tering. Daarom wil ik het ook graag allemaal in eigen 

beheer houden. Ik ben er iedere dag mee bezig, vaak in 

de avonduren want de winkel moet ook draaien. Ik heb er 

in totaal honderd verkocht. Sommigen vinden de prijs te 

hoog, 6.000 euro, anders had ik nog veel meer kunnen 

verkopen.” Hij is ook bezig om zijn markt uit te breiden, 

onder andere naar de installatiebranche. Er loopt een 

proef met een Stairmobil die verwarmingsketels op 

hoogte kan brengen, zodat je in principe maar één mon-

teur nodig hebt om ‘m op te hangen. “Dat is met name 

interessant omdat er steeds meer HRE-ketels komen. Die 

zijn compact, maar door hun Sterlingmotor wegen ze wel 

120 kilo. Ik zit ook te denken aan de ‘brandkastjongens’.”

Terugblikkend toont hij zich dik tevreden. “Het is leuk 

om te zien hoe een idee in je hoofd uiteindelijk resul-

teert in een werkend product. Ik heb het niet uitgezocht, 

maar volgens mij is deze traplift uniek in de wereld. Zo 

compact. En alle dingen die je onderweg tegenkomt, ik 

heb er heel veel van geleerd. Ga maar eens een octrooi 

aanvragen, je hebt geen idee wat er dan aan geregel en 

kosten op je afkomt.” Zij drive blijft om Stairmobil verder 

te ontwikkelen en er bekendheid aan te geven. “Ik ben 

momenteel aan het pionieren in Groot-Brittannië. De 

trappen daar lijken veel op de onze. Ik zoek een fran-

chisenemer. Als dat lukt, zal ik iemand in dienst moeten 

nemen, want anders wordt het te veel. We gaan het zien. 

Of die medewerker die klaagde over het tillen gebleven 

is? Ja, die werkt hier nog steeds.”
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eeN prodUct 
Met eeN 
boodscHap

Ze zal zichzelf geen duurzaam ondernemer noemen, de 

ontwerpster van de SunShade. Ze heeft het afgelopen 

jaar meer ‘ondernomen’ dan ontworpen, dus voelt ze 

zich wel meer ondernemer dan ontwerper. Momenteel. 

Maar duurzaam? “Het is uiteindelijk duurzamer om niets 

te maken. Bovendien, ik heb moeite met het begrip 

duurzaamheid. Ik vind het moeilijk om de grens te trek-

ken. Toch beschouw ik mijn SunShade als duurzaam. Hij 

maakt gebruik van zonnecellen, alle onderdelen zijn af-

zonderlijk te vervangen en te recyclen, en hij is gemaakt 

om tien jaar mee te gaan. Daarbij komt dat de prijs hem 

duurzaam maakt. Die prijs is hoog, dus iemand die hem 

koopt, zal hem lang willen houden en niet snel weggooi-

en.” Dat werpt de vraag op of duurzaamheid iets elitairs 

is. Is een hoge prijs een garantie voor duurzaamheid? 

“Ja, ik denk van wel. Veel mensen met een laag inkomen 

kopen om de twee jaar een nieuw bankstel. Goedkoop, 

dat wel. Maar het zou een hoop afval schelen als ze één 

keer in de tien jaar een beter, duurder bankstel zouden 

kopen.”

waarDEring
Lianne van Genugten (1984) weet al vrij jong dat ze ‘iets 

creatiefs’ wil doen. De Kunstacademie blijkt het niet te 

zijn. Als ze aangenomen wordt op de Design Academy, 

heeft ze lang het gevoel dat ze die niet zal afmaken. Dat 

verandert tijdens haar afstuderen. “Ik kreeg waardering 

voor mijn ontwerpen, ik kreeg waardering voor mij als 

persoon. Daarvoor was ik denk ik iets te onzeker, hoewel 

ik wel heel goed weet wat ik wil en zeker niet bang ben.” 

Wat ze vooral wil, is communiceren via de dingen die ze 

maakt. In die zin is wat ze maakt secundair, het gaat om 

de boodschap. Maar wat is die boodschap? “Die vind ik 

het best verwoord door een Franse vriend van mij: ‘take 

your time to live, look around, enjoy, share’. Dat wil ik 

Of ze de aantekeningen die tijdens het gesprek zijn 
gemaakt even mag kopiëren. Want het ontwerp van 
haar eigen visie op het leven, op ontwerpen, is nog niet 
helemaal af. En als het goed is, komt die ook niet af. 
“Zo´n gesprek zet me weer aan tot nadenken en ik wil 
dat dan graag nog even teruglezen”, zegt ontwerpster 
Lianne van Genugten. 
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De SunShade van ontwerpster Lianne van Genugten fungeert overdag 
als parasol. De bovenkant bestaat uit zonnecellen, die ervoor zorgen 
dat hij ’s avonds als schemerlamp dienst kan doen. Dit gebeurt door het 
scherm in te klappen. Van Genugten is van plan om de SunShade in een 
kleine serie van twintig te vervaardigen.

zeggen. Koop niet alles wat je wordt aangesmeerd door 

de reclame. Denk na voordat je iets doet.” 

De boodschap van SunShade is echter anders. “Hiermee 

wil ik zonnecellen dichter bij de mensen brengen. Ze 

liggen doorgaans op een dak, en daarmee is het alleen 

een technische oplossing. Ik wil laten zien dat je er 

meer mee kunt doen, dat zonnecellen ook een wezenlijk 

onderdeel van het product kunnen zijn. Ik gebruik daar-

voor bekende en herkenbare vormen, de parasol en de 

schemerlamp.” Het kostte haar overigens moeite om aan 

de geschikte flexibele, buigbare zonnecellen te komen. 

“Fabrikanten willen blijkbaar alleen grote aantallen 

verkopen en zijn niet zo geïnteresseerd in mijn toepas-

sing. Ik krijg ze uiteindelijk wel hoor, want ik geef niet 

op. Maar ik verkoop de SunShade niet, ik bied hem aan. 

Ik wil graag dat zo’n product de mensen raakt.” 

paSSiE
“Wat mij drijft, is passie ten koste van alles. Als het moet 

zelfs ten koste van mijn gezondheid. Zo is het tenminste 

gegaan bij mijn afstudeeropdracht, de SunShade. Er 

waren nachten dat ik maar vier uur sliep. Het is een heel 

proces, een ontwerp. Waarbij ik graag spar met anderen. 

Ik houd wel een beetje van het conflictmodel. Daar komt 

vaak iets moois uit voort, want het zet aan tot nadenken. 

Zoals ik al zei, ik ben het afgelopen jaar meer onderne-

mer dan ontwerper geweest. Maar ik zie ondernemen 

ook als een soort ontwerpen. Je moet creatief zijn, ook 

als ondernemer. En, nee, ik geloof niet dat je als onder-

nemer meer concessies moet doen dan als ontwerper. 

Althans, ik niet. Ik ga niet voor het grote geld, maar ik ga 

voor mijn missie: mensen gelukkiger maken. Als onder-

nemer en als ontwerper.”
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“Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer 
zitten. Wij coachen, maar voeren niet het gesprek 
met de investeerder.” Deze boodschap krijgen 
technostarters als ze zich melden bij Wim Bens, 
namens de TU/e projectleider van Incubator3+. De 
stichting biedt wel heel wat hulp en ondersteuning, 
zowel op financieel als op organisatorisch gebied. 
“Het gaat goed,” vindt Bens. “En wij gaan gewoon 
door. Over tien jaar mag je ons afrekenen op 15 
doorgegroeide middelgrote en grote bedrijven in 
de regio.”

“Een studie aan de TU/e bereidt studenten voor op een 
baan in het bedrijfsleven. Maar je wilt hen ook prikkelen 
met alternatieven, zoals zelfstandig ondernemerschap,” 
stelt Bens. “Wij proberen dat te koppelen aan onder-
zoeksresultaten met marktwaarde.” Al veel langer geeft 
de universiteit ondersteuning aan starters. “Voorheen 
bleef dat echter beperkt tot het verhuren van ruimte 
met een centrale receptie,” relativeert Bens. Met de 
stichting Incubator3+ zijn daar in 2003 coaching, finan-
ciële instrumenten en het ontsluiten van netwerken aan 
toegevoegd. Plus onderwijs. Het begon met dertig tot 
veertig studenten die vakken in ondernemerschap volg-
den. “Dat zijn er nu meer dan vijfhonderd,” meldt Bens 
met enige trots. “Nog steeds te weinig. Eigenlijk zouden 
alle afgestudeerden één of meerdere keren in aanraking 
moeten komen met ondernemerschap.”
Het 3+ in Incubator3+ staat voor meer, beter en sneller. 
Meer jongeren prikkelen. Hen beter de startfasen laten 
doorlopen met ondersteuning, coaching en faciliteiten. 
Sneller, zodat ze eerder geld gaan verdienen met hun 
bedrijf. De universiteit doet dat in een partnership met 
acht andere partijen die ieder hun specialiteit inbren-
gen: Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, 
innovatienetwerk Syntens, de ontwikkelingsmaatschap-
pij NV REDE, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM), Rabobank Eindhoven-Veldhoven, TNO Industrie 
en Techniek en Philips Technology Incubator.
De ondersteuning geldt niet alleen voor starters van de 
universiteit. Anderen die dicht tegen de universiteit aan-
zitten, mogen na screening gebruik maken van de kennis 
of de infrastructuur. 

Wim Bens namens negen partners in Incubator3+: 

“Eén keer een TomTom, dan    
  hebben we het goed gedaan”
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Incubator3+ vraagt zich bij de screening van starters af: 
Is de techniek maakbaar? Is er een markt of denken we 
een probleem op te lossen? Hebben we vertrouwen in 
de ondernemer? Wat mist hij of zij en laat hij of zij zich 
daarin helpen? Bens: “We hebben het over technologie-
ondernemingen. Veel initiatieven hebben wel de potentie 
om naar de markt te gaan, maar ze stranden ergens. In 
de eerste fase is doorgaans niemand geïnteresseerd 
om er geld in te steken. Het risico is groot en het duurt 
lang voor je het terugverdient. Wij kunnen technostar-
ters vijftigduizend euro lenen. Maar niet iedereen heeft 
cash geld nodig. Als wij kunnen regelen dat zo’n begin-
nend ondernemer een test kan uitvoeren bij TNO op een 
moment dat die ruimte leeg staat, dan stuurt TNO geen 
rekening. Bedrijven zijn ook geholpen met het vinden 
van subsidie. Door het partnership hebben wij de juiste 
ingangen.” 

Timing verkeerd
Ingecalculeerd wordt dat de helft van de initiatieven in 
de eerste fase afvalt. De technologie blijkt toch niet zo 
goed als gedacht, het product valt te duur uit, de timing 
is verkeerd, de gedachte ‘markt’ blijkt er niet te zijn of 
organisatorisch komt het niet voor elkaar. Van de helft 
die overblijft, redt uiteindelijk bijna tweederde het ook 
niet. Bens: “Het komt dan eenvoudigweg niet van de 
grond. Die bedrijven blijven wel leven, maar groeien 
niet door. Maar je weet niet van te voren welke dat zijn.” 
Bens becijfert dat er van de 300 startups uiteindelijk 60 
gezonde bedrijven overblijven: 45 nichebedrijven en 15 
ondernemingen die echt doorgroeien. “Wij hopen, maar 
dat hebben we niet beloofd, op één nieuwe ASML of 
TomTom. Als dat over tien jaar ons resultaat is, dan heb-
ben we het erg goed gedaan. Maak het sommetje maar: 
15 bedrijven met meer dan 10 miljoen omzet en meer 
dan 25 mensen personeel. Puur extra toevoeging aan 
het bruto nationaal product in de regio.” 

Als het om een vinding van de TU/e gaat, neemt de uni-
versiteit een aandeel in het bedrijf. Die deelnemingen 
vertegenwoordigen een theoretische waarde, die echter 
nu nog niet te gelde gemaakt kan worden. Met enkele 
starters is een licentieovereenkomst gesloten, maar 
licentievergoedingen laten wellicht jaren op zich wach-
ten. Bens: “Het gaat de universiteit niet per se om geld. 
Een succesvolle technostarter is een potentiële werkge-
ver voor afgestudeerden, een goed stage-adres, of biedt 
mogelijkheden voor samenwerking in r&d-projecten.” 
In 2007 is Incubator3+ gestart met een programma 
voor designstarters. Bens: “Het gaat om een ander slag 
mensen. Hun traject zal wat sneller verlopen dan bij 
de technostarters, maar is in essentie hetzelfde. Zowel 
creatievelingen als techneuten zijn eigenlijk geen echte 
ondernemerstypes. Maar dat kunnen ze wél worden. 
Designers hebben andere behoeften. Ze ontwerpen 
een leuk ding, maar kunnen ze het ook maken? Een 
mooie lamp die niet brandt, krijg je niet verkocht.” De 
begeleiding van designers wijkt slechts op onderdelen 
af. Onderdelen die te maken hebben met marketing en 
evenementen zoals het pluscafé lopen voor beide groe-
pen parallel. Juist omdat ze elkaar normaal niet zomaar 
opzoeken, zijn die gezamenlijke activiteiten interessant 
voor de synergie.

Eind 2008 liep de financiering van Incubator3+ af. Wat 
Bens betreft is er geen reden om zaken te wijzigen. 
“Starters kosten nu eenmaal geld, dat maakt dat we 
leunen op middelen van overheden. Over tien jaar mag 
men ons afrekenen op 15 doorgegroeide middelgrote 
en grote bedrijven. Gerekend vanaf het begin hebben 
technostarters een paar jaar nodig om van de grond te 
komen, een paar jaar om de markt te veroveren, een 
paar jaar om te groeien, en dan pas heb je het over een 
succesvolle onderneming.” 
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Huisvesting
Een ruimte om je te vestigen = GROEI 
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… “de keuze voor Het eerste MarktsegMent waar 
je je product op gaat rIcHten, Is Heel essentIeel. 
en je Hebt als starter nIet Het geld oM dIrect voor 
alle MarktsegMenten te kIezen. de vraag Is dus welke 
Het Meest essentIeel Is en waaroM. als je daarbIj een 
fout Maakt, Is In veel gevallen Het geld op en krIjg je 
geen tweede kans Meer oM Het nog eens te proberen. 
ook al Is je tecHnologIe nog zo goed.” … 
Carla Koen, directeur van het Center for Innovation van TiasNimbas Business School in Tilburg 
in Het Financieel Dagblad, 2 december 2008

Huisvesting
Een ruimte om je te vestigen = GROEI 
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mEDiSchE tEchnologiE

Markt Met Veel 
kaNseN Maar ook 
grote rIsIco’s

H G QTIS/e
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De life sciences, de medische technologie en de 
zorgsector vormen samen een breed terrein met 
enorm veel nieuwe kansen voor starters. Zeker 
in Zuidoost-Nederland, waar een vruchtbare 
voedingsbodem ligt met wereldspelers zoals Philips 
Medical Systems, DSM, Organon, producent van 
elektronenmicroscopen FEI, toeleveranciers van 
formaat en een goede kennisinfrastructuur. Geen 
wonder dat diverse startups op dit gebied meededen 
en meedoen in het programma Incubator3+. Zoals het 
bedrijf QTIS/e dat uit menselijk weefsel hartkleppen 
maakt die meegroeien met het lichaam. Maar 
de medische markt is zeker niet in alle gevallen 
‘startersvriendelijk’, want dit soort producten vergen 
een erg lange adem.

Gezondheid en welzijn vormen telkens opnieuw weer de 

drijfveer om een droom, een idee of een nieuw concept 

uit te werken tot een product om de kwaliteit van het le-

ven van mensen te verbeteren. Neem Peter Marijnissen, 

een man met veel ervaring in software engineering en 

ergonomie. Hij wilde zijn moeder behulpzaam zijn bij 

het bijhouden van haar agenda en vaker op afstand 

goed contact met haar hebben. Er zijn natuurlijk tal 

van communicatiemiddelen, en via de pc en internet 

kan er van alles. Maar een echt eenvoudig systeem 

bestond nog niet. Dus heeft Marijnissen het NovaTouch 

Contactscherm ontwikkeld, met als uitgangspunt het 

gebruiksvriendelijk maken van de computer voor 50-

plussers. De doelgroep heeft hij daar nauw bij betrok-

ken. In eerste instantie richtte hij zich met name op de 

zorgaspecten, maar gaandeweg bleek de markt vooral 

enthousiast over het ‘fun’-gedeelte van het concept. 

Door middel van een touchscreen kunnen gebruikers 

nu op simpele wijze via videobellen elkaar horen en 

zien, en daarnaast e-mailen, foto’s bekijken, muziek 

beluisteren, spelletjes doen én een agenda bijhouden. 

Dat alles zonder muis, toetsenbord of computerkennis. 

De 50-plussers bleken daarnaast ook interesse te heb-

ben in uitbreiding met taken zoals zorg en veiligheid, 

dus Marijnissen gaat zeker door met het bedenken en 

uitwerken van nieuwe functionaliteiten. In september 

2008 heeft hij zijn product geïntroduceerd op een 50-

plus Beurs onder de naam Telemantelzorg. Hij levert het 

NovaTouch Contactscherm compleet met hardware en 

een service-abonnement, en zorgt voor een helpdesk. 

bEtaalbaar proDuct
Al even simpel klinkt het idee van Frederik van 

Asbeck. Hij werk aan de Focusspec, een supergoed-

kope, in sterkte verstelbare bril in kunststof, die met 

name een uitkomst kan zijn voor tal van doelgroe-

pen in ontwikkelingslanden. Volgens cijfers van de 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO zouden een 

miljard mensen gebaat zijn bij een of andere vorm van 

zichtcorrectie. Maar vaak ontbreekt het aan kennis, geld 

of aan specialisten, opticiens, apparatuur en brillen. 

Meer dan honderd miljoen mensen krijgen daardoor 

uiteindelijk een onherstelbare oogbeschadiging die in 

de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden. 

Tijdens zijn afstuderen als industrieel ontwerper raakte 

Van Asbeck geïnteresseerd in deze thematiek. “Ik wil 

graag werken aan iets dat nut heeft.” Hij vond een baan 

bij OTB in Eindhoven, dat zich momenteel specialiseert 

in machines voor de productie van zonnecellen. Eerder 

was het bedrijf betrokken bij productieprocessen van 

cd’s en contactlenzen. Voor Van Asbeck vormde het een 

perfecte omgeving om naast zijn baan verder te werken 

aan een concept waar hij eerder op was gestuit: een idee 

uit de jaren zestig om de sterkte van een lens te variëren 

door twee lenzen over elkaar te verschuiven. “Destijds 

was het nog niet haalbaar om er een betaalbaar product 

van te maken. Met name de wereld van de cd’s heeft 

betere productieprocessen en vooral ook goedkopere 

optische materialen van kunststof voortgebracht.”  

twEE tot DriE Dollar
Enkele jaren geleden had Van Asbeck een eerste model-

letje van de lens, plus een verhaal. Maar hoe verder? 

“Het was een soort kip-ei-situatie. Ik had geld nodig 

om een beter prototype te maken, maar ik had een 

beter prototype nodig om mensen te overtuigen er geld 

in te steken. Met geld van Incubator3+ kon ik onder 

andere een dure matrijs betalen, dat was voor mij een 

uitkomst.”

Inmiddels is het project in een stroomversnelling 

geraakt. Vorig jaar kon met geleende machines een 

test worden uitgevoerd met een productie- en assem-

blagelijn voor het maken van grote series. Met succes. 

Momenteel is Van Asbeck druk doende om de financie-

ring van de opschaling rond te krijgen, en nog voor de 

zomer hoopt hij werkelijk van start te gaan met de pro-

ductie van de Focusspec. Ook aan de kant van de markt 

heeft hij het nodige onderzoek gedaan. “We zijn met 
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de eerste serie van meer dan duizend stuks naar landen als Cambodja, 

Vietnam, Ghana, Kenia en Mexico gegaan. Het bleek dat de bril voor 

twee tot drie dollar te verkopen is, en voor die prijs kunnen we ‘m ook 

maken.” De eerste order is al binnen: het ministerie van Defensie wil 

7500 stuks afnemen in het kader van de wederopbouw van Uruzgan. 

Van Asbeck: “We gaan via bestaande particuliere kanalen verkopen en 

distribueren, maar hebben ook contacten met diverse ontwikkelings-

organisaties.” Dat ‘we’ slaat op de stichting die hij aan het optuigen 

is, want het hoeft voor hem geen onderneming met winstdoelstelling 

te worden. “Ik heb niet de illusie dat ik de kip met de gouden eieren 

in handen heb. Het zou mooi zijn als ik op den duur in dienst van de 

stichting mijn brood kan verdienen. Een productielijn opzetten in India 

of ergens in Afrika lijkt me geweldig.”     

virtuElE EiwittEn
Gaat het bij het NovaTouch Contactscherm en de Focusspec om relatief 

eenvoudige producten, met Virtual Proteins betreden we het terrein van 

onderzoek en high tech. Eind jaren negentig kwam productontwerper 

en virtual reality specialist Jackie Schooleman in aanraking met bio-

informatica. In de zogenaamde CAVE op de Universiteit van Amsterdam, 

een ruimte waar je voorwerpen levensgroot in 3D kunt bekijken, had-

den biochemici een molecuul geprojecteerd waar je als het ware door-

heen kon lopen. “Er is veel meer mogelijk met deze techniek,” dacht ze. 

“Er moet meer interactie zijn en je moet zo’n CAVE dagelijks bij de hand 

kunnen hebben.” 

In 2003 startte Schooleman met het bedrijf Virtual Proteins, met als 

doel een handzame versie te bedenken van hetgeen ze in Amsterdam 

had gezien. En dan vooral gericht op de wereld van wetenschappelijk 

onderzoekers en de farmaceutische industrie, waar microbiologen en 

biochemici genen en ander dna-materiaal steeds verder ontrafelen en 

medicijnen steeds meer ‘op maat’ worden ontworpen. Maar dat proces 

van de ontwikkeling van medicijnen wordt tegelijkertijd steeds com-

plexer door de enorme veelheid aan relevante informatie, en duurt vaak 

tien tot twaalf jaar. Dat zou best eens korter kunnen met zo’n techniek 

om de structuren beter zichtbaar te maken, meent Schooleman.

grotE onDErzoEkSprojEctEn
Via Syntens en Incubator3+ kreeg Schooleman ondersteuning in de 

beginfase. Nu, ruim vijf jaar later, heeft Virtual Proteins het pakket VP 

MicroLab beschikbaar, dat bestaat uit software die afbeeldingen van 

moleculen, eiwitten, cellen, organen en lichaamsdelen omzet in 3D 

afbeeldingen en bovendien reacties uitrekent en zichtbaar maakt als 

je (medicinale) stofjes toevoegt. Onderzoekers kunnen als het ware in 

en om de moleculen kijken zodat zij zich gemakkelijker een voorstel-

ling kunnen maken van de processen die zich afspelen in het menselijk 

lichaam en hoe een medicijn hierin zijn werking zou kunnen doen. De 

hardware bestaat uit een viewer om de 3D afbeelding te bekijken en 

een stick waarmee je de afbeelding kunt manipuleren. 
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Virtual Proteins verhuisde in 2007 naar het BÈTA-

gebouw, het nieuwe verzamelgebouw voor jonge, groei-

ende technologiebedrijven op de High Tech Campus 

in Eindhoven. In 2008 werd het product VP MicroLab 

gelanceerd en het bedrijf van Schooleman mocht 

al meteen diverse prijzen in ontvangst nemen. Ook 

kapitaalverschaffers komen nu eerder over de brug en 

zeker zo belangrijk: Virtual Proteins werd partner in grote 

onderzoeksprojecten naar hartproblemen en de ziekte 

van Alzheimer. Dat laatste project wordt gecoördineerd 

door het in 2008 opgerichte moleculair geneeskundig 

toponderzoeksinstituut CTMM in Eindhoven, eveneens 

op de High Tech Campus gevestigd. Dit publiek-private 

initiatief met een budget van honderden miljoenen 

euro’s vervult een brugfunctie tussen kennis en markt. 

Inmiddels zijn alle Nederlandse universitaire ziekenhui-

zen en tientallen bedrijven aangesloten.

lEvEnDE hartklEp
Om de kennis nog meer te bundelen en de positie 

van de regio Zuidoost-Nederland op het gebied van 

medische technologie, biomaterialen, farmaceutische 

producten en bio-informatica nog verder te versterken is 

op initiatief van de stichting Brainport in 2008 boven-

dien de stichting LifeTec Network opgericht. Deelnemers 

zijn onder andere Philips, Organon, DSM, Medtronic, 

het Maastricht Universitair Medisch Centrum en de 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit soort net-

werken dragen bij aan een gunstig klimaat voor startups. 

Twee mooie voorbeelden van startende, innovatieve 

bedrijven in de LifeTec zijn QTIS/e en Dolphys Medical. 

QTIS/e is een spin-off van de faculteit Biomedische 

Technologie van de TU/e. Het bedrijf ontwikkelt hart-

kleppen (en bloedvaten) van lichaamseigen materiaal. 

Met als grote voordelen ten opzichte van de nu nog 

gebruikte mechanische of biologische hartkleppen dat 

het lichaam geen afstotingsverschijnselen vertoont, geen 

bijkomende medicijnen nodig heeft en dat de hartklep-

pen meegroeien. Dat laatste is vooral goed nieuws voor 

kinderen met een aangeboren hartklepafwijking, want 

zij moeten doorgaans drie of vier keer in hun leven een 

operatie ondergaan voor een nieuwe klep. Ingenieurs en 

onderzoekers van de TU/e en het Universiteitsziekenhuis 

van Zürich zijn erin geslaagd om in een bioreactor 

menselijk weefsel - bestaande uit cellen van een ader 

uit het been - te laten groeien tot een hartklep en tevens 

te ‘trainen’ om zich aan te passen aan een veranderend 

lichaam.

G Virtual Proteins H NovaTouch
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G Focusspec H Dolphys Medical 
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proEvEn mEt SchapEn
Martijn Cox en Mirjam Rubbens nemen de uitdaging aan 

om deze vinding als onderneming verder tot ontwik-

keling en uiteindelijk op de markt te brengen. Ze zijn 

beiden afgestudeerd aan de faculteit Biomedische 

Technologie en doen alle twee een promotieonderzoek. 

In 2007 hebben ze, met ondersteuning van Incubator3+, 

het bedrijf QTIS/e opgericht. Cox neemt de organisatie 

en financiën voor zijn rekening, Rubbens is verant-

woordelijk voor research & development. De TU/e heeft 

aandelen in het bedrijf, dat in ruil gebruik mag maken 

van kennis en laboratoriumfaciliteiten. Daarnaast draait 

QTIS/e inmiddels volop mee in twee onderdelen van het 

BioMedical Materials-programma (BMM), net als het 

eerder genoemde CTMM op de High Tech Campus een 

publiek-privaat samenwerkingsverband tussen overheid, 

universitaire wereld en bedrijfsleven. BMM is op initiatief 

van DSM opgericht in 2007 en is gevestigd in Geleen.

Cox en Rubbens kweken sinds kort tientallen hartklep-

pen voor schapen. Want zo steekt de medische wereld 

in elkaar: eerst iets aantonen in het lab, dan proeven bij 

dieren uitvoeren, vervolgens vaak bij nog bij mens-

apen en daarna pas bij mensen. Deze trajecten duren 

vele jaren. Cox schat dat over een jaar of vijf de eerste 

menselijke hartkleppen worden beproefd. “Daarna zal 

het nog wel vijf jaar duren voor we écht de markt op 

kunnen.” Cox en Rubbens houden er overigens rekening 

mee dat hun bedrijf op termijn zal worden overgenomen 

door een van de producenten van kunstmatige hartklep-

pen. In die sector gaan miljarden euro’s om. 

mEDicijn op afroEp
Met de uitvoerige wetten, regels en protocollen voor 

het testen van nieuwe vindingen in de medische wereld 

heeft ook Dolphys Medical te maken. Het bedrijf ont-

wikkelt een zeer geavanceerde methode waarbij een 

medicijn of een pijnstiller op elk gewenst ogenblik in het 

lichaam kan worden vrijgemaakt. Het geneesmiddel zit 

in een implantaat en kan van buitenaf, met behulp van 

ultrasone golven, magnetisme of infrarood licht geacti-

veerd worden, en ook weer stopgezet. Denk bijvoorbeeld 

aan het bestrijden van een infectie of van acute pijn in 

het geval van kanker. De patiënt is in feite zelf de baas 

over het moment en de hoeveelheid van de toediening.

In 2003 lag er bij de faculteit Scheikundige Technologie 

van de TU/e een patent op dit gebied als uitvloeisel van 

een promotie-onderzoek. Dirk van Asseldonk, die na zijn 

studie aan diezelfde faculteit enkel jaren werkervaring 

had opgedaan bij Unilever, vatte het plan op om die 

vinding te commercialiseren. Hij was indertijd een van de 

allereersten die aanklopten bij Incubator3+. Op diverse 

vlakken kreeg hij ondersteuning. Hij nam het patent over 

van de universiteit en wist al snel een forse subsidie van 

1 miljoen euro los te weken bij SenterNovem, het agent-

schap van het ministerie van Economische Zaken voor 

regelingen en subsidies op het gebied van duurzaam-

heid en innovatie. De toekenning vereiste een garant-

stelling van vier ton. Dat werd geregeld. Ook ontving hij 

een achtergestelde lening en werd later voor Dolphys 

een onderkomen gevonden in een gebouw van de 

faculteit Natuurkunde, toen het gebouw van Scheikunde 

met ruimtegebrek begon te kampen. Dit in afwachting 

van een mogelijk nieuw gebouw voor starters op het 

TU/e-terrein.   

vEntilErEn
“Al die ondersteuning en subsidies hebben ons goed 

geholpen. Het is haast de enige manier om in de medi-

sche wereld aan de slag te kunnen,” stelt Van Asseldonk. 

“De onderzoeks- en testtrajecten zijn ontzettend lang. 

In die zin is het bepaald geen startersvriendelijke markt. 

Dit soort producten vergt een erg lange adem en gaat 

gepaard met grote risico’s. Maar als je het redt kun je 

letterlijk een wereldinnovatie realiseren.” Voor zijn eigen 

product rekent hij op zeker nog een aantal jaren voordat 

zelfs de klinische studies kunnen beginnen.

Voor inkomsten op korte termijn doet Dolphys tevens 

onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met 

derden, en het bedrijf heeft daarnaast een heel ander 

product bedacht en uitgewerkt dat sneller naar de markt 

kan. Het betreft een hulpmiddel voor anesthesisten bij 

het weer op gang brengen van de ademhaling of het 

van zuurstof voorzien van de longen in noodsituaties. 

Dit ‘ventileren’ gaat niet altijd goed, en Van Asseldonk 

en de zijnen hebben daar iets op gevonden. “Ook de 

certificering van dit soort producten neemt veel tijd in 

beslag. Gelukkig hebben we door ons totale pakket aan 

activiteiten in 2008 winst kunnen boeken. Je moet altijd 

rekening houden met tegenvallers, financieel slim onder-

nemen is van levensbelang voor je bedrijf.”
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Word je voor het ondernemen geboren of kun 
je het leren? De meningen blijven verdeeld. De 
ware ondernemer laat zich snel herkennen, maar 
er zijn tal van ondernemersvaardigheden die je 
kunt leren. In het onderwijs van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) en Fontys 
Hogescholen krijgt het onderwerp een steeds 
vastere plaats. “Eigenlijk dient iedere student 
daar iets van mee te krijgen. Ook binnen bedrijven 
wordt steeds vaker een ondernemende houding 
van je verwacht.”

Hij promoveerde op het onderwerp en is inmiddels al 
jaren hoogleraar ondernemerschap aan de TU/e. “Toch 
weten we eigenlijk weinig over ondernemers en hun 
gedrag,” stelt prof.dr. Leo Verhoef. “Een aantal typische 
karaktereigenschappen kennen we inmiddels, maar niet 
de invloed van de omgeving daarop en evenmin de fac-
toren die bijdragen aan het ontwikkelen ervan.” Toch is 
daar volgens hem een wereld te winnen. “Het zou lonen 
om de ware ondernemers vroegtijdig uit de massa te 
pikken en individueel te begeleiden.” 

Verhoef ziet de groep van ondernemers als een pira-
mide. “Aan de basis bevinden zich vele duizenden 
kleine zelfstandigen. Middenstanders, freelancers, kun-
stenaars en interim-professionals in een breed scala van 
beroepen, van vormgevers tot consultants en van jour-
nalisten tot juristen. Zij willen op hun eigen manier een 
goede boterham verdienen. Deze groep groeit sterk.” In 
het midden van de piramide vinden we de ondernemers 
die een mooi midden- of kleinbedrijf willen opbouwen. 
Om later te verkopen als pensioenvoorziening of door 
te geven aan de volgende generatie. In de top van de 
driehoek vinden we de ware ondernemers. “Degenen 
die échte risico’s nemen, die tot het randje gaan en soms 
eroverheen. Zij laten zich niets wijsmaken, hebben soms 
weinig opleiding en volgen vrijwel altijd hun eigen weg.” 
Opvallend is volgens Verhoef ook dat ze vaak niet in de 
hightech zitten. 

Leo Verhoef (TU/e) en Vera van Honk (Fontys Hogescholen): 

Ondernemerschap is voor 
iedere student
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Op zoek gaan naar een tweede ASML of TomTom is dan 
ook zoiets als zoeken naar een speld in de hooiberg, 
meent de hoogleraar. “Je moet je niet blindstaren op 
die paar toppers. Naar mijn idee heeft het meer zin om 
jongeren voor die brede basis van de piramide de juiste 
vaardigheden mee te geven en die middengroep van 
ondernemers in het MKB te steunen. Uiteindelijk heeft 
dat meer effect op de economie.” Temeer daar ook het 
ondernemerschap bínnen bedrijven steeds belangrij-
ker wordt. Verhoef spreekt over een vierde categorie 
van ondernemers naast de piramide, die van de zoge-
naamde intrapreneurs. “In feite gaat het om dezelfde 
kennis en competenties, van het opstellen van een 
businessplan tot het manoeuvreren in een competitieve 
omgeving. Eigenlijk dient iedere student daar iets van 
mee te krijgen.” En juist hierin verschilt Nederland van 
het buitenland. “Niet zozeer onze talenkennis wordt in 
de wereld geroemd, maar vooral hoe onze medewerkers 
zich als ware ondernemers gedragen en voor hun bedrijf 
het onderste uit de kan proberen te halen.”

Doorsluizen en faciliteren
Die opvatting wordt onderschreven door Vera van 
Honk, medewerker van Fontys Hogescholen. Ze was in 
de tweede helft van de jaren ’90 al betrokken bij pro-
jecten om ondernemerschap te stimuleren, zoals Plato 
en het Fabrikantenprogramma. “Groepen van startende 
ondernemers gingen op bezoek bij bedrijven en kregen 
daar voordrachten en cursussen. Op een zeker moment 
droogde de Europese subsidiestroom op. Gelukkig 
kwam Incubator3+ als nieuw initiatief.” Vanuit Fontys is 
het aantal starters in dit programma tot nu toe beperkt 
gebleven. Van Honk heeft daar wel een verklaring voor. 
“De HBO-starter is doorgaans wat jonger dan de TU/e-
collega en heeft met name veel afstand tot het financiële 
deel van het opzetten van een onderneming. Die stap 
komt te vroeg, het is vaak nog net een brug te ver. Ook 
het vereiste high tech-gehalte maakt het niet gemakke-
lijk.”    

Ondanks die tegenvallende instroom in Incubator3+ 
vindt Van Honk dat studenten van Fontys Hogescholen 
een uitermate nuttige aandeel hebben in het betreffende 
startersprogramma in de vorm van het uitvoeren van 
marktonderzoeken en bijdragen aan de ontwikkeling 
van onderdelen van prototypen. “In het doorsluizen en 
faciliteren van concrete vragen van starters laten we ons 
van onze beste kant zien.”

Tegelijkertijd ziet ze de belangstelling voor het onder-
nemen en het ondernemerschap sterk groeien, zowel bij 
de instelling als bij de studenten. Zeker nu ook bij Fontys 
het toenemend belang van het intrapreneurship wordt 
ingezien. “Het begon met projecten en activiteiten naast 
de studie. Vervolgens kwamen er keuzevakken in het 
vaste curriculum, gastcolleges en modules. Inmiddels is 
ondernemen volledig ingeburgerd in het onderwijs en 
heeft Fontys een minor Ondernemerschap en een minor 
Ondernemerschap Plus, voor beide groeien de aantal-
len studenten.” Als manier van leren - learning by doing 
- kunnen studenten bijvoorbeeld ook zelf een onderne-
ming runnen, en daarmee meedoen aan competities. 
Op dit vlak zijn diverse andere instanties actief, zoals de 
stichting Jong Ondernemen. Van Honk: “Opleidingen, 
stichtingen, banken, de Kamer van Koophandel, iedereen 
doet wel iets op dit vlak. Fontys opteert voor een cen-
trale plek om kennis en activiteiten op het gebied van 
stimulering van ondernemerschap te bundelen.”     
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Coaching
Persoonlijke coaching = GROEI  
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faIllIet VaN 
‘kNUffelbedrIjf’ 

proDuctiE city l nog StEEDS in hElmonD
Veel technostarters struikelen al voordat er sprake is 
van een werkend prototype. Maar ook met een product 
dat helemaal af is en al wordt verkocht, kan het 
misgaan. Onder de naam City L heeft Netras achttien 
speciale bestelauto’s verkocht, ter waarde van een 
miljoen euro. De verkoop stagneerde echter en de 
schuld liep op tot 2,5 miljoen euro. Een faillissement 
was onafwendbaar. Aard van Weezel, een van de 
directeuren, maakte een doorstart onder de naam 
Aweflex. 

De City L was een multifunctionele lichtgewicht bestelwa-

gen zonder achteras. Het voertuig kon de laadbak als een 

container op de plek van bestemming op de grond laten 

zakken. Dat maakte laden en lossen sneller en handiger 

dan met een laadklep, die bovendien veel weegt, hetgeen 

ten koste gaat van het laadvermogen. De chauffeur kon 

ook de volle container achterlaten en een lege daarvoor 

in de plaats meenemen.

Technostarter Netras was een ‘knuffelbedrijf’. Aan awards 

en media-belangstelling geen gebrek. “Maar daarmee 

verkoop je niets,” blikt Van Weezel terug. “We hebben 

ons in het begin te veel bezig gehouden met het product 

en de operationele problemen. Logisch bij een startup, 

maar er moet ook voldoende aandacht zijn voor de finan-

ciële situatie.” De City L werd op verzoek van potentiële 

klanten voorzien van allerlei opties, die de betrouwbaar-

heid niet ten goede kwamen en de kostprijs verhoogden, 

terwijl het ontwikkelen van al die extra’s ook nog eens 

veel tijd kostte. Van Weezel schat dat een standaardmo-

del een derde goedkoper had kunnen zijn. “Het verkoop-

traject duurde bovendien erg lang. De markt bleek erg 

huiverig voor een nieuw voertuigconcept.” Al met al dreef 

het bedrijf volgens Van Weezel teveel op de techniek en 

te weinig op harde business.

Na het faillissement is de City L inclusief intellectueel 

eigendom opgekocht door een Belgisch bedrijf, dat de 

wagen nu verkoopt onder de naam Liftboxx. De productie 

vindt plaats bij Aweflex, het doorstartend bedrijf van Van 

Weezel dat op aanvraag tevens prototypes voor derden 

bouwt. Daarnaast verzorgt Aweflex werkvoorbereiding 

voor serieproductie, ombouw van voertuigen voor minder 

validen, en het testen en begeleiden van een keurings-

traject. 
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DuurzaamhEiD uitDaging voor vEEl tEchnoStartErS

VaN 
eNergIebesparINg 
tot VolledIge 
recyclINg

Progression Industry
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Bijdragen aan een zuinigere auto, een raam met 
coating die elektriciteit uit zonlicht haalt, of de nok 
van een koeienstal als windmolen. Energiebesparing 
inspireert veel starters tot nieuwe ideeën. Soms 
worden nog verdere stappen richting duurzaamheid 
gezet. Bijvoorbeeld waardevolle grondstoffen uit afval 
produceren, producten recyclen of zelfs kringlopen 
helemaal sluiten. 

Wist u dat uiteindelijk slechts twintig procent van 

de energie die in een benzinemotor wordt gestopt, 

daadwerkelijk terecht komt bij de wielen? De rest gaat 

onderweg verloren. Onder andere bij de gasklep. 

Die gasklep vervangen door een turbinewiel kan fors 

benzine besparen, bedacht Michael Boot, promovendus 

in de groep Verbrandingsmotoren van de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e). Vanwege de geringe 

wrijving levert het genoemde turbinewiel een koude-

vermogen, dat wordt gebruikt om de airco van de auto 

zuiniger of zelfs overbodig te maken. Bovendien wordt 

de bewegingsenergie van het wiel via een dynamo 

omgezet in elektriciteit. Alles bij elkaar levert dat niet 

alleen een tien tot vijftien procent zuinigere, maar ook 

nog eens een pittigere auto op. 

De auto kan dus veel ‘groener’, meent Boot, en met 

dat gegeven heeft hij samen met Trudo Arts het bedrijf 

Progression Industry opgericht. De twee onderne-

mers hebben met steun van de TU/e, Incubator3+ en 

Duurzaam Eindhoven hun concept verbeterd en met 

geld van de Stichting STW gaan ze nu aantonen dat de 

inmiddels gepatenteerde vinding onder alle om-

standigheden werkt. Het eerste concrete product van 

Progression Industry heet waste energy driven aircon-

ditioning system (WEDACS), een stukje techniek dat in 

elke auto met benzinemotor - ook van het bestaande 

wagenpark - kan worden ingebouwd. Boot schat dat de 

inbouwset ongeveer 150 euro gaat kosten. Een relatief 

laag bedrag, omdat het om standaardonderdelen gaat 

die bovendien in het koude deel van de motor komen. 

De WEDACS bespaart overigens niet alleen benzine 

maar beperkt tevens de uitstoot van een aantal schade-

lijke stoffen. Progression Industry werkt inmiddels aan 

een soortgelijke inbouwset voor dieselmotoren.

zonwEring lEvErt ElEktricitEit
Nog zo’n lumineus energiebesparend idee. Niet minder 

dan zeventig procent van ons elektriciteitsverbruik 

komt voor rekening van gebouwen. En dat verbruik 

veroorzaakt  ongeveer veertig procent van alle emissies 

van broeikasgas. Het startende bedrijf Peer+ heeft een 

glazen ruit met coating ontwikkeld die niet alleen als 

zonwering werkt, maar tevens een deel van het inval-

lend licht omzet in elektriciteit. Een knop zorgt voor een 

drietal verschillende ‘standen’.

Casper van Oosten deed met zijn promotie-onderzoek 

aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e 

de benodigde kennis op. Hij begeleidde vervolgens een 

zogenaamd ondernemersproject over dit onderwerp, dat 

de commerciële en technische kansen nog duidelijker 

aantoonde. Vanuit huisvesting op de faculteit is vervol-

gens Peer+ ontstaan. Medestarter Teun Wagenaar: “We 

combineren bestaande technologieën op een nieuwe 

manier. Kleine variaties hebben grote gevolgen voor de 

productie, met name daarin zit de uitdaging.” Het duo 

heeft inmiddels met een klein prototype aangetoond dat 

het concept werkt. Een proefraam met reële afmetingen 

tonen is de volgende stap, samen met het bedenken van 

een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van produce-

ren. Ondertussen leggen de twee jonge ondernemers al 

volop contacten voor toepassing in toekomstige bouw-

projecten. Anderhalf miljoen euro heeft Peer+ in ieder 

geval nodig om het product verder te ontwikkelen. Dat 

bedrag kan volgens Wagenaar oplopen tot tien miljoen 

euro als ze zelf de productie ter hand nemen. “Alles 

zelf doen of alles uitbesteden, dat hangt weer af van 

mogelijke allianties. We rekenenen nu de verschillende 

mogelijkheden door.”

Soort watErraD
Tamelijk bescheiden waren aanvankelijk de ambities 

van Martino van den Hurk. Deze veeboer uit Geffen 

wilde de bouw van een nieuwe stal combineren met 

het opwekken van een flink deel van de benodigde 

elektrische energie. Hij had daarvoor een variant op de 

windmolen in gedachte, zonder geluidshinder en hori-

zonvervuiling. “Het is eigenlijk te simpel voor woorden,” 

vindt Van den Hurk van zijn plan om een soort waterrad 

over de lengte van de nok van zijn nieuwe koeienstal te 

installeren. Voor de helft is de rotor, met een doorsnede 

van zes meter, onzichtbaar verzonken in het dak. Drie 

meter van de windnok, zoals de vinding wordt genoemd, 

steekt boven het gebouw uit. De draaisnelheid, - en dus 

het geluid - blijft beperkt, tot een maximum van twee 

toeren per seconde als het stormt.
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Met een eenvoudig model van de windnok wekte Van 

den Hurk enthousiasme op van bezoekers. Gestimuleerd 

door die positieve reacties kwam hij terecht bij Syntens 

en vervolgens bij Incubator3+. Vervolgens heeft hij 

een groter model gebouwd, dat staande op de grond 

al voldoende energie blijkt op te leveren voor de 

verlichting en de airco van de stal en het voederen en 

melken van de koeien. Voor apparaten die gevoelig 

zijn voor stroomschommelingen, zoals de pc, haalt hij 

de elektriciteit toch maar uit het gewone stopcontact. 

Het ziet er naar uit dat Van den Hurk over twee jaar een 

windnok op zijn nieuwe stal heeft. Maar nu lijkt bredere 

toepassing mogelijk. Daarom ligt het idee bij de TU Delft 

voor een windtunneltest. Als de windnok commerciële 

potentie heeft, dan wil Senter Novem geld stoppen in 

de verdere ontwikkeling. Zelft twijfelt Van den Hurk niet 

aan de haalbaarheid. Hij schat dat een kwart van alle 

veeboeren in windrijke gebieden woont met een stal in 

de juiste (wind)richting. “Dat geeft een doelgroep van 

vijfduizend bedrijven. En kijk ook eens naar industrie 

en hoogbouw.” Hij heeft in ieder geval een Nederlands 

octrooi op zijn idee, en hij heeft Europese bescherming 

aangevraagd.

fritESvEt
Duurzaamheid in de zin van beperking van de CO2-

uitstoot is eveneens een doelstelling van het ingeni-

eursbureau Ingenia, dat van afvalstoffen iets waardevols 

tracht te maken. Maar zeker zo wezenlijk vindt direc-

teur Ronald Verberne economische duurzaamheid. 

Neem afgewerkt fritesvet. Rechtstreeks verbranden is 

financieel niet meer interessant. Voor Ingenia reden om 

dat afvalmateriaal opnieuw onder de loep te nemen. 

Verberne: “De vraag was: wat zit er nog in waar we iets 

anders van kunnen maken dat economisch hoger op 

de ladder staat?” Zoekend met die bril op heeft Ingenia 

samen met de TU/e een proces ontwikkeld dat uit het 

fritesvet biodiesel kan maken. Op basis van dit procedé 

heeft het bureau voor Rendac, verwerker van slachtafval 

in Son, een complete fabriek uitgewerkt.

Op dezelfde manier hebben Verberne en zijn collega-

chemici gekeken naar aardappelschillen. Gebruik als 

veevoer mag niet meer. Via vergisting kan biogas uit de 

schillen worden gehaald. Economisch interessanter is 

het echter om er ethanol van te maken. Verberne: “Wij 

zijn bezig met een fabriek in Amsterdam. Na eerdere 

testen in het laboratorium helpen we de klant nu met het 

realiseren van de installatie.” De fabriek in Amsterdam 

gaat vijfduizend ton schillen per jaar verwerken. 

Extraatje is dat de stoom die nodig is om de alcohol te 

distilleren, komt uit vergisting van een restfractie van het 

procedé. Dat bespaart de fabriek dus weer energie.

natuurlijk piEpSchuim
Ingenia leeft van opdrachten voor klanten, maar doet 

ook onderzoek uit eigen middelen. “Wij kiezen ieder 

jaar een thema waarvan we denken dat het iets kan 

opleveren,” stelt Verberne. “Zo is het met biodiesel en 

ethanol gegaan. Momenteel buigen we ons over het on-

derwerp bioplastic.” Van een mengsel van bermgras en 

aardappelzetmeel hebben de technologen van Ingenia 

een blokje gemaakt dat redelijk veerkrachtig is. Samen 

met de TU/e onderzoekt Ingenia of er een echt product 

van gemaakt kan worden, bijvoorbeeld een vervanger 

van piepschuim. Om dat proces vervolgens te verkopen. 

Het eigen lab noemt Verberne een selling point. ”Je kunt 

wel roepen dat je diesel kunt maken van slachtvet, maar 

dan moet je het ook laten zien. Het andere element waar 

we sterk in zijn, is de combinatie met de bedrijfskundige 

aspecten. Wat kost het en wat levert het op?” Ingenia 

heeft indertijd bewust een plek gekozen op het TU/e-

terrein om gebruik te maken van de aanwezige kennis. 

Deelname aan Incubator3+ was vooral nuttig vanwege 

het netwerk. Na vijf jaar op de campus is het ingeni-

eursbureau verhuisd naar een ruimer onderkomen in de 

stad. De contacten blijven. Verberne: “Bijna maandelijks 

krijgen we via de BOM (Incubator-partner) een bedrijf 

aangereikt dat op zoek is naar nuttig gebruik van een 

afvalstof.”

winD in DE rug
Het verst in het streven naar een duurzaam product gaat 

netwerkbedrijf Comfort mobiel. Initiatiefnemer Frans 

Sools komt met een alternatief voor de auto op kortere 

afstanden, met name geschikt voor woon-werk-verkeer. 

Dat doet hij vanuit de filosofie van cradle-to-cradle, 

het volledig sluiten van de kringloop. Het nieuwe 

vervoermiddel, FlooW genaamd, kan helemaal worden 

gerecycled. Sools: “Ik ga voor een echt duurzaam 

totaalconcept. Geen mooie woorden, maar laten zien dat 

wij als bedrijfsleven in staat zijn om op een aangepaste 

manier te werken. Ik heb niet alleen een vernieuwing op 

technisch en financieel gebied, maar ook qua service.”

Sools heeft bij Philips Lighting veel ervaring opge-

daan met productontwikkeling. Daarnaast werkt hij 
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al zo’n twintig jaar in zijn schuur aan het gouden idee. 

De eerste versie van de FlooW voldoet volledig aan de 

wettelijke vereisten voor een fiets. Een elektromotor 

zorgt ervoor dat de floower altijd met de wind in de rug 

fietst. Comfortmobiel heeft twintig modellen uitgezet, 

onder andere op de TU/e. Sools verwacht deze zomer 

een introductie op grotere schaal te kunnen doen met 

duizend exemplaren. Hij levert het voertuig via een 

leaseconstructie inclusief service en verzekering, tegen 

lagere kosten dan bij verkoop. Dat geeft terugkoppeling 

en biedt de mogelijk voor verbeteringen op basis van 

langdurige gebruikerservaringen. Na drie jaar krijgt de 

klant de keuze om met de nieuwste FlooW opnieuw een 

lease van drie jaar aan te gaan of om de oude te blijven 

gebruiken voor een lager tarief. Maar het vervoermiddel 

wordt nooit eigendom. Sools: “Het contract van drie jaar 

geeft de klant de gelegenheid om het product te testen, 

en het geeft ons de gelegenheid om datzelfde product 

een tweede leven te geven.” 

SupErlicht
Voor een groot deel is de FlooW gebaseerd op bewe-

zen techniek. De productie van de onderdelen gebeurt 

door bedrijven waarmee Comfortmobiel samenwerkt in 

een platform waarbinnen kennis wordt gedeeld. Sools: 

“Degene die kennis van zaken heeft, is in staat om 

die kennis te vertalen naar iets nieuws. Als ik inschat 

dat het risico klein is, dan hoef ik niet eerst een heel 

voortraject te volgen. Die ervaring heb ik als onderne-

mer en bij Philips opgedaan.” Voor de verkoopbaarheid 

en om namaken te voorkomen heeft Comfortmobiel 

elementen aan het ontwerp toegevoegd op basis van 

twee bestaande patenten. De vezelversterkte kunststof 

maakt het vervoermiddel met vijftig kilo superlicht ten 

opzichte van een auto. Dankzij de zogenaamde pennen-

bedmal, een gepatenteerde vinding van de TU/e, kan elk 

kunststof deel gemakkelijk een uniek kenmerk krijgen 

dat identificatie bij diefstal vereenvoudigt. En dat is weer 

gunstig voor de verzekeringspremie.

G Ingenia H Comfortmobiel - FlooW
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… “volgens Het cbs Is InMIddels een derde van de InnovatIes In de 
Markt Het gevolg van een saMenwerkIng. In een wereld waar Iedereen 
Met Iedereen over de Hele wereld concurreert, Moeten producten 
sneller op de Markt koMen en ook sneller opgevolgd worden. Met 
saMenwerkIng kunnen onderneMers elkaars kennIs benutten. waar 
je In je eentje zou vastlopen, kan een partner Het InnovatIeproject 
weer lostrekken. bovendIen Moet er ook steeds Meer kennIs In een 
product. Ict, elektronIca, ergonoMIe, desIgn, je Moet van alle Markten 
tHuIs zIjn. voor een kleIne onderneMIng Is Het te duur oM alles zelf 
te kunnen en up-to-date te blIjven. ook daar bIedt een partner Met 
aanvullende kennIs uItkoMst”. … 
Murk Peutz, in ‘Ben er morgen nog! Innovatiereis door duurzaam Zuid Nederland’ (uitgave van Syntens)
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Faciliteiten
De juiste faciliteiten binnen handbereik = GROEI  
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… Het stIMuleren van onderneMerscHap In nederland Is 
erg belangrIjk; alleen Met goed onderneMerscHap Is een 
sterke econoMIe MogelIjk. de potentIe oM te onderneMen 
Is In nederland volop aanwezIg, Maar InternatIonaal 
gezIen lopen we nog acHter. …
www.innovatieplatform.nl

Faciliteiten
De juiste faciliteiten binnen handbereik = GROEI  
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Het is als beginnende ondernemer niet altijd 
makkelijk om je weg te vinden in het woud 
van mogelijkheden en regels. Of om alle 
basisvaardigheden meteen in huis te hebben. 
Of om aan geld te komen. De ‘vrienden van..’ 
kunnen dan uitkomst bieden. Of het nu gaat 
om investeerders, octrooien, trainingen, 
subsidie-aanvragen of advies op het gebied 
van bedrijfsvoering, de website van Incubator 
3+ vermeldt dik twintig gelieerde bedrijven die 
hun diensten aanbieden tegen meestal sterk 
gereduceerde tarieven. 

Stel, je bent een al dan niet startende ondernemer met 
een goed plan of een geweldige uitvinding, maar zon-
der geld om een werkend prototype te maken. Dan biedt 
de website www.investeringplein.nl uitkomst. Opgericht 
door Jan Suiskens en actief sinds juni 2008. Deze 
dienstverlener brengt kapitaalvragende ondernemers 
en kapitaalverschaffers bij elkaar, zonder tussenkomst 
van derden. “We koppelen enkel vraag en aanbod van 
zakelijk kapitaal”, aldus de oprichter. “Zodra het contact 
tot stand is gekomen, trekken wij ons terug. Wij maken 
dus geen deals, maar bieden slechts Eerste Hulp bij 
Business Opportunities.” Het profiel van de starter die 
via Incubator 3+ binnenkomt, wijkt volgens Suiskens 
niet af van dat van andere ondernemers. “De behoefte 
is dezelfde: een platform waar je kapitaal kunt ophalen.” 
Inschrijven kan gratis, maar voor een vast bedrag per 
maand kun je ook premium member worden. Dat biedt 
veel meer mogelijkheden om jezelf te presenteren. “We 
zien dat betalende leden tot elf keer meer kans hebben 
uitgenodigd te worden dan gratis leden, aldus Suiskens. 
Een aanvullende mogelijkheid is de ‘audio elevator pitch’, 
een kort telefonisch interview afgenomen door hemzelf. 
“Dat slaat goed aan bij investeerders.” Overigens staat 
achter Investeringsplein een potentieel investeringska-
pitaal van ruim 140 miljoen euro.

Netwerk van dienstverleners

Weet je het niet? Ga naar 
een vriend
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Waarde creëren
Maar niet elke starter heeft meteen behoefte aan inves-
teringskapitaal, is de ervaring van Jan Rolfes van het 
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau. Het hangt er van-
af wat je met je vinding gaat doen. Starters kunnen bij 
hem terecht voor een gratis oriënteringsgesprek. “Met 
een octrooi bescherm je je product of uitvinding tegen 
namaak door derden. Dat is echter pas de eerste stap. Ik 
merk vaak dat het beginnende ondernemers onvoldoen-
de helder is hoe ze hun geld willen gaan verdienen. Met 
andere woorden, hoe ze waarde denken te creëren uit 
hun octrooi.” Die waarde kan op verschillende manieren 
te gelde worden gemaakt. “Je hoeft niet per se zelf een 
product te gaan maken. Je kunt het ook in licentie geven. 
Of je kunt met een zakenpartner in zee gaan en afspra-
ken maken over de verdeling van de opbrengsten. Het 
is in ieder geval zaak om daar goed over na te denken. 
Ook over de lange termijn, want een octrooi heeft een 
looptijd van twintig jaar. De klanten van Incubator3+ die 
ik hier krijg zijn van een divers pluimage, maar komen 
altijd goed voorbereid binnen. Wij werken veel voor de 
Technische Universiteit Eindhoven, daarom wilden we 
ook ‘vriend’ zijn van Incubator 3+. Starters hoeven echter 
niet per se bij ons aan te kloppen hoor. We zijn niet het 
enige octrooibureau.”

Bèta’s
Er zijn starters die een goed idee hebben, maar bij-
voorbeeld niet goed in staat zijn om dat idee goed voor 
het voetlicht te brengen. Of vragen hebben over hoe 
ze moeten samenwerken. Dan kan het nut hebben om 
daarvoor een coach te zoeken, zoals Johan de Haas van 
PUUR Trainen & Coachen, gespecialiseerd in zaken als 
persoonlijke effectiviteit, teams en projectmanagement. 
Het bureau is in de jaren ’90 voortgekomen uit Philips 
management trainingen. Het kennismakingsgesprek is 
vrijblijvend, eventuele vervolgafspraken zijn tegen een 
gereduceerd tarief. “Mijn eerste vraag is vrijwel altijd: 
‘Wat wil je bereiken?’. Sommigen missen bepaalde 
vaardigheden, anderen willen graag beter samen met 
anderen kunnen opereren of zouden meer leiderschap 
willen tonen.” Incubator3+ ondersteunt technostarters, 
in veel gevallen bèta’s dus. De Haas prikt meteen een 
vooroordeel door. “Nee, die zijn niet minder sociaal 
vaardig of handig dan niet-bèta’s. Ik werk ook veel in 
de gezondheidszorg en kom daar vergelijkbare vragen 
tegen. Ik denk wel dat mijn methode, gebaseerd op neu-
rolinguïstisch programmeren (NLP) goed aansluit op hun 
belevingswereld.” Die methode is sterk op de praktijk 
gericht, en inzichtelijk. De Haas: “Bijvoorbeeld, je hebt 
‘weg van’ (wat wil je niet), en ‘naar toe’ (wat wil je wel). 
Dat wordt weergeven in een kolomdiagram met een 
waarde van nul tot tien. Goed meetbaar, dat herkennen 
bèta’s.”

Boekhouding en fiscale zaken
Je hebt investeerders gevonden, octrooi aangevraagd 
en een training achter de rug, vanzelfsprekend niet 
noodzakelijkerwijs in deze volgorde. Maar dan wachten 
boekhouding, fiscale zaken, ander juridisch advies. Bij 
kantoor Van den Boomen/Witlox kunnen starters een 

beroep doen op maximaal twaalf uur kosteloze advi-
sering, ondersteuning en/of begeleiding op financieel 
juridisch en administratief gebied. In het verlengde 
hiervan kan een starter gebruik maken van een korting 
van vijftig procent over de eerste vijfduizend euro aan 
gemaakte kosten. “Het zijn goed voorbereide mensen 
die we hier krijgen”, concludeert ook register-accountant 
Jos Evers. “Hun ideeën zijn namelijk al getoetst door 
Incubator3+. Wij proberen vervolgens om ze te behoe-
den voor valkuilen en tot betere ondernemers te maken. 
De vragen die we krijgen bestrijken een breed gebied, ik 
zou er niet iets specifieks uit kunnen halen. Zoals gezegd, 
in eerste instantie is onze advisering kosteloos. In een 
aantal gevallen heeft ons dat mooie klanten opgeleverd. 
Andere keren lukt het niet met de onderneming. Dat is 
dan een beetje jammer voor ons, maar veel erger voor 
de betreffende persoon. Het is soms moeilijk om risico’s 
in te schatten, zeker bij een technostarter. Het is wat dat 
betreft makkelijker om een winkel te beginnen.”

Gratis quick scan
Als het een probleem blijft om kapitaal aan te trek-
ken dan kunnen subsidies uitkomst bieden. En dan zou 
Dynova in beeld kunnen komen. Dynova biedt de starter 
een gratis quick scan naar subsidiemogelijkheden, een 
subsidie-aanvraag op basis van uitsluitend ‘no cure no 
pay’, en nazorg tegen een verlaagd uurtarief. “Er valt 
vaak een gat, financieel, tussen idee en uiteindelijk 
product”, weet directeur Gert-Jan Slob. “Het gebeurt 
nogal eens dat juist wanneer de vraag naar geld acuut 
is, de middelen op zijn. Naar mijn mening heeft de over-
heid een belangrijke taak om dat gat op te vullen. We 
blijven wel kritisch. We moeten zelf voldoende aankno-
pingspunten zien om een kans van slagen te maken. En 
dan nog wat. Soms kloppen starters aan met een idee 
waarvan zij denken dat het volledig nieuw is. Niet zelden 
zie je echter gelijksoortige ideeën op hetzelfde moment 
opduiken. Het is zeker iets om rekening mee te houden.”
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hEt problEEm van EEn high tEch-proDuct

UItleggeN Is 
geMakkelIjker 
daN bewIjzeN 
dat Het werkt 

G OptiMal Forming H Insolutions

G OptiMal Forming H Flowid
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Hightechproducten zijn niet alleen moeilijk te maken, 
het kan ook ingewikkeld zijn om uit te leggen wat 
ze doen. Hoe maak je dan partijen enthousiast om 
het project te ondersteunen? Vier startups vertellen 
over hun ervaring. Ze merken dat het uitleggen best 
wel eens een probleem is. Het bewijs leveren dat het 
werkt, is echter veel belangrijker. 

Zijn high tech innovatie brengt zowel technische als 

commerciële uitdagingen met zich mee. Onder de be-

drijfsnaam OptiMal Forming Solutions maakt Sebastiaan 

Boers een instelbare matrijs of mal die op basis van cad-

berekeningen een complexe vorm aanneemt. FlexiMould 

heet het systeem. Het omzetten van de mal naar een 

andere vorm en die vorm vervolgens ook produceren ge-

beurt in enkele minuten. Een mooie oplossing voor pro-

ducten waarvan er maar enkele, of soms zelfs maar één 

nodig is. Denk bijvoorbeeld aan prototypen of specifieke 

medische apparaten of toepassingen. OptiMal Forming 

Solutions gaat de FlexiMould verkopen compleet met 

service voor updates van de software. Waar loop je dan 

als starter tegenaan? Boers: “Je maakt dingen die nog 

niet bestaan. Dat brengt kosten en onzekerheden met 

zich mee. Een prototype werkt in een labomgeving, maar 

voor een industriële toepassing moet het ‘hufterproof’ 

zijn. Een klant wil het liefst in een catalogus iets uitzoe-

ken dat werkt en waarop hij garantie krijgt.”

Boers heeft lang gezocht naar klanten die begrijpen 

dat er tijd nodig is om dit product uit te ontwikkelen. 

“Sommigen snappen het echt niet als ze het niet voor 

zich zien”, is zijn ervaring. “Klanten die het wel snappen, 

komen vaak uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld omdat 

je een keer een presentatie hebt gegeven.” Zo kwam 

hij in contact met Johan Faes uit Bladel, die high tech-

verpakkingen wil maken in kleine series.

Voor financiering van het nog lopende ontwikkelings-

werk heeft Boers minder problemen met het uitleggen. 

Zo werkt hij met een lening van de Rabobank, partner 

van Incubator3+.  “De bank kijkt meer naar de persoon 

en de mensen waarmee je werkt, dan naar je product.”

microrEactor
Uitleggen dat chemische processen in een microreactor 

hogere opbrengsten en meer veiligheid opleveren, lukt 

Wouter Stam van chemiestarter Flowid doorgaans ge-

makkelijk. De kanaaltjes waarin het proces plaatsvindt, 

zijn ongeveer 1 millimeter in diameter. Daardoor gaat 

hEt problEEm van EEn high tEch-proDuct

UItleggeN Is 
geMakkelIjker 
daN bewIjzeN 
dat Het werkt 

G OptiMal Forming H Flowid
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warmte- en stofoverdracht veel gemakkelijker dan bij 

grotere batchprocessen. Op labschaal werken microre-

actoren prima, maar in de praktijk worden ze nog weinig 

toegepast. Dat gaat Flowid veranderen. Het bedrijf 

wil een intermediair zijn tussen reactorfabrikanten en 

chemicaliënproducenten. Stam ziet de grootste kansen 

in processen die werken met dure grondstoffen of in pro-

ducten met een hoge toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld 

farmaceutica. De farmaceutische industrie moet ook nog 

eens bewijzen dat een product dat kleinschalig wordt ge-

produceerd, bij grootschalige productie hetzelfde blijft. 

Bij microreactoren speelt dat probleem niet. Opschaling 

gebeurt door meer identieke microreactoren parallel te 

laten werken. Daardoor blijven de productieomstandig-

heden steeds gelijk.

Stam: “De technologie is op die grotere schaal nog niet 

bewezen. Dat is altijd een probleem. Daarom werken we 

aan het bewijs voor een relevante reactie.” Over een half 

jaar verwacht hij veel sterker te staan. Flowid gaat geen 

producten verkopen, maar een dienst. Het bedrijf zet 

daarvoor een applicatielab op met allerlei verschillende 

microreactorsystemen. Via kleine producties testen 

ze dan welk systeem het meest geschikt is om in een 

fabriek te plaatsen. 

SynthEtiSchE branDStoffEn
Analoog aan Flowid wil ook InSolutions op een an-

dere manier chemie bedrijven. Hoogleraar Ton Backx: 

“Klassieke chemie is in feite met hagel schieten. Je 

brengt een groot volume op temperatuur en druk om 

een fractie hiervan te laten reageren. Met onze aanpak is 

de toestand van de reactor zó gekozen, dat er nauwelijks 

enig reactieverloop is. We voeren vervolgens de vereiste 

activatie-energie slechts toe aan de moleculen die 

daadwerkelijk reageren, via de katalysator. Dat spaart 

energie. Je kunt processen waarbij veel warmte vrijkomt, 

op deze wijze intrinsiek veilig maken.”

Het proces van InSolutions is onder andere geschikt 

om synthetische brandstoffen te maken. Het verloopt 

sneller en is daarmee nauwkeuriger beheersbaar. Dat 

is prettig omdat er steeds hogere eisen worden gesteld 

aan brandstoffen. InSolutions zit nog in de fase waarin 

het moet bewijzen dat het concept in de praktijk net zo 

goed werkt als in het lab. Backx: “Een haalbaarheids-

studie is in juni af. Het ziet er tot nu toe goed uit. Voor 

deze verkenning heb ik niet zo veel geld nodig.” Maar 

om deze aanpak tot het niveau van een omvangrijkere 

G Thin Tables H Insolutions

60 



praktijktest te brengen, denkt hij een investering van een 

miljoen euro nodig te hebben.

“Dit moment is niet het meest gunstige om financiering 

te krijgen. Ook de lage olieprijs maakt het niet gemakke-

lijker. De fase waarin wij zitten is de moeilijkste. Nieuwe 

technologie is altijd lastig. Mensen willen het eerst 

keihard aangetoond zien voordat ze erin stappen. Dat 

kost tijd en overtuigingskracht.”  InSolutions wil met de 

eerste resultaten zo snel mogelijk naar de markt. Backx 

schat dat daarvoor drie jaar nodig is. “Tot nu toe zijn 

alle signalen goed. Het loopt precies zoals wij verwacht 

hadden.”

SlimmE SchooltafElS
Een heel andere uitgangspositie heeft Jan de Smet. “Als 

ik 22 was geweest en ik was met dit plan gekomen, 

dan had ik het nooit voor elkaar gekregen.” Maar hij en 

zijn collega’s van Thin Tables in Breda hebben tiental-

len jaren bedrijfservaring in de IT, deels in relatie met 

scholen. Als De Smet zegt: “Bij ons ben je van het beheer 

van je computers af”, dan weten scholen precies waar 

het over gaat. 

De kern van de oplossing die Thin Tables levert, zit in 

het laten draaien van alle schoolsoftware op een centrale 

server. Het bedrijf levert ook slimme schooltafels met 

een uitklapbaar beeldscherm dat draadloos contact on-

derhoudt met de server in Breda. De benodigde software 

maakt het bedrijf zelf, evenals de elektronica waarmee 

allerlei componenten aan elkaar worden gekoppeld. 

Voor de rest leunt directeur De Smet op belangrijke part-

ners die onmisbaar zijn om dit IT-product in de markt te 

zetten. “Je moet er niet aan denken dat wij al die scholen 

afgaan. Wij kennen een aantal beheerpartijen in het 

onderwijs. Daar werken wij mee samen.” Een andere 

partner maakt het meubel waarin het beeldscherm 

verwerkt zit. 

De fusies en concentraties in het onderwijs werken in 

het voordeel van Thin Tables. Sommige schoolbestu-

ren beslissen voor honderd scholen tegelijk en laten 

zich daarbij adviseren door deskundigen. Ook voor de 

scholen zelf is meteen duidelijk wat het high tech-

product inhoudt. Al met al ondervindt Thin Tables geen 

grote problemen om zijn product te ‘verkopen’. “Wat wel 

tegenvalt,“ vindt De Smet, “is de tijd die het kost eer er 

een beslissing valt.”

G Thin Tables H Insolutions
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“Ik zag MeteeN de 
MogelIjkHedeN”

Optisch meten is het meest toegepaste alternatief 

voor tactiel meten (‘aftasten’). Optisch meten gaat 

vooral goed - en snel - bij grotere oppervlakken, denk 

bijvoorbeeld aan brugdelen. Bij kleinere componenten 

stuit deze methode op haar grenzen: de nauwkeurig-

heid kan te wensen over laten omdat niet alle hoeken en 

gaten met voldoende precisie in beeld gebracht kunnen 

worden. En daar komt dan de taster van Bos om de hoek 

kijken, gebaseerd op een minuscuul kogeltje - met een 

diameter tussen de 0,5 en 0,05 millimeter, afhankelijk 

van de uitvoering - dat op veel plaatsen kan komen. 

Bos: “Ten eerste, het kogeltje zelf moet zo glad mogelijk 

zijn. Elke oneffenheid van het oppervlak beïnvloedt de 

meetresultaten. Die moet je compenseren. Ten tweede, 

je hebt oppervlaktekrachten of aantastkrachten. Naar ge-

lang de krachten die in het spel zijn, trekken die krachten 

het kogeltje aan of stoten het juist af. Dus je moet goed 

doorrekenen wat er allemaal in zo’n contact tussen 

kogeltje en het te meten object gebeurt.” Sowieso moet 

het kogeltje zo stabiel en vast mogelijk worden ‘opge-

hangen’. “Andere zaken waar je rekening mee dient te 

houden, is dat een perfect rond kogeltje niet bestaat. En 

je moet de thermische uitzetting van het te meten object 

incalculeren. Op het niveau waarop wij meten, lijken dat 

wel bergen.”

lap on a chip
Toepassingen voor het meetinstrument zijn er bijvoor-

beeld in de horloge-industrie. “Een radertje is moeilijk 

optisch te meten”, vervolgt Bos. “Maar het moet zo 

nauwkeurig mogelijk zijn, anders grijpt het niet goed 

in het volgende radertje. Ook kun je er bijvoorbeeld 

een gevoelige lens mee meten. Belangrijk, want de 

vorm van een lens bepaalt haar werking.” Een andere 

toepassing is te vinden in de printerbusiness, bij de 

groot in klEinE mEtingEn
Meten is weten, zoveel is zeker. En in de wereld 
van Edwin Bos gaat het om hele kleine metingen. 
Voortbordurend op een promotie-onderzoek van 
Wouter Pril heeft Bos samen met zijn compagnon Ernst 
Treffers Xpress Precision Engineering op de kaart 
gezet als de leverancier van precisie meettechniek. 
“Toen ik het onderzoek onder ogen kreeg, zag ik 
meteen de potentiële commerciële mogelijkheden.” 
Hij is zelf dan ook gepromoveerd op een ‘verbeterde’ 
versie.
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Het meetinstrument Gannen van Xpress Precision Engineering bestaat 
uit een driehoek en een spriet met het tastkogeltje. De hoeken van de 
driehoek zijn verankerd met even zoveel rekstrookjes. Op de driehoek 
wordt - haaks - de spriet met het tastkogeltje bevestigd. Afhankelijk 
van het te meten object, ligt de diameter van het kogeltje tussen de 0,5 
en 0,05 millimeter. Tijdens het meten worden de buiging van elk van 
de drie rekstrookjes omgezet in een elektrisch signaal.  Met deze drie 
signalen kan dus een driedimensionale berekening worden gemaakt, 
van een zeer grote nauwkeurigheid. Als hetzelfde oppervlak twee keer 
wordt gemeten, is een  meetonzekerheid van 50 nanometer in drie 
dimensies haalbaar.

kwaliteitscontrole en het verbeteren van producten. Denk 

bijvoorbeeld aan het meten van de kleine gaatjes, de 

zogenaamde nozzles, waar de inkt door gaat. Bos ziet 

ook mogelijkheden bij ‘lap on a chip’. “Dat is een nieuwe 

techniek in de medische wetenschap. Een druppel 

bloed wordt op een chip gelegd. Op die chip zijn kleine 

kanaaltjes aangebracht. Aan het eind van ieder kanaaltje 

wordt dat beetje bloed opgevangen om het automatisch 

op een specifieke afwijking te testen. Een manier dus om 

een enkele druppel bloed op verschillende manieren te 

onderzoeken. Maar het is zaak dat die kanaaltjes niet te 

groot of te klein zijn.”

De meetapparaten van Xpress kosten tussen de 30.000 

en 50.000 euro. Er zijn er al diverse van verkocht, ook 

in Duitsland en Zuidoost-Azië. Hoewel Bos denkt dat 

de markt op zijn apparaat zit te wachten, gaat hij geen 

overhaaste dingen doen. “Ik geloof in eigen groei. Ik 

bedoel: je moet jezelf eerst bewijzen. Xpress heeft een 

lening van Incubator3+ gekregen. In 2007 hebben we 

enkele prijzen gewonnen voor ons ontwerp en business-

plan. Schulden bij de bank hebben we dus niet. Ik heb 

geen bezwaar tegen groei, in tegendeel. Maar ik houd 

de organisatie graag ‘lean’.”
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incubator3+ nu ook voor DESignStartErS

desIgN eN 
tecHNologIe 
rakeN VerweVeN 
Met elkaar

“Innovatie gaat niet langer meer over functionaliteiten. 

Innovatie gaat over het creëren van ervaringen, het 

verleiden van het gevoel en emotie binnen de wereld 

van de technologie brengen.” Dat zei Rudy Provoost, 

topman van Philips Cunsumentenelektronica in oktober 

2007 bij de introductie van de Aurea tv, de opvolger van 

de succesvolle Ambilight tv met lichteffecten rondom het 

scherm. Philips-president Gerard Kleisterlee uitte zich 

vorig jaar nog in soortgelijke bewoordingen. “Design is 

een echte aanjager van innovatie geworden. Ik heb het 

niet over design op zichzelf, maar over design als een 

geïntegreerd deel van Philips, als een manier om innova-

tieve oplossingen te creëren door nauw samen te werken 

met alle business-eenheden, door skills, technologie en 

ideeën te delen.”

De Ambilight tv is een eerste succesnummer dat is 

voortgekomen uit het zogenaamde ExperienceLab bij 

Philips Research, in feite een nieuwe vorm van onder-

zoek die inmiddels ook bij de Nokia’s en de Google’s van 

deze wereld gemeengoed is geworden. Waar vroeger de 

kreet ‘Philips invents for you’ opgeld deed, wordt nu de 

klant centraal gesteld. De slogan zou nu eerder luiden: 

‘Philips invents only what you want’. Niet alleen kijken en 

luisteren de onderzoekers veel eerder en veel beter naar 

de wensen en eisen van de gebruiker, ook nemen en 

Naast het programma voor technostarters is 
Incubator3+ eind 2007 van start gegaan met een 
programma voor designstarters. Steeds vaker zuller 
er raakvlakken en overlappen zijn tussen design 
en technologie, zo is de verwachting. En ook de 
technostarter van de toekomst zal nóg meer naar de 
klant of gebruiker moeten luisteren, nóg meer met 
andere disciplines moeten samenwerken en nóg meer 
in netwerken moeten opereren.
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wegen zij aspecten als beleving, gevoel en emotie veel 

sterker mee. Daarvoor zijn tal van menswetenschappers 

zoals sociologen, psychologen en antropologen binnen-

gehaald. Juist in een disciplinaire omgeving ontstaan de 

beste ideeën.  

high fivE
Ook op de faculteit Industrial Design van de TU/e is 

die ontwikkeling zichtbaar. Eind 2008 is Philip Ross 

gepromoveerd op wat in het Engels zo mooi design for 

rich interaction wordt genoemd. Dat is een manier om 

nieuwe, slimme producten zodanig te ontwerpen dat 

ze ons uitdagen op een zinnige, verrijkende manier. 

Nieuwe producten die onze fysieke, emotionele en 

sociale vaardigheden prikkelen of aanspreken. Die het 

gedrag van de gebruiker beïnvloeden dus, maar dan 

wel op een positieve manier. Eén van de studenten van 

Ross ontwierp een lichtschakelaar in de vorm van een 

hand, die de gebruiker uitnodigt tot het geven van een 

‘high five’ als manier om de schakelaar om te zetten. 

Zelf ontwierp de promovendus een lamp waarvan je het 

licht als het ware kunt vastpakken. Je geeft het licht een 

zetje, waarna het jou en je boek volgt. Hij heeft inmid-

dels een patent aangevraagd, en bekijkt samen met de 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Incubator3+ 

hoe de lamp kan worden doorontwikkeld.

Vroeger werd een product in hoofdzaak bedacht en 

gemaakt voor een bepaald doel of een bepaalde functie. 

Vorm gold vaak als een soort esthetisch toegevoegde 

waarde. Maar vorm werd in het ontwerpproces steeds 

belangrijker, zeker toen het begrip beleving zijn intrede 

deed. Nu producten door allerlei elektronica slimmer 

worden, kunnen we ook de interactie gaan ontwerpen. 

Een fascinerend onderwerp, dat rede en gevoel, linker- 

en rechterhersenhelft bij elkaar brengt. 

wonDErboEk
De voorbeelden geven tegelijkertijd aan dat design 

en technologie elkaar niet alleen steeds meer aanvul-

len, maar dat ze ook in toenemende mate met elkaar 

verweven raken. 

Niet vreemd dus dat Incubator3+ naast het technostar-

tersprogramma in 2007 ook van start is gegaan met 

een programma voor designers. Temeer daar design 

ook een van de sterke kanten en speerpunten is van de 

regio Eindhoven. En zoals technici ervaren dat de-

sign meer hun domein binnendringt, zo zijn er steeds 

meer designers die met technologie te maken krijgen. 

Een Incubator starter die opereert op het snijvlak van 

technologie en design is het nog jonge bureau Unit040 

Ontwerp. Naast productontwerp en technische ani-

maties in opdracht heeft dit bureau in eigen beheer 

het Wonderboek ontwikkeld, een pratend fotoboek. 

Gebruikers kunnen zelf op iedere bladzijde geluid 

opnemen, dat het boek afspeelt zodra die pagina wordt 

opengeslagen. In eerste instantie wordt gedacht aan 

dementerende ouderen, die zo herinneringen kunnen 

ophalen bij foto’s. Unit040 Ontwerp werd gecoached, 

kreeg een lening en werd geholpen bij een subsidieaan-

vraag om een prototype te vervaardigen. 

Betekent dit het einde van de technostarter? Nee, 

zeker niet. Achter al die interactie schuilt ingewikkelde 

techniek, en op veel markten - zeker in de business 

to business – blijft pure technologische innovatie van 

belang. Maar ook de technostarter van de toekomst 

zal in ieder geval nóg meer naar de klant of gebruiker 

moeten luisteren, nóg meer met andere disciplines 

moeten samenwerken en nóg meer in netwerken moe-

ten opereren.
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Netwerk
Een netwerk met belangrijke ingangen  = GROEI 
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… “Het draaIt oM kennIs, InnovatIe en 
onderneMerscHap. dIt kabInet gaat dIe drIe 
onderwerpen stIMuleren en versterken. 
Het zIjn de sleutels voor Het beHoud en de 
groeI van onze welvaart.” …
Jan Peter Balkenende, minster-president 

Netwerk
Een netwerk met belangrijke ingangen  = GROEI 
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