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Voorwoord
Dit boek biedt een overzicht van
ondernemerschap onder alumni van de
Opleiding Technische Natuurkunde van
de TU Delft, aangevuld met een aantal
interviews. De aanleiding voor het
maken van dit overzicht was dat er onder
studenten groeiende belangstelling is voor
ondernemerschap, en er tegelijk weinig
bekend bleek over wat hun voorgangers
hebben ondernomen. Dit overzicht geeft
de feiten en wij hopen dat het alleen al
daardoor een bron van inspiratie zal zijn.
We zijn natuurlijk ook op zoek gegaan
naar mooie verhalen, die te lezen zijn in de
interviews.

Voor studenten die meteen aan de
slag willen: de faculteit der Technische
Natuurwetenschappen is in veel opzichten
een geavanceerde marktonderzoekmachine.
Het lijkt een wetmatigheid dat het fysisch
onderzoek van vandaag aan de basis staat van
economische activiteit in de toekomst. Een
aantal van de bedrijven in dit overzicht, ook
een aantal grotere, komt rechtstreeks voort uit
onderzoek dat wordt gedaan aan de faculteit,
vaak ook met steun vanuit de faculteit.
Het onderzoeksteam dankt alle ondernemers
voor hun bijdragen.
Veel leesplezier!

De natuurkundige ondernemers lijken het over
een belanrijk punt eens: ondernemerschap
biedt een mogelijkheid om op een hoog niveau
te werken en zelf op avontuur te gaan. Ze delen
een topsportmentaliteit! De bijbehorende
kans op financieel succes wordt door de
meeste geinterviewden als een positieve
bijkomstigheid gezien. In de praktijk wordt
ongeveer 4% van de alumni ondernemer. De
meesten lijken echter niet meteen na de studie
te starten, maar doen inspiratie op tijdens eerder
werk in loondienst. De meeste ondernemingen
blijven relatief klein, en ze zijn bijna zonder
uitzondering heel specialistisch. Het is niet
verwonderlijk dat dit type ondernemerschap
weinig bekendheid geniet.

Onderzoeksteam:
De Natuurkundige Ondernemer
Kees van den Bos
Witek Nawara

Definities:
Alumnus: iemand die minstens twee jaar aan de faculteit student, promovendus, postdoc, wetenschappelijk medewerker of hoogleraar is geweest.
Natuurkundige ondernemer: een alumnus die voor eigen risico werkt.
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Facts & Figures
Onderzoeksteam
Ondernemers: 164
Bedrijven: 211			
Studie: Technische Natuurkunde
Auteur: Kees & Witek

Een natuurkundige ondernemer is een alumnus die voor eigen rekening en risico werkt.
Een alumnus is iemand die minstens twee
jaar aan de faculteit student, promovendus,
postdoc, wetenschappelijk medewerker of
hoogleraar is geweest.
Er zijn twijfelgevallen; bij sommige grotere
consultants en patentbureaus zijn mensen
“partner”, maar zij voelen zich geen ondernemer
hoewel zij dat volgens de wet wel zijn; wij
hebben alleen diegenen opgenomen die zelf
reageerden en aangaven zich ondernemer te
voelen.

Een onderneming kan verkocht worden of
gestopt, worden voortgezet onder een andere
naam of slapen (dat wil zeggen er alleen nog
maar op papier zijn). De verhalen hierachter
zijn vaak lastig te achterhalen. Een twintigtal
bedrijven is om diverse redenen, zoals pensioen
of gebrek aan succes, stopgezet.
We vonden in de laatste jaren twee
buitengewoon
grote
faillissementen,
Cauberg Huygen en Energieker, waarbij beide
ondernemers overigens weer actief zijn. Onder
de diverse“exits”registreerden we drie opvallend
succesvolle en grootschalige: SQL Systems,
Horizon Energy Partners en Jason Geosystems.
Twee van de betrokken ondernemers zijn ook
te vinden in de interviews.

De schaal van de ondernemingen varieert sterk.
De grafiek hieronder geeft een overzicht van de
schaal van bedrijven door natuurkundige ondernemers mede opgericht, of waarvan wij menen
dat zij een significant aandeel hebben genomen. In het geval van exits, is het aantal FTE op
het moment van exit genomen. Er zijn opvallend
veel kleinschalige ondernemingen. De meeste
hiervan zijn actief in specialistische consultancy.

Kijkend naar het totale personeelsbestand: de
grootste succesnummers zijn in dat opzicht
SQL systems, Peutz, Jason Geosystems, Horizon
Energy Partners, Quooker, Tam Tam, Mapper
Litography en TopDesk. De laatse drie behoren tot de grotere werkgevers in de gemeente
Delft. Mapper Lithography neemt een speciale
plaats in als grote werkgever van natuurkundigen.

Op LinkedIn hebben 4246 TU Delft alumni
aangegeven dat ze ‘Physics’ of ‘Engineering
Physics/Applied Physics’ hebben gedaan.
Hieruit schatten we dat ongeveer 4% van de
natuurkundigen in Delft gaat ondernemen.

We hebben 164 natuurkundige ondernemers
gevonden. Met 120 hebben wij contact kunnen
krijgen waardoor wij de informatie konden
verifiëren. Van deze 164 ondernemers zijn er
155 nog actief. Hiervan is een flink aantal bij
meerdere ondernemingen betrokken.
Het aantal nog actieve ondernemingen die
deze ondernemers hebben opgericht of
waarbij zij aandeelhouder/ondernemer zijn
geworden, via een partnership of buy-in, is 157.
Er zijn 12 ondernemingen die zijn opgericht in
samenwerking tussen 2 of meer alumni.
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Expert: Pieter Kruit
Prof. Pieter Kruit
Afgestudeerd:
Afdeling:
Vakgroep:
Auteur: 		

1978
Imaging Physics
Deeltjesoptica
Pieter

Ondernemen kan iedereen. Om een BV te
starten hoef je alleen de weg naar een notaris
te kunnen vinden en die regelt het verder
voor je. Dan heb je een bedrijf. Je opent de
champagne samen met je co-ondernemers
en je toast op de goede afloop. Ik heb dat een
aantal keer gedaan en ik kan het iedereen
aanraden: dat zijn dagen vol optimisme over
de toekomst.
Ondernemen in de natuurkunde is alleen
mogelijk
voor
natuurkundigen.
Dan
zitten er elementen in het product of de
productiemethode die alleen natuurkundigen
begrijpen. Ga na welke onderwerpen de
natuurkundestudie behandelt en bijvoorbeeld
werktuigbouw niet of nauwelijks en je begrijpt
wat ik bedoel: elektromagnetisme, golven,
kwantummechanica, systemen en signalen,
optica, stromingsleer, atoom- en molecuulfysica,
vastestoftheorie, supergeleiding, elementaire
deeltjes, nanotechnologie en meer. Het
omgekeerde is uiteraard niet noodzakelijk:
natuurkundigen kunnen ook ondernemen
buiten de natuurkunde, zoals de opsomming
in dit boekje bewijst en daar is helemaal niets
mis mee. Maar sommigen van ons vinden
natuurkunde zo leuk, dat ze ook als ondernemer
nog steeds natuurkunde willen doen. Bovendien
hebben ze in dat gebied een monopolie. Helaas,
er zijn ook nadelen verbonden aan ondernemen
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in de natuurkunde. Een product waarin een
beetje gecompliceerde natuurkunde zit is vaak
ingewikkeld, vereist een lange ontwikkelingstijd
en zit niet in een domein waar snel veel geld
wordt verdiend; daarvoor moet je in de handel
of de consumenten software zitten.

tegenwoordig overheidsfondsen waar een paar
ton start-up geld uit kan komen. Hiermee krijgen de werknemers van het bedrijf hun eerste
salaris. Na de startup zijn er als je geluk hebt eerste inkomsten en anders in ieder geval een veel
betere positie om extern kapitaal aan te trekken.

Een onderneming beginnen en daar je
inkomsten uit moeten halen is een groot risico.
Als je gewend bent aan een vast inkomen en
een hypotheek, partner en kinderen hebt,
doe je dat niet makkelijk. Het ideale moment
wat dat betreft is dus vlak na afstuderen of
promoveren. De mogelijke nadelen daarvan
zijn dat je nog geen enkele bedrijfservaring
hebt en ook in de natuurkunde nog niet veel
hebt gezien. Dat eerste blijkt voor veel jonge
natuurkunde-ondernemers
geen
enkele
belemmering te zijn: het bedrijf begint klein,
alles is redelijk logisch en met een beetje
ervaring in het studentenverenigingsleven kom
je een heel eind. Daar is echt geen MBA voor
nodig. Het tweede kan wel een probleem zijn:
welk product moet het bedrijf precies maken,
waar staat het potentiele product ten opzichte
van de concurrentie, wat is de markt, wat zijn
de technische risico’s? En dan komt het aan op
contacten met mensen die overzicht hebben.

Hoe dan ook: ondernemen in de natuurkunde
combineert de abstracte schoonheid van de
natuurkunde met de wereldse dynamiek van
het internationale bedrijfsleven.
Prof.dr.ir. Pieter Kruit
Medeoprichter van MAPPER en DELMIC, beide
bedrijven geleid door natuurkundigen direct na
hun afstuderen.

Dus hier is mijn model: Binnen de universiteit
ontstaat een idee voor een bedrijf. Studenten
en promovendi leren het vakgebied waar het
bedrijf in wil werken door daar onderzoek in te
doen. Het bedrijf wordt gestart door de onderzoekers van de universiteit samen met die studenten. De ex-studenten gaan het bedrijf leiden
en de rol van de onderzoekers is beperkt tot adviseur zonder veel zeggenschap. Juist voor zo’n
combinatie van onderzoek en ondernemen zijn
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Expert: YES!Delft
YES!Delft
Ondernemer:
Sinds:		
Bedrijven:
Auteur: 		

Iedereen
2005		
140
Suzanne Blotenburg

Slimme microscopen, data-analysesoftware
voor het mkb, een detector voor minuscule
lichtdeeltjes of een raam dat elektriciteit
opwekt.
(Oud-)studenten
Technische
Natuurkunde bedachten al veel innovatieve
ideeën die met de kickstartprogramma’s
van YES!Delft tot bedrijven zijn uitgegroeid
en waar de wereld rekening mee houdt. In
de incubator weet iedereen: ondernemen
is een serieuze optie na je studie. En zelfs
tijdens, als je echt niet kunt wachten!
Building Tomorrow’s Leading Firms is de
missie van YES!Delft. Sinds 2005 hebben
ruim 140 jonge technische bedrijven hier een
boost in hun ontwikkeling gekregen. Van pril
veelbelovend idee tot succesvolle startup en
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groeibedrijf; voor elke fase in ondernemen kan
YES!Delft jou het zetje geven dat nodig is om
aan het roer te staan van je eigen bedrijf. En
zelfs als je nog geen idee hebt kun je hier en bij
de TU Delft inspiratie opdoen.
Studenten met ondernemersambities kunnen
bijvoorbeeld vakken volgen over ondernemen.
“ De TU Delft is enthousiaster dan ooit over ondernemen”, zegt Koen Emmer van het studentenbestuur YES!Delft Students. “Met verschillende bachelor-, master -en minorvakken kun
je alle skills die je nodig hebt als ondernemer
verder ontwikkelen. En je krijgt er nog studiepunten voor ook.” Experts en ervaren ondernemers leren je bijvoorbeeld hoe je van een goed
idee een dito businessplan maakt en helpen je
om je idee verder uit te werken. “Er zijn vakken
zoals MedTech Based Entrepreneurship, Turning Technology Into Business en Ready to Startup”, zegt Koen. “Een overzicht vind je op de
website van YES!Delft Students en bij het Delft
Centre for Entrepreneurship.”
Voor wie zich een keer wil onderdompelen in
het leven van een echte ondernemer organiseert YES!Delft Students bovendien workshops,
borrels, rondleidingen en reizen naar startupsteden als Tel Aviv, Kopenhagen en San Francisco. Er is een Do-it Game waar je in een spel leert
ondernemen, een Women Event en succesvolle
ondernemers zoals Duncan Stutterheim geven
colleges. En heb je eenmaal dat briljante idee
voor een technologische startup, dan kun je via
de TU Delft - Delft Enterprises financiering krijgen voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld een
prototype. In het TU Delft Valorisation Centre
helpen ze je bovendien met het vastleggen van
intellectueel eigendom (patenten).

Staat je startup als een huis en durf jij je plannen
te presenteren aan de selectiecommissie van
YES!Delft? Dan komt een plekje in de incubator
in het vizier. Niet alleen zit je hier met heel veel
collega-ondernemers onder een dak, YES!Delft
heeft een uniek programma dat je voorziet
van de juiste kennis en kunde. YES!Delft biedt
bovendien een groot netwerk van partners die
je bedrijf in de groeiversnelling kunnen zetten.
Ampelmann, MOCS, Straw Dog, NightBalance,
Flux en Senz˚. Het zijn voorbeelden van
bedrijven die zijn begonnen bij een student
met een briljant idee dat vervolgens is
uitgewerkt via de vakken en activiteiten van
de TU Delft en YES!Delft. “Omdat ik mensen
om me heen had die hetzelfde deden, had ik
het lef om te beginnen”, zegt Eline Vrijland-van
Beest, van NightBalance.

Neem contact op met YES!Delft Students!
(e-mail: [first name] @yesdelftstudents.nl)
Wouter Neisingh:
Menno van der Zee:
		
Dyonne op het Veld:
Charlotte Girardin:
Koen Emmer: 		

President
Marketing &
Communications
Treasurer
Business Affairs
Education

YES!Delft students:
http://www.yesdelftstudents.nl/
YES!Delft:
http://www.yesdelft.nl/

Begonnen in Delft hebben al deze bedrijven inmiddels klanten over de hele wereld. “Je hoeft
niet per se te gaan werken voor een grote multinational”, zei Boy Trip van YES!Delft Students
2013-2014 al eens. “Je hebt namelijk meer dan
genoeg vaardigheden om het zelf te doen!”
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Ondernemen in Natuurkunde
Dit hoofdstuk belicht ondernemers die bezig zijn met het direct toepassen van technische
natuurkunde om hun producten te bedenken en te maken. Zowel de pas afgestudeerde
ondernemers als het gevestigde familiebedrijf delen hun ervaringen.
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Quooker
Henri Peteri
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Auteur:		

1950
1987
150 [FTE]
Paul Peteri

Toen de oprichter Henri Peteri eind jaren
zestig bij een internationaal voedingsmiddelen concern, Unilever, kennismaakte met
‘instant soup’ uit een zakje, realiseerde hij
dat instant soep niet echt ‘instant’ is zolang
je een ketel met water moet opwarmen voor
je kop soep hebt – maar dat zou wel ‘instant’
zijn als je kokend water zou kunnen tappen:
het idee van de kokend-water-kraan was geboren.
Als natuurkundestudent (TH Delft) in 1941 is
Henri Peteri per kano naar Engeland overgestoken, met in de kano het collegedictaat van
het moeilijkste kandidaatsvak: Theoretische
Natuurkunde van Professor Kronig, alvast voor
na de oorlog! Het zou meer dan vijf jaar duren
voordat hij alsnog tentamen zou doen.

In de oorlog heeft hij met zijn elektronicakennis bij de Marine gewerkt aan het toen zeer
nieuwe radarsysteem van een Nederlandse
kruiser die onderdeel was van de geallieerde
vloot. Na zijn afstuderen had hij genoeg van
oorlog en defensie en is als engineer-trainee bij
Unilever gaan werken aan procesverbetering.
Hierna volgde een functie als fabrieksdirecteur
in Indonesië en later in Nederland als Technisch
Toezicht over de Europese fabrieken en
vervolgens de coördinatie van researchactiviteiten van de laboratoria op het Europese
vasteland.
Met de ambitie een eigen uitvinding
tot een succes te maken verliet hij rond
1970 het concern en kwam zonder
regelmatige inkomsten de jaren zeventig
door. Hij verhuurde zich op projectbasis
als consultant-veranderingsmanager in de
voedingsmiddelenindustrie en adviseerde
verder onder meer het ministerie van
economische zaken over het technisch en
economisch potentieel van dynamische
variërende elektriciteitsprijzen (‘spot-pricing’).
Maar bovenal heeft hij in de jaren zeventig
een aantal uitvindingen onderzocht, waaruit
de kokend-water-kraan als beste overbleef.
Hiervan werden in de kelder van zijn woonhuis
de eerste prototypes ontwikkeld en verkocht
binnen de vriendenkring, mede bekostigd door
het nemen van extra hypotheken op het huis.
In de loop der jaren kreeg Henri Peteri eerst
versterking van zoon Niels die weliswaar
rechten had gestudeerd maar eigenlijk altijd
geknutseld had en zijn vader als kleine jongen
al hielp met bijvoorbeeld onderdelen draaien
op de draaibank in de kelder. De ontwikkeling
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het kabinet van de koningin waarin hij werd
bedankt voor zijn aanbod dat Hare Majesteit
niet kan aanvaarden, maar waarin óók werd
vermeld dat (NB dit is geen letterlijk citaat)
‘overigens in diverse onderkomens van de
Koninklijke Familie uw kokend-water-toestellen’
tot volle tevredenheid functioneren’.

van de kokend-water-kraan kwam in een
hogere versnelling: Niels werd de man die alles
maken kon – draaien, lassen, tweedehands
machines aanpassen en Henri werd de
inspirator, verkoper van het idee. Overigens
bleef hij zelf ook gewoon mee-ontwikkelen: hij
bouwde een dampdruk-thermostaat voor de
kokend-water-kraan (typisch fysische oplossing
- een balgje gevuld met een vloeistof met een
kookpunt van ca 110 °C, gekoppeld aan een
microschakelaar), die enkele jaren gebruikt
is maar later vervangen door een goedkoper
elektronisch exemplaar.

Zelfs vanaf 2000, toen Quooker inmiddels
een commercieel succes was kwam hij nog
wekelijks naar de fabriek voor ‘directie-overleg’
met de zonen en om zich met octrooidossiers
bezig te houden (iets waarin hij sterk geloofde).
In 2007 overleed Henri Peteri op 89-jarige leeftijd in de wetenschap dat zijn droom van ‘een
echte fabriek’, die hij als kleine jongen al had
gehad, werkelijkheid was geworden.

Met de versterking van zoon Walter, die inmiddels jurist was, kwam het project commercieel
van de grond. Hij is door Niels met een glaasje
bier in het cafe gepolst en het was snel beklonken. Zijn salaris ging er 50% op achteruit, maar
de Quooker omzet verdubbelde dat jaar!
Henri was in de jaren negentig onvermoeibaar
ambassadeur van de nu commercieel
geproduceerde ‘Quooker’ en hij bleef betrokken
bij alle technische en bedrijfskundige
beslissingen terwijl de zonen de dagelijkse
leiding voerden. Als ambassadeur bood hij bij
de opening van een expositie koningin Beatrix
een Quooker aan, waarna hij enkele weken
later een brief ontving van de secretaris van
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Alucha
vervolgens op het vliegtuig naar Barcelona is
gestapt, het begin van ons gezamenlijke bedrijf
Alucha!

Hans Cool
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Interview: 		

1998
2003
6 [FTE]
Hans

Iedereen ter wereld is bekend met de
kartonnen
tetra
drankverpakkingen
waarvan er in Europa alleen al meer dan
50 miljard van worden gebruikt per jaar.
Het karton kon worden gerecycled, maar
de plastic-aluminium binnenlaag vormde
een afvalprobleem waar nog geen goede
oplossing voor was. Alucha ontwikkelde
een innovatieve technologie waardoor nu
schoon aluminium hergebruikt kan worden
en de plastics worden omgezet in brandstof.
Na mijn afstuderen bij Quantum Transport ben
ik een aantal jaar bij een Strategy Consultant
gaan werken met daaropvolgend een MBA bij
IESE Business School in Barcelona. Tijdens de
MBA hadden we een entrepeneurship course waarin je in een groepje een businessplan
moest schrijven waarvan na afloop de meest
veelbelovende plannen aan investeerders
werden gepresenteerd. Het plan rondom het
recyclen van plastic-aluminium laminaat werd
unaniem als beste gezien. Dat plan was niet geschreven door mij maar door klasgenoten die
verder totaal geen zin hadden om er ook maar
iets mee te gaan doen. Ik en een andere klasgenoot dachten daar heel anders over.
Op een goede novemberdag ben ik naar Cambridge getogen om de man op te zoeken die
onderzoek deed naar de aan het plan ten
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grondslag liggende pyrolyse techniek (een
kennis van het winnende team). Hij snapte echter niet goed wat ik daar nou kwam doen want
het was allemaal nog maar laboratoriumschaal,
het werkte nog niet goed en het zou nog jaren gaan duren. Toch wilde ik nog één laatste
check doen, namelijk een potentiele klant spreken. Daarvoor ben ik naar een papierfabriek
bij Barcelona afgereisd waarvan ik wist dat ze
deels tetra-pakken recycleden. Ik had meteen
contact met de General Manager die me wist te
vertellen dat deze afvalstroom echt een groot
probleem voor hen was. Het kostte niet alleen
klauwen met geld, maar was ook nog eens
slecht voor het milieu!
Dezelfde middag nog werd me een loods getoond waarin een pilot-installatie stond waarmee zij de pakken recycleden met een proces
dat óók op pyrolyse berustte! Toen is het balletje gaan rollen; het bizarre toeval wilde dat
de verantwoordelijke voor deze installatie een
half jaar ervoor was overleden. Dit vertelden
we meteen aan onze man in Cambridge, die

Na twee jaar experimenteren met de installatie
uit Barcelona hadden we op een gegeven moment een stabiel proces met reproduceerbare
resultaten. De volgende stap zou worden om
industrieel te gaan, iets waar de papierfabriek
wel oren naar had. Toen we na een enorm tijdrovende aanvraag één van de weinigen waren
die succesvol door een zeer strenge selectie
voor een prestigieuze Europese subsidie waren
gekomen dachten we holy fuck, het moet wel
iets heel moois zijn. De papierfabriek dacht hetzelfde. En zo zijn we in 2007 begonnen met het
industriële project: in 2010 stond er een installatie die al het afval voor de hele papierfabriek
kon verwerken.

Omdat we het recyclen van drankverpakkingen
een leuke maar ook nichemarkt is zijn we nu
ook bezig met de ontwikkeling van een proces
voor een nieuwe afvalstroom: papierslib.
Hiervoor hebben we veel samenwerking met
de universiteit van Twente omdat daar een
vakgroep zit die veel met pyrolyse bezig is.
Eigenlijk leunen we met al onze R&D nog altijd
extreem op universitaire instellingen, zowel in
Twente als in Spanje.

Vergeet niet dat uiteindelijk een technische
universiteit een ideale voedingsbodem is voor
innovatieve bedrijfjes. Al het hoogwaardige onderzoek kan potentieel, in combinatie met de
excellente infrastructuur, een mooie start voor
een nieuw bedrijf zijn. Bovendien zitten er in
Delft hele slimme mensen om je heen. Je moet
natuurlijk wel met een ideetje, een plannetje
komen. Als het idee van ondernemerschap totaal niet wordt gepresenteerd tijdens de studie
dan denk je daar ook veel minder snel over na.
Als ik zelf terugdenk dan lijkt de stap van dat je
student bent naar een eigen bedrijf heel groot,
het voelt als een enorme barrière en het is makkelijk te denken dat het toch niet gaat lukken.
Maar als je ziet wat mensen allemaal voor elkaar
krijgen.. Het kan uiteindelijk allemaal wel. En
natuurlijk is –eenmaal gestart- de realiteit soms
pittig: natuurlijk zijn er pitfalls en ga je een keer
op je bek, maar als je dat niet erg vindt, en je
blijft gewoon doorgaan en in je verhaal geloven dan kunnen er mooie dingen uitkomen.
Toen ik klaar was met studeren dacht ik dat het
tijd was voor een serieuze job maar weet je je
bent nog superjong en juist dan kan je nog van
alles doen. Bij mij is het ook nooit ter sprake
gekomen tijdens mijn studie, maar juist in Delft
kan het heel goed zijn dat je een afstudeerproject gaat doen wat de basis kan vormen van
een bedrijf. Je afstudeerproject als basis voor je
eigen business, wat is er mooier dan dat?
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PowerWindow
Willem Kesteloo & Ferdinand Grapperhaus
Afgestudeerd: 		
2014
Ondernemer sinds:
2014
Werknemers: 		
2 [FTE]
Auteur:			Ferdinand

Ja waar begin je dan. Afgestudeerd. Applied
Physics. Je gaat verder met de techniek waar
je gebleven was. Waarom? Er zit toekomst
in! Hoe? Héel anders dan dat je er tijdens je
afstuderen mee bezig bent geweest! Daar
kwamen Willem Kesteloo en Ferdinand
Grapperhaus al heel snel achter.
Het doel met afstuderen is om een academisch
onderzoek uit te voeren. Dat doe je door een
onderzoeksvraag op te stellen. Vervolgens zoek
je naar de juiste manier om deze vraag te gaan
beantwoorden. Je leest je in door eindeloze
literatuur uit te pluizen en op hetzelfde
moment ga je je eerste werkplan uitschrijven
waarin je beschrijft hoe je in het lab te werk
zal gaan. Je onderzoek gaat stapje voor stapje.
Alles wordt goed uitgedacht. Sterker nog
alles moet goed worden onderbouwd. Dit
dwingt je tot nadenken over de keuzes die je
maakt en over de resultaten die je verwacht te
krijgen. Daadwerkelijke resultaten vallen tegen,
apparatuur werkt niet mee, samples blijken niet
geschikt voor tests. Dan moet het werkplan

worden herschreven, de onderzoeksvraag
aangepast en ondertussen is goed overleg met
begeleiders van belang en ohja, je kan niet
vroeg genoeg beginnen met schrijven van je
verslag (trust me, I am an Engineer).

overkomen… AAAArrggghh! Was ik maar weer
aan het afstuderen! Had ik maar mijn supervisor
die meedacht, die het eigenlijk gewoon echt
beter wist maar dat didactisch overbracht. Had
ik maar mijn literatuur om op terug te vallen.
Had ik maar een werkplan!

Kon ik het allemaal maar zelf bepalen! Zelf
indelen wanneer ik een depositie aanbreng, zelf
bepalen hoe ik die aanbreng en gewoon lekker
achteraf verzinnen waarom ik die eigenlijk
heb aangebracht. Kon ik zelf maar bepalen
wat ik bijhoud in een verslag en vooral wat ik
niet bijhoud. Straks kan dat allemaal! Straks
ga ik ondernemen. Dan richten we een startup op en dan doen we de R&D op onze eigen
manier. Praktisch en met een gericht doel: een
prototype/proof of concept ontwikkelen.

Ja het is niet zomaar iets. Afstuderen niet en
het starten van een CleanTech start-up ook
niet. Het is allebei het échte leven (ja, zeker
ook afstuderen) en in het échte leven ‘you are
in it for the long run’. Dat moet je je altijd heel
bewust blijven beseffen, want alleen met dat
besef kan je rust in je hoofd creëren en met rust
in je hoofd kan je je focussen op je kerntaak. Je
product. Je bedrijf. Je droom.

Ja en dan begin je. Je moet het zelf doen. Terwijl
je de eerste stappen neemt komt er oneindig
veel bij kijken. Tijd voor R&D is er de eerste
weken niet. Waar je eerst literatuuronderzoek
deed, ben je nu bezig met het opstellen van de
statuten van je B.V., onderhandelen met de TU
Delft, een accountant uitkiezen, een zakelijke
rekening openen, een kantoor zoeken, werken
aan exposure, een website bouwen, rapporteren
aan iedereen die ergens nog iets mee te maken
heeft of wil hebben, presentaties geven,
selectieprocedures voorbereiden van YES!Delft
of subsidietrajecten, stukjes corrigeren van
verslaggevers die de techniek toch niet zo
goed begrepen als ze aan de telefoon deden

Wat is dan precies ons product, bedrijf en
droom? PowerWindow is een lichtgetint
raam dat schone elektriciteit produceert. Elke
vierkante meter kan een computer van stroom
voorzien. Althans dat is het concept. Dat
concept werkt als volgt: PowerWindow is gecoat
met een luminescerend materiaal, dat een
groot deel van het zichtbare licht absorbeert en
vervolgens een smalle piek van infrarood licht
uitzendt. Dit licht wordt gevangen in het glas
en wordt getransporteerd naar de zijden van
het raam gebruikmakend van totale interne
reflectie. Op de randen van het raam, in het
raamkozijn, worden zonnecel-strips geplaatst.
Deze zonnecel-strips zijn speciaal ontworpen
voor de uitgezonden golflengte, om het licht zo
efficiënt mogelijk om te zetten in elektriciteit.
Je kan dus grote oppervlaktes gebruiken om al
het zonlicht op te vangen, terwijl je maar hele
kleine zonnecel-strips nodig hebt om het om
te zetten in elektriciteit en tegelijkertijd kan je
rustig uit het raam blijven kijken. “Leuk ver-
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haal, maar wat zijn de kosten?”, vragen investeerders. “Grappig verhaal, maar hoe werk het
precies?”, vragen techneuten. We hebben als
twee kersverse ingenieurs met de techniek van
PowerWindow meegedaan aan verschillende
competities (en ook de nodige hiervan hebben
we gewonnen.. Hoezee!) en een STW fase 1 valorisatie beurs gekregen ter waarde van 25.000
euro. Dit alles in heel directe en prettige samenwerking met onze afstudeerbegeleider van de
TU Delft, Erik van der Kolk. Erik is de vader van
de techniek, heel actief betrokken bij de startup en een belangrijke speler in het team. Erik
doet onderzoek bij de afdeling RST en zal zijn
onderzoek gaan combineren met een samenwerking met PowerWindow B.V. De samenwerking van deze B.V. wordt gecomplementeerd
door de TU Delft als instelling en het Valorisatie
Centrum / Delft Enterprises als zakelijke partner en als ondersteuning. Als alle partijen op
de juiste manier bijdragen dan zit er heel veel
potentie in dit design en deze droom. Dan kan
uiteindelijk ook de vraag van de investeerders
eenduidig worden beantwoordt met ondersteuning van een prototype.
Want dat is nu het doel van PowerWindow. Het
ontwikkelen van een ‘proof of concept’ en het
valideren van ons business model. Deze twee
verschillende onderdelen zullen tegelijkertijd
worden uitgewerkt omdat ze onlosmakelijk
verbonden zijn. De weg zal lang zijn, er is geen
werkplan en er is veel onzeker. Maar ‘smooth seas
don’t make good sailors’ dus alle hens aan dek!
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Innoseis
Mark Beker
Afgestudeerd: 		
2008
Ondernemer sinds:
2013
Werknemers: 		
3 [FTE]
Auteur:			Mark

Conventionele seismische netwerken verbinden elke sensor met tientallen meters
kabel, iets dat grote transport, uitrol -en onderhoudskosten met zich meedraagt. Daarbij verhinderen kabels de groei en flexibiliteit van het netwerk. Met Innoseis wil Mark
Beker een miljardenindustrie op zijn kop
zetten door te innoveren met een draadloze
sensor, die extreem weinig energie verbruikt
en schaalbaar is tot mega-node netwerken.
In Delft had ik al vakken zoals ‘writing a business plan’ gevolgd omdat ik al het idee had om
te willen gaan ondernemen. Mijn promotieonderzoek koos ik uit omdat daar nieuwe technologie ontwikkeld moest worden. Wat precies
de applicatie zou zijn wist ik toen niet, maar
ik hield de mogelijkheid altijd in mijn achterhoofd. Bij het Nikhef was ik betrokken bij het
gevoeliger maken van gravitatiegolfdetecto-

ren, iets dat vrij fundamenteel onderzoek was.
Toch wekte dit interesse vanuit de industrie.
De daadwerkelijke applicatie lag ver van het
detecteren van gravitatiegolven, namelijk geologisch onderzoek doen voor oliebedrijven en
gasbedrijven. Ik vond het briljant dat op deze
manier een brug geslagen kon worden tussen
fundamentele fysica en het bedrijfsleven. Dat
grensvlak was ook precies waar ik terecht wilde
komen na mijn promotie en daarom ben ik een
bedrijfje begonnen om deze kansen verder te
exploreren.
Het was (en is eigenlijk nog steeds) een ongelofelijk steile leercurve. Ik kwam rechtstreeks uit een
goed nerderig laboratorium en stond ineens aan
het hoofd van een bedrijf dat een miljardenmarkt
op zijn kop wil zetten. Daar komt nog eens bij dat
je als co-founder van een klein bedrijf te maken
hebt met alles wat daar mee te maken heeft,
van notaris en accountingvraagstukken tot onderhandelen met andere partijen; allemaal dingen die voor mij redelijk nieuw waren. Gelukkig
had ik wel voldoende adviseurs om me heen als
het nodig was. Hiermee krijg je wel enorm veel
verantwoordelijkheid, maar ik wilde die keuzes
graag zelf maken en niet afhankelijk zijn van iemand anders. Daarvoor ben je ook ondernemer!

Binnenkort gaan we met Shell een pilot draaien met ons product. Dit wordt een waanzinnig
mooie test van onze technologie en een belangrijke stap naar echte commercialisatie. Om
echt te groeien zullen we wat kapitaal moeten
aantrekken. Daarvoor zijn we nu in gesprek met
mogelijke investeerders, zodat we na de succesvolle pilot weer wat flinke stappen kunnen
zetten.

Nog geen jaar na onze oprichting stonden
we op de grootste beurs van Europa op
het gebied van olie en gas exploratie. Daar
presenteerden we ons product voor het eerst.
Alle concurrenten waren natuurlijk ook op de
beurs en die kwamen allemaal één voor één, en
soms meerdere keren langs. Het mooist was om
ze dan een beetje bleekjes weg te zien lopen;
een mooie bevestiging dat we echt iets moois
in handen hadden.

De periode na je studie of promotie is goed om
een bedrijf te beginnen, en geeft je de kans om
technologie en bedrijfsleven te combineren.
Maar realiseer je wel dat het extreem hard
werken is, met heel veel onzekerheid; de
meeste start-ups halen de eerste paar jaar niet.
Hoe dan ook, het is een fantastische manier om
je skills uit te bereiden!

Ook is het hartstikke leuk om verhalen te horen over de ellende die dezelfde niet-draadloze technologie veroorzaakt. Bijvoorbeeld, een
plaag ratten die het fantastisch vindt om de kabels door te knagen. Of een mooie voor Delftenaren waar in een onderzoek in de bebouwde
kom de kabels een struikelgevaar vormde voor
de omwonenden. Het bedrijf werd gedwongen
ÁLLE kabels weg te plakken met Duct tape en
moest vrachtwagens van het spul aanslepen!
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Delmic
Sander den Hoedt & Andries Effting
Afgestudeerd: 		
2010
Ondernemer sinds:
2010
Werknemers: 		
11 [FTE]
Auteur:			Sander

Bij de vakgroep deeltjesoptica aan de
TU Delft ontstond een goed idee. Er
bleek geen interesse voor vanuit het
grote bedrijfsleven, maar de oprichters
dachten daar anders over en zagen wel
commerciële potentie. Nu is DELMIC een
succesvol ontwikkelaar en producent van
een product dat de functionele informatie
van fluorescentiemicroscopie combineert
met de hoge structurele resolutie van de
elektronenmicroscoop.

we verder wilden. Chris heeft toen besloten
om niet met het bedrijf verder te gaan, Andries
en ik wel. Daarna hebben we een STW grant
aangevraagd zodat we wat geld in het idee
konden stoppen, en hebben we - samen met
Pieter Kruit, Jacob Hoogenboom en Christiaan
Zonnevylle - Delmic opgericht. Ik was dus op
zoek naar een idee om een bedrijf mee te beginnen, en had het geluk dat ik met dit idee direct een compagnon erbij kreeg.

Ik kan me herinneren dat de eerste keer dat
ik het hier met professor Pieter Kruit wat
serieuzer over had op de studiereis naar Zuid
Korea en Japan was. Dat was de zomer van
2009, dus twee jaar voor de oprichting van
Delmic speelde het idee al voorzichtig dat ik
een eigen bedrijf wilde hebben.
Omdat ik zowel Rechten als Natuurkunde gestudeerd heb, vond ik het lastig om te bepalen
wat ik qua werk wilde doen. Tegen de tijd dat
ik begon aan mijn afstudeerproject bij deeltjesoptica wist ik het wel; ik wilde een eigen
bedrijf. We zijn toen begonnen met Writing a
Business Plan (een business plan competitie
van YES!Delft). Daar heb ik aan deelgenomen
samen met Andries en een clubgenoot, Chris
Laumans. Toen we die competitie wonnen
hebben we met zijn drieën bijeen gezeten hoe
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Andries en ik zien de échte start van Delmic
vaak in Augustus 2011. Toen was STW fase 1
afgerond - waardoor we wisten dat het idee
werkte - en hadden we een banklening (150
duizend euro, wat toen heel veel geld leek)
om mee door te stomen. Toen wisten we welk
product we wilden maken, hoe dat moest en
hoe we verder wilden. In die fase begon het
echt spannend te worden; ik moest nadenken
over hoe we klanten gingen vinden en Andries
moest ineens echt een product gaan bouwen.
Vanaf het begin hadden we gezegd dat we

graag snel producten wilden verkopen, dus we
waren erg blij dat we in juni 2012 een eerste
contract konden afsluiten
Ik denk dat er veel sleutelmomenten zijn
geweest, misschien ook momenten die je zelf
niet als zodanig terug herkent. Maar als ik
er zelf op terugkijk zie ik als sleutelmoment
het moment dat Christiaan en Andries
(ietwat eigenwijs) de SECOM in een widefield fluorescentie microscopie opstelling
opbouwden. Bij deeltjesoptica was toen
nog het idee om een zogeheten confocale
opstelling op de SECOM te zetten, die veel
complexer was. Doordat Andries en Chris deze
stap namen konden we ineens resultaat laten
zien en werd het idee een stuk tastbaarder.
Een ander groot sleutelmoment was dat de KU
Leuven met ons in zee ging. Dat was de eerste
keer dat we zagen dat er écht interesse was en
écht geld te verdienen viel met het idee, en dat
was niet mogelijk geweest zonder die eerste
stap naar een werkend prototype.
Het is lastig om één mooiste moment aan te
wijzen. Ik heb als groot voorrecht dat ik veel
mag reizen voor Delmic, dus ik heb mooie
herinneringen aan allerlei reizen en bezoeken.
Toch is denk ik mijn mooiste herinnering de
EMC 2012 - de European Microscopy Congress.
Dat was de eerste keer dat we de SECOM echt
demonstreerden. We hadden toen erg hard
gewerkt om alles aan de praat te krijgen. De
software deed het en het hele apparaat zag
er echt ‘af’ uit. Het was een mooie combinatie
van heel hard werken in de weken en maanden
ervoor, en veel positief commentaar op de
beurs zelf van de mensen die het apparaat
voor het eerst zagen.

Een bedrijf starten is helemaal niet moeilijk,
er een succes van maken is verschrikkelijk
lastig. Maar als je nog aan het studeren bent
of net klaar bent, is dat juist de periode om
het ‘gewoon eens te proberen’. Dus als je ooit
de ambitie hebt gehad om een bedrijf te
beginnen, doe het dan gewoon. Laat je niet
gek maken door het idee dat het eng is. Het
is verschrikkelijk leuk en het ergste wat er
kan gebeuren is dat je een paar jaar later een
gewone baan moet vinden.
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Hukseflux Thermal Sensors
Kees Jan van den Bos
Afgestudeerd: 		
1988
Ondernemer sinds:
1993
Werknemers: 		
30 [FTE]
Auteur: 			Kees

Het meten van warmtestromen kan helpen
gebouwen
en
elektriciteitscentrales
efficiënter met energie om ta laten gaan. Het
meten van zonnestraling is belangrijk om
te testen of zonne-installaties functioneren
zoals verwacht maar bijvoorbeeld ook om
wereldwijde klimaatveranderingen beter
te begrijpen. De sensoren ontwikkeld
en geproduceerd door Hukseflux spelen
een belangrijke rol in deze en vele andere
toepassingen.
De oorsprong van Hukseflux Thermal
sensors is, net als die van de bedrijfsnaam,
niet helemaal meer te reconstrueren. De
oprichter van het bedrijf, Eric Hoeksema, was
mijn huisgenoot op het Oosteinde. Hij had
net als veel andere industrieel ontwerpers
het idee om een bedrijf te beginnen. In mijn
kenniskring binnen natuurkunde was dat een
hoogst ongebruikelijk idee. We spreken hier
over 1993 en rond die tijd ging iedereen naar
grote bedrijven, en als je al een onderneming
begon was het iets met software. Dingen
maken - wat wij uiteindelijk gingen doen was echt heel erg jaren ‘70.
Ik was na mijn militaire dienst in 1991 aan het
werk gegaan, en kwam al snel met het idee
dat we samen iets met thermische sensoren,
warmtestroommetingen, zouden kunnen
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beginnen. Een deel van de inspiratie was
afkomstig van mijn toenmalige werkgever
(een Delft-Instruments dochter). Een ander
aanknopingspunt was dat TNO (de toenmalige
TPD) ook actief was op een vergelijkbaar
gebied; er was kennelijk een markt. Wereldwijd
werden soortgelijke sensoren door tientallen
bedrijven gemaakt, maar die dat allemaal net
als TNO deden als een nevenactiviteit voor een
lokale markt.
Het laatste zetje werd gegeven doordat het bij
mijn toenmalige werkgever niet lekker liep. Ik
heb het idee dat voor wel meer ondernemers
geldt dat het niet helemaal vrijwillig van
start gaat; geen sollicitatiebrieven kunnen
schrijven,
gebrekkige
communicatieve
vaardigheden, failissementen, partners met
betere carrièreperspectieven, ontslag en
gedoe met werkgevers spelen denk ik een
grotere rol dan ondernemers toegeven. Ik
zou mezelf niet als werknemer willen hebben.
De bewuste positief gemotiveerde keus voor
ondernemerschap was zeldzaam; het is mooi
dat dat tegenwoordig anders ligt.

In die tijd begon een fax net betaalbaar te
worden, en ook andere hardware zoals een PC
en een printer. Je kon met een fax, en dat was
nieuw, relatief low-cost en snel met klanten
over de hele wereld communiceren. Met de
laser printer kon je netjes een mailing met
adressen uitprinten. Ook e-mail kwam snel
daarna op, maar als je in die tijd ongevraagd
iemand een e-mail stuurde, spam, waren ze
nog oprecht boos en kreeg je een felle reactie
terug.
Hukseflux heeft een relatief lange aanloopperiode gehad van ongeveer 7 jaar, waarin geen
serieus geld werd verdiend en parttime werd
gewerkt. Deze langzame opbouw heeft wel als
voordeel gehad dat alles helemaal vanuit de
winst kon worden gefinancierd. Vanaf 2000 zijn
we er fulltime tegenaan gegaan.
Ook opmerkelijk: we zijn eigenlijk pas in 2007
een serieus plan gaan maken; daarvoor keken
we met een horizon van 1 of 2 jaar.
Het bedrijf is inmiddels redelijk volwassen en
verkoopt een stuk of 40 standaardproducten
en biedt consultancy aan. Producten zijn
vrijwel allemaal ontwikkeld naar aanleiding
van vragen van klanten. Bij ons kom je als
klant alleen voor consultancy als het echt
lastig wordt, en dat levert dan ook meteen
leuk werk op. Wat ik opvallend vind is dat we
in technisch opzicht pas de laatste jaren echt
vernieuwend bezig zijn. Zonder vernieuwing,
maar met focus, goede wereldwijde distributie,
goede behandeling van klanten en veel
geduld kom je kennelijk ook al een eind. Het
originele idee uit 1993, iets met thermische
metingen doen, staat nog steeds. Wij kunnen

nu nog steeds andere marktpartijen de baas
door ons te concentreren op sensoren , zowel
op technologisch gebied als prijstechnisch.
Hukseflux heeft focus.
Natuurkunde is een prima opleiding voor wat
ik nu doe en sowieso voor ondernemerschap.
Als er een probleem op te lossen is merk ik dat
veel mensen zich door een gebrek aan kennis
laten afschrikken. Een beetje physicus is niet
bang, bekijkt het van een paar kanten, zoekt
snel een benadering en slaat zich er doorheen!
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Jason Geosystems
Pieter van der Made & Paul van Riel &
Erik Kaman
Afgestudeerd: 		
1985
Ondernemer sinds:
1986
Werknemers: 		
130 [FTE] @ exit
Interview: 		
Pieter
Kennis van onder andere geologie, petrofysica en geofysica lagen ten grondslag aan de
accurate modellen van olie en gas reservoirs
die door Jason Geosytems werden ontwikkeld. Hiermee werd het bedrijf internationaal zeer succesvol wat resulteerde in de
overname door Fugro. Pieter van der Made
was mede-oprichter en CEO van Jason, en na
de overname ook een aantal jaren CEO van
Fugro-Jason. Nu, als managing director van
OTM Investments investeert hij in verschillende technische sectoren. Maar ook Pieter
is uiteindelijk ooit begonnen als student
Technische Natuurkunde te Delft.
De oprichting van Jason Geosystems vloeide
voort uit een onderzoeksproject bij de vakgroep seismiek & akoestiek, waar we onderzoek
deden naar het modelleren van de ondergrond.
Dit onderzoek op de TU werd gesponsord door
oliemaatschappijen. Het was al wel de gedachte om vanuit dat project een bedrijf te starten,
maar verder lag er niet een heel diepgaand
plan aan ten grondslag.
Het is ook niet zo dat ik het plan had om ondernemer te worden, maar het is een opportunity
die we zagen. We waren met z’n zessen toen
we begonnen met dit avontuur, bijna allen van
seismiek. Ik heb toen nog wel even getwijfeld
of ik het wel moest doen, omdat ik een baan bij
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Shell aangeboden kreeg. Het ging destijds economisch niet goed in Nederland en zelfs voor
mensen die natuurkunde hadden gestudeerd
was het niet makkelijk om een baan te vinden,
dus een goede baan bij Shell sloeg je niet zomaar af. Ik heb gekozen voor ondernemen, niet
vanwege geld of onafhankelijkheid, maar omdat ik het uitdagend en leuk vond.
De eerste periode kan omschreven worden
als amateuristisch. We wisten niet echt wat we
aan het doen waren en het was ook lastig want
we hadden nul komma nul bedrijfservaring
en al helemaal geen management ervaring. Ik
zat midden in mijn promotie dus moest het er
parttime bij. Ondersteund met venture capital
werd al snel binnen een jaar een bedrijf van ca.
25 man uit de grond gestampt.

techniek was op zich heel geavanceerd maar
werkte op 2D seismiek, terwijl met 3D veel betere resultaten bereikt konden worden. We voldeden niet aan de marktvraag en bovendien
was inmiddels het geld op. From scratch en met
bootstrapping zijn we weer begonnen met een
nieuw product en de onderneming is geherfinancierd. Vanaf dat moment is het eigenlijk
goed gegaan.
Op een gegeven moment zijn we op zoek gegaan naar kopers. Iets belangrijks dat ik alle
ondernemers op het hart druk is dat als je in
een exit zit of als je wordt benaderd dan moet
je het absoluut niet je business laten beïnvloeden, anders verlies je focus. Als je wel die focus
houdt en bezig blijft met de vooruitgang van je
bedrijf dan val je niet in een gat als de verkoop
uiteindelijk toch niet doorgaat. In 2001 is Jason
Geosystems verkocht aan Fugro.
Jason was een ontzettend leuk bedrijf. Niet alleen omdat het intellectueel heel uitdagend
was maar ook commercieel gezien. We waren
over de hele wereld bezig en dus letterlijk en
figuurlijk onze horizon aan het verbreden. Je
ging naar waar de olie zat en kwam zo op bijzondere plekken. Bijvoorbeeld Siberië, dat was
echt een soort wilde westen.

Al hadden we toen wel tonnen ervaring gehad
dan nog hadden we niet kunnen zien aankomen wat er allemaal zou gaan gebeuren. Een
grote tegenslag kwam na ongeveer drie jaar
toen duidelijk werd dat het concept waarmee
we de markt in gingen niet ging werken. Dit
kwam omdat we enerzijds vooruit liepen op
de ontwikkelingen en anderzijds omdat op
dat moment in de olie en gasindustrie de grote omslag plaatsvond naar 3D seismiek. Onze

De TU Delft moet absoluut ondernemerschap
bevorderen. In mijn tijd was de opleiding puur
technisch en er zat geen business aspect aan
wat dan ook, laat staan ondernemen. We hadden alleen in ons eerste jaar een klein vakje buiten de natuurkunde en wiskunde. Het bestond
uit één syllabus van dertig pagina’s of zo over
psychologie, filosofie en sociologie. Veel tijd
hoeft het bevorderen van ondernemerschap

trouwens niet te kosten. Bezoek gewoon bedrijven, of YES Delft, dat zit om de hoek. Of doe
een stage bij een startup i.p.v. bij een groot bedrijf. Het gaat erom dat studenten ervan kunnen proeven en dat ze zich beseffen dat je veel
meer kan bij natuurkunde dan alleen natuurkunde. De TU Delft zou dat soort stages kunnen
faciliteren. Zonder dat zullen studenten en dat
soort bedrijven elkaar wellicht moeilijk kunnen
vinden.
Denk trouwens niet dat je het makkelijk krijgt
als je daadwerkelijk ondernemer bent geworden, want je krijgt gegarandeerd met tegenslagen te maken. Het belangrijkste is vooral dat je
nooit opgeeft!
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Dynaflow Research Group
We zijn dit jaar begonnen met onze internationale expansie. We hebben afgelopen jaar een
kantoor in Dubai geopend en hopen daarmee
onze klanten internationaal beter te kunnen
bedienen. Ook proberen we de regionale markt
in het Midden Oosten verder uit te bouwen
vanuit ons kantoor. Het idee is om na Dubai
nog meer verschillende internationale kantoren te openen om zodoende een stevig internationaal netwerk te vormen om overal een
global-local speler te zijn.

Niels Bos
Afgestudeerd: 		
1996
Ondernemer sinds:
2008
Werknemers: 		
20 [FTE]
Auteur: 			Niels

Sinds 1983 biedt Dynaflow Research Group
(DRG) technisch advies op het gebied van
ontwerp en analyse van complexe pijpleidingsystemen. Pijpleidingen opereren zelden in stabiele toestand en het is van cruciaal belang de oorzaken van bijvoorbeeld
onverwachte drukgolven en trillingen te
begrijpen. Door middel van statische en dynamische analyses van zowel de vloeibare
als de mechanische componenten worden
problemen doorgrond.
Ik heb eigenlijk altijd al willen ondernemen. Tijdens mijn studie had ik al een klein bedrijfje in
het verkopen en maken van software. Dit stelde niet veel voor maar leerde mij wel hoe het
allemaal een beetje werkte. Na mijn studie ben
ik begonnen als management consultant om
daar ervaring op te doen en te zien wat ik zou
willen doen als ondernemer.
Mijn vader werkte als ZZP-er en is DRG begonnen. In 2003 ben ik met hem begonnen te praten om wellicht samen te proberen om er een
echt bedrijf van te maken. Ik had het idee dat
het mogelijk moest zijn om een high-end technisch consultancy bedrijf te creëren. Het leek
mij een hele goede en leuke mix tussen techniek en consulting. Ook vond ik het heel raar
dat er niet een professional service firm in techniek bestond. Alle technische bedrijven wa-
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ren georganiseerd als een klassiek bedrijf met
afdelingen en managers en er bestond geen
partnership model zoals bij advocaten, accountants, artsen, consultants, etc. Ik had het idee
dat er wel behoefte was aan een bedrijf waar
engineers zich professioneel konden ontwikkelen, op korte high-end projecten konden werken met veel afwisseling en uitdagingen waar
ze uiteindelijk ook zouden kunnen doorgroeien
tot partner. In 2004 zijn we hier daadwerkelijk
mee begonnen en we zijn in 10 jaar gegroeid
tot bijna 20 mensen bij 10 keer zoveel omzet.

Ik vind het heel mooi om te zien hoe we ons
ontwikkelen als individuen en als bedrijf. Er zijn
vele mooie projecten geweest, leuke avonturen
in het buitenland en mooie software producten
gemaakt. Ik kan er zelf heel erg van genieten als
het lukt om iets van een simpel idee uit te bouwen tot iets concreets. We hebben dit inmiddels al vele malen gedaan met onze software
producten, conferenties, lectures, trainingen,
etc. Echt heel erg gaaf om mee te maken!

Ik ben van mening dat natuurkunde behalve
een hele mooie en leuke studie ook echt een
hele nuttige studie is. Je leert er heel goed
(technische) problemen op te lossen en te
doorzien. Deze vaardigheid is echt heel erg
breed toepasbaar. Mijn advies zou dan ook zijn:
ga dat doen! Ga na je studie of bij een bedrijf
werken om ervaring op te doen of gewoon direct aan de gang als ondernemer of bij een jong
startend bedrijf. Het leukste is het om zelf verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen om
problemen op te lossen en dingen voor elkaar
te krijgen. En daar is je studie een uitstekende
voorbereiding op.

Er zijn eigenlijk wel veel spannende momenten.
Zo zijn er projecten geweest die heel spectaculair waren en waar de belangen heel groot waren. Als je dan ziet dat men direct in de praktijk
gaat brengen wat jij vijf minuten geleden hebt
geadviseerd geeft dat wel een zekere spanning. Ook zijn er spannende onderhandelingen
geweest met klanten en zakenpartners waar ik
wel van genoten heb.
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Horizon Energy Partners
Jacco Kokkedee & Edward van Kersbergen
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Geschreven door:

1988
2001
100 [FTE] @ exit
Jacco

Rond de eeuwwisseling veranderde de olie
industrie op de Noordzee: grote vondsten
werden er nauweljks meer gedaan en
bij de meeste producerende olievelden
liep de productie terug. De grote olie
maatschappijen maakten terugtrekkende
bewegingen en veel kleinere exploratie -en
productiebedrijfjes namen de volwassen,
soms bijna uitgeproduceerde velden
over. Bij veel van deze bedrijven ontbrak
de essentiele technische kennis van
de ondergrond om de laatste druppels
rendabele olie uit deze velden te winnen.
Met dit idee in het achterhoofd werd Horizon
Energy Partners in 2001 opgericht door Stephane Constant, Jacco Kokkedee en Edward van
Kersbergen. Bij oprichting hadden allen inmiddels een technische carriere van pakweg 10 jaar
bij Shell en Total als petroleum ingenieur achter
de rug. Edward en Jacco kenden elkaar bovendien nog van een gezamenlijk afstudeer project
in de vakgroep Supergeleiding eind jaren ‘80.
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Horizon Energy Partners specialiseerde zich van
begin af aan in het integreren en interpreteren
van alle beschikbare ondergrondse data
(seismische data, geologische data, gesteente
data, productie data etc.) en in het modelleren
van de ondergrond. Het bouwen van zo’n
computer model was in die tijd een behoorlijke
klus: eerst werd op basis van seismische
en geologische gegevens een geologisch
statisch model gebouwd. Dit werd vervolgens
opgeschaald tot een dynamisch model, waarin
de vloeistofstroming werd gesimuleerd,
wat gefit werd aan de historische productie
gegevens. Vervolgens kon bijvoorbeeld de
locatie van de achtergebleven olie inzichtelijk
gemaakt of konden diverse scenarios van een
veldontwikkeling ‘doorgerekend’ worden. Met
name de impact van onzekerheden kon veel
beter gekwantificeerd worden.
Het multi-disciplinaire product van Horizon
sloeg aan, vanaf dag één genereerden we voldoende omzet om de kosten te dekken en om
te investeren in nieuwe mensen. De olieprijs
zat in de lift en we konden de vraag maar nauwelijks aan. Onze grootste uitdaging was het
aantrekken en aanhouden van technische staf.
De concurrentie op dat gebied was groot, de
hele olie industrie trok aan een relatief kleine
groep van ervaren mensen. Gelukkig zijn we
in staat geweest om voor elke discipline een

aantal sleutelfiguren aan te trekken, waaromheen de rest van de relatief jonge organisatie
gebouwd kon worden. Verder werd er voortdurend geinvesteerd in kantoren en systemen
voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat.
Horizon maakte een snelle groei door, mede
geholpen door de olie prijs. Rond 2007 was
Horizon inmiddels gegroeid naar bijna 90 man,
met kantoren in Den Haag, Aberdeen UK, Abuja (Nigeria) en Kuala Lumpur en een klantenkring bestaande uit de olie majors maar ook
een groot aantal kleine exploratie en productie bedrijfjes. Het grootste deel van die groei
kwam uit Europa en West Afrika, maar leek wat
te verzadigen. Wilde Horizon verder groeien
dan moesten markten in het Midden Oosten
en de voormalige Sovjet-Unie geopend worden. Helaas waren onze contacten in die regio
beperkt, te beperkt om deuren geopend te
krijgen ondanks vele pogingen. Verder was Horizon nog te klein om de juiste indruk in deze
regios achter te laten. We realiseerden ons dat
voor verdere groei, een substantieel grotere
partner met het juiste netwerk nodig was.
We vonden die partner in de vorm van SGS,
een zwitserse beursgenoteerde onderneming,
actief in de wereld van inspecties, verificaties,
test en certificering, met ongeveer 80,000
werknemers en een groot historisch netwerk
in de voormalige Sovjet-Unie en het Midden
Oosten. SGS had al eerder interesse getoond in
Horizon, met name om SGS’ positie in de upstream olie en gassector te vergroten. In April
2008, 7 jaar na oprichting, werd Horizon uiteindelijk overgenomen door SGS, en ging verder
als SGS-Horizon.
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Delft Motion Analysis
Hans Furnée
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers:		
Auteur: 			

1961
1993
0
Hans Furnée

Met het oog op revalidatie en in het bijzonder de besturing van kunstarmen ontstond
binnen de groep Bestuurde Prothesen (per
nov. 1963 gevestigd in het Laboratorium
voor Technische Natuurkunde) de behoefte
meer te weten van menselijke bewegingspatronen. De toenmalige techniek waarbij
al computers werden gebruikt bestond uit
filmbeeldanalyse met handmatige invoer
van markeringspunten. Dit is het verhaal
van de opkomst, het blinken, en verzinken
van een spin-off bedrijf vanuit Technische
Natuurkunde door dr. ir. E.H. Furnée.
Wereldwijd nieuw was onze aanpak, publicatie
en congresdemonstratie in 1967, met de
real-time video-digitaalomzetter: TV-cameracomputer gebaseerde bewegingsregistratie
van contrasterende markers op romp en
ledematen. Dit vond navolging door o.a.
gastpromovendi vanuit Strathclyde University
Glasgow, een leidinggevend instituut in de
filmanalyse van het menselijk gangbeeld. Pas

eind zeventiger jaren werd van het daar verder
ontwikkelde systeem de commerciële waarde
ingezien en in 1981 lanceerde Oxford Metrix
dan ook hun Vicon bewegingsmeetsysteem. In
de naamgeving van dit inmiddels wereldmerk
is onze video-converter nog steeds herkenbaar.
Intussen had in Delft de ontwikkeling en
toepassing niet stilgestaan. Zo resulteerde een
samenwerking met het Erasmus (Anatomie) in
een publicatie voor de Physiological Society
London over synchronisatie van de voor- en
achterpoten bij de kat (1974). Ook leidde de
samenwerking tot een promotieplaats bij het
Karolinska Institutet in Stockholm. In 1986
publiceerden we een verbeterd systeem, met
inbegrip van een eigen camera op basis van de
eerste Philips solid-state beeldsensors.
In het kader van SPIN, Stimuleringsprogramma
Informatica Nederland, kregen wij in 1987 een
subsidie die moest leiden tot een commercieel
product in samenwerking met een Nederlands
bedrijf. De bedoelde partner (een spin-off van
Philips) vonden wij in de eerste fabrikant van
videocamera’s op basis van de genoemde
Philips beeldsensor. Zij vervaardigden
een kleine serie van het door ons verder
ontwikkelde PRIMAS Precision Motion
Analysis System. PRIMAS is een 6-camera
3-D bewegingsmeetsysteem, 100 beeldjes

gebeurde in overleg met de beheerder van de
afdeling Technische Natuurkunde waarbij voor
de Afdeling een provisie als percentage van de
omzet werd overeengekomen. De band met
Adimec bleef bestaan door hun levering van
een zeventigtal camera’s. De contacten met de
geestelijke vader van Motek, het Amsterdamse
productiehuis voor 3-D animatie, leidden tot
onze real-time variant op de bij PRIMAS behorende 3-D software. Dit was onze primeur op
het International Society of Biomechanics congres van 1993 met als gevolg de levering van
uiteindelijk drie PRIMAS real-time 3-D systemen
aan Motek.
per seconde, met interne microprocessor
en met interfacing hard- en software voor
de toenmalige PC’s. Het onderzoekstraject
van video-digitaal coördinaten-omzetter tot
PRIMAS was onderwerp van mijn proefschrift in
1989, met copromotor John Paul van Strathclyde
University. Eind tachtiger jaren werden die
eerste drie systemen door ons geleverd aan
een Duitse fabrikant van prothese onderdelen,
een TNO-instituut en een revalidatiekliniek in
Nederland.
Bij het faillissement in 1992 van onze
eerdergenoemde commerciële partner, is met
uitkoop door de directie het Vision onderdeel
voortgezet als Adimec (Eindhoven), zij het met
concentratie op hoogwaardige camera’s voor
meetdoeleinden en niet op meer uitgebreide
meetsystemen.

Met nog een tiental andere PRIMAS verkopen,
in Japan, Nederland, Duitsland, Hongarije en
Australië was de omzet in die eerste 4 jaren
omgerekend ca. € 660.000, en nadien nog een
zesde daarvan. Drie jaar na pensionering, in
2001, verliep mijn nul-aanstelling waarin, tot
profijt ook van de Afdeling, nog twee laatste
afstudeerders werden afgeleverd. Daarop
volgde nog meer recent de uiteindelijke
opheffing en vereffening.
Dit is een verhaal van valorisatie avant la lettre:
via EZ-SPIN subsidie samenwerking met een
bestaand bedrijf, na hun faillissement navraag
naar het product, en zodoende een spin-off
bedrijf vanuit Technische Natuurkunde.

De vraag naar het PRIMAS bewegingsmeetsysteem bleef echter bestaan, te beginnen
met een duplicaat voor de Duitse ‘launching
customer’. Reden dus voor oprichting in 1993
van de onderneming Delft Motion Analysis. Dit
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MILabs
Freek Beekman
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Interview: 		

1991
2006
20 [FTE]
Freek

Een prototype medische scanner met
ongekende prestaties was de trigger
waarmee Professor Freek Beekman in 2004
de eerste grote grants binnenhaalde om zijn
idee verder uit te werken. Dit heeft geleid
tot MILabs, een bedrijf dat een nieuwe
lijn imaging apparatuur met niet eerder
vertoonde resolutie ontwikkelt en verkoopt
voor wetenschappelijk onderzoek en in de
nabije toekomst ook voor diagnostiek.
Ik werkte als natuurkundige aan de universiteit
van Utrecht waar in samenwerking met
de universiteit MILabs is opgericht. Later
is de Technische Universiteit Delft daarbij
gekomen en is nu de plek waar het meeste
wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, met

daarnaast verscheidene universitair medische
centra. Ik heb wetenschap altijd heel leuk
gevonden: Het doen van goed onderzoek, dat
goed op te schrijven en te publiceren zodat
iedereen er wat mee kan. MILabs is opgericht
omdat we ten eerste iets hadden wat een
product kon worden en ten tweede er subsidies
waren om het om te zetten in een startup.
Dit soort startups lopen zeker in het begin
niet altijd lekker. Er zijn enorme uitdagingen
verbonden aan het bouwen van machines voor
een ander. Je kan ook niet even stilzitten in het
bedrijfsleven zoals dat wel kan in de wetenschap,
dan is je bedrijf failliet! Je bent als een klein
bootje op zee en je hebt constant een hoop te
doen om het drijvende te houden. Langzaam
wordt je schip groter en heb je andere mensen
aan boord die af en toe het stuur over kunnen
nemen.
Voor de verkoop van de eerste scanner had
ik een nachtmerrie, of het allemaal wel zou
werken. Dat de klant dan de volgende dag
opbelt, achterovergeslagen doordat de scanner
inderdaad de hoge beloftes waarmaakt en hij
voor het eerst de hoge resolutie ziet, dat was
fantastisch!
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Scala aan mogelijkheden
Behalve in de hightech natuurkunde zijn alumni Technische Natuurkunde
actief geworden in een breed scala aan vakgebieden varierend van software en
simulaties tot bemiddeling en advies.
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Platforminds
Marijn Verdult
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Auteur:		

2014
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0
Marijn

Tijdens een vak Knowledge Entrepeneurship aan de Technische Universiteit van
Denemarken (DTU) moest hij met z’n team
een businessplan schrijven. Met dat idee
zijn ze buiten de scope van het vak doorgegaan om te zien of ze het ook daadwerkelijk
konden uitvoeren. Een scholarship en een
plaats in een accelerator werd bemachtigd
en Platforminds, een matchmaking facility
tussen studenten en bedrijven voor kortdurende projecten en studentenbaantjes, was
een feit.
Ik wil graag beginnen met het verschil te
maken tussen twee soorten ondernemers, een
small business owner, oftewel een ‘eigen baas’
en een ondernemer die we voor het gemak
een entrepreneur noemen. Een small business
owner probeert een bedrijf op te zetten
waarmee hij zijn boterham kan verdienen,
period. Veel studenten doen dit tijdens hun
studie (bijvoorbeeld een online webwinkeltje).
Dit is een soort van ondernemen en je leert
hier veel van maar dit is niet hetgeen ik doe.
Ik, als entrepreneur, heb een hoger doel dan
alleen mijn eigen boterham te verdienen. Een
entrepreneur wil de wereldtop bereiken met
iets. Een mogelijk doel van een entrepreneur
kan een exit naar Google zijn, het kan zijn
dat je de wereld privacy terug geeft of om de
beste vriend van Richard Branson te worden.

38

De dromen van een entrepreneur zijn veel
groter dan die van een small business owner,
hij faalt bovendien veel vaker en staat ook
veel vaker weer op.
Ik zit nu een tijdje in de entrepreneurwereld
en er zijn een paar dingen die mij intrigeren
waardoor ik in deze wereld wil blijven (ik werk
nu voor een Deense startup en ben nu ons UK
kantoor aan het opzetten – geen eigen baas
dus, absoluut wel een entrepreneur). Elke
Delftenaar houdt van verhalen, dat mag duidelijk zijn. Ik kan een goed verhaal echt ontzettend waarderen. Ik vind het supercool om
iemand over zijn passie te horen vertellen en
om nieuwe mensen te ontmoeten. Een van
mijn dromen is dus ook om Richard Branson te
ontmoeten en om op zijn eiland uitgenodigd
te worden. Dit uit zich in het netwerk dat ondernemen met zich mee brengt. Geen enkele
industrie heeft zoveel events, talent networks,
programma’s en ontmoetingsplaatsen. Ik was
toegelaten tot het Future Entrepreneurs of
Denmark Talent Network (de 30 meest belovende entrepreneurs van Denemarken per semester). Dit is puur netwerken en we hebben
verschillende evenementen met McKinsey en

internationale geslaagde (en minder geslaagde) entrepreneurs. Dit intrigeert mij enorm.
Ook leer je ontzettend veel. Dit is een van de
belangrijkste redenen waarom ik tijd opzij
zette naast mijn thesis voor Platforminds. Als
je het hebt over cv-likken, dit is een van de
beste opties. Tijdens job interviews (ik heb
gesolliciteerd als consultant maar heb een
aanbieding bij een van de big 4 afgewezen
om bij mijn huidige startup te blijven) werden
verschillende competenties getest. Ik noem de
top vijf competenties gezocht door een van die
twee consultants waar ik succesvol was, en ook
hoe je die competenties kan ontwikkelen:
• Kwaliteit leveren; dit leer je vooral bij je studie.
• Bewust zijn van en het grijpen van zakelijke
kansen; dit is precies wat je doet als
entrepreneur.
• Veerkracht; lijkt me duidelijk, iets met vallen
en opstaan.
•
Carrière motivatie; ik ken geen enkele
ongemotiveerde entrepreneur.
• Maakt impact; welke startup is niet begonnen
met een grote visie en een toekomst beeld
waar hun startup de wereld heeft veranderd?
Ook al faalt je startup volledig omdat er geen
markt is, of omdat het toch niets voor jou
is, je houdt er altijd veel aan over. Zelfs in de
corpo wereld appreciëren ze entrepreneurs.
Misschien wordt je wel een intrepreneur?
Daarom adviseer ik iedereen, elke techneut en
iedereen bij TN om een kleine ervaring op te
doen als entrepreneur of bij een startup (en
dan niet alleen programmeren – kijk ook naar
de business development).
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Fluxxus.nl
ook bewuster, en met veel plezier, gaan
uitbouwen. Via kanalen als LinkedIn. Maar ook
door het bloggen, als expert mensen te helpen
op verschillende fora en inmiddels ook door de
titel Most Valuable Professional. Een titel die
mijn sinds 2011 jaarlijks toegekend is geweest
door Microsoft.

Luc van Vugt
Afgestudeerd: 		
1989
Ondernemer sinds:
2012
Werknemers: 		
1 [FTE]
Auteur:			Luc

Na een paar jaar als wetenschappelijk
programmeur en meer dan 6 jaar fulltime in
het middelbaar onderwijs als onder andere
wiskunde-, natuurkunde-, informaticaen techniekleraar, ging Luc van Vugt toch
weer terug de software in. Via Navision
Software kwam hij bij Microsoft en Imtech
ICT terecht en is nu deeltijds bij een
studieboekenleverancier aan het werk en
deeltijds voor zichzelf bij fluxxus.nl waar
hij zijn vaardigheden aanbiedt als coach en
consultant aan Dynamics NAV development
teams en eindgebruikers.
De directe aanleiding om voor mijzelf te
beginnen was de vraag die ik van derden kreeg
om een training voor hen te verzorgen. Dit viel
mooi samen met het feit dat ik in het najaar
daarvoor al iets minder bij mijn werkgever ging
werken, deels om ruimte te maken voor eigen
bedrijvigheid. Iets wat ik eerder nooit als een
doel had gehad, maar op dat moment wel als
een kans zag. Een kans om een andere kant
van de wereld te leren kennen. De wereld van
bedrijfsvoering, ondernemen en open staan
voor nieuwe dingen.
Reeds enige jaren daarvoor, toen ik te prooi
viel aan een reorganisatie binnen Microsoft
in 2009, had zich al een mogelijkheid hiertoe
aangeboden. Maar voor mijn gevoel ontbrak
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er toen een goede basis. Enerzijds door
economische crisis, die zich net aandiende,
anderzijds door het ontbreken van een
netwerk. Althans, zo voelde dat. Ik was namelijk
nooit een netwerker geweest. In mijn Delftse
tijd, jaren ’80, was ik in zekere zin een linkse
rakker: Lid van SSRD/De Koornbeurs, lid van de
AAG en als zodanig faculteitsraadslid van de
faculteit W&M (Wetenschap en Maatschappij,
volgens mij heette het zo) en ook van de raad
van de VSSD. Netwerken paste niet echt in mijn
gedachtewereld.
Toen ik door die reorganisatie bij Microsoft de
boer op moest voor een nieuwe baan, bleek
dat ik een gigantisch netwerk had opgebouwd.
Met name door de trainingen die ik verzorgd
had in de jaren 1999 t/m 2003. Een netwerk
waar ik toen zeker van geprofiteerd heb en
eigenlijk nog steeds doe. Ik ben dat sindsdien

Inmiddels ben ik zo’n drie jaar ondernemer.
Ik heb mijn activiteiten ondergebracht in een
BV. Of eigenlijk de helft van mijn werk. Want
daarnaast ben ik nog deeltijd werknemer
bij een studieboekenleverancier. Vanwege
de geweldig leuke werkomgeving en ICT
projecten die er gedraaid worden. En, hoewel
dat geen directe reden was, geeft dit ook
een inkomenszekerheid. Zowel nu als m.b.t.
mijn pensioenvoorziening. Tevens geeft deze
werkgever mij veel ruimte om mijn tijd in te
delen en krijgt hijzelf er meteen een heel stuk
groeiende kennis en ervaring voor terug.

mijn groeiproces, zoals ik mijn hele leven
steeds meer ben gaan zien. Steeds losser van
vooringenomenheden, ideologieën, e.d. Steeds
dichter op wat bij mij past. En dat probeer ik
ook aan anderen voor te leven. Mijn familie,
mijn collega’s, mijn klanten.
Terugkijkend heeft mijn studietijd in dit alles
zeker een rol ingespeeld. Als student voor het
eerst weg van huis, zelf je boontjes moeten
doppen, in een helemaal nieuwe omgeving.
Door de studie leren kritisch te kijken en met
een onbevangen blik. Hoewel ik dat pas later
echt ben gaan zien, want toen ervoer ik het
vaak als het in ogenschouw nemen van een
overdaad aan mogelijkheden.

Op deze manier rolt mijn professionele leven
rustig door. Nieuwe kansen bieden zich aan. Ik
ben vrij om te bepalen welke ik wel en welke ik
niet oppak. En … ik hoef er niet direct veel voor
te doen. Wel ben ik me bewust dat ik zichtbaar
moet blijven. Door op mijn blog met regelmaat
te schrijven. Door op de verschillende sociale
media het e.e.a. te vermelden. Etc. Hierdoor
vinden aantoonbaar de kansen meer mij, dan
ik hen. En dat is elke keer weer bijzonder om
te ervaren. Het is eerder aan mij om de boot af
te houden. Niet alles op te pakken, omdat het
strategisch of gewoon leuk is.
Grootse plannen voor de toekomst heb
ik niet. Nog niet. Maar die zouden zich zo
kunnen aandienen. Een volgende stap in
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Cloud9
Om te beginnen met Cloud9 zijn we op zoek
gegaan naar resources en hebben we eerst een
paar prototypes gebouwd. Het 2e prototype
is vervolgens door ons gepresenteerd op
een conferentie in Berlijn en dat werd in één
keer heel erg populair! We kregen toen veel
aandacht en bedrijven wilde ons kopen en
mensen boden geld aan; in een eerste ronde
hebben we 5,5 miljoen binnengehaald, dat was
heel spannend en heel leuk!

Ruben Daniels & Rik Arends
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Interview: 		

2011
12 [FTE]
Ruben

De ‘cloud’ wordt steeds belangrijk, groter en
biedt meer mogelijkheden. Er zijn dus ook
steeds meer mensen die applicaties maken
voor de cloud. Heel vreemd eigenlijk dat
al die developers cloud based applicaties
bouwen maar tegelijkertijd gewoon aan hun
desktop vastzitten. Laten we dat ook naar
de cloud brengen!
Via een eerdere startup (Javeline) en met het
idee dat de browser de runtime van de toekomst is hadden Ruben Daniels en Rik Arends
alle kennis vergaard en technologie ontwikkeld
om zelf deze Integrated Development Environment (IDE) te ontwikkelen. Maar het ondernemersgedrag kwam al veel vroeger tot uiting:
Ik denk dat er een genetische component in
ondernemen zit, het zit in de familie. Mijn eerste bedrijfje had ik toen ik 14 jaar oud was. In
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een tijdschrift zag ik dat geheugenmodules
voor een lagere prijs werden aangeboden dan
dat mensen er voor wilde betalen. Ik ben toen
simpelweg gaan inkopen voor die prijs en verkopen voor een hogere. Daar verdiende ik dan
een paar duizend gulden per maand mee. Later als student deed ik dit werk als ‘broker’ niet
meer maar werkte ik voor verschillende software bedrijven waarvoor ik programmeerde.
Ik heb Rik ontmoet in 1999 op de universiteit
bij technische natuurkunde. We vonden het
allebei superleuk en we waren er ook best
goed in, maar uiteindelijk hadden we andere
ambities. We wilden graag een impact hebben
op de wereld en besloten te beginnen in de
laagste abstractie: natuurkunde. Hier kwamen
we erachter dat we niet perse met dingen
bezig waren die heel veel effect hebben op
de mensheid, althans niet op korte termijn. Bij
natuurkunde ben je soms tientallen jaren aan
het onderzoeken voor er iets is met directe
impact en dan komt er een ondernemer langs
die er misschien rijk mee wordt. Uiteindelijk
trok mij dat ondernemerschap zelf meer.

We zijn daarna heel snel gegroeid en hebben
daardoor te veel geld uitgegeven en niet goed
gekeken naar de runway waardoor we in 2012
goed moesten kijken hoe we door konden. We
zijn toen van 28 naar 9 man gegaan en hebben
financieel strak geleefd. Op een gegeven
moment konden we zelfs bijna geen salarissen
meer uitgeven, maar we hadden dit als team
samen besloten. Met dit sterke teamgevoel
hebben we uiteindelijk die opportunity
gecreëerd waarmee we weer geld op konden
halen. Je staat met z’n allen ergens voor, en als
je dan onder grote druk, met grote onzekerheid
en impact op families en persoonlijke financiën

het hoofd weet koel te houden en gefocust je
gezamenlijke doel bereikt dan is dat een hele
mooie ervaring!
In de nabije toekomst focussen we op groeien,
groeien, groeien. We hebben net een nieuwe
versie gereleased en zien een exponentiele
groeicurve qua gebruikers, dat is waar je
naar op zoek bent als startup. Op de lange
termijn willen we een platform zijn waarop
gedeveloped wordt, geschikt voor miljoenen
developers wereldwijd. Aan de studenten zou
ik mee willen geven; onderschat jezelf nooit
want de meeste anderen doen ook maar wat.
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TamTam

Ze doen alles voor je online, van begin tot
eind, van strategie tot beheer. Paul en Bart
Manuel maken dit met Full Service Digital
Agency TamTam voor ons mogelijk.

Het grote voordeel van direct als afstudeerder
te starten is dat je niet veel inkomsten nodig
hebt, en dus redelijk vrijblijvend dit avontuur
aan kan gaan. Niet veel geld nodig, en gewoon
beginnen. Tegenwoordig is dit allemaal heel
logisch met de startup-cultuur waar veel jonge
techneuten en ondernemers zich in storten.
Twintig jaar geleden was dat nog iets minder
vanzelfsprekend. De eerste periode moest
ik dan ook redelijk vaak uitleggen aan exstudiegenoten waarom ik hiervoor koos en niet
voor een ‘echte’ baan.

Ik ben gaan ondernemen omdat ik gefascineerd
was door Internet. In 1996 was dat nog
relatief nieuw en onbekend (bij de massa). Ik
vond de techniek mooi, maar vooral ook de
potentiële impact van internet op het gebied
van informatievoorziening, communicatie en
handel. Ik zag het ook niet per se als ondernemen
met het idee een groot ondernemer te worden
of een grote onderneming te starten, maar
vooral als een kans om intensief en autonoom
bezig te zijn met iets wat ik erg mooi vond. Dat
samen met mijn oudere broer Paul met veel
verkooptalent was een goede combinatie.

Wat fascinerend blijft is het feit dat ondanks dat
het team continu snel van samenstelling wisselt
er heel veel zaken gelijk blijven. Ik ben er achter
gekomen dat dat ‘cultuur’ heet. En het aardige
is dat jezelf persoonlijk veel onbewuste invloed
hebt op die cultuur: je ziet dagelijks dingen
gebeuren op een bepaalde manier ‘die van ons
is’, maar die je in feite ooit zelf geïntroduceerd
hebt. Als je je daar bewust van wordt kan
je met cultuur heel sterk de kracht van een
organisatie opbouwen en bijsturen. Inmiddels
19 jaar verder is er een flinke verzameling aan
mooie herinneringen opgebouwd: van het

Bart Manuel
Afgestudeerd: 		
1996
Ondernemer sinds:
1996
Werknemers: 		
110 [FTE]
Auteur:			Bart

hebben uitgesproken om een top-3 bureau in
Nederland te worden, iets waar we op dat moment erg ver vandaan stonden. Door weer stap
voor de stap alle kleine stapjes te nemen die
daar voor nodig zijn hebben we dat doel in 2012
bereikt en eigenlijk tot en met vandaag de dag
weten vast te houden. Voor de toekomst willen
we Europa in, en een top-10 Europees Digital
Agency worden. Daar staan we op dit moment
nog wel erg ver vandaan…. dus dat gaat zeker
lukken!

samen winnen van prijzen (zoals de Gouden
SpinAward), de trips en uitjes, de Tam Tam Talks,
het winnen van pitches, de feestjes, te veel om
op te noemen (en je had er bij geweest moeten
zijn :-)
Onze ontwikkeling is eigenlijk altijd vrij steady
stap voor stap vooruit gegaan, zonder grote
sleutelmomenten of breekpunten. Uiteraard
ging het soms wat beter en soms wat slechter:
we hebben de de DotCom crash (2001) overleefd, de kredietcrisis in 2008, etc. Door gewoon
van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar
tot jaar te zorgen voor het goed uitvoeren van
projecten voor je klanten kom je een heel eind.
We hebben bijvoorbeeld in 2011 met de afsplitsing van Mixit van Tam Tam een belangrijke stap
genomen in het herpositioneren van Tam Tam
als pure Digital Agency. Maar ook dat was eigenlijk eerdere een evolutie dan een revolutie.

Voor Natuurkunde studenten: verruim je blik.
Ja, je behoort als je succesvol afstudeert tot
de allerslimsten, en dat is mooi voor een MD
traject bij een International of een bank, of een
Strategy Consulting positie, of iets in de R&D.
Maar er zijn zoveel meer opties, met name bij
kleine bedrijven of startups. En daar komt vaak
meer kijken dan alleen je IQ. Zaken zoals Sales,
Code, Finance, etc. En niet iedereen past in een
groot bedrijf of een bank.
Een aardige anekdote: in onze eerste maanden
kwamen wij in contact met het NEN om hen een
nieuwe site te verkopen. Echter wilden zij bij ons
langskomen voor het gesprek om ook te zien
hoe groot ons bedrijf nou precies was. Omdat
wij nog met z’n tweeën in een huurkantoortje
zaten vonden we dat niet zo’n goed idee. Op de
dag van de afspraak hebben we hen gebeld met
de smoes dat er in ons gebouw werkzaamheden gaande waren zodat we beter bij hen konden afspreken. Een smoesje voor bestwil: NEN
werd onze grootste klant in onze eerste jaren…

Spannend is geweest dat we in 2007 de ambitie
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NLO
Hans Bottema
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Interview: 		

1987
1999
180 [FTE]
Hans

Startups vanuit Technische Natuurkunde
gedijen vaak op nieuw ontwikkelde technologieën. Om deze kennis te beschermen worden patenten aangevraagd. Hoe dat precies
werkt en wat daar mee gebeurd, daar weet
Hans Bottema partner van het Nederlandsch
Octrooibureau alles vanaf.
Tijdens mijn afstuderen zat ik in de
meetopstellingen in het reactorinstituut. In die
tijd is Tjernobyl de lucht in gegaan dus dat hele
vakgebied was in één klap besmet geraakt. Het
was toen ik in 1988 klaar was veel gewoner om
bij een grote corporatie te gaan werken dan
voor jezelf aan de slag te gaan. Ik ben bij Philips
gaan werken, waar ik octrooigemachtigde
werd. Wat me erg aansprak was dat je als
octrooigemachtigde niet alleen bezig bent
met R&D, maar juist met een goede mix van
technologie, onderzoek, juridische zaken en
omgang met mensen. Deze baan maakt je
specialist, maar ik had het geluk dat het een
heel leuk en breed specialisme bleek te zijn.
Het leertraject werd op een gegeven moment
vrij vlak. Ik wilde meer action zien en ik ben
gaan werken bij een multinational die consumentenproducten maakt en verkoopt en zijn
octrooipositie actief handhaaft. Na deze tijd
in de industrie ben ik bij het Nederlandsch Octrooibureau (NLO) begonnen als adviseur in het
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vrije veld. NLO was toentertijd een maatschap,
en ik was ambitieus en wilde partner worden.
Ik kwam als senior adviseur de organisatie binnen, dus er was ruimte om grote klanten te bedienen. Door daarnaast interne projecten op te
pakken, te laten zien dat je het leuk vindt en je
energie erin te stoppen kwalificeer je je voor
een plek binnen de maatschap.

deringen die nodig zijn te kunnen doorvoeren.
Dit moet om focus te krijgen en een richting te
geven aan hoe je je onderscheidt in de markt.
De koers in een gevestigde organisatie is heel
stabiel, dus als je iets wil veranderen is het alsof
je aan een olietanker stuurt. Het bleek veel lastiger dan gedacht. Dit type ondernemerschap
vindt dus plaats op een grotere schaal.

Wat mij drijft is in eerste instantie het zijn van
een professional op dit gebied. Je komt met
veel slimme mensen in contact en je krijgt veel
mooie projecten onder ogen, vaak op plekken
waar je normaal niet zou komen. En de economische implicaties die eruit voort komen kunnen best groot zijn, wat het interessant maakt.

Het ondernemen kwam bijvoorbeeld naar voren in mijn tijd als managing partner. We gingen namelijk een nieuwe vestiging bij de universiteit van Wageningen openen om dicht op
de uitvindingen in de agro -en lifescience business te zitten. Je persoonlijke energie en focus
zijn dan bepalend of zoiets gaat slagen of niet.
Ikzelf was voor langere tijd drie dagen per week
aanwezig in die nieuwe vestiging, ik was verantwoordelijk voor de winst of het verlies en ik
zorgde dat er binnen de organisatie voldoende
draagvlak werd gecreëerd en iedereen betrokken bleef bij de nieuwe loot aan de boom.

NLO was al een behoorlijk gevestigde organisatie, daarom was het een vrij veilige omgeving
om in te ondernemen. In dat opzicht is het dus
niet ondernemen in de zin van een eigen bedrijf opzetten met alle risico’s van dien. De grote uitdaging is juist om in zo’n structuur veran-

Tijdens mijn werk krijg ik ook de mooiste
technische ontwikkelingen te zien, van kleine
schaal tot zo groot dat je het je haast niet voor
kan stellen. De ontwikkelingen in de offshore
installaties zijn bijvoorbeeld heel bijzonder. Een
deel van die technologie is cryogeen en moet
functioneren bij de ruigste wind en weer condities, met hele kleine toleranties, zonder te ontploffen. Het is heel leuk om met die teams te
sparren en mee te denken over hun innovaties.
Een goede les is ook dat als je een complexe
technologie aan een octrooibureau duidelijk
wil maken om octrooi verleend te krijgen, je het
best iets tastbaars kunt laten zien. Ik heb bijvoorbeeld eens bedacht om een schaalmodel
van een röntgenapparaat met vernieuwde op-

hanging van het C-Statief mee te nemen naar
een zitting in München. Toen ik dit model de
dag van te voren wilde ophalen bij de afdeling
R&D van Philips Medical Systems in Best, bleek
het een 50 kg zwaar, net niet 1 op 1, model te
zijn! Toch heb ik hem in het vliegtuig met de
‘special luggage’ mee weten te zeulen naar de
Duitse Octrooiraad. Omdat ze het daar toen
konden zien en testen was dit niet zonder succes en werd het octrooi in Duitsland verleend!
De breedheid van natuurkunde is ontzettend
handig. Als het niet meteen superspecialistisch
is kan ik het aanpakken. Je hebt een goede
toolkit ontwikkeld om de technische omgeving
te doorgronden en te zien wat er speelt. De
klanten merken dat ook en dat zorgt snel voor
een goede band en dat ik een geloofwaardig
gesprekspartner en adviseur kan zijn. Het is
leuk om dat elke keer weer te merken.
De techniek en theorie leer je grotendeels
tijdens je studie. Het mensenwerk en goed
communiceren dat leer je in de praktijk en kost
veel meer tijd en inspanning dan je zou denken.
Verantwoordelijkheden durven nemen, zonder
daar angstig in te zijn; durven ondernemen.
Doe dat afgewogen, niet angstig en niet
roekeloos, dat is een uitdaging en maakt het
leuk en succesvol.
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PowerDNS
Bert Hubert
Afgestudeerd: 		
Ondernemer sinds:
Werknemers: 		
Interview: 		

2000
5
Bert

Bert Hubert heeft een loopbaan van inmiddels meer dan 15 jaar in de open source
en commerciële software. Hij lanceerde
zijn carrière door als student de eerste kabel internetprovider in Delft te hacken om
vervolgens een overeenkomst aan te gaan
om daar een aantal jaar het een en ander te
verbeteren. Later werd hij partner bij FoxIT cyber security (inmiddels verkocht) en
startte hij PowerDNS dat nu 30% van alle
internet domeinnamen wereldwijd dient.
Tegenwoordig draagt Bert ook bij aan de
wetenschap en startups aan de TU Delft.
Ik wist al heel zeker dat ik niet in loondienst
wilde, dat past niet bij me, ik wilde heel
wendbaar zijn en ondernemer worden.
Gelukkig hadden ze me bij die provider geen
goed aanbod gedaan. Het bleek namelijk als
snel dat ik vreselijk had onderschat hoeveel
meer ze me per uur konden betalen dan dat ik
in loondienst had kunnen krijgen.
Als studentondernemer is een business vooral
extra geld erbij verdienen. Als het wegvalt dan
valt het gewoon weg en ga je verder met studeren. Maar toen ik voor het eerst mijn huur en
hypotheek moest gaan betalen uit mijn ondernemerschap vond ik dat heel tof. Ik zat thuis en
bedacht me: er maakt niemand geld naar me
over, ik moet het gaan verdienen, zo gaaf.
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Als ondernemer zijn je werkzekerheid, je
inkomsten, dus niet perse heel zeker, maar je
beeld ervan is wel een stuk reëler. Als je heel
lang in dienst bent dan specialiseer je je in je
werkgever, en op een dag houdt je werkgever
ermee op en dan ben je op de markt misschien
heel weinig meer waard. Mensen komen er nu
veel te laat achter dat ze zich misschien vijf
jaar geleden hadden moeten laten omscholen
maar dat zien ze niet omdat ze gewoon elke
maand betaald krijgen. PowerDNS biedt op
‘t moment een product aan waar de markt
steeds minder behoefte aan heeft, omdat de
markt verandert. De markt wil een simpeler
product dat gebruikt kan worden door minder
technische mensen, terwijl eerst juist de truuk
was dat we iets hadden waar techneuten van
gingen juichen. Dus nu ontdek ik dat ik mijn
product moet aanpassen, maar dat ontdek
ik heel snel omdat ik minder verkopen doe!
Ondernemen houdt je dus scherp, of je
vaardigheden nog goed genoeg zijn.
Iedere ondernemer moet iets hebben waar hij
stinkend goed in is, en het is handig als dat
iets met je bedrijf te maken heeft, maar dat
hoeft niet. Het tweede belangrijke deel van
ondernemen is dat je een neus ontwikkelt
voor inefficiënte dingen in de markt, voor
mensen die geld hebben (heel belangrijk). En
je moet vooral begrijpen waar het probleem
zit. Neem nou bijvoorbeeld stoplichten,
waarom hebben we nog van die grote oude
dure kasten terwijl het allemaal veel simpeler
en efficiënter kan? Als je dat uitzoekt kom je
erachter dat het heel moeilijk te veranderen
is en je komt er pas binnen als je een unfair
advantage hebt. In een eerlijk gevecht is de
kans dat je wint namelijk bijna nul.

aan geld te komen is ook niet helemaal waar,
de meeste investeerders hopen dat er eindelijk
een keer iemand komt met wel een redelijk
verhaal waar ze hun geld aan kunnen geven.
Ook wordt je tijdens je studie Technische
Natuurkunde steeds weer geconfronteerd
met dingen die niet opgelost zijn. De wereld
is niet af en er zijn genoeg mogelijkheden.
Voor een HBO-er is de wereld vaak wel af,
alles staat namelijk in een boek. Wat vroeger
ook heel belangrijk was bij natuurkunde
is dat je aan je lot werd overgelaten vanaf
dag 1, dat was bruut. Je kon dus altijd blind
een natuurkundige aannemen want hij was
blijkbaar zelfredzaam en had de selectie
overleefd. Het word nu steeds schoolser en
dat is leuk voor de slagingspercentages, maar
niet voor de zelfredzaamheid.
Wat Technische Natuurkunde vooral bijdraagt
aan ondernemerschap is dat je naast het
superpositie-beginsel ook het superioriteitsbeginsel meekrijgt; We doen de moeilijkste
studie, we snappen alles en we kunnen alles,
we zijn masters of the universe. Zo loop je
rond met een grenzeloos enthousiasme over
je eigen kunnen. Met dat enthousiasme start
je je bedrijf, maar dan moet je daarna wel
even op je stoel gaan zitten en jezelf in de
schoenen van je klant verplaatsen. Heb je een
goed model van de wereld, heb je begrepen
hoe de mensen, aan wie jij je idee wil slijten,
de beslissingen maken? Ga ik de toekomst
van mijn bedrijf verwedden om deze drie
gasten die in de kapotte Volvo van hun ouders
hierheen komen rijden en vertellen dat ze 5%
beter, sneller of goedkoper zijn? Het idee dat
het voor startend ondernemers moeilijk is om

Iets waar ik mij persoonlijk zorgen over
maak is dat vrijwel niemand meer echt kan
programmeren in Nederland. Als je als land
niet kan programmeren ben je tegenwoordig
geen kenniseconomie. Ik ben nu betrokken
bij het programmeervak van de opleiding en
daarnaast heb ik een cursus opgezet voor een
van de vakgroepen. Ongeveer iedere persoon
die een vakgroep binnenkomt begint of aan
z’n eigen programma of met een enorme bak
code waar een voorganger vier jaar aan heeft
gewerkt en wat niemand meer begrijpt. De
wetenschap hier is in een stadium waarin we
niet op schouders van voorgangers verder
bouwen maar telkens het wiel opnieuw slecht
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uitvinden. Een goede basis in programmeren
geeft goede wetenschap en betere resultaten.
Voorlopig wil ik ook betrokken blijven bij de
wetenschap.
Als je vraagt aan een ondernemer hoe ze het
allemaal voor mekaar hebben gekregen dan
hebben ze sowieso een berg interessante dingen te vertellen; ‘nou het grote inzicht kreeg
ik toen en toen..’ Leuk en aardig maar als je terugkijkt en ze hadden het inzicht een half jaar
eerder of later gehad dan was het bedrijf mislukt. Ik heb terug zitten testen hoe groot de
kans is dat het toeval is dat dat bedrijf wat ik
verkocht heb succesvol was. En dan kom je tot
de conclusie dat het ‘t goede moment was, op
de juiste plek en dan blijkt het dat er ook nog
mensen waren die het me heel erg gegund
hadden. Als die ene persoon binnen mijn eerste grote klant niet had gezegd dat ik de job
moest doen had ik die eerste klant niet gehad.
Zelfde voor het hacken van een internetprovider; toen kreeg ik een aanbod, tegenwoordig
wordt er gewoon aangifte tegen je gedaan.
Een ondernemer die vraag stellen is bijna alsof
je een loterijwinnaar gaat interviewen met de
vraag naar welke winkel ze zijn gegaan.
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Het woord ondernemer is in Nederland
dubbel in gebruik. Hier betekent ondernemer
iemand die niet in loondienst is, terwijl
een ondernemer eigenlijk iemand is die
onderneemt! Iemand die daadwerkelijk iets
start terwijl hij die middelen om z’n droom
te verwezenlijken nog niet heeft, maar toch
alvast begint de toekomst te scheppen.

Overzicht
Hier volgt een overzicht van alle ondernemers die tot nu toe in kaart zijn gebracht.
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Vastgoedmanagement

embedded
ACOUSTICS

connect and create
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Ondernemer

Bedrijf

Activiteiten

Ad Voets

Metaware

Software development gericht op het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen en het
verhogen van de productiviteit

BSM

Stategy consulting on information security &
business investigation

Bart Manuel

Tam Tam

Full service digital agency

Bart van der Burg

RiskCo

The specialist for all your financial and actuarial
calculations

Barto Cleton

Business Catalyst

Business development and interim management at various companies

Bas Hazelzet

Lime Networks BV /
CloudUP BV

Information and Communication Technology: consultancy, implementation, maintenance and support

Adnan Oner

Ikhebeenbril

Webshop voor zonnebrillen

Alex de Mulder

Avalon Designs

Websystems, Design, Animation & Visualizations

Alex de Mulder

Flex IT solutions

Websystems, Design, Animation & Visualizations

Alexandro Mancusi

Delft Engineering
Services

Network services for companies that need
technical knowledge and experience

Bas Oberndorff

ATG Europe

ingenieursbureau op het gebied van aerospace
en high tech

Alexandro Mancusi

Delftenaer

Recruits and selects students from TU Delft for
clients

Bas Oberndorff

Petersburg Consultants

Ingenieursbureau op het gebied van hoogspanningsinfrastructuur

Alexandro Mancusi

Weyeser

Services to assist organisations that deal with
great amounts of knowledge

Benjamin ter Kuile

Atool

Online systeem om zakelijke activiteiten bij te
houden

Allard Zoutendijk

Grazp

Vernieuwing en innovatie op het grensvlak van
cultuur, kunst en techniek; in het kansrijke veld
tussen onderwijs, bedrijfsleven en de creatieve
sector

Benjamin ter Kuile

Companytools

Services en advies voor business communication en registratiesystemen

Benjamin ter Kuile

Qwaiter

Mobile application for ordering drinks and food
from your table in a bar, restaurant or terrace

Benjamin ter Kuile

Uflows

Simulation of airflow and air quality in cities

Benno Broer

Het Strategiekantoor

Zelfstandige adviseurs aan directeuren en
senior managers

Benno Broer

Immoero

Software as a service, voor makelaars

Benno Broer

Quintel

Strategy Consulting

Benno Broer

Spring Domus

Vastgoed

Bert Hubert

Fox Replay

Advising companies, governments and other
organisations on IT security

Bert Hubert

Power DNS

Supplier of open source DNS software, services
and support

Bert Jan
Kampherbeek

Mapper Litography

Ontwikkeling en productie van een maskerloze
elektronenbundel lithografiemachine

Andries Effting

Delmic

Ontwikkeling en productie van gecombineerde
electronen en fluorescentie microscopie

Anneli Jurrij

INNOCACO

Motivatiecoach

Anton Heijs

Treparel

Big Data Tekst Analytics, Tekst Mining en Visualisatie

Arda van den Brink

Marsweg 3 BV

Projectleiding stedelijke ontwikkeling

Arend van de Stadt

Eagle Vision

Machine vision systems for industrial automation.

Arie Quik

QED management

Organisaties helpen hun doel te bereiken dmv
interim management, consultancy en trainingen

Arjan Warnaar
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Arnoud Bruinsma

QPI Group BV

Expert op het gebied van printplaattechnologie en PCB design
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Edward van
Kersbergen

Azuren EOR

Oil Field Development Services

Edward van
Kersbergen

Kenda Ntech

Upstream Venture Capital Fund. JV with Kenda
Capital

Construction toy for children

Edward van
Kersbergen

Mazarine Energy

Independent oil company

Donnycards

Annoniem snel makkelijk een klein bedrag
doneren

Edward van
Kersbergen

Oyster Energy

Independent oil company

Chris Velzel

Eaglet Optronics

Offering expertise in optical design in a wide
range of services and products

Edward van
Kersbergen

The Sunrise Energy
group

Investment company providing finance and advisory services to the upstream energy market

Chris Wolff

Lupus Consultancy

Consultancy in Oil, Gas and Energy processes,
in particular on metering

Edward van
Kersbergen

Xodus Group

Energy consultancy

Ciska van den Andel

Transducent coaching
en Training

Coaching, training en procesbegeleiding

Edward van
Kersbergen

ELS

EOR Laboratory Services

Cornelis Verhagen

Datawell

Marine measurement buoys

Cristina Soviany

Features Analytics

Detection of payment fraud based on statistical
pattern recognition

Edward van
Kersbergen

Horizon Energy
Partners

Subsurface consultancy

Cristina Soviany

IDES technologies

provider of advanced data predictive analytics
software products for the card fraud detection
market

Engbert Wilmink

Dynamic Ear Company

innovative personal sound management products

Daan Brenninkmeijer

2ML It solution

Complete IT-oplossingen voor Kantoor Automatisering

Ernst Jan de Winter

De Winter Engineering

Danker van
Valkenburg

Lichtveld Buis en
Partners

Advies- en ingenieursbureau op het gebied van
bouw, ruimte en milieu

Engineering, delivery and installation of new
constructions and revamping of industrial
melting and casting furnaces for the non-ferroindustry

Femme Verbeek

Danker van
Valkenburg

Van Valkenburg
Consult

Onbekend

ContratEch Cleaning
Solutions

Oplossen van reinigingsproblemen, tank
cleaning engineering

PowerWindow

David Kipping

Cred-IT training

Trainer coach voor startups en ICT bedrijven

Ferdinand
Grapperhaus

Generate electricity in windows by using luminescent solar concentrators

David ‘t Hart

DGRI

Metingen en advies voor treinverkeer

Frank Boddeke

Edge Customer care
Systems

Edge creates control in complex ICT chains

Dennis van
Ravenswaaij

The Brown Paper
Company

Management Consulting

Frank Elbers

DB Vision

Advies op het gebied van geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging

Dries Giesolf

Delft Inversion

Oil reservoir characterisation by non-linear full
waveform inversion of seismic data

Frank Goovaerts

Sungevity

Totaalaanbieder van zonnesystemen in huis

Ondernemer

Bedrijf

Activiteiten

Boudewijn Bijleveld

BBIT

Senior consulting services in de SAP wereld

Boudewijn Bijleveld

Carvaljo

SAP specialisten

Bram van den Haspel

Stocs

Bram van Driel
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Bedrijf

Activiteiten

Gidi van de Belt

Asiatic Snakes

Import and export rare exotic reptiles and
amphibians worldwide

Frank Goovaerts

Zonline

Online platform for home solar energy using a
Remote Solar Design tool

Gijs Willem Sloof

Stabiplan

Software om technische installaties te ontwerpen, visualiseren, controleren en optimaliseren

Frank van Ormondt

Frank van Ormondt
advies en educatie

Begeleiding en training op het gebied van
strategie en innovatie voor managers en ondernemers

Gilles Janssen

DB Vision

Advies op het gebied van geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging

Frank van Ormondt

Meester Frank

Bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining,
carrièrecoaching en conversatieles voor leerlingen, studenten en volwassenen

Greg Haime

EForms

Fred Hirdes

Emendo

Software company with an innovative and
inhouse developed software factory concept
and technology

EForms helps organizations to curtail risk while
developing new IT solutions for their primary
business processes. At the same time we facilitate a rapid response to changing markets and
regulations by introducing a novel three tier
software architecture. Doing so we empower
the true business owner within the organization to do more business and not worry about IT.

Fred Hirdes

TechForce Innovations

Adviesbureau voor technologiesubsidieprojecten

Gus van der Feltz

Feltzwerk

Strategisch advies

Freek Beekman

MILabs

High-end molecular imaging solutions in nuclear medicine

Hans Bottema

NLO, Nederlandsch
Octrooibureau

Biedt alle producten en diensten voor het beschermen van uw Intellectuele Eigendom

Freek Schouten

Magnet.me

Brengt via de website bedrijven in contact met
afstudeerders

Hans Brouwer

Omniradar

Builds a “One-Chip-Radar”, where the complete
radar including antenna’s and AD conversion is
integrated

Frits Nolet

Nolet Consultancy

Telecommunications & Media Consultant

Hans Brouwer

Optics11

Frits Verhoef

Energieker

Leveren en installeren van zonnepanelen

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
directly on top of an optical fiber end

Frits Verhoef

Triple Solar

Designer and manufacturer of solar panels in
combination with a heat pump

Hans Cauberg

DPA | cauberg-huygen

Advies en ingenieursbureau op het gebied van
Bouw, Industrie, Infrastructuur en Onderzoek

Geert Jan Davids

EquipIC supply chain

Provides ASIC services for fabless semiconductor companies and system houses

Hans Cool

Alucha

Innovative recycling solutions for complex
waste streams. Pyrolysis processes are core
expertise area

Gerard de Nazelle

perPETual Global

Convert waste engineering plastics into quality
polymers

Hans Furnee

Delft Motion Analysis

Gerard de Nazelle

Polygenta

Polygenta Technologies Limited (PTL) is a
leading manufacturer of Polyester Filament
Yarn (PFY) using post-consumer PET bottles

Het ontwikkelen, leveren en adviseren van
(camera-computergebaseerde) meetsystemen
voor real-time, 3-D opto-electronische plaatsbepaling

Hans van den Heuvel

Missing Piece

ICT outsourcing

Gerben Vrijburg

Cat Vision

Research, Development & Consultancy of
Optics

Henk Buijs

GRE
Vastgoedmanagement

Beheren van vastgoed; woningen, winkels en
kantoren

Gerrit Verboom

OTASY

Software for the design of free standing industrial steel chimneys

Henk de Klijver

DB Vision

Advies op het gebied van geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging
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Jan Tholen

Tholen
Membraantechnologie

Consultancy and design membrane filtration

Henkjan Faber

Delft Blue Chips

General consulting for start-ups and young
businesses

Jan van der Horst

Dimenco

3D TV without glasses

Henkjan Faber

Donnycards

Annoniem snel makkelijk een klein bedrag
doneren

Jan Willem Pronk

Hampton shutters

Leading manufacturer and distributor of
wooden indoor window shutters

Henri Peteri

Quooker

Ontwikkeling, productie en levering van kokend water kranen

Jan Willem Pronk

Tabulus

Subsidies and grants. Assist clients who may be
eligible for government contributions for R&D,
export and product innovation

Henry Sturman

Sturman ICT

Website, apps en software ontwikkeling

Jasper Kouwenberg

Luova Webstudio

Its Kievits

ProDialoX

E-commerce platform

Webdesign en implementatie van bitcoins in
webwinkels

Ivo de la Rive Box

Quby

A smart thermostat and tools that provides
insight in energy use

Joep Brouwers

DOZ energieregie

Adviesbureau op het gebied van (duurzame)
energieprojecten

Izet Fraanje

Goldpocket Interactive

Develops and sells two-way interactive television programming

Joep Brouwers

Tree delft

Adviesbureau op het gebied van technische
installaties

Jaap de Wijs

Aanstaande Vervoer
Service

Verhuur van klassieke trouwauto’s

Joost Swarte

Apotheek Swarte

Apotheek

Joost Vogtlander

Aiming Better

Management advies

Jaap Flohil

Foldyne

Develops molecular dynamics simulation
software

Joost Vogtlander

Matchingpoint

Bemiddeling interim executives

Jacco Kokkedee

Horizon Energy
Partners

Subsurface consultancy

Jos Hamilton

Hamilton Consult BV

Consultant op het vlak van IT-toepassingen,
bedrijfsprocessen en organisatie gericht op
innovatie in de bouw

Jan Granneman

Peutz

Raadgevende ingenieurs op het gebied van
akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek

Juriaan Hondius

Hondius Business @ IT
Consulting

Consultant on business process improvement,
IT systems design and organisational change

Jan Grashuis

Arabesk

ARABESK verkoopt artikelen waarbij kunstenaars en ontwerpers zich hebben laten inspireren door natuurkunde, wiskunde en logica

Karel Schell

Schell Consulting BV

Consultancy on comprised currency, ID/passports and general security documents

Kees van den Bos

Hukseflux Thermal
Sensors

Taking thermal test and measurement to the
next level

Klaas de Boer

Trantor

Software voor ondersteuning van evenementen

Laurens van Nues

Magnet.me

Brengt via de website bedrijven in contact met
afstudeerders

Lodewijk Westerling

Het Strategiekantoor

Zelfstandige adviseurs aan directeuren en
senior managers

Jan Kupers

Jan Tholen
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Kupers & Niggebrugge

Sensiblue

Advieswerk in het veld van lawaaibeheersing, geluidsisolatie en akoestiek, ruimtelijke
ordening, milieu; deskundigenonderzoeken
voor juridische procedures (civiel, bestuurs- en
strafrecht) in opdracht van o.a. verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken, gerechtshoven,
advocaten
Small automatic desinfection device for drinking water
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Martijn Vogten

FAQtory

Webapplicatie voor efficiënte communicatie
met uw klanten

Lon de Jong

Datamat
DBTelemetrics

Exploring technology for innovative applications of physics

Mathijn Elhorst

M4 scene

MPEG-4/3GPP specialist

Luc van Vugt

Fluxxus

Coach and consultant for NAV development
teams

Michiel Kotting

Accel Partners

Innovation in early and growth stage venture
capital

Maarten de Ruyter
van Steveninck

Tridion

Content management systems

Michiel Kotting

Carmine Interactive

Beauty products discovery serivice

Michiel Mensink

EXASUN

Maarten Sanders

Babizon Partners

MKB bedrijfsovernames en Management BuyIns

Development, production and sales of innovative premium solar module for residential and
commercial installations

Maikel Bauer

IT Partners

Network services, software development

Michiel Mensink

I-Optics

Development, marketing and sales of innovative diagnostic systems for eye care

Maikel Bauer

Ziber

Online software for graphic designers

Michiel Mensink

Line solar

Marco Wieland

Mapper Litography

Ontwikkeling en productie van een maskerloze
elektronenbundel lithografiemachine

Development, production and sales of innovative solar module for utility scale solar farms:
lowest cost/kWh

Maria Fleuren

China Inside

Chinese language and culture courses

Michiel van Noord

Ecoality

Consultant Sustainable Development & Renewable Energy

Maria Fleuren

DoDivy

Mobile platform (app) on which SME business
owners can create a digital name card and
smart activation coupons

Nicolas Kramer

Kramer Karan &
Associates

Research and Development in food process
and crystallisation industries

Marijn Verdult

Platforminds

Matchmaking facility between students and
companies for short-time projects and student-jobs

Nicolas Kramer

Spore.BI

Intelligence and Automated Analytics solutions
for SMEs

Niels Bos

Dynaflow Research
Group

Consulting services for the design and analysis
of pipeline systems supported by CFD /modelling

Olivier Mattmann

Hotzone Solutions

CBRNE training provider and consultant service

Paul van Riel

Jason Geosystems

Seismic inversion and reservoir characterization to construct the most accurate and detailed
reservoir models.

Mark Beker
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Inoseis

Develops cableless seismic sensing devices and
solutions for ultra-sensitive industrial, medical
and scientific applications

Mark Reiff

Ikhebeenbril

Webshop voor zonnebrillen

Mark Roest

Vortech

Computing and simulation software

Martijn Lopes

Goldpocket Interactive

Develops and sells two-way interactive television programming

Peter Haffinger

Delft Inversion

Oil reservoir characterisation by non-linear full
waveform inversion of seismic data

Martijn Luyten

Mediabridges

Media consultant on media businnes development

Peter Huisman

SQL systems

Asset management solutions

Martijn Luyten

MediaCare

Basic and entertainment care services

Peter Huisman

Language and
Computing

Natural Language Processing - taaltechnologie
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Peter Huisman

Technology Venture
partners

Consultancy regarding general management,
re-structuring, M&A transactions and funding
for privately held growth companies

Peter van der Boom

Adviesbureau Van der
Boom b.v.

Advies in akoestiek, lawaaibestrijding en (duurzame) energie

Pieter van der Made

Jason Geosystems

Seismic inversion and reservoir characterization to construct the most accurate and detailed
reservoir models

Pieter van der Made

OTM Investments

Venture capital investments

Pieter Veltman

Pepper consulting

Business development services

Pieter Verberne

CarbonOrO

Technology for capturing carbon dioxide

Pim Bouwman

Het Consulaat

Provides consulting on strategy/policy realization, strategic dialogue, leadership and
change to a wide range of profit and non profit
clients in the Netherlands and Mexico

Piotr Skjotnicki
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Wigersma & Sikkema
B.V.

Wigersma & Sikkema ontwikkelt, produceert en
verkoopt instrumenten voor volumeherleiding,
systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations

Pjotr van Schothorst

Act-3D

Ontwikkelaars van Lumion, een softwareproduct voor architectuurvisualisatie

Pjotr van Schothorst

LetsLook

3D architectuur visualisaties met real-time
walkthroughs

Pjotr van Schothorst

VSTEP

developer of maritime and incident management simulators

Radboud van Kleef

RXB International

Strategic Business Development

Radboud van Kleef

SonicClean

Hi-tech healthcare start-up developing a solution for superbugs

Richard de Groot

Q-Q Reflector

Procesverbetering door kennismanagement

Richard Heemskerk

HCM & IT solutions

Advise, Support Project Management and
create IT-Solutions

Rick Wolleswinkel

Octalix

Building climate control

Rien Rense

Rense milieuadvies

Zelfstandig adviseur over het afvalbeleid

Rik Arends

Cloud9

An online development environment for Javascript and Node.js applications

Rik Wuts

Powerhive

Enable financing and monetization of distributed solar microgrids (prepaid electricity)

Rik Wuts

Zaft

Consultancy & incubator for high-tech products and services

Rob Dekkers

Lichtveld Buis en
Partners

Advies- en ingenieursbureau op het gebied van
bouw, ruimte en milieu

Rolando Sanders

AIC B.V

Investments, Advisory, Corporate Finance

Rolf de Boer

Smartec

Ontwikkeling, productie en levering van IC
based sensors

Ruben Daniels

Cloud9

An online development environment for Javascript and Node.js applications

Ruud van Munster

Van Munster advies

Training and consultancy regarding security
technology, especially signal processing, image
processing & biometrics

Ruud Vlaming

Bèta Research

Helps companies with production innovations
in the area of physics, electronics and embedded software

Saeske van der Pas

Het Strategiekantoor

Zelfstandige adviseurs aan directeuren en
senior managers

Saeske van der Pas

Pasklaar Consulting

Management advice on commercial strategy
questions such as growth strategy, marketing
strategy and innovation

Sander den Hoedt

Delmic

Ontwikkeling en productie van gecombineerde
electronen en fluorescentie microscopie

Sander Dorenbos

Single Quantum

Develops and builds superconducting nanowire single photon detector systems

Sander Mertens

Windchallenge

Ontwerp, Productie en vermarkting kleine
windturbine
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Victor de Waal

Walinco
Funderingstechniek

Het uitvoeren van specialistische funderingstechnieken en vijzelwerken

Sander van
Wijngaarden

Embedded Acoustics

innovative products and services in the fields of
acoustics, speech and hearing

Victor Peutz

Peutz

Serge Kremer

Husky

Commercial and domestic refrigeration and
freezer solutions

Raadgevende ingenieurs op het gebied van
akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek.

Vladimir Budejicky

EForms

EForms helps organizations to curtail risk while
developing new IT solutions for their primary
business processes. At the same time we facilitate a rapid response to changing markets and
regulations by introducing a novel three tier
software architecture. Doing so we empower
the true business owner within the organization to do more business and not worry about IT.

Walter Frank Westgeest

Bouwkans

Consultant en MfN registermediator en bemiddelaar bij geschillen in bouw en vastgoed

Werner Altewischer

Behind media

Implementing the iPhone app and server side
platform for our product BehindTheFrontDoor

Serge Kremer

Penguin Ventures

Supplies management skills and fresh capital to
companies that face strategic and operational
challenges

Sicco Kamminga

Nortek

Acoustic Doppler Current Profilers and current
meters for use at sea, in rivers, in lakes and
laboratory

Sito Dekker

DekTec Digital Video
BV

PC insteekkaarten en USB modules voor het
interfacen van digitale TV signalen met een PC

Sjoerd de Haan

Hanius

Consulytancy Power Electronic Systems

Stefan Bakker

Tulip Oil

Opsporings- en productiebedrijf dat zich toelegt op olie- en gaswinning in West-Europa

Willem Heij

Schoonderbeek
Installatie Groep

Verleent diensten op het gebied van elektrotechniek.

Stijn Balk

Kijkdoos

Aftermovies and promotional videos

Willem Kesteloo

PowerWindow

Susan Pesman

9 to 5

Developing mobile applications

Generate electricity in windows by using luminescent solar concentrators

Sven Wallage

Edge Customer care
Systems

Edge creates control in complex ICT chains

Willem van Keulen

VANKEULEN advies bv

Adviesbureau op het gebied van geluid en
geluidbeheersing.

Uneco de Meester

Outperform

Provides an intuitive software solution for Sales
and Operations planning

Wim Rijnders

Axizo

Independent contractor for website development, with the focus on server-side programming

Val Zwiller

Single Quantum

Develops and builds superconducting nanowire single photon detector systems

Wolter Smit

TOPdesk

Service management software and consultancy
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Een digitale versie met daarin links naar websites
van de bedrijven is beschikbaar op:
www.vvtp.tudelft.nl/denatuurkundigeondernemer

