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Foreword Inn010
Rotterdam needs to be discovered; it’s an atypical city with no
equal in the Netherlands. Its versatility and its mentality, its
pluck make it a great place. If you can’t do it in Rotterdam, you
can’t do it anywhere. With its daring, new Central Station, the
“De Rotterdam” building, and its indoor public market, the
Martkthal, Rotterdam has received a great deal of attention
from around the world. But aside from these prime examples,
there are a lot of other things going on. Take its “luchtbrug” - a

Rotterdam moet je ontdekken, het is een atypische stad die geen gelijke kent
in Nederland. De veelzijdigheid én de mentaliteit, het lef, maken het mooi.
Als het niet in Rotterdam kan, kan het nergens.
Met het gedurfd neerzetten van het nieuwe Centraal Station, het gebouw
De Rotterdam en de Markthal heeft de stad uit de hele wereld aandacht
gekregen. Naast deze grote voorbeelden gebeuren er ook andere bijzondere
dingen. Neem de luchtbrug, de operadagen, RIF010 en de waterbus. De stad
is in de flow gekomen en dat moeten we verzilveren. We kunnen alleen maar
groeien door ons economisch veel breder te profileren dan met de grootste
haven alleen. De boodschap moet zijn: Rotterdam bedenkt het, maakt het en
levert het - de innovatieve maakstad. Er zijn genoeg prachtige voorbeelden.

pedestrian walkway that connects Central Station to the rest of
the city via the air - or its opera days, urban surfing initiative,
and the waterbus. The city has come into its own, and we
need to capitalize on that. We can only grow by profiling our
economy as being broader than just the harbour alone. The
message needs to be: Rotterdam conceives it, makes it and
delivers it - an innovative manufacturing city. There are enough
great examples.
Take Canon and Nippon’s recently opened distribution centre:
particularly clever Rotterdammers have applied the Japanese
norm of delivery reliability to the logistics sector. People expect

Neem het recent geopende distributiekantoor van Canon en Nippon.
Bijzonder slimme Rotterdamse mensen hebben daar de Japanse norm van
leveringsbetrouwbaarheid neergezet in de logistiek. Men eist vanuit Japan
99,9% betrouwbaarheid, waar men in Europa van 99,1 uitging. Vele technieken
uit aanpalende sectoren zijn gebruikt om dit niveau te halen. Als je buiten de
logistiek kijkt, maken wij vliegende auto’s, toetsenborden voor blinden om met
Apple-apparatuur te communiceren, bedenken we van alles op het gebied van
waterbeheersing, technieken voor schone energie, technieken om grondstoffen
continu opnieuw te gebruiken, werken we aan betere materialen voor
de vliegtuigindustrie en ga zo maar door.

99.9% reliability in Japan, but Europeans “only” expect 99.1%.
Many techniques from adjacent sectors have been used to
achieve this level of reliability. Outside of the logistics sector, we
make flying cars, keyboards for the blind to communicate with
Apple devices, innovations across the board in the field of water
management, technologies for clean energy and the reuse of
raw materials, the improvement of materials for the aircraft
industry, and so on.
Cooperation is the key to success. We can achieve more
growth through the improved integration of networks in
the city. Rotterdam Partners has put this high on its list of
priorities. There’s a lot of talk about start-ups, who themselves
are looking for connections - something which should be more

Samenwerken is de sleutel tot succes. Niet voor niets ondersteunen wij de
Merkalliantie en het initiatief Rotterdam Make it Happen. We kunnen meer
groei realiseren door de netwerken in de stad beter op elkaar te laten
aansluiten. Rotterdam Partners heeft dit hoog op het prioriteitenlijstje gezet.
Zo wordt er veel gepraat over start-ups. Start-ups zoeken onderling
verbinding, maar worden zeer beperkt ingezet door grote bedrijven en de
overheid. Dit zou meer in ons dna moeten worden opgenomen.
Ook het ontwikkelen van talent zit in het dna van Rotterdam. Dat zie je ook
in de sport. Van alle voetbalclubs ter wereld leverde Feyenoord het afgelopen
WK het meeste talent. En talent zien we ook in de economie. Werk nog
meer samen en geef ruimte om volop te experimenteren in INN010!

incorporated into our DNA - but large companies and the
government are limiting them. Work together even more and
create the space to experiment in INN010!

Ron Voskuilen
Algemeen directeur Rotterdam Partners, promotor van de Rotterdamse economie
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Superslimme
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havenlogistiek
Nieuwe technologieën veranderen in razendsnel
tempo, met 3D-printing als één van de koplopers.
Maar ook: nieuwe energievormen ...
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INHOUD
Voor u ligt het vierde nummer van INN010,
het B2B-magazine dat een podium geeft aan innoverende bedrijven,
makers en kennisinstellingen in de regio Rotterdam. INN010
is ontstaan uit de wens van enkele publieke en private partners om
Rotterdam gezamenlijk regionaal en internationaal innovatief te etaleren
met het oog op de toekomst. Vaste partners Deloitte, RDM Centre of
Expertise, Stadshavens Rotterdam, Van Lanschot bankiers, R. Smaal B.V.,
iTanks en Nsecure geven hiertoe twee keer per jaar een magazine uit. Elke
uitgave van INN010 wordt feestelijk gelanceerd en gekoppeld aan een
netwerkborrel. Bovendien besteedt elke editie van INN010 in een
rondetafelgesprek aandacht aan een actueel thema. In dit nummer speciale
aandacht voor Rotterdam Make it Happen. Ook logistiek/transport,
gebiedsontwikkeling en de creatieve industrie komen in dit nummer aan bod.

Top-10 lijstjes of niet: er zijn veel meer
onderwerpen waar Rotterdam het in ‘maakt’.
Rotterdam heeft een leidende rol ...

Innoveren voor
de toekomst

18

6
Ontdek de nieuwste trends en producten,
gemaakt in Rotterdam

weer om de hoek

Studenten klaarstomen
voor de revolutie in
de maakindustrie

20

Rotterdam: hub in
de mondiale
commodity trade

42

34
De maakindustrie vormt een belangrijke pijler
van de toekomstige economie van Nederland ...

37

De handel in grondstoffen is volop in
beweging door de sterk gestegen prijzen en
prijsvolatiliteit. Dit komt voornamelijk ...

Bij innoveren denken we al snel aan vernieuwende ideeën en producten, aan technologische
innovaties. Onderbelicht, maar cruciaal ...

Lean-filosofie geeft
bouwsector impuls

20

Veel leesplezier!

Kijk, een zwerm
microrobots!

Annet Spijkerman en Annemarie Teeken
(uitgever A&A Business)

Een zwerm zoemende muggen. Een bijenzwerm
boven de akkers. En een spreeuwenzwerm
die zich transformeert tot een ...

Yvette van Dael en Ellen Lengkeek
(redactie en bladmanagement)

gebiedsontwikkeling
Ondernemen in
de nieuwe economie: Werkgevers
de makers
vinden werknemers
Rotterdam maakt het, we schreven er al eerder
over in INN010. De stad zit in een flow die ...

Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden en start-ups van grote bedrijven en
kleine bedrijven. In dit geval: van Boskalis ...

made inno1o

30

12

19 >> De NINA-gedachte van Boskalis
26 >> The Biobased Delta – Where agro meets ...

39 >>De kraamkamer van prijswinnende innovaties

28 >> De FAV010 spots van

40 >>Nsecure; 20 jaar safety en security

46
De Lean-filosofie, eind vorige eeuw voor het
voetlicht gebracht door twee professoren, een
Amerikaanse en een Engelse, is vandaag ...
48 >> Cross-overs
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Rondetafelgesprek
Gemeente Rotterdam,
het Havenbedrijf Rotterdam,
Erasmus Universiteit Rotterdam
en Rotterdam Partners werken
sinds eind 2014 samen in een
merkalliantie. Met de pay-off Make it
Happen treden zij naar buiten om
het ‘merk’ Rotterdam te versterken
in binnen- en buitenland. Deze
samenwerking heeft als doel het
aantrekken en (ver)binden van
hoogopgeleiden, bedrijven, handel,
bezoekers en inwoners. Zodat de
economie en sociale infrastructuur
van de stad nóg meer floreren en
mondiaal toekomstbestendig
blijven.

Aan het woord de marketingcommunicatiemannen (sorry dames)
achter de alliantie:

1

2

3

1) Richard van der Eijk
Director Communications & External Affairs bij

De verbinding tussen stad,
haven en onderwijs

Top-10 lijstjes of niet: er zijn veel meer
onderwerpen waar Rotterdam het in
‘maakt’. Rotterdam heeft een leidende rol

het Havenbedrijf Rotterdam nv

als havenstad, als deltametropool en als
2) Pieter Kuijt
Directeur marketing en communicatie
Erasmus University Rotterdam

3) Mark de Boer
Kwartiermaker directie Concernstaf
gemeente Rotterdam

Ron Voskuilen van Rotterdam Partners kon helaas
niet bij het gesprek aanwezig zijn. Hij schreef
het voorwoord op pagina 3.

Rotterdam.
Make it
Happen!

maakstad. En als onderwijsstad, met
een toonaangevende universiteit en
Hogescholen die met behulp van vele
lectoren en onderzoekers al jaren in nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven
succesvol praktijkonderzoek doen. Het
is belangrijk om deze resultaten te delen
met de rest van de wereld. Hier kan je je
ambities waarmaken en succesvol zijn.
tekst: Yvette van Dael, Ellen Lengkeek fotografie: Sjors Massar

Wat is de kracht van de merkalliantie?
Volgens Mark de Boer zitten de partners dichter op één lijn dan ooit. ‘Allemaal
willen we Rotterdam groter maken, niet door te zeggen wat er niet goed gaat,
maar door te zeggen wat er wel goed gaat. Dat doen we door de kracht van de
stad voorop te stellen en de Rotterdamse mentaliteit breed uit te dragen. Die
mentaliteit is uniek, en de combinatie van stad met haven maakt dat mensen
hier met een bepaalde ambitie komen en verblijven. Of dat nou is omdat je bij
een van de beste universiteiten van Europa wilt studeren, hier snel en zonder
poespas zaken wilt doen, of een gemeente zoekt die antwoord geeft op vragen
en gewoon dingen regelt in plaats van beleidsnota’s produceert. Dan ben je
hier aan het goede adres.’
Mooie woorden, want die beleidsnota’s… Pieter Kuijt lacht: ‘Ja, wij zijn van
de communicatie, maar het idee achter Make it Happen is dat je in Rotterdam
je ambities écht kunt waarmaken.’ Richard van der Eijk: ‘Een mooi voorbeeld
is het bedrijf Ampelmann.’ Dit bedrijf ontwikkelt loopbruggen en systemen
om offshorepersoneel op zee veilig over te zetten van een schip op een
boorplatform of windmolenpark. Een hydraulische constructie vangt de
deining van de golven en stromingen op. ‘Ampelmann heeft net een nieuw >
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kantoor in Houston geopend en driehonderd
mensen in dienst, maar zit gewoon op de campus
van RDM Rotterdam en is een voorbeeld voor
startende ondernemers.’ Houston is door de rol
in de wereldwijde olie- en gasindustrie voor
Ampelmann en Rotterdam een strategische en
belangrijke keuze.
Hij vertelt dat het Havenbedrijf Rotterdam
ondernemers aan de haven wil binden door het
innovatieve karakter van de haven een flinke boost
te geven. ‘Onder meer door samen te werken met
Yes!Delft of de campus op RDM Rotterdam te
faciliteren, en door de stadshaven MerweVierhavens als proeftuin neer te zetten voor
bedenkers en makers van innovatieve producten.’
Pieter Kuijt geeft aan dat dit soort prikkels
uiteindelijk weer tot werkgelegenheid leiden.
‘En door met de diverse onderwijsinstellingen in
de regio samen te werken, zorg je ervoor dat
mensen de juiste opleiding krijgen om in die
groeiende, innovatieve haven te werken, want
daar hebben we natuurlijk wel een probleem. De
haven heeft 2000 vacatures per jaar. Voor een
deel zijn dat technische functies vanaf MBO-4.
Het onderwijs moet zorgdragen voor een goede
aansluiting met het bedrijfsleven.’ De Boer: ‘We
moeten er vooral voor zorgen dat Rotterdam een
kennisplaats wordt waar veel verschillende
mensen bij elkaar komen. Net zoals de stad van
oudsher al een plek is waar financiering te halen
valt en vakmanschap bestaat.’

Make it Happen - in de praktijk
De heren zitten alledrie in het merkcomité waar
ze bespreken op welke momenten of plekken zij
gezamenlijke marketing inzetten. Ze zijn rustig
begonnen en hebben voor de komende periode
een aantal gemeenschappelijke momenten
benoemd. Van der Eijk: ‘We participeren
bijvoorbeeld in SmartPort, dat zich richt op
kennisontwikkeling voor de toekomst van de
haven. SmartPort kunnen we krachtiger voor het
voetlicht brengen nu we de communicatie samen
vormgeven.’ Kuijt vervolgt: ‘Dit jaar hebben
we een groot internationaal congres (IB Global
Higher Education Symposium van 4000
middelbare scholen) op de universiteit waar
kennismaken met haven & stad op het programma
staat.’ Hij geeft met klem aan dat Make it Happen
echt niet het zoveelste project is dat langzaam een
zachte dood sterft. ‘Onder deze paraplu kunnen
wij de stad duurzaam vermarkten en vinden
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anderen makkelijker aansluiting. We trekken samen
op omdat we denken dat we het samen beter doen
dan afzonderlijk. In het verleden is dat te veel
gebeurd.’ Hij geeft aan dat het ook internationaal
enorm belangrijk is om collectief naar buiten
te treden.’ Van der Eijk:’ Zo presenteren we
Rotterdam via de merkalliantie op de World Expo
van Milaan. Wereldpromotie voor de stad.’
Vertellen ze echt een ander verhaal dan pakweg
vijf jaar geleden? De Boer: ‘Nou… mensen
realiseren zich gewoon steeds meer dat ze het
samen moeten doen als ze iets willen bereiken.
Dat is sowieso een maatschappelijke trend. Zo
zien wij de nieuwe economie. Met elkaar hebben
wij zonder dat een van ons dominant wordt een
geweldige as door de stad lopen. Anderen mogen
hierop aanhaken als ze willen meeliften op de
vibe. Wij staan open voor nieuwe initiatieven!’
Volgens de heren komen we Make it Happen de
komende jaren regelmatig tegen. Van der Eijk:
‘We werken samen met Rotterdam Topsport, met
Rotterdam Festivals, dat zijn belangrijke partners
wat betreft zichtbaarheid in de stad. En we nemen
het mee in onze eigen contactmomenten.
Onlangs was het Havenbedrijf Rotterdam in
München, op de grootste beurs voor transport
en logistiek van Europa. Daar stonden we als
Havenbedrijf samen met het havenbedrijfsleven
onder de vlag van Port of Rotterdam. Uiteraard
met Make it Happen als overkoepelende pay-off.’

De beste ideeën hebben mensen nodig.
Ondernemers, vernieuwers, docenten, talenten en...
investeerders. Zij zijn de pioniers die de ideeën echt
groot maken en kiezen voor een stad waar ruimte
is om te groeien, een stad vol mogelijkheden. Met
een wereldhaven die aantrekt en verbindt, en
een springplank is voor wie de wereld wil veroveren
(citaat uit de video die is uitgebracht bij de
lancering van de merkalliantie).

Rotterdam wemelt van de
netwerken en kleine bedrijfjes.
Hoe krijg je ze mee?
De Boer: ‘We reageren op de vraag. Veel
bestaande bedrijven en netwerken melden zich

vanzelf, omdat ze zich verwant voelen met ons
en de ambitie onderschrijven om net als wij te
werken aan een beter Rotterdam. Wat we willen
voorkomen is dat we voorwaarden gaan stellen
en stickers plakken op bedrijven. We zijn geen
keurmerk.’ Kuijt: ‘Het gaat ook niet zozeer om
het ontwikkelen van nieuwe dingen, maar om het
beter doen van de bestaande dingen. Zo’n Expo
vind ik wel een leuk voorbeeld: in het verleden
gebeurde het gewoon niet dat je er samen was.
Stond je misschien wel naast elkaar, maar zonder
verbinding. Nu vinden we elkaar en stemmen we
af hoe we de positionering kunnen invullen.
En zo vergroten we onze impact.’
Die positionering gaat dus allang om meer dan
de top 10-lijstjes. Van der Eijk reageert direct:
‘Zeker. We zijn ook een kennisstad, hebben een
topuniversiteit, Rotterdam is een goede plek om
in te wonen en te recreëren, heeft de grootste
haven van Europa en is de achtste haven van de
wereld. Havenactiviteiten die overigens steeds
meer buiten het zicht van de stad plaatsvinden.
Stad en haven zijn wel duidelijk met elkaar
verbonden en hebben elkaar nodig. Als dan ook
het Havenbedrijf Rotterdam vanuit de merkalliantie
communiceert, dan is dat een signaal naar de stad
toe. Wij hebben die verbinding met de stad keihard
nodig, denk alleen al aan de banen.’
De Boer: ‘De haven is van grote betekenis voor
de Rotterdamse mentaliteit. Vraag aan
Rotterdammers waarop ze trots zijn, dan komt
binnen tien seconden wel het woord haven naar
voren. Of je nu in de nieuwe stadshavens woont,
het gewoon fijn vindt om aan het water je hoofd
leeg te maken, hier werkt of op school zit… Make
it happen is zeker ook van de mensen die hier
wonen en bepalen wat deze stad is. Vergelijk het
met een paar jaren geleden toen je amper hardop
kon zeggen dat je trots was op Rotterdam. In
korte tijd heeft een aantal zaken gezorgd voor een
uitstraling waar we het de komende jaren van
moeten hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de iconen
en de oprichting van Rotterdam Partners. Ook
zijn wij ontzettend blij met onze gesprekken over
de gedeelde ambities. Cees de Bruin, voorzitter
van de Raad van Toezicht van Rotterdam Partners
zegt het ook: we zullen Rotterdam meer als
familiebedrijf moeten aansturen en dat betekent
dat je elkaar af en toe in de ogen kijkt, een
schouderklopje geeft én een duwtje in de juiste
richting.’

Terug naar de netwerken. Die netwerken bestaan al heel lang en zijn verweven door de stad. Je moet
de mensen dus kennen en met elkaar in contact brengen. Kuijt: ‘Iedereen die we erover spreken, van
bedrijfsverenigingen tot studentenclubs, voelt zich door Make it Happen aangesproken en dat verbindt.’
Is dat ook goed nieuws voor de start-ups? Kunnen zij nu rekenen op geld uit de stad?
Kuijt vervolgt. ‘Er zit genoeg geld in de stad. Het is niet zozeer de vraag of de gemeente start-ups gaat
financieren, het gaat om verbinden. Wij kunnen de contacten leggen met de grotere ondernemers, en
start-ups de kans geven om daar hun verhaal te doen. Of namens de burgemeester, de CEO van het
Havenbedrijf of de bestuursvoorzitter van de universiteit een goed woordje voor ze doen, dat is
natuurlijk geweldig!’ Van der Eijk: ‘Paul Smits, onze CFO, zit echt op innovatie en maakt zich sterk
voor start-ups; ook wij kunnen via ons netwerk een rol spelen. En we hebben RDM Rotterdam, waar
bedrijven, onderwijs en onderzoek elkaar tegenkomen.’

Andere interessante projecten die passen bij de Rotterdamse
mentaliteit die jullie omarmen?
SmartPort is al naar voren gebracht. Ook het restwarmteproject, waarmee Zuid-Holland een netwerk
van warmteleidingen krijgt dat verwarmd wordt met restwarmte van de Rotterdamse industrie, gaat al
wat jaren mee. Van der Eijk reageert: ‘Als je nou kijkt naar projecten die voldoen aan de ambities, dan is
dat er eentje dat past als een jas. Inmiddels worden er al 50.000 huizen verwarmd door restwarmte uit >

>> Wij hebben die verbinding met de stad keihard nodig,
denk alleen al aan de banen. <<
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>> Wat wij het afgelopen jaar
van het traject hebben geleerd
is dat iedereen weer trots is
op de stad <<

de haven. Op dit moment zijn we bezig met onze
stakeholders om CO2 stoom en warmte uit de
haven naar een veel groter gebied te brengen,
richting Den Haag en Leiden. We leveren al langer
CO2 aan de kassen in het Westland waar juist
behoefte is aan CO2. Het mes snijdt dan aan twee
kanten, want door energie te gaan hergebruiken
spelen we een forse rol in het realiseren van het
energieakkoord.’ Al pratend komt hij vanzelf op
een ander project. ‘LNG, ook zo’n fantastisch
voorbeeld van Make it Happen en waarvan
Rotterdam heeft gezegd hier leidend in te willen
zijn. We hebben op de Maasvlakte de eerste
importterminal gebouwd voor dit milieuvriendelijke en duurzame Liquefied Natural Gas.’
De fossiele brandstof wordt al geladen in schepen
en trucks. Voor de binnenvaart betekent deze
innovatie duurzamer en schoner vervoer naar het
Europese achterland. En Shell heeft onlangs aan
de Waalhaven ook het eerste LNG-tankstation
voor vrachtwagens in Europa geopend.
De Boer komt op een recent artikel in De Economist.
‘Hierin staat dat het gros van de financiering in
Europa nog steeds aan de Rijn ligt, in ons stroomgebied. Stroomopwaarts liggen de intellectuele
capaciteit en het geld voor het oprapen. Dat
Deltagebied blijft dus zowel in economische zin als
op het gebied van food buitengewoon vruchtbaar.
We zullen daar nog jaren de vruchten van plukken.
Alles komt in het Deltagebied bij elkaar: van food
tot transport en logistiek en dat leidt tot allerlei
bijzondere combinaties. Mensen en bedrijven
blijven innoveren en voordat je het weet, heb je
weer een Ampelmann en zit Rotterdam weer in
Houston. Dat is wat hier gebeurt en die mentaliteit
maakt Rotterdam anders dan andere steden.’
Van der Eijk: ‘ Het biobased cluster op de
Maasvlakte ligt er weliswaar nog niet, maar het feit
dat je er zo’n stuk grond voor reserveert en je daar
innovatieve chemie wilt vestigen, is toch ook een
voorbeeld van ‘hier maken we het waar’. Daar
zijn we dus druk mee bezig.’

De partijen in de merkalliantie
hebben in eerste instantie voor
vijf jaar getekend. Is vijf jaar
niet te kort?
Ze beamen dat ze beginnen bij vijf jaar en het niet
gezegd is dat ze dan stoppen. Kuijt: ‘Heel veel
dingen lopen natuurlijk al. Ik denk dat het ook een
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De stad wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven en investeerders van
buitenaf.’ De Boer zegt dat Rotterdam echt is en dat Rotterdammers in
de stad een heel nadrukkelijke plaats innemen. Rotterdammers zijn open
en direct, en die houding maakt de omgang met andere culturen
gemakkelijk. ‘Die nieuwe economie stopt ook niet bij de grenzen van
Rotterdam, op het moment dat we Make it Happen in de wereld weg gaan
zetten, betekent dat ook profilering van Nederland. Als wij bedrijven uit
het foodcluster kunnen verleiden om zich in de haven te vestigen, dan
omarmen wij die bedrijven. Mensen hoeven hier na hun studie niet
allemaal te blijven, als ze maar met de Rotterdamse mentaliteit vertrekken
en waar ze ook komen ambassadeur worden voor de stad en de haven.
Waardoor je eigenlijk een heel goed internationaal netwerk creëert van
alumni, mensen die hier gewerkt hebben en hier een goede tijd hebben
gehad. Of dat nu als zakenman is of als student. En dan komen ze op een
bepaald moment in hun leven weer terug.’

Wat kan INN010 voor
Make it Happen betekenen?

Make it Happen
Rotterdam has a leading role as a port, delta metropolis and manufacturing city.
The municipality of Rotterdam, its Port Authority, Erasmus University Rotterdam
and Rotterdam Partners have been working together since 2014 to strengthen the
Rotterdam ‘brand’ both nationally and internationally. This unique collaboration, with
the slogan “Make it Happen”, aims to attract and connect highly educated people,
companies, trade, visitors and residents, so the economy and social infrastructure

proces is waar we met z’n allen naar toe gegroeid
zijn. Make it Happen is niet zozeer het slotakkoord,
maar de uitkomst van elkaar écht weten te vinden.
En daarmee doen zich vanzelf weer nieuwe
mogelijkheden voor omdat er contacten ontstaan,
mensen met elkaar in gesprek raken, wetenschappers met mensen uit de haven praten en met
vertegenwoordigers uit de gemeente. Vanuit de
Erasmus University werken we natuurlijk ook nauw
samen met de universiteiten in Delft en Leiden,
strategische partners die elkaar prachtig aanvullen
in kennis en expertise. Die verbindingen moeten
we benutten en dan heb ik het nog niet eens over

het medisch cluster gehad, dat reikt breder
dan Rotterdam. In die sector zijn enorme
investeringen nodig om nieuwe technologie te
ontwikkelen en ook dat doe je samen met
partners. Erasmus MC is de nummer 1 van de
medische centra in Nederland en zit in de top 3
van Europa, dat is de onzichtbare kwaliteit die ook
in deze stad zit. Dat vergeten we wel eens.’
De interviewers voelen de vibe van Make it
Happen overigens ook. Van der Eijk: ‘Vorig jaar
hadden we natuurlijk het ene icoon na het andere.
Centraal Station, De Rotterdam, de Markthal…

De Boer reageert snel: ‘Sluit je aan bij Rotterdam Partners. Zij zijn het
fundament waarop wij bouwen, want zij verenigen een groot deel van de
netwerken. Zij helpen ons om de netwerken te verknopen, te voeden en
nieuwe aan te boren.’ Kuijt: ‘Ja, sluit je aan is wel de juiste boodschap,
dit gedachtegoed moet niet bij deze drie partijen en Rotterdam Partners
blijven en daar kunnen jullie ons absoluut bij helpen.’ De Boer: ‘Wat wij
het afgelopen jaar van het traject hebben geleerd is dat iedereen weer trots
is op de stad. Ergens is iets veranderd in het omgaan met elkaar. En daar
hebben allerlei factoren aan bijgedragen, of het nou een LNG-terminal is
of een Aqua Dock of een Markthal of een Centraal Station: allemaal
coproducties van verschillende combinaties in deze stad. Maar nogmaals,
het gaat vooral ook om de mentaliteit die daaronder zit, want ook al
zouden we geen iconen meer bouwen of projecten bedenken, dan nóg is er
een fundamentele wijziging in ons denken ten opzichte van de afgelopen
vijftig jaar. In de merkalliantie hebben we gezegd: ga nou eerst maar eens
wat doen en laten we er dan over gaan praten en elkaar aanjagen.’
Kuijt: ‘ De Erasmus Universiteit is honderd jaar geleden opgericht door
kooplieden en havenondernemers met steun van de gemeente. We gaan
weer terug naar diezelfde mentaliteit: we doen het samen en willen samen
verder komen.’ Geldt dat voor iedereen?‘ De Boer: ‘De opgave is ook dat
we het tempo van de innovatie aan moeten kunnen en geen achterblijvers
moeten creëren. Dat mag en gaat niet gebeuren.’ Van der Eijk: ‘Ook die
opgave past bij Rotterdam.’ <

of the city can flourish even more and remain future-proof on a global level.
“We must above all ensure that Rotterdam is a place where many different people in
the knowledge economy come together, in the same way as the city has traditionally
been a place to find financing and craftsmanship,” says Mark de Boer, Quartermaster
Corporate Staff and Strategy for the municipality of Rotterdam. Erasmus University
Rotterdam’s director of marketing and communications, Pieter Kuijt, adds: “Under
the Make it Happen umbrella, we can sustainably market the city and allow others to
connect more easily. We’ve joined forces because we think we can work more effectively
together than separately.”
“Everyone we speak to about Make it Happen, from business associations to student
clubs, feels involved, and that in itself provides a connection,” says Kuijt. “Paul Smits,
our CFO, is really involved in innovation and is committed to start-ups; we can also play
a role through our network,” adds Richard van der Eijk, director of communications and
external affairs at the Rotterdam Port Authority. “And we also have RDM Rotterdam, where
entrepreneurs, education and business meet.”
Kuijt replies: “Make it Happen is not so much a binding, finalized agreement, but the outcome of really finding each other. And thus new possibilities arise yet again for contacts
because people meet and talk: scientists meet with people from the port or talk with representatives from the municipality, for example.” “The new economy does not stop at the
borders of Rotterdam,” says de Boer. “The challenge is to follow the pace of innovation,
and not create any stragglers: a challenge that suits Rotterdam.”

food / medisch

Te krom, te dik, te… afwijkend
Vijf tot tien procent van alle groenten in Nederland wordt
verspild omdat de kopers hun afwijkende ‘looks’ afkeuren,
of omdat er een productieoverschot is. Met de smaak en
kwaliteit is echter niets mis. Chantal Engelen, Jente de Vries en
Lisanne van Zwol zetten hun tanden in de voedselverspilling.
Zij zochten én vonden een manier om de groenten te redden
van de vuilnisbak en weer terug te brengen in de voedselketen:
de soepen van Kromkommer! Onder die naam produceren
ze soepen die lekker smaken en ook nog eens lang
houdbaar zijn. www.kromkommer.com

made
inno1 o
tekst en samenstelling: Yvette van Dael

VirtualMedSchool
In samenwerking met het Erasmus MC ontwikkelde VirtualMedSchool
abcdeSIM, een ‘serious game in Health’ gebaseerd op een wiskundig model
van de menselijke fysiologie. Net zoals flightsimulators de luchtvaart veiliger
maken, verbetert abcdeSIM de patiëntveiligheid. Deze technologie simuleert
op waarheidsgetrouwe wijze medisch handelen, stress en tijdsdruk. In
relatief korte tijd wordt zo op verschillende ziektebeelden getraind. En bij
virtuele patiënten zijn fouten gelukkig niet fataal, maar juist leermomenten. AbcdeSIM is de eerste serious game in Nederland waarvoor een arts
of verpleegkundige (in nascholing) studiepunten ontvangt. AbcdeSIM is
in gebruik bij ruim 35 ziekenhuizen in meer dan drie landen.
www.virtualmedschool.com / www.abcdesim.nl

Droomjob gezocht
Magnet.me heeft in drie jaar tijd de ouderwetse
recruitmentmarkt flink opgeschud. Afstuderende
studenten weten de grote bedrijven wel te vinden,
maar de kleintjes niet en studenten kunnen daardoor
zomaar hun droombaan missen. Magnet.me zet
socialmediatechnieken in om automatische netwerken
te laten ontstaan tussen studenten en bedrijven. De
eerste match vindt plaats op voorkeuren (de student)
en profielen (de werkgever), en dus niet op de bekendheid van het bedrijf. Wanneer er een match is tussen
een voorkeur en een profiel krijgt de student een
contactverzoek. Is het contact gemaakt, dan mogen
bedrijven vacatures en netwerkberichten aan hun
gelinkte contacten sturen en de cv’s inzien.
www.magnet.me

The sky is the limit
Skycap is opgericht om met onbemande drones de wereld te veroveren.
Klanten geven – in goed onderling overleg – aan waar zij data en/of informatie
van nodig hebben. Skycap levert vervolgens de systemen, sensoren, operators
en software. Het blijkt een succes; Skycap zet de drones inmiddels wereldwijd in. De kiem van het bedrijf ligt in Stichting ShadowView die als eerste
ter wereld drones succesvol gebruikte voor de bescherming van bedreigde
diersoorten. De verzamelde informatie ondersteunt toepassingen in vastgoed,
in de landbouw, infrastructuur, energiesector en beveiligingssector, en in de
natuurbescherming en humanitaire hulpverlening. De combinatie van ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt het bedrijf tot
een voorloper in een zich razendsnel ontwikkelende markt.
www.skycap.com

Altijd betaalbaar, startend bij gratis
Mach3Builders wil webbased software voor miljoenen gebruikers bereikbaar maken. Het snelgroeiende
bedrijf stelt gratis het online platform Blockwise.nl beschikbaar, dat de gebruikers via een slim bouwsysteem in staat stelt zelf een website te bouwen. Gewoon een kwestie van klikken, vullen én publiceren.
In Rotterdam heeft Mach2Builders de naam ‘de Ikea onder de webbouwers te zijn’. Dat past deze servicegerichte onderneming wel, want Mach3Builders biedt niet alleen de instrumenten om de perfecte
website of webwinkel in elkaar te zetten, maar kan de bouw ervan ook overnemen.
www.mach3builders.nl

Niet giftig voor mens en milieu
Parx Plastics ontwikkelde een techniek om plastics antibacterieel te maken, zonder gebruik
te maken van chemische of giftige stoffen. De techniek brengt via een lichaamseigen
spoorelement een wijziging aan in (bestaand) plastic, met als gevolg dat binnen 24 uur
99% van de bacteriën op het product is gedood. Dé ideale oplossing om plastic producten
bacterievrij te maken, van wc-brillen tot recentelijk telefoonhoesjes. Interessante toepassingen: in verpakkingsfolie voor de voedselindustrie blijft voedsel langer houdbaar; in
medische implantaten worden infectierisico’s gereduceerd. Niets voor niets hoort Parx
Plastics bij de beste technologie start-ups in de EU.
www.parxplastics.com
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Nieuwe technologieën veranderen in razendsnel
tempo, met 3D-printing als één van de koplopers.
Maar ook: nieuwe energievormen, robotica, nanotechnologie, Internet of Things, de circulaire economie en big data. Hebben nieuwe toepassingen zoals
big data de toekomst in de groene havenlogistiek?

Superslimme & groene
havenlogistiek
Slim verduurzamen door innovatie en samenwerking

tekst: Madelon Stoele, Yvette van Dael fotografie: Shutterstock, Sergey Beketov, Hxdyl

Stel: het grootste containerschip ter wereld vaart
full speed naar een haven. Dat kost miljoenen
euro aan brandstof. Wanneer dat schip na
aankomst in de haven twee uur moet wachten
omdat zijn plek nog bezet is, dan had langzamer
varen veel brandstof en dus kosten bespaard. Of:
een vrachtwagen meldt zich in de haven en staat
vervolgens een uur in de wachtrij. Terwijl het
lossen van de vracht feitelijk maar tien tot twintig
minuten duurt. Een derde voorbeeld: hoe zwaar
belaad je een schip? De lading heeft uiteraard
invloed op de diepgang van een schip en de
diepgang heeft vervolgens weer impact op de
planning, want niet elke haven is diep genoeg.
Bovenstaande voorbeelden zijn inmiddels

opgepakt, maar laten goed zien dat er in de kleine
dingen nog een wereld te winnen valt. Slimme
toepassingen kunnen helpen om de logistieke
keten te optimaliseren. En een optimaal
functionerende keten draagt niet alleen bij aan
omzetverbetering, maar ook aan vergroening
van de sector.

Daardoor kunnen we nu ook realtime informatie
vergelijken met historische informatie, en demografische gegevens, basiskaarten, luchtfoto’s en
open data combineren. Op deze wijze zijn we in
staat om met big data technologiepatronen te
herkennen en ontwikkelingen in de toekomst te
voorspellen.’

Slimme toepassingen komen gelukkig steeds
dichterbij. Mare Straetmans, programmamanager
innovatie bij het Havenbedrijf Rotterdam: ‘We
ontvangen tegenwoordig bruikbare informatie
uit tal van apparaten en sensoren, ofwel uit het
Internet of Things. Denk bijvoorbeeld aan
verkeersgegevens, geur- en dieptemetingen.

Data, de nieuwe olie
Door meer datagedreven te werk te gaan, kan
de sector winst boeken. Sommige innovaties zijn
weinig zichtbaar, maar hebben een enorme
impact. Het voordeel van het werken met grote
en verschillende datasets is dat partijen in de
logistieke sector beter gaan plannen. Iedereen >
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wil zo efficiënt mogelijk beladen in zo veel
mogelijk betaalde ritten. Bijvoorbeeld door
sensortechnologie geïntegreerd met software
voor voorraadbeheer of ritplanningssystemen
gekoppeld aan reistijdverwachtingen. Denk aan
een chauffeur die onderweg een foto maakt van
een motorisch defect en dit via WhatsApp stuurt
naar de onderhoudsafdeling. Mariëlle van Dijk,
projectmanager duurzame ontwikkeling bij het
Havenbedrijf Rotterdam: ‘Feit is dat er heel veel
datasets bestaan die we kunnen vertalen naar
modellen. Je kunt uiteenlopende data met elkaar
vergelijken en combineren. Bovendien zijn de
visualisatietechnieken voor het weergeven van
die data sterk verbeterd.’

Big data in de logistiek
Straetmans: ‘Hoe veiliger, soepeler en sneller het
vervoer van goederen vanuit de haven naar de
eindbestemming verloopt, des te aantrekkelijker
blijft Rotterdam. Nieuwe IT-oplossingen die
gebruik maken van bigdatatechnologieën, spelen
hier een belangrijke rol in. Onze uitdaging is om

logistiek / transport

zo veel mogelijk partijen en informatie aan elkaar
te koppelen en de verkregen data slim te
integreren. Op dit moment bezit iedereen
slechts een stukje van de data, niemand heeft
het totaaloverzicht. Daar valt dus veel winst te
behalen. De bedrijven die slimme toepassingen
bedenken hebben een enorme potentie. Het
zal mij niets verbazen als er over tien jaar
voor start-ups in bigdatatechnologieën een
marktpotentieel ligt van honderd miljoen.’

Jonge innovators
Het Havenbedrijf Rotterdam is een platform voor
innovatieve oplossingen en een ontmoetingsplek
voor bedrijven. Via onderzoek en innovaties wil
het vernieuwingen in gang zetten. Maar, als
organisatie alleen kom je er niet, je hebt nieuwe
innovatieve bedrijven nodig. Hoe vind je die?
En hoe vinden ze jou? Van Dijk: ‘Soms moet je
daarom atypische dingen doen, zoals een
acceleratorprogramma in het leven roepen.’
Naast het acceleratorprogramma werkt het
Havenbedrijf Rotterdam samen met YES! Delft

in het Port Innovation Lab, waar bestaande en
nieuwe vraagstukken omgezet worden in
schaalbare businessmodellen en start-ups die
het verschil kunnen maken voor de haven en ver
daarbuiten. Zo wil het Havenbedrijf Rotterdam
nieuwe bedrijven interesseren voor de haven.
Havenstart-ups in brede zin, dus ook mkb’s die
wat groter zijn en innovatieve producten op de
markt brengen. Nu zijn er nog te veel bedrijven
met mooie, nieuwe ideeën die de haven niet
weten te vinden en start-ups van buiten die de
haven niet kennen. ‘We moeten voortdurend
blijven kijken naar wat er om ons heen gebeurt
en onszelf de vraag stellen: wat betekent het voor
de haven en voor de havenactiviteiten nu en in
de toekomst?’ Straetmans gaat hierop door:
‘Alles wat we rondom start-ups organiseren is
bedoeld om ontwikkelingen van buiten naar
binnen te halen.’ Hij noemt het voorbeeld van
de World Port Hackathon. ‘In een 24 uursmarathon
gaan ontwikkelaars aan de slag om prototypes en
andere slimme dingen te bedenken aan de hand
van de nieuwste technologie en open data. Ik
verwacht dat de grote veranderingen meer van
buitenaf gaan plaatsvinden dan van binnenuit.
Ik kom jongens tegen die meer over een individueel
bedrijf in de haven weten dan het bedrijf zelf,
door hun kennis van bigdatatechnologieën en
opensource-informatie.’

Stimuleringsregeling
Hoe verleidt het Havenbedrijf Rotterdam het
bedrijfsleven nog meer om tot duurzame acties
en slimme oplossingen te komen? Van Dijk:
‘Daarvoor bestaat bijvoorbeeld de Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse
haven. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs
hebben in totaal 5 miljoen beschikbaar gesteld
voor het versnellen van de duurzame transitie in
het Rotterdamse haven- en industriële complex.
De stimuleringsregeling geeft een financiële impuls
aan de uitvoering van projecten die bijdragen
aan de verduurzaming van de havenlogistiek.
Vaporsol (zie kader) is een van de bedrijven die
hieraan heeft meegedaan.

Waar liggen de uitdagingen?
Straetmans: ‘De afstand tot de nieuwe economie
is nog best groot. Een uitdaging ligt bij de
openbaarheid van gegevens. De deeleconomie
leeft nog niet in de haven. Deels gaat de
uitdaging over het inschatten van risico’s, maar
een groot deel van de data die er in de haven zijn,
zou best gedeeld kunnen worden, slechts een
klein gedeelte van de informatie is gevoelig.’

Van Dijk: ‘Hoe meer informatie er gedeeld
wordt, hoe meer datasets er ontstaan. Dit geldt
zeker voor de logistieke sector, waar veel
betrouwbare data beschikbaar zijn. De volgende
vraag is natuurlijk wel: wat doe je er mee? Hoe
kom je van data tot informatie? En hoe krijgen
data waarde? Die slag wordt op dit moment
in en voor de haven gemaakt.’ <

Nieuwe technieken

pagina 17

>> We moeten voortdurend blijven kijken
naar wat er om ons heen gebeurt <<

Rotterdam, de slimste haven van de wereld.
Met nieuwe technieken blijft de haven
toekomstbestendig. Een paar voorbeelden:

AIS Buddy
Jaarlijks wordt tijdens de Wereldhavendagen
de World Port Hackaton gehouden. Tijdens dit
evenement gaan teams al hackend aan de slag
met open data en big data om challenges in de
Rotterdamse haven op te lossen. Het winnende
team van 2014 is inmiddels een bedrijf gestart,
Teqplay. Zij werken aan een slimme binnenvaart en een slimme Rotterdamse haven door
publiek beschikbare informatie te ontsluiten.
Hun innovatieve app, AIS Buddy, geeft binnenvaartschippers realtime de juiste informatie op
het juiste moment. Op basis van een persoonlijk
profiel, de AIS-registratie en de locatie van het
schip ontvangen ze relevante scheepvaartberichten over bijvoorbeeld stremmingen op de
route, snelheidsbeperkingen of wachttijden bij
de terminal. Ook maakt de app het mogelijk
rechtstreeks met andere schepen
te communiceren.

Super-smart and sustainable harbour logistics
Imagine: the largest container ship in the world is sailing full speed towards a port, but when it reaches it, it has to wait
two hours to dock. If it had known about the wait and adjusted its speed, it could have saved on both fuel and costs.
Smart applications can help optimise the logistics chain. An optimally functioning chain contributes not only to an increase in revenues, but also to the greening of the industry. Fortunately, smart applications are becoming more and more

Mobiel dampverwerkingssysteem
Een van de knelpunten binnen de binnentankvaart in Europese wateren is het ontgassen van
de ladingtanks na het lossen van vluchtige en
vaak ook toxische gassen. Op dit moment is het
voor de meeste van deze tankschepen gebruikelijk om de ladingen onderweg te ventileren, want
ze moeten gasvrij aankomen bij de volgende
laadterminal. Dit is belastend voor milieu en
volksgezondheid. Vaporsol heeft een mobiel
dampverwerkings- systeem ontwikkeld waarmee
de schepen duurzaam kunnen ontgassen. Via een
ponton worden schadelijke vluchtige organische
stoffen die vrijkomen bij het ontgassen opgevangen en verwerkt. Door toepassing van nieuwe
technologieën worden de schadelijke stoffen nu
verwerkt tot herbruikbare chemicaliën.

of a reality. “We receive usable information from sensors and devices, or the Internet of Things,” says Mare Straetmans,
innovations program manager at the Rotterdam Port Authority. “For example: traffic data, vapour and depth measurements. We can compare real-time information with historical data and combine them with demographics, maps, aerial
photos and open data. Big data technologies allow us to identify patterns and to predict future developments.” Those in
the logistics sector can then plan more efficiently.
“Our challenge is to link as many parties and information together as possible, and to integrate the obtained data in a
smart way. The potential of companies that develop smart applications is enormous.”
The Rotterdam Port Authority is already a platform for innovative solutions, and a meeting place for companies. By using
the latest technology, it’s also future-proofing itself. A few examples:
-

Vaporsol has developed a mobile vapour recovery system, so fuel barges can degas in a sustainable manner.
Using new technologies, harmful volatile organic compounds released during the degassing process are captured
and reprocessed into reusable chemicals.

-

Each year, the World Port Hackathon takes place, where hacking teams work with open and big data to find
solutions to challenges within Rotterdam harbour. 2014’s winning team has since developed an innovative app,
AIS Buddy, which gives barge captains relevant shipping information based on their location, such as obstructions
or speed limits en route, and waiting times at cargo terminals.

These are some of the technologies that can help Rotterdam meet its goal of being the smartest port in the world.
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De NINA-gedachte van Boskalis:
innovatie in veiligheid
tekst: Madelon Stoele fotografie: archief Boskalis

Max Schellenbach
Boskalis

Innoveren
voor de
toekomst

Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden en start-ups van
grote bedrijven en kleine bedrijven. In dit geval: van Boskalis en ID-tec/
DiveWise. Aan het woord is Max Schellenbach, Civil Energy en
Downstream Manager Subsea Services binnen de Offshore Energy
divisie van Boskalis: ‘Het voordeel van het werken met kleine
bedrijven? De korte lijnen, de betrokkenheid. Je kunt toch aansturen
en snel aanpassingen doorvoeren. ’
tekst: Madelon Stoele fotografie: archief Boskalis

Boskalis is wereldwijd expert in baggeren en
maritieme dienstverlening. Het bedrijf ondersteunt
onder meer de activiteiten van de internationale
energiesector met een breed palet aan offshore
activiteiten. De activiteiten van de Offshore
Energy divisie van Boskalis zijn vooral gericht op
transport, logistiek management, installatie en
onderzeese activiteiten. DiveWise is gespecialiseerd
in professioneel duiken en offshore werk. ID-tec
is weer expert in het ontwikkelen van machines die
kunnen functioneren in ruimtes of omgevingen die
niet toegankelijk zijn voor mensen of standaardmachines. Samen hebben ze kennis en praktijk
gebundeld in een ontwikkeltraject voor de
Dive Ultra Safety Blaster, kortweg DUSB.

Schellenbach: ‘Innovatie is niets nieuws,
het is van alle tijden. Het is een belangrijk
aspect in onze bedrijfsvoering. Je moet
blijven innoveren voor de toekomst en de
ontwikkelingen gaan steeds sneller. Het is
belangrijk jezelf en de mensen om je heen
te triggeren. Als je hetzelfde doet als gisteren
dan sta je stil. Het gaat ons niet alleen om
technische vernieuwingen in de schepen en
op projecten, maar ook om innovatieve
oplossingen op andere terreinen. Daarbij
speelt veiligheid een hele grote rol.’ De DUSB
is hier een goed voorbeeld van.

De hogedrukspuit - DUSB
Deze vernieuwende hogedrukspuit is in
samenwerking met ID-tec en DiveWise

Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / t: +31 (0) 78 696 90 00 / www.boskalis.com

ontwikkeld. Het ontwerp is ontstaan vanuit
veiligheidseisen voor het onder water
reinigen met een hogedrukspuit. ‘Met de
DUSB kun je onder water reinigen, denk
aan de begroeiing en losse roestdelen op
steigerpalen. Deze hogedrukspuit is echter
99,9% veiliger en vijf maal effectiever dan
andere en werkt op cavitatietechniek. Dat
betekent dat er geen massale druk van een
waterjet nodig is, maar wel met 10.000
bar gewerkt kan worden door middel van
implosie van luchtbellen. Daarnaast maken
de dubbelhandige bediening en het tot een
minimum beperken van de druk en de waterflow dat we het onderwater reinigen van
steigerpalen veel veiliger kunnen uitvoeren
dan voorheen.’ <

Innovaties zijn er niet alleen in technieken maar ook in omgaan
met veiligheid. Boskalis zocht en vond een manier om ervoor
te zorgen dat veiligheidsbewustzijn weer op het netvlies kwam
bij hun medewerkers. Wanneer mensen onder gevaarlijke
omstandigheden werken, is veiligheid immers van levensbelang.
Met als uitgangspunt een incident- en ongevalvrije werkomgeving
ontwikkelde Boskalis het programma NINA: No injuries, No
accidents. Centraal in het programma staan vijf kernwaarden
en vijf risicogestuurde regels. De kernwaarden geven aan wat
Boskalis van zijn medewerkers en onderaannemers op het
gebied van veiligheid verwacht. De regels vormen een reeks
nuttige hulpmiddelen die die waarden ondersteunen.
De kracht van NINA is dat het programma zich samen met
de mensen zelf ontwikkelt. De waarden zijn gericht op eigen
verantwoordelijkheid en elkaar makkelijk kunnen aanspreken.
Medewerkers omarmen NINA door een combinatie van
factoren, waaronder managementcommitment, een ondersteunend programma met zeer interactieve (leiderschaps)
workshops, inbedding in de overlegstructuur en communicatie
gericht op positieve initiatieven en ontwikkelingen.
Door de unieke branding is NINA inmiddels uitgegroeid tot een
identiteit. Identiteit is: waarvoor je staat en wat je belangrijk
vindt. Maar vooral ook waar je trots op bent. ‘Trots’ betekent
positieve energie en heeft sterke betrokkenheid tot gevolg. Door
veiligheid op dat niveau te krijgen is er een enorm fundament
gelegd en dat wordt continu verbeterd. Dat Boskalis volledig zijn
eigen filosofie, branding en programma ontwikkeld heeft, is vrij
uniek. De open en interactieve benadering is vernieuwend en
creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij iedereen. <

Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / t: +31 (0) 78 696 90 00 / www.boskalis.com
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Rotterdam:
hub in
de mondiale
commodity trade

De handel in grondstoffen is volop in
beweging door de sterk gestegen prijzen en

Handelshuis grondstoffen
belangrijke spin in het web

prijsvolatiliteit. Dit komt voornamelijk door
de sterke economische expansie van China
maar ook als gevolg van speculatie. Een
steeds belangrijkere spin in het web van die
internationale handel in grondstoffen is
het handelshuis in grondstoffen ofwel de
commodity trader. En daarmee hebben

tekst: Deloitte/ redactie INN010 fotografie: Shutterstock, Frank Gaertner, Travelfoto

De grootste van deze commodity traders zijn Vitol, Glencore,
Cargill, Trafigura, Mercuria, Noble, ADM, Gunvor, Bunge en
Louis Dreyfus. Gezamenlijk staan zij voor een omzet die
1000 miljard euro overstijgt. Ze worden dan ook wel de
Trillion Dollar Club genoemd. De club is bij het grote publiek
en beleidsmakers vrijwel onbekend. Ze opereert businessto-business en bij voorkeur in de luwte van media. Dankzij
recent onderzoek van dr. Wouter Jacobs (Erasmus Universiteit)
en Thomas van Bergen (Deloitte) is de deur van dit wereldwijde
‘clubhuis’ opengegaan voor buitenstaanders. In hun rapport
‘Rotterdam Global Hub in Commodity Trade’, eind vorig jaar
afgerond voor de gemeente Rotterdam, hebben Jacobs en
Van Bergen opmerkelijke inzichten kenbaar gemaakt.

we allemaal te maken.
‘Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat strategische
actie benodigd is om commodity traders in Rotterdam te
behouden en er meer naar de stad te halen. Het is ook
duidelijk dat fiscaliteit daarbij een belangrijke rol speelt,’ zegt
Cees Jorissen, leader Manufacturing Industries bij Deloitte.
In opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking
met het Havenbedrijf Rotterdam, bundelen RHV Erasmus
Universiteit en Deloitte de krachten om dit te bewerkstelligen.
Jorissen: ‘Actie is nodig om de werkgelegenheid, welvaart en
ook vernieuwing van het Rotterdamse havencomplex, die de
aanwezigheid van de commodity traders met zich meebrengt,
te waarborgen.’ >
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>> Wat vaak wordt vergeten, is dat naast de fysieke
component van transport en logistiek, de grondstoffenhandel
ook uit een transactionele en financieel-economische
component bestaat <<
Grondstoffen voor productie
Dat dit belangrijk is, zal voor een ieder snel duidelijk zijn.
Voor de productie van smartphones, wasmiddelen, scooters,
kleding, auto’s, meubels en ga zo maar door, zijn grondstoffen
nodig. ‘Deze grondstoffen worden internationaal verscheept
en verhandeld. Wat vaak wordt vergeten, is dat naast de fysieke
component van transport en logistiek, de grondstoffenhandel
ook uit een transactionele en financieel-economische
component bestaat. De commodity trader is de spin in
het web. Hij is in principe geen producent en ook geen
eindgebruiker van de grondstof. De rol van de commodity
traders is juist om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.
De essentie van trading is natuurlijke hulpbronnen, feedstocks
en productie-inputs te verplaatsen naar die locaties waar de
hoogste gebruikswaardes kunnen worden gerealiseerd in
reactie op prijsschommelingen. Daarnaast voegen traders
waarde toe door de transformatie van grondstoffen in tijd
(opslag), ruimte (verplaatsing), en vorm (verwerking),’ aldus
Van Bergen en Jacobs. En daarbij is informatie over vraag en
aanbod, kwaliteit, prijs en risico’s cruciaal. Geografisch
gezien variëren deze factoren ook. ‘Door een combinatie
van complexe financieel-economische instrumenten en
uitgekiende logistieke planning probeert de handelaar
optimaal gebruik te maken van deze geografische verschillen
in de prijs voor grondstoffen. De trader zit niet op een
kademuur, maar achter een bureau voor een computerscherm
in een kantoor in de stad. Genève in het door land omgeven
Zwitserland bijvoorbeeld, is vandaag de dag een van de
belangrijkste locaties voor de internationale grondstoffenhandel.
Toch zijn deze handelsactiviteiten veelal historisch ontstaan
in havensteden in de nabijheid van de ladingstromen en
stapelmarkten. Zo ook in Rotterdam,’ zeggen de onderzoekers.

Echt Rotterdamse commodity traders
‘Argos en Nidera, beide wereldwijd actief, zijn nog echte
Rotterdamse commodity traders. Zo ook oliehandelaar Vitol,
’s werelds grootste commodity trader, in 1966 opgericht in
de Maasstad. In deze periode was Rotterdam dé commodity
trading hub voor olie. Ten gevolge van de sterke integratie
van de commodity trade met de financiële sector (de invoering
van de termijnhandel in olie) begin 1980, is deze positie naar

Londen, Genève en Singapore gegaan. Rotterdam heeft wel
een centrale positie weten te behouden in de graanhandel
met de aanwezigheid van de internationale trading desk in
Rotterdam van Glencore Grain, onderdeel van de grootste
gediversifieerde commodity trader uit Zwitserland, als ultiem
bewijsstuk. Daarnaast is Rotterdam nog altijd een van de
belangrijkste hubs voor de handel in bunkerfuels. De aanwezigheid van de commodity traders zorgt voor meer dan
1000 banen in onze stad.’
De positie van Rotterdam in de commodity trading staat wel
onder druk, zo maakte het onderzoek inzichtelijk. Onlangs
is handelshuis Nidera overgenomen door de Chinese
landbouwcoöperatie Cofco en Cefetra door de Beierse
landbouwcoöperatie BayWa. ‘Het Chinese Cofco heeft
aangegeven flink te gaan investeren in Nidera en huurt 4500 m2
in De Rotterdam. In het geval van Cefetra is het onzeker of
de handelsactiviteiten in de toekomst nog in Rotterdam zullen
plaatsvinden. De van oorsprong Duitse graanhandelaar
AC Toepfer zal, nu hij volledig is overgenomen door ADM,
definitief uit Rotterdam verdwijnen. De golf van fusies en
overnames gaat gepaard met de consolidatie en centralisatie
van de zogenaamde handelsboeken, waarbij het gevaar bestaat
dat in de toekomst de ‘CIF ARA’ of ’FOB Rotterdam’
leveringscontracten alleen nog maar vanuit Genève worden
verhandeld.’
Gelukkig zien Jacobs en Van Bergen ook kansen voor
Rotterdam om zijn positie in de mondiale commodity trade
te versterken. Zie in dat verband de recente oprichting van
het handelshuis COUNT door de Rotterdamse ondernemer
Peter Goedvolk. En de aanwezigheid van het Europese
hoofdkantoor in het Central District van de Singaporese
palmolietrader Wilmar die tevens een aantal productiefaciliteiten in de haven beheert. Daarbij is het de combinatie
van haven én stad die het verschil maakt. De combinatie van
haven en stad is juist in de grondstoffenhandel van wezenlijk
belang, aangezien deze handel bestaat uit slimme logistiek
en fysieke afhandeling van grondstoffen enerzijds, en handelsfinanciering, termijnhandel en aan risicomanagement
gerelateerde dienstverlening anderzijds. Een aantal trends >
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en ontwikkelingen spelen de haven en de stad Rotterdam spreekwoordelijke in de kaart (zie kader ‘Nieuwe ontwikkelingen’ op pagina 25).
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>> Nederland biedt de
commodity traders in principe
een gunstig fiscaal klimaat <<

Helder maken
Wil de stad echt kansen verzilveren dan is het zaak om de Rotterdamse
positie helder te krijgen. Cees Jorissen: ‘Het vervolgonderzoek dat dr. Jacobs
uitvoert in opdracht van de gemeente Rotterdam, maakt de Rotterdamse
positie volledig inzichtelijk. Het onderzoek vertaalt best practices van de
andere mondiale commodity trading hubs Genève, Dubai en Singapore,
naar de Rotterdamse context. Een belangrijk onderdeel daarbij is het
aanbieden van gespecialiseerde opleidingen in Rotterdam voor commodity
trading. Dit wordt inmiddels gerealiseerd door onderzoekers verbonden
aan de EUR in samenwerking met het International Trading Institute van
de Singapore Management University.
Een ander belangrijk onderdeel is het verkennen van de mogelijkheden
om het huidige fiscale speelveld inzichtelijk te maken. De implementatie van BEPS zal wel even duren en ondertussen mag er niet worden
stilgezeten. Voor het meer inzichtelijk maken van de fiscale positie van
Rotterdam/Nederland is Deloitte ingeschakeld.’

Nieuwe
ontwikkelingen
tekst: Wouter Jacobs/Thomas van Bergen

Rotterdam: hub of the global commodity trade
The trade in global commodities is on the move, due to sharply increased prices and
price volatility. These are the result of China’s strong economic expansion, as well as of
speculation. An increasingly important hub in the wheel of the international commodity
trade is the commodity trader, or commodity trading firms - affecting all of us.
The largest of these commodity trading firms are Vitol, Glencore, Cargill, Trafigura,
Mercuria, Noble, ADM, Gunvor, Bunge and Louis Dreyfus. Together they have an annual
revenue of over one trillion euros; hence their name - the Trillion Dollar Club. Despite
this, the club is relatively little-known to the general public and policymakers. But the
door to this worldwide club has been opened to outsiders, thanks to recent research done
by Dr. Wouter Jacobs of Erasmus University and Thomas van Bergen of Deloitte.

fotografie: Shutterstock

National Oil Companies
De opkomst van de zogenaamde National Oil Companies
(NOC’s): nieuwkomers uit de opkomende economieën zoals
Petrobrás (uit Brazilië) en LUKOIL (Rusland) zijn inmiddels
al neergestreken in Rotterdam. De ongeëvenaarde diepgang
en uitstekende haveninfrastructuur van de haven waren
daarbij doorslaggevend. Als belangrijke locatie van hoogwaardige zakelijke dienstverlening gekoppeld aan handel,
scheepvaart en transport – onlangs verenigd in de Rotterdam
Maritime Services Community ofwel RMSC – kan Rotterdam
ook meer toevoegde waarde creëren uit de aanwezigheid van
deze nieuwkomers.

dam. “This research has made it apparent that strategic action is required to keep existing commodity traders in Rotterdam, and bring more to the city,” says Cees Jorissen,
leader of manufacturing industries at Deloitte. Commissioned by the city of Rotterdam,
and in cooperation with Rotterdam’s Port Authority, RHV Erasmus University and
Deloitte have joined forces to achieve this goal.
That this is important will be readily apparent to everyone. Raw materials are needed for
furniture. “These raw materials are shipped and traded internationally,” say van Bergen
and Jacobs in their report. “What’s often forgotten is that in addition to the physical
component of transport and logistics, commodity trading also includes a transactional
and financial-economic component. The commodity trader is at the centre of things. The
transformation of raw materials in time (storage), space (displacement) and form (processing).” This is precisely where information about supply, quality, price and risks is crucial.
These factors also vary geographically. “Through a combination of complex financial and

Belangrijk in het vervolgonderzoek is ook de relatie tussen de aanwezigheid
van de commodity traders in Rotterdam en de innovatie c.q. vernieuwing van
het havencomplex. De commodity traders hebben de afgelopen jaren een
zeer ruime cashpositie opgebouwd en zijn sterk verticaal aan het integreren
en/of logistieke assets aan het overnemen. Investeren zij echter ook in deze
vernieuwing en verbetering van de assets en dragen zij op die manier bij aan
de vernieuwing van het Rotterdamse havencomplex? En investeren zij in de
op- en overslag van opkomende grondstoffen zoals biomassa en LNG?
Dit zijn belangrijke vragen waarop volgens de onderzoekers en Deloitte
spoedig een antwoord volgt. <

Internationale regulatie

the production of everything from smartphones, detergents, mopeds, clothes, cars and

traders’ role is to match supply with demand. In addition, traders add value through the

economic instruments and sophisticated logistics planning, the trader tries to make
optimal use of these geographic differences in price for raw materials,” say the researchers.
The combination of port and city is essential to commodity trading since the industry
consists of smart logistics and the physical handling of raw materials on the one hand,
and in trade financing, futures trading and risk management-related service provision
on the other. A number of trends and developments - such as the presence of several international oil companies in Rotterdam, and the use of vertical integration and biomass
to future-proof the economy - suggest that more commodity trading is in the cards for
both the city and port of Rotterdam.

Biomassa
Het gebruik van biomassa: als grondstof voor de chemische
industrie staat er een gouden toekomst te wachten voor
biomassa. Rotterdam biedt zich reeds aan als een hub voor
de mondiale handelsstromen van biomassa. De aanwezigheid
van die handelsstromen biedt ook kansen om daarvan de
transactionele en financieel-economische component in de
vorm van commodity traders aan toe te voegen.

The presence of commodity traders has created more than a thousand jobs in Rotter-

Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat het belang van de
fiscaliteit voor het aantrekken van commodity traders niet moet worden
onderschat. Het vormt zelfs een rode draad in de locatievoorkeuren van
commodity traders. Jorissen: ‘Nederland biedt hen in principe een
gunstig fiscaal klimaat. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kracht
van Nederland is dat wij een aantal specifieke fiscale voordelen bieden
die voor iedereen gelden (zoals unieke bilaterale belastingverdragen,
afwezigheid van bronheffingen en de deelnemersvrijstelling). Bovendien
biedt de Nederlandse belastingdienst zogenaamde ‘Advance Tax Rulings’
(ATR) of ‘Advance Pricing Agreements’ (APA), bonded warehouses en
btw-afspraken die van toepassing kunnen zijn. De Nederlandse douane
– wereldwijd geroemd om de snelle en overzichtelijke afhandeling –
versterkt deze fiscale positie. Hoe we deze instrumenten kunnen
inzetten voor de versterking van de Rotterdamse concurrentiepositie
volgt uit het vervolgonderzoek. ‘

Rotterdam verder doen toenemen. Van belang in dit verband
is de toekomst van de te koop staande Kuwait Petroleum
raffinaderij; alhoewel zich nog geen officiële kopers hebben
gemeld (op het investeringsfonds HES na) is de verwachting
dat met name Chinese en Russische NOC’s een bod zullen
doen. Dit is dan ook een mogelijkheid om de trading desks
naar Rotterdam te halen.

Verticale integratie
Nu de grondstofprijzen zakken en vooral de prijsvolatiliteit
uit de markt is, moeten de commodity traders op zoek naar
nieuwe verdienmodellen. Verticale integratie speelt daar een
belangrijke rol in: de grondstofhuizen nemen in toenemende
mate opslagfaciliteiten, havenfaciliteiten en, in het geval van
brandstoffen, raffinaderijen over. Dit bevordert de flexibiliteit
en de winstgevendheid van de grondstofhandelshuizen.
Uit het onderzoek van dr. Jacobs en Van Bergen is gebleken
dat de Trillion Dollar Club via dochterondernemingen een
aanzienlijk deel van de logistieke assets in de haven van
Rotterdam in bezit heeft. De sterke cashpositie van de
commodity traders zal hun aanwezigheid in de haven van

De afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen
voorgedaan inzake het tegengaan van agressieve fiscale
structuren. Zo publiceerde de OESO onder andere het
actieplan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dit plan
heeft ook voor commodity traders mogelijk verstrekkende
gevolgen. Feitelijk zal de winst moeten neerslaan waar deze
wordt verdiend. Ingewikkelde constructies waarbij de winsten
doorgesluisd worden naar de bekende belastingparadijzen
zijn dan niet meer mogelijk. Ook de Nederlandse fiscaliteit
moet op specifieke punten worden aangepast. Aangezien de
feitelijke overslag en verwerking van de grondstoffen veelal
gebeuren in havens zoals die van Rotterdam – en de toevoegde
waarde daar dus moet worden belast – biedt aanpassing een
gunstig vooruitzicht voor Nederland. Er ontstaat dan een fiscaal
gelijk speelveld waarin de Rotterdamse haven een belangrijke
troef vormt. Koppel daaraan de hiervoor genoemde zakelijke
dienstverlening en er kan in Rotterdam een veelvoud van die
1000 reeds bestaande banen worden toegevoegd.

Wilhelminakade 1 – 3072 AP Rotterdam / t: +31 (0)88 288 28 88 / www.deloitte.com
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biobased

De organisatie Biobased Delta heeft het rapport van Deloitte ‘The Biobased Delta - Where
agro meets chemistry’ gelanceerd. Een gesprek met Willem Sederel en Rop Zoetemeyer,
directeur en vicevoorzitter van de Biobased Delta Zuid-Holland. Trekkers van de duurzaamheidsagenda met en voor de chemie. Wat betekent deze studie voor de Delta Regio?
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Een wereldwijd concurrerende
regio voor de ontwikkeling van
biobased bedrijven
Deloitte: ‘De Biobased Delta biedt een uniek
vestigings-klimaat voor bedrijven in de biobased
economy. Dit unieke vestigings-klimaat steunt op
een viertal pilaren:

tekst: Jaap van Rijn fotografie: Paul de Graaff

+

The Biobased Delta –
Where agro meets chemistry
De transitie naar een biobased economy wordt
aangejaagd door milieubewuste consumenten die
multinationals zoals Coca-Cola en Ikea inspireren
om bijvoorbeeld hun producten uitsluitend in
biobased verpakkingen of plastics te verkopen.
De vraag naar op biomassa gebaseerde chemische bouwstenen zal daarom de komende jaren
exponentieel groeien. In de Biobased Delta wordt
al vol ingezet op het verwaarden van suikers
en lignine naar deze hoogwaardige duurzame
chemische bouwstenen. Dit om zo toegevoegde
waarde en werkgelegenheid te creëren voor de
regio en tegelijkertijd de koolstofvoetafdruk
van de regio te verkleinen in het belang van de
klimaatverbetering.

De fermentatiestudie van Deloitte1 heeft een ‘window of opportunity’ gecreëerd, volgens Sederel.
‘De studie heeft inzichtelijk gemaakt dat Noordwest-Europa, en met name Nederland, in staat is
kostenconcurrerende suikers te leveren waarmee
de fermentatie-industrie kan worden voorzien van
grondstoffen voor chemische producten.’ Dit inzicht vormde de aanleiding om Deloitte te vragen
een vervolgstudie uit te voeren, specifiek gericht
op de Biobased Delta. De Biobased Delta is een
geografische regio bestaande uit Zuid-Holland en
Zeeland, het westelijk deel van Noord-Brabant en
het noordelijk deel van Belgisch Vlaanderen. ‘De
studie bevestigt dat de Biobased Delta een unieke
uitgangspositie heeft voor de transitie naar de
biobased economy,’ aldus Zoetemeyer.

>> Er liggen aanzienlijke kansen in het verschiet
voor verdere ontwikkeling van de Delta Regio <<
Willem Sederel (boven) en Rop Zoetemeyer (onder)

Sederel: “Het rapport The Biobased Delta – Where agro meets chemistry
biedt een stevige en onderbouwde basis van de unieke kwaliteiten die
de regio heeft. Ik kan nu, dankzij het rapport van Deloitte, met recht
zeggen dat de regio perfect toegerust is om een leidende rol te spelen in
de ontwikkeling van de Biobased Economy in Nederland en Noord-West
Europa. Het rapport zal intern worden gebruikt om partijen uit de sector
zoals de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen te mobiliseren om verder te bouwen aan de biobased economy, maar vooral om
extern te acquireren en nieuwe investeringen aan te trekken. Dat zal de
ontwikkeling van de biobasedeconomy in Nederland versnellen.”

Het rapport focust op de kracht van de Biobased
Delta als een regionaal innovatie-ecosysteem
waarbinnen verschillende regionale toplocaties
aangewezen kunnen worden als belangrijke
aanjagers van de ontwikkelingen, waaronder ook
de haven van Rotterdam. Zoetemeyer: ‘De haven
van Rotterdam is een belangrijke toplocatie in de
Biobased Delta als een van ‘s werelds grootste
en meest geïntegreerde chemische complexen’.
Met de aanwezigheid van vier biobrandstofproducenten en de snelgroeiende overslag van
houtpellets en houtpulp is de biobased economy
al nadrukkelijk aanwezig in de haven. Verdere
ontwikkelingen, zoals uitgelijnd in de Havenvisie
2030, kunnen een plek krijgen op de Bioport op
de Tweede Maasvlakte. Hier is 80 hectare gereserveerd voor een biobased chemisch cluster waar
co-siting en synergie centraal staan. De haven zet
ook sterk in op kennisontwikkeling: het Isobutanol
Platform Rotterdam (IBPR), een consortium van
bedrijven en kennisinstellingen, onderzoekt de
businesscase van de productie van isobutanol
(een bouwsteen voor de chemische omzetting
van biomassa (suikerpulp, houtachtig materiaal)
naar plastic, rubber en (vliegtuig-) brandstoffen).
De aanwezigheid van de Erasmus Universiteit en
de nabijheid van de universiteiten van Delft en
Leiden zorgt voor een verdere kennisontwikkeling
én commerciële toepassing.

1: Deloitte (2014) Opportunities for the fermentation-based
chemical industry. An analysis of the market potential and
competitiveness

+

+

+

Een internationaal concurrerend chemiecluster: De BioBased Delta is onderdeel van 		
het grootste chemische cluster ter wereld
(het ARRRA-gebied ofwel Antwerp Rotterdam
Rhine Ruhr Area ) dat op zoek is naar groene 		
bouwstenen voor de productie van biobased 		
chemische producten.
Een sterke grondstoffenpositie: bedrijven in de
Biobased Delta kunnen profiteren van de 		
beschikbaarheid van lokale kostenconcurrerende suikerbieten en de verbinding 		
met internationale grondstofmarkten door 		
de nabijheid van de wereldhavens Rotterdam 		
en Antwerpen.
Een succesvolle Triple Helixstructuur, waarin 		
industrie, kennisinstituten en overheden nauw
samenwerken om ontwikkelingen te versnellen
en te ondersteunen.
Een innovatie-ecosysteem dat voorziet in 		
directe toegang tot kennis en wetenschap.
De universiteiten van Delft, Gent, Wageningen 		
en Eindhoven liggen in (de directe omgeving 		
van) de Biobased Delta, en de hogescholen 		
Avans en Zeeland University of Applied 		
Sciences leveren steeds meer jong talent af.

Ter onderbouwing van deze pilaren heeft Deloitte
in het onderzoek de methode gehanteerd die het
tevens toepast op locatieadviezen voor diverse
multinationals die op zoek zijn naar bedrijfsvestigingslocaties.

Mondiaal scoren Noordwest-Europa en de
Verenigde Staten het hoogst, binnen NoordwestEuropa zijn de verschillen kleiner. Nederland scoort
overall echter duidelijk hoger dan andere Europese
landen. De hoge score wordt verklaard door onder
meer een stabiel ondernemingsklimaat, een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en de hoge
kwaliteit van de infrastructuur (mede vanwege
de Rotterdamse haven).
Op regionaal niveau is een vergelijking gemaakt
op het gebied van innovatie en educatie. Hoewel
de hele ARRRA wordt gekenmerkt door een
bovengemiddelde chemische en biotechnologische kennisbasis, is de Biobased Delta
daarvoor het best gepositioneerd.

Zoetemeyer: ‘Het innovatie-ecosysteem onderscheidt de Biobased Delta van de andere regio’s,
omdat nergens anders agro en chemie op deze
schaal, breedte en diepte bij elkaar komen in een
straal van 60 kilometer.’
Sederel: ‘De Biobased Delta werkt intensief samen
met andere regio’s om ontwikkelingen aan te jagen
en kennis uit te wisselen. De samenwerking tussen
technologisch geavanceerde agrarische bedrijven,
grote chemische bedrijven, agrofood bedrijven,
een veelheid aan middelgrote innovatieve bedrijven
en kennis- en onderwijsinstituten, maakt dat de
Biobased Delta zich optimaal kan positioneren
de komende vijf jaar. Deze jaren zullen cruciaal
blijken, want dan zullen de spreekwoordelijke
speelkaarten geschud worden.’ <

The Biobased Delta

Wat is Biobased Delta?
Onder de vlag van de organisatie Biobased
Delta werken ondernemers, kennisinstellingen
en overheden uit Zuidwest-Nederland aan
de biobased economy. De regio ZuidwestNederland is koploper in deze nieuwe economie. Er is hier een grote agro-, tuinbouw- en
chemiesector en de geografische ligging op de
as Antwerpen-Rotterdam is gunstig.

Under the flag of the organization Biobased Delta, entrepreneurs, research institutes and governments from the
southwest region of The Netherlands are working towards a bio-based economy. Biobased Delta recently launched
Deloitte’s report: ‘The Biobased Delta - Where agro meets chemistry”.
The transition to a bio-based economy is driven by environmentally conscious consumers who inspire multinationals such as Coca-Cola and Ikea to, for example, offer their products in bio-based packaging or plastics. The
demand for materials to make biomass-based products therefore has the potential to grow exponentially. Deloitte
remarks: “Biobased Delta offers a unique business climate for companies in the bio-based economy,” creating
added value and employment for the region and at the same time reducing the region’s carbon footprint.

Wilhelminakade 1 – 3072 AP Rotterdam / t: +31 (0)88 288 28 88 / www.deloitte.com
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1

Onder nieuwe ondernemers speelt crowdfunder Zencap, die werkt met institutionele partijen, een prominente
rol. Dankzij internationale uitbreidingen heeft de organisatie nu gemiddeld 1 miljoen euro aan wekelijkse
instroom. ‘We zijn snel, zakelijk en zeer concurrerend,’ zegt Nederlands directeur Jeroen Broekema. Zencap
verstrekt kredieten van 10.000 tot 250.000 euro aan mkb’ers en retailers die minimaal twee jaar bestaan en
100.000 euro aan jaaromzet hebben. De vroegere bankier bezoekt Rotterdam met regelmaat. ’Hier excelleert
de nieuwe economie volop en spelen pionierende mkb’ers een belangrijke rol. Rotterdammers weten als geen
ander hoe snel je zakelijk business moet drijven. Precies als Zencap; binnen 48 uur nemen wij een kredietbeslissing.’ In de Maasstad geniet Broekema volop van de architectonisch aanzichten en de inspirerende
haveneconomie, getuige zijn favoriete plekken.

de favo1o
spots van
Jeroen Broekema
Directeur Zencap

4
2

1
Erasmusbrug
‘Ook al is het standaard; de brug blijft het gezicht van Rotterdam:
nieuw, mooi, indrukwekkend en nuttig. Precies zoals Rotterdam.
Elke keer als ik over deze brug rijd, denk ik even: in Nederland
hebben we ons eigen bruisende New York. Dat is Rotterdam
voor mij als midden-Nederlandse provinciaal: groots en
indrukwekkend.’

2

3

4

Havengebied
‘Twee keer ben ik door het havengebied gevaren
en ik was direct onder de indruk van de immense
economische activiteiten. De haven staat alleen al
borg voor 180.000 banen in logistiek en industrie
en draagt zorgt voor nog meer werkgelegenheid.
Naar schatting gaat het hierbij om ongeveer
1% van het Bruto Nationaal Product, zo becijferde
de Erasmus Universiteit. Jaarlijks zijn in de haven
zeker 2000 vacatures. Hier wordt dus het geld
verdiend in Nederland!’

Kubuswoningen
De Kubuswoningen van de Nederlandse
architect Piet Blom zijn misschien wat sleets
geraakt maar blijven voor mij bijzonder. De
huizen staan op kolommen, zodat de ruimte
eronder, naar idee van de stedenbouwkundige
en wereldberoemde architect Le Corbusier,
openbaar is. We rijden en lopen er onderdoor.
Het blijft bijzonder omdat je toch iedere keer
weer denkt: hoe werkt dit precies en woont
dat nu echt lekker?’

Euromast
‘Voor mij Rotterdamse nostalgie. Mijn grootvader
nam mij als klein kind al hier mee naar toe en
legde de symbolische waarde ervan uit. Kijk naar
Europa vanaf een hoger niveau en niet alleen naar
je eigen land, vertelde hij. Later ben ik er nog twee
keer terug geweest, het gebouw blijft een hoog
ding met een geweldig uitzicht.’

tekst: Ellen Lengkeek fotografie: Shutterstock, Cristina Muraca, Nattanan, Ivonne Wierink

Aangeboden door Van Lanschot: Westersingel 74 – 3015 LB Rotterdam / t: +31 (0)10 440 20 20 / www.vanlanschot.nl
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Rotterdam maakt het, we schreven er al eerder over in INN010. De stad
zit in een flow die niet te stuiten lijkt. Must-see-city op de lijstjes van
toonaangevende media. Springplank voor innovatieve bedrijven die
zich aangetrokken voelen tot de energie en de kansen die ze hier krijgen.
En facilitator van start-ups, investeerders en beleggers om hier mogelijk
te maken wat elders niet kan.
tekst: Karen Auer fotografie: archief Enviu

Ondernemen in
de nieuwe economie:
de makers
‘De mate waarin een stad in staat is om
het ontstaan van effectieve communities te
faciliteren, bepaalt het succes van de stad’

Economy of the crowd
Rotterdam biedt een hoogwaardig vestigingsmilieu
met gerenommeerde kennisinstellingen, bedrijven
en uiteraard de haven. Bovendien is er ruimte voor
de sprong naar de nieuwe economie; kleinschalige,
lokaal georganiseerde netwerken van producenten
en consumenten wier (technologische) innovaties
bestaande economische sectoren omgooien en
nieuwe sectoren mogelijk maken. Rotterdam
is niet voor niets de verkozen broedplaats van
bedrijven als The Archimedes, Spark design,
Daan Roosegaarde en Joep van Lieshout. In dit
illustere rijtje hoort beslist het bedrijf Enviu thuis.
Het Rotterdamse Enviu - een samentrekking van
‘the Environment and You’ - werkt volgens het
principe van ‘economy of the crowd’; een inclusieve

economie, met plaats voor iedereen, waarin waarde
wordt gecreëerd voor mens en natuur. Oprichter en
eigenaar Stef van Dongen wil de economie cyclisch
maken en als bedrijf delen, leren en experimenteren.
In zijn visie heeft de wereld dringend behoefte aan
nieuwe modellen voor productie, distributie, educatie
en de manier waarop we zakendoen. ‘Sterker nog’,
zegt hij, ‘dit is bittere noodzaak. We móéten
winstgevende oplossingen bedenkingen voor de
grootschalige armoede en de milieuproblemen,
want het gaat leiden tot conflicten. Het gaat om
niets minder dan het overleven van de mensheid’.

Van issue, naar idee, naar bv
Enviu start impactgedreven bedrijven die zich
richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven >
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en leefomgeving van zoveel mogelijk mensen
door financiële inclusie, micro-ondernemerschap
en technologie. ‘Van issue, naar idee, naar bv’, vat
Van Dongen samen. Cocreatie en businessdevelopment zijn de kernactiviteiten. ‘Wij geloven in
cocreatie en crowdsourcing. De uitdagingen waar
we voor staan in de wereld zijn zo groot dat je
die niet alleen kunt oplossen. De afgelopen jaren
betrokken we wereldwijd circa dertigduizend ondernemers, creatieven en innovators bij ons werk.
We organiseren regelmatig een ‘Challenge’ om
innovaties en businessconcepten te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld: ontwerp een huis van tienduizend
dollar voor de sloppenwijken. Daar hebben drieduizend architecten aan meegedaan’.
De andere kernactiviteit van Enviu draait om het
verder brengen van het businessconcept en dat
klaarmaken voor de markt. ‘Een concept kan uit
een van onze challenges komen of direct worden
aangedragen door een ondernemer. Bij de beste
concepten stappen we in als businesspartner - en
delen we in het risico - om vervolgens samen met
de ondernemer het bedrijf klaar te maken voor
investering’.

creatieve industrie

het brengt leven in de brouwerij.’ Wordt Rotterdam
dé Maakstad? ‘Positief is dat je hier makkelijk
toegang krijgt tot beslissers. Maar vaak denken we
te klein en zijn we bang om op ons bek te gaan.’
Hij wil een omgeving creëren waarin je kunt
‘piloten’. Waar je leert en ontwikkelt door te doen.
‘Ook zou ik als stad veel meer werken met het
begrip ‘affordable loss’. Dat stelt teams in staat
om risico’s te nemen. Bijvoorbeeld: tienduizend
mensen uit de werkloosheid halen levert miljoenen op. We zijn momenteel in gesprek met
verschillende partijen in de stad om te bekijken
of dit kan. We willen verschillende microondernemerschapformules in de markt zetten.’
Denk aan het thuis kweken van paddenstoelen,
het ophalen van organisch afval voor het maken en

verkopen van compost, het 3D-printen van onderdelen en de verkoop of distributie van producten.
‘Allemaal zaken die ondernemende mensen die uit
een uitkering willen, gemakkelijk kunnen oppakken. De hele administratieve, marketing- en organisatiekant wordt de micro-ondernemer dan uit
handen genomen. We brengen onze ervaringen uit
India en Afrika naar Rotterdam en bouwen op het
talent van het individu en de verschillende culturen
die de stad kent. In zo’n geval zijn er natuurlijk
veel beren op de weg en duizend redenen om iets
niet te doen. Vanuit de ‘affordable loss’-gedachte
stel je dan de vraag: wat is voor ons een acceptabel
verlies in het geval dat het niet werkt en ga je het
dan ontwikkelen door te dóén.’ De oprichter van
Enviu is ervan overtuigd dat netwerken van en

>> Het neerzetten van ambitieuze
doelstellingen is goed voor een stad.
Het dwingt tot samenwerking <<

The power of dance
Van Dongen is veel op reis. Binnenkort vertrekt
hij met Mark Rutte en minister Ploumen naar
India. Vooral in metropolen als Bangalore en New
Delhi voelt hij zich als een vis in het water: ‘Dat
is het leven in your face’. Toch komt de geboren
en getogen Rotterdammer graag weer thuis en op
het kantoor in de Pannekoekstraat: ‘Rotterdam is
een wereldstad, vooral door de ontwikkelingen in
de afgelopen tien jaar. Of zeg maar een werelddorp, vanuit India’s perspectief’. Het bedrijf brak
internationaal door met een duurzame energieopwekkende dansvloer, nu door het bedrijf Energy
Floors verkocht en verhuurd in meer dan zeventig
landen. En samen met de Rotterdam Internet
Valley lanceerde Enviu de Smart Rotterdam Challenge die in het teken stond van het verbeteren
van de leefbaarheid van steden door middel van
het Internet of Things.

Over Rotterdam
Hoewel Van Dongen Nederland zo’n beetje het
mooiste land vindt om in te leven, is hij niet echt
te spreken over het ondernemersklimaat. ‘Ik mis
de radicale ideeën en ambitie in Nederland. Het
neerzetten van ambitieuze doelstellingen is goed
voor een stad. Het dwingt tot samenwerking,
mensen moeten uit hun comfortzone komen en

Radicale vernieuwer
In zijn 11-jarige bestaan heeft Enviu ook
internationaal de vleugels uitgeslagen. Het heeft
projecten in India, Ghana en een tiental andere
landen. Bijvoorbeeld de spraakmakende start-up
Three Wheels United waarmee straatarme Indiase
tuktukbestuurders tegen een acceptabele rente een
lening kunnen afsluiten om een eigen, nieuwe en
milieuvriendelijke tuktuk aan te schaffen. Van
Dongen: ‘Dit is wat we inclusief noemen: zowel de
bestuurders, hun klanten en hun omgeving worden
er beter van’. De start-up Janta Meals dat gezonde
en betaalbare maaltijden verzorgt voor bewoners
van de sloppenwijken, won dit jaar de prestigieuze
Sankalp Award. In Ghana timmert Enviu aan de weg
met een micropensioenfonds om de bittere armoede
onder miljoenen ouderen aan te pakken. ‘Alles wat
wij doen is erop gericht om bestaande, vastgeroeste
en niet functionele systemen te doorbreken’, aldus
Van Dongen die dit jaar werd gelauwerd met de
‘Radicale vernieuwers oeuvreprijs’. De prijs wordt
uitgereikt aan mensen en organisaties die hun
ideeën over sociale en duurzame vernieuwing in
de praktijk brengen, vaak tegen de stroom in.

binnen steden de toekomst zijn, in plaats van
landelijk bestuur. Resultaatgerichte netwerken
waar het talent, de expertise, de denkkracht en
het innovatief vermogen van de individuele
burgers ten volle worden benut om de oplossing
van belangrijke vraagstukken aan te passen aan
de stad. Hij pleit voor een infrastructuur waar
on- en offline communities tot bloei kunnen
komen. ‘De mate waarin een stad in staat is
om het ontstaan van effectieve communities te
faciliteren, bepaalt het succes van de stad’. De
gedreven visionair besluit: ‘Zie de stad als een
app-store. Een platform voor burgers die hun
eigen apps ontwikkelen met een toegevoegde
waarde voor de stad’. <
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Samenwerken met Enviu: www.enviu.org
Voor vermogende families, overheden, NGO’s en bedrijven
Partijen die een grootschalig sociaal of milieuprobleem willen aanpakken op een innovatieve of
ondernemende manier, vinden in Enviu een gedreven implementatiepartner. Ook kunnen deze partijen
aanhaken bij de bestaande initiatieven waar Enviu aan werkt.
Voor impactgedreven ondernemers
Enviu is altijd op zoek naar ondernemers met een repliceerbare oplossing gericht op het verbeteren van
de levenskwaliteit en leefomgeving van grote groepen gemarginaliseerde mensen, bij voorkeur gericht
op Nederland, India of Afrika. Enviu richt zich op initiatieven die zich in de idee- of start-upfase bevinden
en waar Enviu als businesspartner van de ondernemer van toegevoegde waarde kan zijn.
Investeerders en filantropen
Enviu biedt financieringsmogelijkheden van projecten, programma’s en bedrijven met een sociale,
ecologische en financiële return. Enviu werkt met diverse financiële instrumenten als grants, leningen
en equity.

Entrepreneurship in the new economy: the creators
Rotterdam-based Enviu works on the principle of the ‘crowd economy’: an inclusive economy in which value is created
for both humans and the natural world. Founder and owner Stef van Dongen wants to develop a circular economy in
which his business can share, learn and experiment. In his view, the world desperately needs new models of production,
distribution, education and of the way we do business. “This is, in fact, a necessity,” he says. “We need to come up with
profitable solutions for large scale poverty and environmental problems; otherwise, those will lead to conflicts. It’s about
nothing less than the survival of humanity.”
Enviu starts impact-driven companies focussed on improving the quality of lives and living environments of as many
people as possible, through financial inclusion, micro entrepreneurship and technology. Co-creation and business
development are Enviu’s core activities. “We believe in co-creation and crowdsourcing. The challenges we face in the
world are so great (of large?) you can’t solve them alone. In the last few years we’ve involved about 30 000 entrepreneurs
and innovators worldwide in our work. We regularly organize a ‘challenge’ to develop innovations and business concepts.
For example: ‘design a house for the slums that costs $10 000’. Three thousand architects participated.”
Enviu had its international breakthrough with a renewable-energy-generating dance floor, now sold and leased in more
than seventy countries through the company Energy Floors. And, together with Rotterdam Internet Valley, Enviu launched
the Smart Rotterdam Challenge, which was dedicated to improving the quality of life in cities through the Internet of
Things. In its 11-year existence, Enviu has also spread its wings internationally, to India, Ghana, and it does projects in
a dozen other countries.
Van Dongen, who was awarded this year’s ‘Radical Innovator’ prize, is convinced that the future lies not in leadership
on a federal level, but in networks within cities: results-oriented networks where the talent, expertise, intelligence and
innovative abilities of individual citizens can be used to their full potential to help modify important issues.
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Elektronische neuzen
Elektronische neuzen zijn compacte instrumenten met speciale sensoren die gasmengsels
kunnen waarnemen. De gevoelige metertjes in
het apparaat zijn in staat om de waargenomen
gasmengsels om te zetten in signalen. De
gegevens worden naar de meldkamer van de
milieudienst gestuurd. Mariëlle van Dijk van
het Havenbedrijf Rotterdam: ‘De gegevens uit
77 sensoren kunnen worden geanalyseerd én
vergeleken met de informatie in een uitgebreide
databank, daarin staan ook de gassen en
mengsels verantwoordelijk voor geur. Het gaat
om een enorme hoeveelheid data. Bij dit soort
nieuwe toepassingen lopen we tegen belangrijke
vragen aan. Hoe ga je met die gegevens om?
Vanuit welke doelgroep denk je? Wanneer zijn
mensen ermee gediend om informatie te ontvangen? Geur is iets subjectiefs. Het gaat ook
om meningen en gevoel. Kortom: er ligt een
complexe wereld van psychologie en beleving
achter de data. Daar zijn we als Havenbedrijf
volop mee bezig en daar valt nog een wereld
te winnen.’

De nieuwe Rotterdamse makers

Studenten
klaarstomen voor
de revolutie in
de maakindustrie
tekst: Madelon Stoele

fotografie: archief RDM Rotterdam/Mark Nolte

De maakindustrie vormt een belangrijke pijler van
de toekomstige economie van Nederland en in het
bijzonder van die van Rotterdam. Er ontstaan steeds
meer kansen door nieuwe, digitaal gestuurde, productietechnieken. Rob van der Willigen, projectleider CoP
Making: ‘CoP Making bevordert de transitie van de
klassieke maakindustrie naar een SMART industrie.
Het uitgangspunt? Iedereen is een maker.’
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CoP Making is een Community of Practise van
RDM Centre Of Expertise en houdt zich bezig
met internet of things, big data, sensorisering
en robotisering. Van der Willigen, Hogeschooldocent en gepromoveerd onderzoeker, is een van
de twee regisseurs van de community. Hij vertelt:
‘Wij ontwikkelen FieldLabs. Dat zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen

doelgericht de SMART-industrieoplossingen
kunnen ontwikkelen, testen en implementeren.
Voor het komende collegejaar worden er op de
campus van RDM Rotterdam vier FieldLabs ingericht: Internet of Things Lab; 3D-printing Lab;
Robotica Lab en een Drone Lab in samenwerking
met RDM MakerSpace, Kenniscentrum Drones
en Kenniscentrum Creating 010.’ In het FieldLab
voor internet of things wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met sensoren, open data en de
nieuwste technologieën. ‘Alles in dit lab heeft te
maken met een interface, dus dat wat je gebruikt
om te communiceren met de digitale wereld.
Met de aanwezige hightechapparatuur zoals
laser-snijders, 3D-printers en een vinylsnijder
is snel een prototype of maquette gemaakt.
De apparatuur is voor iedereen toegankelijk.’

Internet of things
Digitaal communiceren gebeurt steeds meer
met en tussen dingen zoals machines, objecten,
producten, apparaten en systemen. Dat heet
Internet of Things. De dingen worden door
elektronica slim gemaakt, onder meer door sensoren. Waardevolle informatie, bijvoorbeeld over
de omgeving om ons heen, wordt door (cyber)
zintuigen verzameld. Via draadloze connectie
en het internet wordt informatie uitgewisseld.
Machines en producten zijn zo op afstand,
bijvoorbeeld via een smartphone, te bedienen.

Data curation
Van der Willigen: ‘Het fundament onder CoP
Making is data curation, dat houdt in dat je data
kunt binnenhalen, beheersen en vervolgens

op een begrijpelijke manier kunt delen op
verschillende niveaus. Data curation zal steeds
belangrijker worden. Een voorbeeld: neem de
windsnelheden op aarde. We zijn inmiddels
zover dat het binnenhalen van die data geen
probleem meer vormt. Als je die data vier jaar
geleden had moeten visualiseren, dan had je
echt state-of-the-artingenieurs nodig. Maar nu,
met de beschikbare technologie en software is
het relatief eenvoudig om data visueel in een
plaatje weer te geven.’

Agile approach
Agile wordt door Van der Willigen in één adem
genoemd met CoP Making. ‘Door agile methodiek bepaal je binnen een groep mensen snel
welke positie je hebt en zo werk je samen aan >
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een prototype. Het prototype bepaalt, niet het
probleem.’ Agile is gestoeld op hoe mensen
het snelst inzicht verwerven: namelijk door
samen te doen. Als doelstellingen door nieuwe
inzichten of veranderende omstandigheden
bijgesteld worden, dan kan je al doende in de
koerswijziging meegaan. Agile werken eist betrokkenheid van alle belanghebbenden; kleine
projectteams die onder meer snel het pakket
van eisen te weten komen, dit snel visueel
maken en snel veranderingen in het ontwerp
aanbrengen.

Making Smart Stuff
Dus dat alles leren jullie aan de studenten?
‘Ja, onze eerste taak is om studenten bewust
te maken van waar de wereld over vijf jaar
staat. Wat er dan mogelijk is. Als ik sommige
beschikbare technieken laat zien, vallen
studenten van hun stoel. Is het echt zo
simpel? Daarmee win je al zo veel. Zij krijgen

creatieve industrie

Een zwerm zoemende muggen. Een bijenzwerm boven de akkers. En een spreeuwen-

een andere mindset en kijken anders de
wereld in. We ontwikkelen nu het keuzevak
‘Making Smart Stuff’, om studenten kennis
te laten maken met internet of things en data
curation.’ Hij vertelt dat ze ook met voorbeeldprojecten aan de slag gaan, zoals de
elektronische neuzen van het Havenbedrijf
Rotterdam (zie kader op pagina 35), om te
ervaren waar de studenten tegenaan lopen.
Via de agile methodiek beantwoorden zij
vragen als: hoe kun je die data visualiseren?
Wat kun je delen met het publiek? Van der
Willigen: ‘Wij maken gebruik van een MultiPurpose Problem Solving Platform. Dat is
software om alles met elkaar te verbinden;
taalkundig ingestoken, dus heel toegankelijk.
In een volgende fase willen we de studenten
prototypes laten ontwikkelen waarvan het
bedrijfsleven zegt: hé, dat is interessant. En
uiteindelijk willen we uit de agile projecten
start-ups laten ontstaan.’ <

zwerm die zich transformeert tot een soort super-organisme. Zo’n synchroon
zwenkende zwerm biedt een spectaculair schouwspel. Zwarte puntenwolken die
in een fractie van een seconde naar links of rechts schieten. Onvoorstelbaar dat ze
elkaar niet raken. Heel binnenkort komt er een moderne variant van zo’n zwerm:
de zwerm microrobots. Chris Verhoeven, hoofddocent van de Technische Universiteit
Delft: ‘In 2030 zijn die robots gewoon om ons heen, zoals dieren.’
tekst: Madelon Stoele

>> Nieuw in deze tijd is dat techniek geen
belemmering vormt. Echt nieuw is het om
het project te laten dragen door studenten
in co-creatie met het bedrijfsleven <<

RDM-CoP Making
The manufacturing industry is one of the mainstays of the future economy of The Netherlands, and
particularly of that of Rotterdam. New, digitally-controlled production techniques have created more and
more opportunities. CoP Making is a Community of Practise at the RDM Centre of Expertise engaging in the
exchange of information on the internet of things, big data, sensorization and robotization. “We’re advancing
the transition from the traditional manufacturing industry to a smart industry,” says Rob van der Willigen,

Communities of Practice
RDM Centre Of Expertise brengt publieke en
private partijen bij elkaar in netwerken zoals
Communities of Practice (CoP’s). In deze communities wisselen ondernemers, lectoren, docenten
en studenten kennis uit en vertalen deze kennis
gezamenlijk in nieuwe onderwerpen voor praktijkonderzoek en verbetervoorstellen voor
het beroepsonderwijs. De CoP’s zetten vooral in
op cross-overprojecten. Er zijn zeven CoP’s actief:

project leader of CoP Making. “The premise? Everyone is a creator.” CoP Making is developing FieldLabs,
in which companies and research institutions can develop, test and implement smart industry solutions.
This year, RDM Rotterdam will have four FieldLabs: the Internet of Things Lab; a 3D-printing lab; a robotics
lab and a drone lab. The Internet of Things Lab, for example, experiments with sensors, open data and the
newest technologies. “CoP Making’s core is curating data: collecting, controlling and sharing data on different
levels,” says van der Willingen. Technology is no longer an obstruction, and in CoP’s next phase, he wants
students to co-create projects with businesses, such as developing electronic noses for Rotterdam Harbour,
for the detection of gas mixtures.

Heijplaatstraat 23 - 3089 JB Rotterdam / t: +31 (0)10 794 92 92 / www.rdmcoe.nl

CoP Maritiem & Offshore innovation
CoP Logistiek
CoP Energie en Procestechnologie
CoP Future Mobility
CoP Making
CoP Duurzaam Bouwen
CoP Drijvend Bouwen

fotografie: Archief Advice

Kijk, een
zwerm
microrobots!
Zwermen heb je in allerlei varianten. Van groot naar klein,
in de zee of de lucht en van totaal onschuldig naar alles
vernietigend. Het groepsgedrag van de zwerm inspireert de
technologie. Individueel zijn dieren niet zo bijzonder, maar
in een kolonie vertonen ze behoorlijk ingenieuze gedragingen.
Zwermintelligentie is een vorm van kunstmatige intelligentie,
gebaseerd op collectief gedrag van gedecentraliseerde
zelforganiserende systemen. Zwermtechnologie is sterk
in ontwikkeling.

Zwermrobots
Verhoeven, thematrekker binnen het Robotics Institute van
de TU Delft: ‘Zwermrobots zijn microrobots, uitgerust met
een baken en sensoren, die net als insecten in een zwerm
functioneren. De zwerm kan meer dan alle afzonderlijke

robotjes bij elkaar, vaak ook meer dan één grote robot. Ze
worden geprogrammeerd om samen te werken, zodat ze
gezamenlijk een missie kunnen uitvoeren door onderlinge
afstemming. De zwerm zelf is niet slim, de robots reageren op
elkaar. Een zwermrobot weet alleen: ik wil bij de anderen
blijven. En of het er nou tien of duizend zijn, het principe blijft
hetzelfde. De mogelijkheden zijn eindeloos; van het traceren
van olie onder water tot het controleren van rijpheid van fruit.’

Veiligheid en autonomie
Stel: je bent op je werk en er komt een brandmelder binnenvliegen. Of: je staat in de file en er vliegen verkeersmonitoren
langs. Het zijn aansprekende voorbeelden. Maar hoe ver zijn
de ontwikkelingen nu echt? Verhoeven: ‘Ten eerste zijn we
bezig met het bouwen van de zwermrobot. Ten tweede werken >
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De kraamkamer van prijswinnende innovaties

we aan computersimulaties waarin we grote
zwermen gebruiken. Een van de toepassingen
is dat we de zwerm kettingen van boorplatforms laten inspecteren. Dat roept een aantal
vragen op. Hoe overleeft een zwermrobot
autonoom en hoe voedt hij zich? In onze
gecontroleerde Cyber Zoo kan een zwerm wel
overleven, maar is er bijvoorbeeld geen wind.
En als de batterij op is, dan houdt de zwerm
dus op. We kijken naar mogelijkheden waarbij
de robots zelf gaan opladen, denk aan een
soort nestje. Een volgende stap zou zijn om de
testomgeving naar een grotere fysieke testplek
over te brengen. RDM Rotterdam heeft daarvoor alles in huis. Pas als alles een coherent
beeld geeft, hebben we een prototype dat we
zwermrobot kunnen noemen.’

Groot marktpotentieel
‘We willen natuurlijk ook gaan zwermen in de
Rotterdamse haven’, vervolgt Verhoeven. ‘Hoe

is het gesteld met het slib, hoe staat het met
de vervuiling? De robots moeten echter wel
dekking zoeken als er een schip aankomt,
anders gaan ze kapot. Daarom moeten we ze
‘bang’ maken. Dat betekent programmeren en
ze de juiste technische faciliteiten geven.
Kortom: zwermtechnologie is een grote
missie, ter grootte van een ‘Man op de
maan’-project. Een missie waarvoor veel
lichten op groen moeten staan en alle niveaus
samenkomen en samenwerken, van mbo tot
PhD, de industrie, et cetera. De coördinatie
ligt bij het Robotics Institute.’
Volgens Verhoeven bestaat er een enorme
markt voor zwermrobots. ‘Er liggen veel
kansen en groeimogelijkheden. Denk alleen al
aan oceaanverkenning. Er zal een hele nieuwe
bedrijfstak opkomen. Nu al ontstaan er
start-ups in die richting. En het eerste bedrijf
dat de zwermtechnologie in de markt gaat

Productinnovatie door integratie
van design en technologie
tekst: Sonja van Grinsven

Van bakfietsen en vliegende auto’s tot 3D-printers
en medische apparatuur: het wordt aan de oevers van
de Maas ontwikkeld door Spark design & innovation.
Een hotspot van de creatieve industrie aan de

zetten, zal veel winst maken. Als het principe
in de Rotterdamse haven werkt, dan wil
Shanghai het ook. Hopelijk wordt het een
Nederlands bedrijf. De technologie hangt in de
lucht, dus we moeten snel zijn. Het is typisch
iets wat kleine bedrijven in ons kleine land
zouden kunnen. Zwermrobots zijn namelijk
relatief goedkoop om te produceren. Ja, dit is
echt hét moment om een zwermrobotindustrie
te beginnen.’ <

Opening Aqualab
‘Op 23 april 2015 vond bij RDM Centre of Expertise
de opening plaats van het Aqualab. Hogeschooldocent elektrotechniek John Roeloffs: ‘Het lab
bevindt zich in het Innovation Dock op de campus
en bestaat onder meer uit een groot bassin met een
golfgenerator. We zijn erg trots op het Aqualab.
Het biedt veel mogelijkheden voor onderzoek door
studenten. Het lab wordt gebruikt door technische
opleidingen van Hogeschool Rotterdam, zoals
Civiele Techniek, Scheepsbouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek, maar kan ook
gehuurd worden door andere kennisinstellingen en
bedrijven. De TU Delft vestigt zich er binnenkort
met een Roboticalab en zal Aqualab gaan gebruiken
om zwermen onderwaterrobots te testen. Er wordt
volop samengewerkt tussen de studenten.’

Heijplaatstraat 23 - 3089 JB Rotterdam / t: +31 (0)10 794 92 92 / www.rdmcoe.nl

fotografie: Rotterdams Collectief in opdracht van Stadshavens

Waarom is de combinatie van technologie
en design zo belangrijk?
‘We hebben gemerkt dat een succesvolle innovatie bijna altijd een
technologische vernieuwing bevat, die vertaald is naar een geloofwaardig
voordeel voor de gebruiker. De winst zit daar waar haalbaarheid (technologie)
en wenselijkheid (design) elkaar vinden. Het is gewoon niet zinvol om iets
prachtigs te tekenen en dan maar te zien of het eigenlijk wel werkt en of
het te wel produceren is. Of – andersom - veel geld te stoppen in een
technologische ontwikkeling, zonder er een beeld van te hebben of het
een bruikbaar en geloofwaardig product oplevert.

Lekhaven in Rotterdam. We vragen Michel van Schie,
operations manager van Spark, naar het geheim van
succesvolle productinnovatie. ‘Wij geloven in True
Innovation: de integrale combinatie van design en
technologie.’

Met een van de meest ervaren vaatchirurgen van het land werken we aan de
ontwikkeling van een nieuw medisch instrument. Daarmee kan tijdens een
operatie aanzienlijk sneller en beter worden gehecht. Typisch een combinatie
van technologische oplossingen, slimme gebruiksconcepten en een
overtuigend design.’

Waarom werken jullie graag in de sectoren
Health en Industry?
‘Producten in deze sectoren worden gekocht omdat ze wezenlijke voordelen
bieden boven andere oplossingen. Als wij met onze creativiteit en kennis
de juiste innovaties weten te vinden en te realiseren, dan creëert dat
enorme marktkansen. Zo ontwikkelden we samen met onze opdrachtgever
Honeywell een reeks producten voor de olie- en gasindustrie. Dat zijn
producten die aan buitengewoon scherpe eisen moeten voldoen wat betreft
veiligheid, internationale normen en kostprijs. Typisch producten waar je
met kennis van materialen en productietechnieken veel kunt bereiken op
het gebied van gebruiksgemak, design en branding.’

En waar word je heel erg blij van?
‘Ik vind het erg mooi als we samen met onze klant kunnen werken aan het
realiseren van een ambitieuze visie. Elkaar inspireren om een innovatief
product te maken dat het visitekaartje wordt van het bedrijf.’ <

Benjamin Franklinstraat 515, 3029 AC Rotterdam / t: +31 (0) 10 244 57 77 / www.sparkdesign.nl
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De complexiteit waarin het bedrijf van directeur
Hans van Driel zich begeeft, omvat een forse
uitdaging. Een paar cijfers. Voor een luchthaven
monitort het tienduizenden mensen die dagelijks
gebruikmaken van honderden doorgangen. Shell
kreeg een nieuw toegangsbeheerssysteem met
duizenden passen voor de medewerkers in Pernis,
Moerdijk en Europoort. Voor ProRail bewaakt het
30.000 fietsparkeerplekken bij treinstations van
grote steden als Rotterdam, Groningen en Utrecht.
Hans van Driel: ‘Wie zich als bezoeker meldt bij
een intercom van een bedrijf in ons land om een
deur of slagboom te openen, heeft grote kans dat
hij of zij door een medewerker van Nsecure te
woord wordt gestaan. Vanuit de observatieruimte
in Barendrecht oefenen wij via het glasvezelnetwerk de toegangscontrole uit. Toen ik een klant
bezocht in ‘s-Hertogenbosch en mij via de intercom
meldde, vergat ik zelfs even dat ik met mijn eigen
medewerker sprak.’

Samen de versnelling maken naar een nieuwe economie

Nsecure; 20 jaar
safety en security
In Nederland weten honderdduizenden mensen zich veilig dankzij één bedrijf. Veilig
tijdens het werk in de risicovolle petrochemische industrie, een zorginstelling of gewoon
tijdens het stallen van de fiets. En dat niet door een hermetisch afgesloten omgeving.
Nsecure kiest heel bewust voor beveiligde ruimtes waarin mensen vrij kunnen bewegen,
zonder dat het de werkzaamheden in de weg staat. Want dat werkt.

Beveiligingsincubator Nsecure denkt al 20 jaar
‘tegendraads’ in zijn sector en is wars van getreden paden. Met succes. Het bedrijf combineert
kennis, technologie, ict, data-analyse en menselijk
toezicht voor optimale beveiliging tot in detail. In
cameraobservatie, intercom- en inbraaksystemen
is Nsecure innovatieve koploper. ‘Niet angst voor
gevaar maar vrijheid van bewegen drijft ons. En
vrijheid motiveert de werknemer,’ zegt oprichter
en CEO Hans van Driel. ‘We leveren veiligheidsoplossingen zonder dat men het doorheeft.’
De inzet is steeds dezelfde, de uitvoering
extensief. Nsecure opereert namelijk in 7 marktsegmenten; industrie, banken en zorginstellingen,
transport en vervoer, utiliteits- en vrijetijdsbedrijven.
En dat betekent dat de medewerkers van het
bedrijf zich inzetten voor klanten als het wereldwijde Shell, vervoerder Prorail maar ook voor
familiepretpark De Efteling.

Nsecure bestaat nu 20 jaar. De kernactiviteit van
computergestuurde toegangscontrole is sindsdien
verder uitgebouwd met een optimale dienstverlening. Controle betekent ook pasadministratie,
personenadministratie, key cards, IT, software,
rapportagemogelijkheden, organisatie, training
en beveiligen van bedrijfsgegevens. Van Driel:
‘Nsecure ontzorgt. We nemen de klanten, vooral
bedrijven met meer dan 1000 werknemers, ook
graag operationeel en functioneel beheer uit
handen. De softwareapparatuur staat niet meer
bij de bedrijven. Wij beheren de soft- en hardware
die we inkopen en ook zelf ontwikkelen, in ons
datacentrum. Voor het hang- en sluitwerk, bekabeling en installatiewerk werken wij samen met
diverse partners. Het gewenste beveiligingsniveau
verschilt uiteraard per bedrijf. ‘ Bij Nsecure zelf
houden ze van openheid en transparantie. Behalve
de intercom wijst in het modern ingerichte bedrijf
zelf niets op de corebusiness. <

tekst: Ellen Lengkeek fotografie: Nsecure

Postbus 26, 2990 AA Barendrecht / t: +31 (0) 180 65 66 66 / www.nsecure.nl
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BikeParkControl
Niet meer zoeken. Met behulp van een matrixbord
een plekje voor je fiets vinden. Nsecure bedacht een
slimme oplossing voor het safe parkeren van fietsen
bij treinstations in Nederland zoals het gloednieuwe
CS Rotterdam.
Essent
Energieproducent en -leverancier Essent is sinds
2009 een klant van Nsecure en heeft de volledige
beveiliging van zijn kantoorpanden en productielocaties uit handen gegeven. De Raad van Bestuur
gaf aan één centraal securitymanagementsysteem
te willen waarmee alle lokale beveiligingssystemen
op de vestigingen te besturen en te monitoren zijn.
Bij het bedrijf dat actief is in kernenergie, bruinkool,
steenkool, gas, afvalverbranding en infrastructuur
voor gas en elektriciteit, werken bijna 4000 mensen.
Financiële sector
Dagenlang wachten op toestemming om als medewerker een bepaalde ruimte te mogen betreden?
Niet bij financiële dienstverlener Delta Lloyd. Dankzij
het nieuwe in samenwerking met Nsecure aangebrachte beveiligingssysteem voor toegangscontrole,
zijn veiligheid, snelheid, maximale flexibiliteit én
klantvriendelijk gegarandeerd. Nsecure biedt eveneens effectieve oplossingen voor banken en financiële
instellingen waar steeds meer behoefte ontstaat aan
volledige safety en securitydienstverlening. Hans van
Driel: ‘De dienstverlening van Nsecure sluit naadloos
aan op de eigen financiële systemen en processen
van deze instellingen. En belangrijk, we bieden ook
ondersteuning bij het aantonen dat de organisaties
in control zijn ten behoeve van toezichthoudende
instanties zoals de DNB, ECB en AFM.’ En de
medewerkers en gasten? Die merken er nauwelijks
iets van. Tot het nodig is.
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Bij innoveren denken we al snel aan vernieuwende ideeën en producten,
aan technologische innovaties. Onderbelicht, maar cruciaal om de
creativiteit en potentie van mensen aan te wakkeren, is sociaal innoveren:
maatschappelijke uitdagingen op een nieuwe manier aanpakken.

Werkgevers
vinden werknemers
weer om de hoek
tekst: Yvette van Dael

fotografie: archief Stadshavens

Ondernemers die willen innoveren, kunnen in
de Rotterdamse stadshavens hun hart ophalen.
Prototypes maken op de campus van RDM
Rotterdam. Producten doorontwikkelen en
cross-overs bedenken met andere ondernemers in Merwe-Vierhavens, hét innovation
district van Stadshavens Rotterdam. Grootschalig produceren en op- en overslag in de
Waal-Eemhaven, ofwel de continental hub.
En in de Rijn-Maashaven een podium vinden
voor slimme producten. De transitie van de
stadshavens tot innovatieve woon- en werkgebieden is bedoeld om de economische structuur van stad en haven verder te versterken.
Niet alleen technologische en fysieke ingrepen
dragen daaraan bij, maar ook sociale innovaties. Om de kansen voor het gebied optimaal

te benutten, volgt Stadshavens Rotterdam een
sociale strategie, waarvan het programma eind
vorig jaar is gestart.

Stadshavens Rotterdam Werkt
Het team achter de uitvoering van het programma is de uitdaging aangegaan om tussen
2014 en 2017 tenminste honderd mensen uit
het stadshavensgebied aan de slag te helpen bij
werkgevers in de haven. Hier wonen namelijk
veel mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, terwijl er genoeg banen zijn. Alleen:
de bedrijven in de haven weten de achterban
niet te vinden en andersom, en zij halen
hun arbeidskrachten nu uit het buitenland.
Projectleider Jacqueline Hoogland: ‘Dat willen
wij veranderen. Er zitten hier genoeg mensen

die graag willen werken, alleen niet weten hoe.
Wat wij doen is ervoor zorgen dat werknemers
en werkgevers elkaar weer vinden. Zo simpel is
het echt.’
Aan werknemers geen gebrek. In november
2014 zijn tweehonderd mensen via een intaketraject van Werk en Inkomen tot het programma
toegelaten. Het is de bedoeling dat zij na afloop
van een intensief empowermentstraject drie
maanden werkervaring opdoen en dan bij
gebleken geschiktheid doorstromen naar een
contract. ‘Ook van de werkgevers vragen we
dus commitment. We zijn opgehouden met
dikke beleidsnota’s schrijven, maar hebben
gewoon het telefoonboek gepakt om bedrijven
te vragen of ze wilden meedoen. Het sociale

hart van werkgevers is veel groter dan je denkt.
Natuurlijk moeten ze geld verdienen, maar ze
willen deze mensen best een kans geven, mits
ze gemotiveerd zijn en goed begeleid worden.
Tot mijn verbazing maakt zelfs leeftijd dan niet
uit.’ Hoogland laat voorbeelden zien. Getekende intentieverklaringen van een aantal grote
werkgevers om tussen 2014 en 2017 mensen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt een
kans te geven via een leerwerktraject of regulier
werk.

Geen belemmeringen in
het kwadraat
Versterkt empowerment de motivatie? ‘Ja’,
zegt Hoogland stellig. ‘De achterstand tot
de arbeidsmarkt heeft vaak te maken met

>> Wij ontzorgen werkgevers door ze
een goede kandidaat te bieden <<
privéomstandigheden die voor de betrokkenen
niet meer te overzien zijn. Een schuld, een
slechte woonsituatie, taalachterstand… We
gaan eerst aan de slag met het opheffen van
de belemmeringen en bieden als vervolg op
maat trainingen aan. Als ze weer maximaal in
hun eigen kracht zitten, zijn ze reuze interessant voor werkgevers. Stadshavens Rotterdam
garandeert bedrijven dat de deelnemers aan
ons programma over een basiskennis beschikken om gemotiveerd het werk in te vullen.

Bovendien lopen werkgevers geen enkel risico,
want onze begeleiding stopt niet bij de poorten
van het bedrijf. Geen belemmeringen dus, niet
voor de werknemer en niet voor de werkgever!’

Samen met partners in de stad
In maart 2015 is het eerste empowermenttraject gestart met 28 deelnemers. ‘Zeker achttien
daarvan kunnen we met gemak op korte termijn
plaatsen.’ Twee dames uit het programma
maken inmiddels onderdeel uit van het team. >
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‘Zij ondersteunen de administratie en zijn echt goud waard.
Het team bestaat daarnaast nog uit een medewerkster die
hen begeleidt, een coach en een projectleider. Meer hebben
we niet nodig, want wij werken nauw samen met partners
in de wijken. Onze coach geeft de empowermenttrainingen,
maar hebben we een taalcursus nodig of advies over de
schuldhulpverlening, dan sluiten we ons aan bij de bestaande
aanbieders. Partners zijn er zat in de stad; wij verbinden ze
graag. Dit noemen wij nou sociaal innoveren: samen mensen
op een positieve manier een kans geven. Zonder ons te richten

op handhaving en wat mensen níet willen. Vaak willen mensen
wel, maar kunnen ze hun leven niet overzien. Wij zoeken uit
waar dat aan ligt. Dat is echt geen rocket science.’ Hoogland
is zeer positief over de toekomst. ‘We verwachten ons target
zeker te halen, zelfs meer dan dat.’
Bedrijven die na het lezen van dit artikel ook iets binnen het
programma willen betekenen, worden van harte uitgenodigd
om de telefoon te pakken. Bel Stadshavens Rotterdam,
010 283 38 00 of Jacqueline Hoogland, 06 20 41 20 77. <

Streetwise: Lab op Straat
Rotterdam wil een schone, groene en
gezonde stad zijn waar duurzaamheid
bijdraagt aan een sterke economie.
De kwaliteit van de buitenruimte is
een van de randvoorwaarden
om de groene ambities te realiseren.
De start van Lab op Straat tekent
een breed gedragen samenwerking

In INN010#2 schreven we over de
kick-off van Aqua Dock, de drijvende test- en demonstratiefaciliteit in
de Dokhaven van RDM Rotterdam.
Volledig gericht op innovaties en
kennisontwikkeling in waterbouw,
drijvend bouwen, watermanagement en duurzame energie. Dat was
maart 2014. Een korte opfrisser.
Duurzaam bouwen op water is een van de prioriteiten in de herontwikkeling van Stadshavens
Rotterdam. Voor dit gebied zijn innovaties op het
terrein van water van groot belang. Aqua Dock
wordt daar dé aanjager van. De faciliteit gaat een
belangrijke rol spelen in de herinrichting van de
Rijnhaven en de andere stadshavens. Bovendien
is het de bedoeling dat de innovaties van Aqua
Dock straks ook internationaal hun weg vinden,
naar andere deltasteden die kampen met de
gevolgen van klimaatverandering en energieschaarste.

Experimenteren, innoveren
en kennisdelen
Aqua Dock bestaat uit een drijvende bouwsteiger,
voorzien van water en elektra, waaraan waterkavels

worden uitgegeven. Studenten en bedrijven
mogen er experimenteren met drijvende wegen,
kassen, waterkeringen en woon-en werkplaatsen
en doen actief aan kennisdeling. Zo hebben huurders van de waterkavels toegang tot de Community
of Practice Drijvend Bouwen van RDM Rotterdam
en tot studenten en onderzoekers van het Albeda
College en Hogeschool Rotterdam.

Testen en demonstreren
Uit de experimenten die de meest bruikbare ideeën
opleveren, volgen prototypes die vervolgens in
Aqua Dock gedemonstreerd en getest worden.
Prototypes die door de testfase heen komen, worden vervolgens als producten in de markt gezet.

Ambities gehaald
In maart 2014 markeerde het drijvende boompje
van kunstenaar Jorge Bakker de start van de bouw
van de faciliteit. In het 3e kwartaal van 2015 wordt
Aqua Dock officieel opengesteld. De drijvende

>> Innovatieve proeftuin
voor bouwen op water <<
bouwsteiger staat, de waterkavels zijn aangelegd
en verwelkomen TNO Houtdok, VPdelta, en Urban
Green als eerste huurders. Er zijn demonstratieprojecten ingericht, waaronder Drijvend Groen,
platform Houtdok, Waterlab en Jules Dock. Het
iele eerste boompje gedijt goed in brak water
en heeft inmiddels gezelschap van een tweede
prototype. En last but not least begint het
Drijvend Hotel steeds meer vorm te krijgen.
Projectmanager Jaap Peters roept innoverende
ondernemers dan ook op om zich bij deze
innovatieve golf aan te sluiten: ‘Uiteraard willen
we nog meer verhuren: potentiële klanten
kunnen zich bij mij aanmelden.’
J.peters@rotterdam.nl, 06 515 50 117. <

straatklinkers waarin het mineraal olivijn is verwerkt. Bij Lab op Straat kan hij het idee in praktijk
brengen. In de teststrook met een totale lengte
van 120 meter wordt nu al druk geëxperimenteerd, met onder meer innovatief straatmeubilair
zoals lichtgevende bankjes en akoestische prullenbakken. En met lichtmasten op zonne-energie.
In de planning staan nog een verticale geveltuin
en een kleine windturbine van Archimedes.

Pratende prullenbak

Hoe weet je nu of een groen idee ook echt
een gouden idee is? En hoe zorg je ervoor dat
anderen je straatinnovaties zien? Gemeente
Rotterdam, Stadsontwikkeling, bedacht hiervoor
Lab op Straat dat eind november 2014 in MerweVierhavens is aangelegd. In deze stadshaven aan
de noordzijde van de Nieuwe Maas heeft het
project de volle aandacht.

Daarnaast zijn er vijf speciale testvakken aangelegd, waar studenten van Hogeschool Rotterdam
verschillende typen wegdek en wegfundering
monitoren. Voldoet een product niet, dan moet
het eruit. Is de proef een succes, dan is het
mogelijk dat de gemeente het product in haar
bestekken opneemt. Projectleiders Jaap Peters
en André Houtepen: ‘Als innovaties hier
goed werken, kunnen we ze direct elders in
Rotterdam toepassen.’ Hij geeft als voorbeeld
de akoestische prullenbak.

Test- en showstraat

Meedoen = vooraan staan

In Lab op Straat werken bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten de komende
zes jaar concreet samen om straatinnovaties te
testen en te monitoren. Een voorbeeld. Een ondernemer komt met een idee: CO2 afvangen met

De test- en showstraat breidt steeds verder uit en
bedrijven zijn van harte uitgenodigd om mee te
doen. Dit jaar is er bijvoorbeeld nog ruimte voor
snelheidsremmende oplossingen. Rotterdam is
zo langzamerhand wel toe aan een alternatief voor

aan een duurzame wereldhavenstad.

Hotspot
Aqua Dock
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de verkeersdrempels. Meedoen levert een aantal
voordelen: een unieke kans om nieuwe producten
in de praktijk te toetsen, (inter)nationale exposure
én ondersteuning van Hogeschool Rotterdam
bij het testen en monitoren. Volgens Jaap Peters
staat of valt het project met de betrokkenheid van
innovatieve bedrijven. ‘Door Lab op Straat open te
stellen kunnen we nog meer energie, enthousiasme
en betrokkenheid genereren bij het bedrijfsleven.’
Contactgegevens van de projectleiders:
j.peters@rotterdam.nl, 06 515 50 117 of
asm.houtepen@rotterdam.nl, 06 558 888 20. <

Empowerment by Stadshavens

work spaces, while sharing information. Aqua Dock will have its official opening in

Entrepreneurs can innovate to their hearts’ content in the Rotterdam city harbours.

the fall of 2015, but the infrastructure is already in place to welcome TNO Houtdoc,

The transition from working ports to innovative live/work areas has been designed

VPdelta and Urban Green as its first tenants. Demonstration projects have been set

to further strengthen the economic structure of the city and harbour. Technical and

up, and prototypes begun. Even the Floating Hotel is taking shape.

physical interventions will play a role, but so will social innovations, such as giving
people with a disadvantage in the labour market opportunities through work-study

Lab on the Street

programs or regular work, and ensuring that employers and potential employees are

In Lab op Straat (Lab on the Street) companies, government agencies and research

a good match. In the social strategy devised by Stadshavens Rotterdam, disadvantaged

institutes will work together for the next six years testing and monitoring innovations

workers are provided with an intensive three month long empowerment process and

in road design. Example: an entrepreneur comes up with an idea to capture CO2

work experience. Once they’ve regained their physical and mental confidence, they

using paving stones processed with the mineral olivine. Lab on the Street can put the

can turn that experience into a work contract with an interested employer.

idea into practice. Its 120 metre-long test strip is already busy with innovative experiments such as luminous street furniture, acoustic garbage cans and solar-powered

Aqua Dock

street lighting. Future experiments include vertical garden facades and small wind

Aqua Dock is a floating frame, complete with sources for water and electricity, where

turbines. There are also five special trial areas where college students can test various

students and companies can experiment with floating roads, greenhouses and live/

road structures and foundations.

Lekstraat 14 (havennr. 272), 3029 BN Rotterdam / t: +31 (0)10 283 38 00 / www.stadshavensrotterdam.nl
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Lobouw en Smaal geven oude filosofie Boston handen en voeten

Lean-filosofie geeft
bouwsector impuls
De Lean-filosofie, eind vorige eeuw voor het voetlicht gebracht door
twee professoren, een Amerikaanse en een Engelse, is vandaag het
antwoord voor een efficiënte bedrijfsvoering in de bouwwereld.
Het resulteerde onder meer in een bijzondere noviteit bij bouwmaterialenhandel Lobouw en een woonwijk in twee maanden tijd
gebouwd. Lean maakt de sector weer bouwrijp 2.0.
tekst: Ellen Lengkeek fotografie: archief Lodder

De directeuren Henri Lodder van Lobouw in Dordrecht en Rob Smaal
van het gelijknamige stukadoors- en spuitbedrijf in Poortugaal zijn
ondernemers die het Lean-principe onder de aandacht brengen
in hun bouwsector, die gedurende de financiële crisis de hardste
klappen kreeg. Deze bouwincubators van het Rijnmondgebied op
het middenklasseterrein, zien de ‘bedachte plichtmatige bedrijfsvoering’ als het middel voor een gezonde toekomst . Ook letterlijk.
Energiezuiniger bouwen, afvalreductie, cradle-to-cradle opereren
zoals de realisatie van een gipsafvaldepot zijn afgeleiden van dit
Lean-principe in de bouwwereld.
Niet verwonderlijk dat Lobouw met 15.000 vierkante meter bedrijfsoppervlakte in Dordrecht en een nevenvestiging in Bergen op Zoom
hierin participeert. Het familiebedrijf heeft een naam opgebouwd
met een groot assortiment afbouwmaterialen. In het bedrijf is

een afhaalstraat ingericht zodat klanten snel hun materialen kunnen
verzamelen. Ook geeft Lobouw seminars en workshops over het
gebruik van (duurzame) bouwgrondstoffen.
Henri Lodder: ‘Door gebruik te maken van het Lean-principe verkorten we met elkaar de bouwtijd, en staan we gezamenlijk voor
efficiency en het ontzorgen van de hoofdaannemer. Een uitgelezen
bouwplan waaraan alle partijen zich conformeren om hun marge te
behalen. Wij zorgen daarbij voor de materialen en het transport.’
En dat betekent aanspraak kunnen maken op betrouwbare partijen
die leveren en bouwen als afgesproken. Ook als dat betekent dat
er in de avonduren moet worden overgewerkt. Rob Smaal: ‘Het is
opvallend en goed dat Lean steeds meer aanslaat in onze sector. Je
bent onderdeel van een afgesproken en afgerond werkproces. Dat
betekent dat je alleen werkt met betrouwbare partners en, zoals in
mijn bedrijf, altijd kan terugvallen op goed opgeleid personeel. Alle
betrokkenen willen hun marge halen, dus letten in positieve zin
ook op elkaar in het werkproces. Een recent voorbeeld: in de regio
Rotterdam is bij een project van bouwbedrijf Van Erk iedere woning
binnen 28 bouwdagen opgeleverd. In twee maanden tijd stond er
een wijk met 35 woningen.’
Efficiency eist een belangrijke rol, ook in de aanvoer en opslag van
materialen. Opslag van materialen was met grote projecten einde
vorige eeuw, zoals de bouw van Vinex-locaties met voldoende
ruimte, geen probleem. Nu is er sprake van veel binnenstedelijke

Henri Lodder		

Rob Smaal

>> Het antwoord op
grootstedelijk bouwen <<

>> Lean is vertrouwen <<
projecten in inbreilocaties. Lobouw heeft hiervoor een innovatieve oplegger met hijskraan tot achttien meter laten ontwikkelen. ‘Een bouwlift voor materialen is niet altijd meer nodig. We
leveren per bouwverdieping de spullen op maat en per dag als
dat moet. Opslagterrein ter plekke is zo overbodig; de materialen worden droog en in goede staat aangeleverd. Duurzaam,
efficiënt en zeer goed te berekenen. Daarnaast voeren we de
afvalmaterialen direct af zodat we niet leeg terugrijden.’
Lobouw realiseert ook een gipsafvaldepot in Dordrecht.
Oud gipsmateriaal, waarbij papier- en houtresten als extra
brandstof voor verbranding gelden, wordt teruggebracht tot
herbruikbaar poeder. Smaal: ‘Materiaal waar wij straks ook
weer mee op de bouwplek werken.’

De ‘truckkraan’ van Lobouw reikt tot achttien meter hoogte, waar het een laadgewicht heeft
van achthonderd kilo. Zo worden er per bouwverdieping verticaal en horizontaal op maat
bouwmaterialen geleverd.

Wat is Lean?
Het Lean-bedrijfsprincipe komt voort uit een onderzoek uit de jaren 80
van de professoren Jim Womack en Dan Jones, van het Massachusetts
Institute of Technology in Boston. Hun bevindingen zijn opgetekend in
het boek The machine that changed the world.
Zij onderzochten de internationale automobielindustrie en concludeerden
dat het Japanse Toyota zijn producten maakte in de helft van de tijd, met
de helft van de fouten en tegen de helft van de prijs als de Europese en de
Amerikaanse industrie dat deed. De Japanse methodiek werd vertrekpunt
voor het huidige Lean, dat een meer gestructureerd werkproces voorstaat.

Snelliusstraat 7, 3316 GV Dordrecht / t: (+31) (0) 78 617 31 55 / www.lobouw.nl
Waddingswaard 1, 3176 XD Poortugaal / t: +31 (0)10 202 85 55 / www.rsmaalbv.nl
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Aan het INN010-platform zijn Deloitte, Stadshavens Rotterdam, RDM Centre of Expertise,
Van Lanschot Bankiers, R.Smaal BV, iTanks en Nsecure verbonden. Het platform toont
het innoverend vermogen van Rotterdam in brede zin. En verbindt.
tekst: Ellen Lengkeek & Yvette van Dael
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Rotterdam is ‘a Must-see-city’, klinkt het mondiaal. Dat wisten wij hier in de Maasstad natuurlijk al lang en die internationale belangstelling
zagen we ook al jaren aankomen. Krant The
New York Times, om een voorbeeld te noemen,
pikte de ‘Rotterdam hype’ gewoon wat laat op.
Zichtbare iconen als een Markthal, een Manhattan aan de Maas, het nieuwe CS, of de volledig
geautomatiseerde containerterminal van APM
(1), genereren internationale belangstelling
en zijn het ‘tastbare’ bewijs van de klinkende
wederopstanding van Rotterdam. Het is de
sterke en standvastige stroom, -noem het vibes,
inspiratie, innovatiedrang, onderwijs en kennis,
door de stad-, waaruit deze moderne iconen

zijn ontstaan. INN010 brengt de interessante
stroom van netwerken, organisaties en pioniers,
graag onder de aandacht.
De ‘siddering van vernieuwing en daadkracht’ is
al sinds vele jaren te ervaren in stad en haven.
Het RDM Centre of Expertise (2), met een
vestiging van Hogeschool Rotterdam, is een
prachtig voorbeeld. Hier komen publieke en

>> De ‘siddering van vernieuwing
en daadkracht’ is al sinds
vele jaren te ervaren <<

private partijen bijeen in netwerken (CoP’s) waar
lectoren, studenten en ondernemers kennis
delen en in praktijk brengen. De onderzoeksprojecten binnen het RDM Centre of Expertise en
Hogeschool Rotterdam (HR) zijn er inmiddels
legio. Zo is in het Innovation Dock onlangs weer
een Aqualab (3) geopend dat wordt gebruikt
voor technische opleidingen van de HR. Het
proefbad is uitgerust met een golfgenerator,
waar sommige studenten misschien graag de
perfecte surfgolf mee willen creëren maar dat
toch vooral bedoeld is voor serieus onderzoek.
Zo gebruikt de TU Delft het Aqualab om zwermen onderwaterrobots te testen (4). Zwermen
robots ja; microrobots uitgerust met sensoren.

Het kan zomaar zijn dat je straks in de file staat
op de A13 of A15 en een ‘zwerm verkeersmonitors’
voorbij vliegt. Bedacht door studenten en financieel mede in praktijk gebracht dankzij de knap
groeiende crowdfunder Zencap.

>> Chris Verhoeven hoofddocent
TU Delft werkt samen met
RDM Centre of Expertise: ‘We gaan
ook zwermen in de haven’ <<
Mare Straetmans (5), programmamanager
innovatie bij Havenbedrijf Rotterdam (6) kan
boeiend verhalen over tal van slimme nieuwe

toepassingen om bijvoorbeeld de logistiek in
en om de haven in goede banen te leiden. ‘We
ontvangen tegenwoordig bruikbare info uit heel
veel apparaten en sensoren; het Internet of Things,
die we mede vergelijken met historische informatie.
En zo kunnen big data technologiepatronen
herkennen en toekomstige ontwikkelingen voorspellen.’ Of kort door de bocht en anders gezegd:
‘Data zijn de nieuwe olie’. (7)
Over grondstoffen gesproken. Dat brengt ons
bij INN010-partner Deloitte en de Trillion Dollar
Club (8). ‘Er is strategische actie nodig om
commodity traders in Rotterdam te behouden
en er meer naar de stad te halen’ concluderen

Thomas van Bergen (Deloitte) (9) en Wouter
Jacobs (Erasmus Universiteit) in hun onderzoek.
Dat dat belangrijk is, mag duidelijk zijn. Grondstoffen hebben we nodig voor het produceren van
smartphones of een hippe scooter. En voor die
robotzwermen op de RDM Campus. Waarvan wij
straks ook een klein zwermpje willen lenen om
nu eindelijk eens te ontdekken wie steeds onze
INN010-magazines mee naar huis neemt vanaf
de leestafel (10) in Grand Café Het Westerpaviljoen in Rotterdam-centrum. Om beveiliger
Nsecure (11) nu een constante bewaking te vragen
vanuit Barendrecht gaat misschien wat ver.
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De grafimedia branche is enorm in beweging,
gedreven door een veranderend koopgedrag
maar ook door de vele technologische
ontwikkelingen. Veldhuis Media wist de
afgelopen jaren succesvol op deze trends
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vernieuwd, ook de processen zijn weer
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In de processen vormen automatisering en intelligente software
de rode draad van de vernieuwing, zowel in aansturing en controle van machines als in de ontsluiting van het internet voor de
klanten. Zekerheid, voorspelbaarheid, gemak en efficiency zijn
daarin de kernwoorden. Directeuren Jager en De Lange vertellen
dat ‘de medewerkers hun grootste kapitaal zijn. Bij Veldhuis
werken vakkundige mensen. Zij krijgen van ons veel vrijheid
en verantwoordelijkheid, ze zijn dan ook zeer gemotiveerd en
betrokken. Om de kwaliteit van onze producten hoog te houden
blijven medewerkers zich ontwikkelen door het volgen van
gerichte opleidingen.’
Inmiddels heeft het bedrijf 75 medewerkers in dienst. Veldhuis
Media werkt landelijk voor uitgeverijen, reclamebureaus, vormgevers, intermediairs en b2b. De directie van Veldhuis Media
heeft enorm veel vertrouwen in de weg die ze met het bedrijf
zijn ingeslagen en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Met INN010 geeft Veldhuis Media in elk geval een mooi visitekaartje af voor de kwaliteit van zijn producten. <
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