
“Shell LiveWIRE begeleidt jaarlijks ruim 600 jonge innovatieve ondernemingen 
met als doel hen verder te helpen groeien. Innovatie is de drijfveer van de 
Nederlandse economie en Shell LiveWIRE draagt bij door ondernemers praktisch 
te ondersteunen. Met delen kun je het onmogelijke mogelijk maken en tot 
innovatieve oplossingen komen die de wereld verbeteren. Het delen van 
verhalen en dus kennis is steeds belangrijker. In dit Shell LiveWIRE Magazine 
delen wij de verhalen van de dertien ondernemers die zich in 2013 
genomineerd hebben voor de LiveWIRE Award. Eén van hen zal de LiveWIRE 
Award 2013 winnen.”
Celina Wang - Shell LiveWIRE Netherlands Programme Manager

“Jonge innovatieve technostarters zijn de helden van onze economie. Deze 
ondernemers creëren oplossingen die ons dagelijks leven vergemakkelijken en 
bijdragen aan ons welzijn. Zij brengen welvaart in Nederland en dragen direct 
bij aan groei. Shell LiveWIRE en Syntens Innovatiecentrum presenteren met trots 
dertien ondernemers die hun verhaal delen. Dit zijn onze LiveWIRE-helden.”
Sjoerd Keijser - Programma Manager LiveWIRE Syntens Innovatiecentrum 
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Coblue CybeRSeCuRity
internationale organisatie mazars stimuleert ondernemerschap  
en innovatie in nederland

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat concurrentie- of privacygevoelige informatie onbedoeld 
openbaar wordt gemaakt. Reputatieschade, een financiële strop of zelfs een faillissement zijn veelal  
het resultaat. Het bedrijf Coblue Cybersecurity is gespecialiseerd in het verbeteren van de cybersecurity 
binnen organisaties. Op dit moment wordt - onder de naam Secure Grid - hard gewerkt aan de  
ontwikkeling van het neusje van de zalm op het gebied van cybersecurity. 

Secure Grid is een ultrabeveiligde infrastructuur- en middle-
warelaag waarop applicaties en informatiesystemen kunnen 
draaien. “Bijzonder is dat Secure Grid werkt zonder dat er 
een centrale server noodzakelijk is. Alle data is extreem 
versleuteld en decentraal opgeslagen in zeer kleine comparti-
menten,” legt medeoprichter Yori Kamphuis van Coblue 
Cybersecurity uit. “Ondertussen gedraagt Sucure Grid zich 
alsof er wel een internetverbinding is.” 

Het is voldoende om verbinding te maken met slechts één 
node, oftewel onderdeel, in het netwerk. Wanneer deze 
verbinding wordt gemaakt, wordt informatie automatisch 
gesynchroniseerd en geïntegreerd. “Dankzij deze manier  
van werken wordt de beschikbaarheid, flexibiliteit en 
schaal baarheid van ICT aanzienlijk vergroot,” zo vat 
Kamphuis de belangrijkste voordelen samen, naast de 
verbetering van de IT-veiligheid. 

hoog veiligheidsniveau
Teneinde het hoogst denkbare veiligheidsniveau te kunnen 
realiseren wordt gebruik gemaakt van encryptie-gebaseerde 
algoritmen. “Het cryptografisch afgedwongen rechtensysteem 
zorgt voor een voortdurende versleuteling van bestanden. 
Daarnaast is de data sterk gecompartimenteerd, hetgeen 
betekent dat de database is opgedeeld in kleine stukken  
die elk individueel versleuteld zijn,” aldus de deelnemer aan 
de Shell LiveWIRE Award. Het systeem is hiermee uitermate 
robuust. Eventuele uitval of acties van kwaadwillenden 
hebben hierdoor een veel kleinere impact. “Het systeem  
is bijvoorbeeld veel beter bestand tegen DDoS-aanvallen, 
waarmee bedrijven en organisaties recent steeds vaker 
geconfronteerd worden.” 

“HET SYSTEEM IS BIJvOORBEELD 
vEEL BETER BESTAND TEGEN 
DDOS-AANvALLEN, WAARMEE 
BEDRIJvEN EN ORGANISATIES 
RECENT STEEDS vAKER  
GECONfRONTEERD WORDEN”

automatische back-ups
Op Secure Grid kunnen allerlei applicaties worden  
gebouwd, die de werking van huidige internetdiensten 
hebben, doch werken zonder internetverbinding.  
Zo zou, net als bij Google Docs, met meerdere mensen op  
verschillende apparaten in één document kunnen worden 
gewerkt. “Het belangrijkste verschil is dat je in ons geval 
geen verbinding met internet nodig hebt.” Elke wijziging 
wordt bijgehouden in het revisiebeheersysteem. Daarnaast 
worden er automatische back-ups gemaakt.

Op dit moment is Coblue bezig met het bouwen en integreren 
van testapplicaties. “Ik verwacht dat we in het tweede 
kwartaal van 2014 een demoversie van Secure Grid kunnen 
tonen en eind volgend jaar het product kunnen lanceren,”  
zo blikt Kamphuis vooruit. 

veel belangstelling
Het kan veel cybergevoelige bedrijven en organisaties niet snel 
genoeg gaan. De Universiteit van Twente herkent de waarde 

van Coblue’s bedrijfsvisie en is bereid de samenwerking en 
ondersteuning voort te zetten. Ook hebben, naast de Schiphol 
Groep verschillende toonaangevende financiële instellingen 
aanbevelingsbrieven geschreven voor het ontwikkelen van 
Secure Grid, in het kader van een Small Business Innovation 
Research (SBIR) tender. “Als veruit het kleinste bedrijf hebben 
wij deze aanbesteding ter hoogte van € 250.000 gewonnen,” 
vertelt Kamphuis trots. De prestaties van Coblue zijn niet 
onopgemerkt gebleven. “In 2012 hebben we de ‘Kairos 50 
Award’ gewonnen. Dit is een prijs die wordt uitgereikt aan de 
vijftig meest innovatieve universiteitsstart-ups wereldwijd.” 
Daarnaast heeft Coblue in juni van dit jaar, op uitnodiging, 
een gesprek  gehad met Europees Commissaris Neelie Kroes, 
belast met de portefeuille ‘Digitale Agenda’. 

Flinke groei
Sinds 2012 is Coblue gegroeid van een bezetting van 3 naar 
6 fTE’s. “Daarbij groeit onze omzet dit jaar naar verwachting 
met meer dan 100% en is de contractueel gegarandeerde 
omzet voor 2014 nu al gelijk aan de verwachte totaalomzet 
van 2013.” Er is Kamphuis veel aan gelegen om deze flow 
vast te houden. “We besteden veel aandacht aan opleiding 
en streven naar het binden van mensen met een diversiteit 
aan kwaliteiten. Zo combineren we nu met 6 verschillende 
mensen al 11 verschillende academische disciplines.”

www.coblue.eu
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dagmaat
Reparatieapp vergemakkelijkt melden en plannen  
van reparatieverzoeken 

Een lekkende waterkraan in de keuken is hinderlijk. Als ‘s winters de verwarming  
het niet doet, is dit ronduit vervelend. Toch slaat dit ongemak pas om in irritatie als 
huurders tegen de muur lopen om het probleem verholpen te krijgen. Het bedrijf 
Dagmaat heeft hier slim op ingespeeld met de ontwikkeling van de ReparatieApp®. 
Hiermee kunnen huurders via hun smartphone 24 uur per dag, snel en eenvoudig 
reparatieverzoeken melden en plannen. 

voor veel huurders is het een herkenbaar scenario. Als zij  
een reparatieverzoek willen melden bij de woningcorporatie, 
worden ze veelal telefonisch in de wacht gezet. “vervolgens 
gaat er in het callcenter van de woningcorporatie bij het 
registreren van het probleem en het inplannen van de 
reparatie nog weleens iets mis,” stelt medeoprichter Loode 
Slot van Dagmaat. 

Complexe contractuele afspraken
volgens de deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award wordt 
dit laatste veroorzaakt door de complexiteit van de contrac-
tuele afspraken die de woningcorporatie heeft met zowel 
huurders als aannemers. “Dit is echt ingewikkeld. In die 
contracten is een veelheid aan voorwaarden opgenomen, 
waarin onder meer is vastgelegd welke leverancier onder 
welke condities welke reparatie moet uitvoeren. Dit kan dan 
ook nog eens per gebouw verschillen.” volgens Slot komt  
hier nog eens bovenop dat deze informatie niet altijd goed  
is ontsloten in de callcenters van de woningcorporaties.  
“Het resultaat is dat er een behoorlijk groot grijs gebied is, 
waarbinnen de medewerkers van het callcenter naar eigen 
bevinden moeten handelen.” 

Flinke financiële besparing
Dagmaat is er voor launching customer Woonstad Rotterdam 
in geslaagd om dit grijze gebied om te zetten naar zwart-wit. 
“Wij hebben de achterliggende processen en alle contrac-
tuele afspraken van woningcorporatie Woonstad Rotterdam 
grondig geanalyseerd en ontdaan van elke vorm van ruis. 
Dankzij deze stroomlijning wordt elk reparatieverzoek op  
de juiste manier ingepland bij de juiste leverancier.” 
De inzet van de ReparatieApp levert de woningcorporaties 
een directe financiële besparing op. “De telefonische 
afhandeling van een reparatieverzoek kost hen normaal 
tussen € 5 en € 15. Met de ReparatieApp wordt dit 

gereduceerd tot circa € 1 per melding,” rekent Slot voor.  
“De indirecte besparing is misschien nog wel groter, doordat 
wij alle achterliggende processen hebben gestroomlijnd.” 

groei naar 250.000 woningen
Het verdienmodel van de ReparatieApp kent een gelaagd 
karakter. Woningcorporaties betalen een vast bedrag per 
woning. De App wordt duurder naarmate het succes van de 
App, en hiermee de besparing van de woningcorporatie, 
groter wordt. “Woonstad Rotterdam streeft ernaar om in drie 
jaar tijd 25% van alle reparatieverzoeken via de Reparatie-
App binnen te krijgen,” aldus Slot, die op basis van dit 
percentage en de businesscase van Woonstad Rotterdam, 
heeft berekend dat er voor de gehele sector 20 miljoen euro 
per jaar bespaard kan worden. De start met launching 
customer Woonstad Rotterdam staat garant voor 50.000 
verhuurbare eenheden. “Gezien ons goede netwerk onder 
woningcorporaties verwachten wij binnen drie jaar door te 
groeien naar minimaal 250.000 verhuurbare eenheden.” 

gratis voor huurders
Naast de deelnemende woningcorporaties zal Dagmaat  
de ReparatieApp ook als gratis dienst beschikbaar stellen  
aan alle huurders van sociale huurwoningen in Nederland. 
“Het is onze ambitie om van de ReparatieApp® hét merk  
te maken dat sociale huurders gebruiken als platform om 
reparaties te melden.” De ReparatieApp is beschikbaar op  
de platformen iOS voor IPhone en iPad, op Android en als 
mobiele website. Slot: “Hiermee heeft de App volledig bereik 
onder alle huurders in Nederland met een reparatieverzoek.” 
De oprichters van Dagmaat kijken ook al voorzichtig  
naar andere perspectiefrijke sectoren zoals het onderwijs, 
gemeenten en de commerciële vastgoed sector. “Daarnaast  
is er in Duitsland en Singapore ook al belangstelling voor 
onze ReparatieApp.” n

“HET IS ONZE AMBITIE OM vAN DE REPARATIEAPP ®  
HéT MERK TE MAKEN DAT SOCIALE HUURDERS GEBRUIKEN 
ALS PLATfORM OM REPARATIES TE MELDEN”

www.dagmaat.nl / www.reparatieapp.nl
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dovideq mediCal
minder wachttijden en verbetering patiëntveiligheid dankzij  
andere kijk op kijkoperaties  

Kijkoperaties worden in Nederlandse ziekenhuizen veelvuldig uitgevoerd. Het gebruik van kwalitatief 
superieure instrumenten, met optimaal zicht, is hierbij essentieel voor de chirurg. In de praktijk lopen 
kijkoperaties echter nog weleens vertraging op doordat optieken van endoscopen defecten vertonen.  
Het bedrijf Dovideq Medical heeft als eerste ter wereld een volautomatische endoscooptester ontwikkeld, 
waardoor vertraging op de operatiekamer (OK) voorkomen kan worden. 

Zowel het aantal minimaal invasieve ingrepen als de 
complexiteit ervan is de laatste jaren sterk gestegen. Bij een 
minimaal invasieve ingreep wordt via een kleine incisie met 
behulp van een endoscoop in het lichaam van de patiënt 
gekeken. “Deze groei zet de komende jaren alleen maar 
door,” weet Menno de Braak van Dovideq Medical. 

gezondheidsrisico’s door vertraging
“In de dagelijkse praktijk komt het helaas regelmatig  
voor dat een kijkoperatie vertraging oploopt omdat de 
chirurg onvoldoende goed zicht heeft met de endoscoop. 
“voor patiënten levert zo’n vertraging gezondheidsrisico’s  
op, vooral voor ouderen,” aldus De Braak. “Het kan  
bijvoorbeeld betekenen dat de patiënt traditioneel moet 
worden opengesneden om een goede diagnose te stellen. 
Maar het heeft ook tot gevolg dat de patiënt langer onder 
narcose moet blijven als tijdens een kijkoperatie een  
endoscoop vervangen moet worden.” 

Reproduceerbare metingen
Samen met het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, dat  
de problematiek aankaartte, heeft Dovideq Medical een 
oplossing ontwikkeld om volautomatisch een endoscoop te 
testen. Bestaande hulpmiddelen voor het testen van het optiek 
van een endoscoop voldoen onvoldoende volgens De Braak. 
“Het betreft veelal apparaten met een groot aantal instel-
mogelijkheden, waarbij de uitkomst niet is te kwantificeren. 
Daardoor kunnen die controles uitsluitend door zeer ervaren 
medewerkers worden uitgevoerd.” De Scopecontrol, die 
Dovideq Medical ontwikkelde, is volledig gerobotiseerd en 
voorzien van een besturingssysteem met een zeer uitgebreide 
database. Hierdoor is het mogelijk om de controle uit te 
voeren zonder dat er een geoefend menselijk oog voor  
nodig is. De Braak: “De endoscoop wordt volautomatisch 
nauwkeurig getest op zes aspecten. Het resultaat van de 
meting is reproduceerbaar.” 

tijdwinst boeken en geld besparen
Naast de nauwkeurigheid van de meting, wordt dankzij de 
ScopeControl ook forse tijdwinst geboekt. “In de huidige 
situatie duurt het een kwartier voordat een geoefend oog een 
defect kan vaststellen. Met de Scopecontrol duurt het slechts 
een minuut. Bovendien kan de meting door iedereen worden 
uitgevoerd,” aldus De Braak. “Dankzij de nauwkeurigheid van 
de metingen kunnen optieken met een defect al in een vroegtij-
dig stadium worden ontdekt en ter reparatie worden aange-
boden bij de leverancier. Alle voordelen opgeteld levert het 
gebruik van de Scopecontrol ziekenhuizen een flinke financiële 
besparing op. “Het gebruik van een OK kost al snel € 1600 
per uur,” rekent De Braak voor. “Elke vertraging als gevolg van 
slecht zicht, die je kunt voorkomen, levert een directe bespar-
ing op.” volgens de oprichter van Dovideq Medical verdient 
een ziekenhuis de investering dan ook binnen vier jaar terug. 

mooie erkenning
De Braak beschouwt de nominatie voor de Shell LiveWIRE 
Award als een grote erkenning voor de Scopecontrol. 
“Bovendien helpt alle publiciteit rondom deze uitverkiezing 
om het onderwerp patiëntveiligheid op de agenda te krijgen 
binnen de politiek. vooraanstaande specialisten hebben 
reeds aangedrongen op een beleidsmaatregel om het gebruik 
van de Scopecontrol verplicht te stellen.”

buitenlandse interesse
De feedback van gebruikers van de Scopecontrol is zeer 
positief. “Op dit moment wordt de Scopecontrol reeds gebruikt 
in zeven ziekenhuizen. Ook de belangstelling vanuit het 
buitenland is groot met interesse uit onder meer de vS, 
Canada, Australië, Engeland en Duitsland. Ook het grote 
publiek heeft veel vertrouwen in de innovatie van het bedrijf uit 
Deventer, getuige het feit dat Dovideq Medical er middels een 
crowdfunding campagne in slaagde om binnen drie dagen de 
benodigde investering voor serieproductie binnen te halen. n 

www.dovideqmedical.com

“ELKE vERTRAGING ALS 
GEvOLG vAN SLECHT ZICHT, 
DIE JE KUNT vOORKOMEN, 
LEvERT EEN DIRECTE  
BESPARING OP”
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innoFuSe
betere dosering van medicatie bij couveusebaby’s  
dankzij nieuwe infuuslijn

Couveusebaby’s vormen zonder twijfel één van de meest kwetsbare groepen. Huidige methodes  
van medicatietoediening gaan uit van parallelle toediening van meerdere medicijnen. Hierbij  
ontstaan in de praktijk drukverschillen, die leiden tot afwijkingen in dosering. Innofuse heeft  
een disposable infuuslijn ontwikkeld, die medicatietoediening bij couveusebaby’s nauwkeuriger  
en veiliger maakt. Het resultaat is een significante verbetering van de patiëntveiligheid.

Couveusebaby’s krijgen vaak wel zeven tot acht verschillende 
medicijnen toegediend. Daarnaast moet er ook nog voeding 
worden ingebracht via de bloedbaan. “Bij baby’s is het niet 
mogelijk om te ontkomen aan een gecombineerde toediening 
van medicatie,” legt Brechtje Riphagen van Innofuse uit. “De 
aders zijn nog zo klein, dat deze geen infuus aankunnen. 
Om die reden kan er maar op één punt een infuus worden 
ingebracht, via de navelstreng.”

Risico van hersenbeschading reduceren
Op dit moment krijgen couveusebaby’s medicatie toegediend 
met een infuuslijn die bestaat uit een centrale lijn met meer-
dere vertakkingen. Deze manier van toediening leidt met de 
huidige infuussystemen tot grote afwijkingen in dosering (tot 
50%) en lange wachttijden (tot 2 uur) voordat een medicijn 
de patiënt bereikt. “Dit kan leiden tot hersenbeschadiging,” 
aldus Riphagen, die tijdens haar studie biomedische technolo-
gie in 2009, in het kader van een afstudeeropdracht, 
onderzoek deed naar de betrouwbaarheid van infuussyste-
men. Haar onderzoek en aanbevelingen werden beloond met 
het toekennen van de fWG scriptieprijs ‘Innovaties in de 
zorg’ en de ZonMW Implementatieprijs.

minder fluctuatie
Het winnen van de prijs stimuleerde de deelneemster aan de 
Shell LiveWIRE Award om zelf de ontwikkeling van een 
verbeterd doseringssysteem ter hand te nemen. In samenwerk-
ing met het UMC Utrecht, Pontes Medical, van Dijk 3DE en PM 
Consultancy slaagde Riphagen er in om een sterk verbeterde 
infuuslijn te ontwikkelen. Net als de huidige infuuslijnen kent 
ook de infuuslijn van Innofuse het karakter van een disposable, 
dat bedoeld is voor eenmalig gebruik, en na 96 uur wordt 

vervangen. Riphagen: “Door een slimme innovatie ontstaat er 
veel minder fluctuatie bij de medicijntoediening.” 

positieve testresultaten
Testresultaten van het ontwikkelde prototype in een simu-
latieomgeving bevestigen het gelijk van Riphagen. Deze 
resultaten laten een afname zien in fluctuaties (60-100% 
verbetering) en een aanzienlijke verkorting van de wachttijd 
(25-75% snellere toediening). “Op dit moment zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen van een klinische test in 2014 
bij het UMC Utrecht.” Tijdens deze test wordt het effect van 
het gebruik van de Innofuse-infuuslijn op patiënten getest.  
“Als deze klinische validatie succesvol verloopt, verwacht ik 
in 2015 de marktintroductie. 

oriëntatie op afzetmogelijkheden
De bedenkster van de nieuwe infuuslijn is recent de eerste 
gesprekken gestart met distributeurs van medische dispos-
ables. “Het is waarschijnlijk dat wij zelf de distributie en sales 
voor Nederland gaan doen en daarnaast partnerships 
aangaan met bestaande partijen om de rest van de wereld te 
bedienen.” Daarnaast kijkt Riphagen naar de mogelijkheden 
om de Innofuse-infuuslijn in licentie te geven bij een 
bestaande producent van infuuslijnen. De deelneemster aan 
de Shell LiveWIRE Award is trots op hetgeen tot nu toe bereikt 
is. “Dit is uitsluitend mogelijk geweest dankzij de goede 
samenwerking met alle projectpartners,” zo benadrukt 
Riphagen het belang van samenwerking om innovatie in de 
zorgsector mogelijk te maken. Om dezelfde reden is de jonge 
onderneemster blij met de nominatie voor de Shell LiveWIRE 
Award. “LiveWIRE opent deuren voor mij en brengt me in 
contact met investeerders en mede-ondernemers.” n

www.innofuse.nl (under construction)

“DE ADERS ZIJN NOG ZO KLEIN, 
DAT DEZE GEEN INfUUS  
AANKUNNEN. OM DIE REDEN 
KAN ER MAAR OP ééN PUNT EEN 
INfUUS WORDEN INGEBRACHT, 
vIA DE NAvELSTRENG”
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paStbooK
met enkele muisklikken digitale herinneringen verzamelen  
en aantrekkelijk presenteren

De jongste generatie fotografeert als nooit tevoren. Tegelijkertijd verdwijnt het traditionele 
fotoboek steeds ameer naar de achtergrond en raken al die mooie herinneringen steeds meer 
versnipperd, overal op internet. PastBook biedt mensen de mogelijkheid om met slechts een 
paar muisklikken een digitaal of geprint naslagwerk te maken van al die foto’s, die op  
verschillende social media staan.  

“Mijn vader liet mij vroeger zijn dierbaarste herinneringen 
zien door samen met mij door zijn fotoalbums te bladeren,” 
vertelt oprichter Stefano Cutello van PastBook, die het contrast 
met de situatie vandaag de dag schetst. “Tegenwoordig 
maken mensen nog veel meer foto’s, maar zijn die versnip-
perd op internet en op verschillende toestellen en apparaten 
opgeslagen.” PastBook biedt mensen de mogelijkheid om die 
digitaal verspreide foto’s eenvoudig te verzamelen en op een 
attractieve manier te bundelen in een naslagwerk. 

veel mogelijkheden
Gebruikers hebben hierbij veel mogelijkheden om hun  
naslagwerk geheel naar eigen smaak samen te stellen.  
“Dan gaat het niet alleen om zaken als opmaak, maar 
bijvoorbeeld ook om slimme mogelijkheden om foto’s te 
selecteren, bijvoorbeeld op basis van tags in facebook,” 
aldus Cutello. Gebruikers kunnen vervolgens een PDf 
afdrukken van hun digitale naslagwerk. Daarnaast kunnen  
ze hun digitale fotoalbum eenvoudig delen met vrienden of  
er een fysiek album van laten maken en thuis laten bezorgen. 
De kosten van een gedrukt album variëren van € 9,90 tot  
€ 69,90 voor een album van 500 pagina’s. 

vestiging in amsterdam
Cutello koos er als Italiaans ondernemer voor om vanuit 
Amsterdam zijn droom na te jagen en het concept van 
PastBook verder uit te ontwikkelen. “Afgezien van het feit dat 
ik graag in Amsterdam kom, heeft de keuze voor Amsterdam 
een praktische reden. Ik ben, als één van de 10, uit 700 
aanmeldingen geselecteerd voor deelname aan de Rockstart 
Accelerator in Amsterdam.” Dit business accelerator program-
ma stoomt veelbelovende start-ups in zes maanden klaar  
voor een succesvolle uitrol van hun business-concept. Het 
programma wordt afgesloten met een pitch aan een groep 
investeerders. “Deze pitch leverde me meerdere investeerders 
op, die met een zeer substantiële investering veel vertrouwen 
uitspraken in het concept van PastBook,” aldus Cutello. 

Snelle groei
Ruim een jaar later bestaat PastBook al uit een  
team van negen mensen. “We hebben op dit  
moment enkele tienduizenden gebruikers.  
Het leeuwendeel van deze groep bestelt meerdere  
malen per jaar een geprinte versie van hun digitale  
herinneringen,” vertelt de Italiaanse bedenker van  
Pastbook. “Zonder marketinginspanning, puur op basis  
van mond-tot-mond reclame, groeien we op dit moment  
zeer hard.” Ongeveer de helft van de gebruikers komt uit  
de vS. “Gezien dit hoge aantal en de positieve mindset  
in de vS ten opzichte van dit soort concepten, ga ik in  
de nabije toekomst de mogelijkheden bekijken om een  
kantoor in de vS te openen.”  
 
Co-creatie met vrienden
Op dit moment werkt Cutello aan een concept, waarbij 
groepen mensen samen een album kunnen creëren.  
“vooral bij huwelijken zijn er veel verschillende mensen die 
foto’s hebben gemaakt. Wij maken het straks mogelijk om  
al die digitale herinneringen van verschillende vrienden en 
bekenden eenvoudig te bundelen tot één naslagwerk.  
Op dezelfde manier kun je bijvoorbeeld ook een ‘In memo-
riam’ album samenstellen van een dierbare overledene.” 

blij met nominatie
Ongeacht de einduitslag van de Shell LiveWIRE Award  
geeft Cutello aan nu al veel te danken te hebben aan het 
Shell LiveWIRE programma. “Shell LiveWIRE helpt ons om  
met de juiste partijen in Nederland in contact te komen. 
Daarnaast hebben Syntens en Shell LiveWIRE ons geholpen 
om verschillende samenwerkingsmodellen met mogelijke 
partners te finetunen. Last but not least ben ik er van overtuigd 
dat onze nominatie ons helpt om weer een stap verder te 
komen, zowel in de vorm van waardevolle contacten als in 
de vorm van media-aandacht.” n

www.pastbook.com

“HET GAAT  
OOK OM SLIMME 
MOGELIJKHEDEN 
OM fOTO’S  
TE SELECTEREN,  
BIJvOORBEELD OP 
BASIS vAN TAGS  
IN fACEBOOK”
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phytonext
nieuwe technologie wint 100% natuurlijke extracten uit reststromen 

In de agrarische sector blijven veel reststromen over na het oogsten en het verwerken van de geoogste 
producten. De technologie om waardevolle inhoudsstoffen te onttrekken aan deze reststromen staat nog in 
de kinderschoenen. Toch is het bedrijf Phytonext er in geslaagd om een belangrijke doorbraak te realiseren.

Agrarische reststromen hebben een sterk uiteenlopend karakter. 
“Het kan gaan om de huid van olijven of druiven, die overblijft 
nadat de olie of het sap er is uitgeperst. Maar het kunnen ook 
uienschillen zijn,” licht mede-oprichter Jordi Jongbloed van 
Phytonext toe. voor zover reststromen uit de agrarische sector 
nu al tot waarde worden gebracht, betreft dit over het alge-
meen toepassingen, waarbij de reststomen als meststof worden 
ingezet of als uitgangsmateriaal voor biovergisting. 

gezonde inhoudsstoffen
“Dit is eigenlijk zonde,” stelt Jongbloed. “Het is namelijk 
mogelijk om deze reststromen te gebruiken voor toepassingen 
met een veel hogere toegevoegde waarde dan brandstof of 
meststof.” De deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award doelt 
hiermee op het winnen van 100% natuurlijke extracten uit de 
reststromen. “Deze natuurlijke extracten kunnen gebruikt 
worden als waardevolle ingrediënten in voeding, ter vervang-
ing van synthetisch geproduceerde ingrediënten,” aldus 
Jongbloed. “Het kan hierbij gaan om gezonde inhoudsstoffen 
als caroteen of quercetine.” 

Phytonext is er in geslaagd om een technologie te ontwik-
kelen, die het mogelijk maakt om - tegen relatief lage 
investerings- en proceskosten - hoogwaardige, natuurlijke 
inhoudsstoffen te onttrekken aan bijvoorbeeld reststromen uit 
de voedsel- en voedselverwerkende industrie. volgens 
Jongbloed is het mogelijk om het procedé ook andersom toe 
te passen. “Je kunt er ook ongewenste stoffen mee scheiden. 
Denk dan bijvoorbeeld aan miniscule flinters van citroenschil-
len bij de productie van Limoncello.” 

opschalen tot industriële schaal
Op dit moment beschikt Phytonext over een bescheiden eigen 
industriële faciliteit waarmee op kleine schaal natuurlijke 
extracten worden gewonnen. Jongbloed: “We werken daar-

naast intensief samen met onze partner TOP B.v. om onze 
technologie op te schalen naar een pilot met capaciteit  op 
industriële schaal. TOP beschikt over veel expertise en baan-
brekende technologieën op het gebied van milde conservering 
van voedingsmiddelen.” Naast toepassing van de natuurlijke 
extracten in de voedingsindustrie ziet Jongbloed ook prima 
perspectieven voor de farmaceutische en medische sector.  
“We zijn er op labschaal al in geslaagd om pure extracten  
met medicinale kwaliteiten te onttrekken aan planten.”  

Zonnige toekomst
De opdrachtgevers van Phytonext zijn op dit moment  
actief in de voedingsmiddelen- en voedingsverwerkende 
industrie, evenals in de frisdrankenindustrie. Jongbloed is 
positief over de toekomst verwacht dat de industriële  
faciliteit uiterlijk medio 2014 gecertificeerd zal zijn voor 
toepassingen in het domein van voeding. “We zullen samen 
met onze opdrachtgevers verder werken aan het onttrekken 
van natuurlijke extracten, specifiek voor hun eigen situatie.  
Naast deze betaalde consultancyprojecten zullen wij 
inkomsten genereren met de verkoop van tailormade  
Phytonext-machines en met de verkoop van licenties  
wereldwijd. Daarnaast blijven we actief met het verkopen  
van capaciteit op onze eigen industriële faciliteit.” 

blij met deelname aan Shell liveWiRe award
Jongbloed is blij met de nominatie voor de Shell LiveWIRE 
Award. “Dankzij Shell LiveWIRE kom ik in contact met  
andere ondernemers, buiten mijn eigen comfortzone.  
Dit is zeer leerzaam en waardevol. Deze uitbreiding van  
mijn netwerk stelt mij bovendien in staat om in contact te 
komen met toonaangevende, doch moeilijk benaderbare 
productiebedrijven in de foodindustrie. Last but not least  
helpt alle aandacht mij om begrip te kweken voor het  
belang van reststroomverwerking.” n

“WE ZIJN ER OP  
LABSCHAAL AL IN  
GESLAAGD OM  
PURE ExTRACTEN  
MET MEDICINALE  
KWALITEITEN TE  
ONTTREKKEN  
AAN PLANTEN”

www.phytonext.nl
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SeCuRiquad
Flexibel en dynamisch massacommunicatiemiddel 
binnen twee minuten operationeel

Lange rijen wachtende mensen en onbeheersbare mensenmassa’s vormen de  
nachtmerrie van iedere evenementenorganisator. Het goed begeleiden en informeren 
van grote groepen bezoekers is een vak op zich. Het bedrijf Securiquad heeft een zeer 
compact en dynamisch massacommunicatiemiddel ontwikkeld, gebouwd op een quad. 
De met een LED-display uitgeruste quad kan binnen twee minuten operationeel zijn,  
op elke gewenste plek. 

De Securiquad is een ingenieuze constructie. Op het lift-
systeem dat aan de quad is bevestigd, is een anderhalve 
vierkante meter groot full color LED-display gemonteerd. Met 
behulp van een touchscreen kan de lift eenvoudig in werking 
worden gesteld. “Dit werkt hydraulisch,” aldus Mark Jurrius 
van Securiquad. Het LED-display kan hiermee tot op een 
hoogte van 3,5 meter worden gebracht. Met hetzelfde 
touchscreen kan de gewenste boodschap worden ingevoerd, 
die vervolgens direct zichtbaar wordt op het LED-scherm. 

unieke combinatie
“Doordat onze quad compact en wendbaar is, kan deze 
eenvoudig verplaatst worden. Binnen twee minuten is de 
Securiquad operationeel, ongeacht plaats, ondergrond en 
weersomstandigheden.” Het innovatieve karakter van de 
Securiquad betreft volgens Jurrius vooral de combinatie van 
manouvreerbaarheid aan de ene kant en instant messaging 
aan de andere kant. “Er zijn ook andere crowd management 
oplossingen beschikbaar, maar die missen de flexibiliteit van 
onze quads. Bij sommige systemen moeten teksten vooraf 
ingeprogrammeerd worden. En veel mobiele systemen 
kunnen niet uit de weg bij oneffen ondergronden.”  
De Securiquad is ook prima inzetbaar bij off-road achtige 
ondergronden. “Maar ‘s winters kunnen onze quads  
bijvoorbeeld ook prima worden ingezet op natuurijs.”  

europa’s grootste heavy metal festival
Securiquad beschikt op dit moment over twee actief 
draaiende prototypes. “Hiermee hebben we reeds op zes 
verschillende evenementen gedraaid, variërend van een 
paardenmarkt tot een meerdaags rockfestival.” Met dit laatste 
doelt Jurrius op ‘Wacken Open Air’, het grootste heavy metal 
festival van Europa, dat jaarlijks in Noord-Duitsland plaats-
vindt. “Dit festival duurt 5 dagen en kent meer dan 250.000 
bezoekers. Wij zijn met onze twee quads opgenomen in  
de infrastructuur van de festivalorganisatie,” aldus Jurrius. 
“Wij hebben voor aanvang van het festival, en na afloop, 
alle bezoekers begeleid bij het parkeren. Tijdens het festival 
zijn onze quads gebruikt om bezoekers de weg te wijzen 
naar de eetpaviljoens.”

Snel operationeel
Alle partijen die de Securiquads hebben ingehuurd zijn 
volgens Jurrius zeer goed te spreken over deze innovatieve 

oplossing. “Gebruikers, waaronder gemeenten, zijn vooral 
blij met het flexibele karakter van onze quads. Binnen twee 
minuten kunnen ze op een andere plek staan, met een  
andere tekst. Dit is voor organisatoren van evenementen  
van groot belang, omdat het hen helpt snel in te spelen op 
veranderende omstandigheden.”  

Naast evenementenorganisatoren vormen gemeenten een 
belangrijke doelgroep voor de crowd managementoplossing 
van Securiquad. Jurrius: “Toonaangevende gebruikers, zoals 
festivalorganisatoren, beschouwen onze oplossing als een 
‘must have’ product. Het is onze ambitie om voor elkaar te 
krijgen dat elke evenementenorganisator straks één of 
meerdere Securiquad bezit of huurt bij de georganiseerde 
evenementen. Daarnaast hoort de Securiquad straks natuurlijk 
tot het standaard back-up materieel met het oog op eventuele 
calamiteiten. Ook zien we goede mogelijkheden om de 
Securiquad in te zetten als reclame-object.”

goede ondersteuning
“Wij hebben met elkaar een prachtproduct ontwikkeld.  
Wij zijn echter constructeurs en engineers en hebben geen 
ervaring met het in de markt zetten van een nieuw product. 
Om die reden hebben wij contact gezocht met Shell 
LiveWIRE. Dankzij verschillende sessies met innovatie-
adviseurs van Syntens zijn we er in geslaagd om scherp  
te formuleren hoe we onze oplossing willen positioneren. 
Daarnaast heeft Syntens ons geholpen bij de ontwikkeling 
van een marktbewerkingsstrategie.” n

www.securiquad.com

“BINNEN TWEE MINUTEN  
IS DE SECURIqUAD  
OPERATIONEEL, ONGEACHT 
PLAATS, ONDERGROND EN 
WEERS OMSTANDIGHEDEN”
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StRaW dog
groene festivals dankzij biologisch afbreekbare tent voor  
eenmalig gebruik

Het gemiddelde festivalterrein heeft na afloop van een festival veel weg van een slagveld. Het meest in 
het oog springend is de grote hoeveelheid achtergelaten tenten. Het Delftse bedrijf Straw Dog maakte 
van de nood een deugd en ontwikkelde een biologisch afbreekbare tweepersoons tent voor eenmalig 
gebruik. De innovatie is toepasselijk ‘One Nights Tent’ gedoopt.

“Je weet niet wat je ziet als je na afloop van een festival over 
het terrein loopt,” weet oprichter Devin Malone van Straw 
Dog. “Eén op de vier festivalbezoekers laat zijn tent achter.” 
De Amerikaan weet zich gesteund door alarmerende cijfers, 
die het Engelse Glastonbury festival na de editie van 2009 
vrijgaf. festivalbezoekers lieten maar liefst 5570 tenten, 
3320 luchtbedden en 2220 campingstoeltjes achter. 
“Mensen nemen hun alleroudste spullen mee, want het wordt 
vies of gaat kapot,” zo verwoordt Malone de heersende 
opvatting over de status van verblijfsattributen als tenten.  

bekende designer
“Al deze achtergelaten materialen moeten vernietigd worden,” 
aldus Malone. De chaos die resteert na een festival zette 
Malone aan het denken. Al snel was het idee voor de ‘One 
Nights Tent’ geboren. Malone’s partner Joshua Klappe tekende, 
met hulp van de bekende Nederlandse industrieel vormgever 
Bruno Ninaber van Eyben, voor het ontwerp. Het uitgangspunt 
bij het ontwerp was dat de tent met bio-plastic geproduceerd 
moest kunnen worden, als onderdeel van een industrieel 
productieproces. “Omdat de productie arbeidsextensief is, 
hoeven we de productie niet uit te besteden naar lage lonen 
landen. Onze waardeketen is dan ook volledig Europees.”      

enthousiaste festivalorganisatoren
Het gerealiseerde prototype is vrij van fluorpolymeer water-
proof coatings en andere toxische bestanddelen. “De ‘One 
Nights Tent’ is 100% biologisch afbreekbaar,” aldus Malone, 
die nog op zoek is naar leveranciers en producenten om de 
seriematige productie van zijn innovatie mogelijk te maken. 
via Syntens is de bedenker van de ‘One Nights Tent’ in 
contact gekomen met verschillende festivalorganisatoren.  
“De reacties zijn erg positief. Onze tent lost niet alleen een 
maatschappelijk probleem op. Het helpt festivals bovendien 
om een duurzaam imago op te bouwen.” Twee festival-
organisatoren, goed voor vijftien festivals, hebben zich al 
zeer geïnteresseerd getoond na het zien van het prototype. 

Het businessmodel van Straw Dog is gebaseerd op een 
gecombineerde verkoop met het festivalticket. “Als mensen 
het ticket bestellen, kunnen ze tegelijkertijd een ‘One Nights 
Tent’ bestellen. Ze betalen € 25 voor de tent, die ze kunnen 
ophalen bij een uitgiftepunt op het festivalterrein. Na afloop 
van het festival zorgen wij er voor dat alle tenten worden 
ingezameld en tot compost worden verwerkt.” 

verfrissende kijk op duurzaamheid
Bijzonder aan de innovatie van Strawdog is dat het bedrijf  
uit Delft een vernieuwende kijk op duurzaamheid hanteert. 
“Bij de meeste biobased producten is het zo dat ze  
weliswaar milieuvriendelijk zijn, maar functioneel inferieur 
aan de conventionele alternatieven,” licht Malone toe.  
“Wij hebben het omgedraaid. Het biobased karakter is juist 
essentieel voor dit product. Het voegt juist waarde toe.” 

Malone is positief gestemd over de toekomst van Straw Dog. 
“Na de tent gaan we luchtbedden en partytenten lanceren.” 
Op termijn wil de oprichter van Straw Dog de volledige 
afvalstroom van festivalterreinen biologisch afbreekbaar 
maken. “We kijken nu al naar slaapzakken, opblaasbare 
meubels en poncho’s.”

blij met netwerk en publiciteit
Malone is zeer tevreden met de ondersteuning vanuit  
Syntens en Shell LiveWIRE. “Onze Syntens innovatieadviseurs 
hebben zeer specifieke kennis, zowel op het gebied van 
materialen, als op het vlak van duurzaamheid en festivals. 
via hen zijn we onder meer in contact gekomen met enkele 
festivalorganisatoren, evenals met verschillende leveranciers 
van materialen. Dit netwerk is van onschatbare waarde.” 
Straw Dog heeft toe nu toe in de luwte geopereerd.  
Malone: “Nu wij genomineerd zijn voor de Shell LiveWIRE 
Award, is dit voor ons het ideale moment om onszelf te 
presenteren. Alle publiciteit rondom deze verkiezing helpt  
ons daar absoluut bij.” n www.onenightstent.com

“ONZE TENT LOST NIET ALLEEN EEN MAATSCHAPPELIJK  
PROBLEEM OP. HET HELPT fESTIvALS BOvENDIEN  
OM EEN DUURZAAM IMAGO OP TE BOUWEN” 
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SuSteq
Slim waterbetaalsysteem vergroot wereldwijd de toegang tot  
veilig drinkwater 

Wereldwijd hebben 2,1 miljard mensen geen toegang tot veilig water. Ondertussen is de watermarkt,  
met een omzetequivalent van 400 miljard dollar, wel de derde industrie na elektriciteit en olie. vanuit het 
ideële streven om elke wereldburger voor een eerlijke en reële prijs toegang te geven tot veilig drinkwater, 
heeft Susteq een oplossing ontwikkeld die dit mogelijk moet maken. 

Marten Susebeek, de oprichter van Susteq, raakte twee jaar 
terug geïnspireerd door de waterproblematiek toen hij voor 
zijn afstudeerstage bij Philips in Ghana verbleef. “Het viel  
me op dat veel mensen vervuild water dronken en hier ziek 
van werden. Aan de andere kant betalen mensen er relatief 
veel geld voor schoon drinkwater, bijvoorbeeld in plastic 
zakjes.” Het beeld van mensen met emmers op hun hoofd  
bij waterkiosken liet Susebeek niet meer los. Weer terug in 
Nederland begon de deelnemer aan de Shell LiveWIRE  
Award met de uitwerking van zijn idee. Deze uitwerking 
resulteerde in de ontwikkeling van de ‘water-hub’. 

betaling met digitale portemonnee
Deze vinding laat zich het best omschrijven als een klein 
kastje, voorzien van een kraan, dat aan een watervoor-
ziening wordt bevestigd. “Dit kan een watertank zijn, maar 
ook een handpomp,” licht Susebeek toe. Gebruikers houden 
een digitale portemonnee, in de vorm van een RfID-chip,  
voor het kastje. Al naar gelang de behoefte kan de gebruiker 
vervolgens water aftappen. Het verschuldigde aantal credits 
wordt automatisch afgeschreven van de digitale portemon-
nee. “Gebruikers kopen de watercredits bij een waterkiosk. 
De eigenaar van de waterkiosk koopt de watercredits in  
via mobiele telefoon betaling,” aldus Susebeek, die op deze 
manier lokaal ondernemerschap in de ontwikkelingslanden 
beoogt te stimuleren. “Uiteindelijk moet de uitrol van het 
concept van de ‘waterhub’ leiden tot het verbeteren van de 
toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater.” 

Samenwerking met waterorganisaties
Om het tempo van de uitrol te maximaliseren zoekt Susteq 
naar samenwerking met waterorganisaties, die het water op 
hun beurt weer verkopen aan eigenaren van waterkiosken en 

beheerders van andere wateruitgiftepunten. “Alleen in 
Nederland al houden zo’n 50 grote en middelgrote  
organisaties zich bezig met water in ontwikkelingslanden,” 
zo motiveert Susebeek zijn keuze voor dit distributiemodel. 
De bedenker van de ‘water-hub’ streeft naar een mark-
taandeel van 15% onder de duizenden waterorganisaties, 
die mondiaal actief zijn. Naast de technologie van de 
‘water-hub’, in de vorm van hard- en software, levert Susteq 
consultancy en backoffice-faciliteiten aan de waterorganisa-
ties. Zo wordt er via internet een signaal uitgezonden over  
de status van zowel de waterbron als van de ‘water-hub’. 
Susebeek: “Als er een signaal wordt uitgezonden dat een 
waterbron defect is, wordt er zo snel mogelijk een lokale 
monteur gestuurd. De waterorganisaties hebben continu zicht 
op het uitgiftepatroon van water bij al hun uitgiftepunten.” 

open source technologie
Een bijzonder aspect aan de innovatie van Susteq is  
dat er bij de ontwikkeling van de ‘water-hub’ gebruik is  
gemaakt van Arduino open source technologie. “voor de 
afnemende waterorganisaties biedt dit het voordeel dat zij 
kunnen switchen naar een andere leverancier of zelf het 
concept kunnen doorontwikkelen.” De eerste resultaten  
van Susteq zijn hoopgevend. In opdracht van de Duitse 
waterorganisatie Schoeller heeft Susteq een demonstratie-
model gerealiseerd in de proeffabriek in Duitsland.  
“En in samenwerking met de stichting Aqua for all zijn  
we nu bezig om een pilotproject op te starten in Kenia, 
waarbij ongeveer 800 mensen toegang krijgen tot schoon 
drinkwater.” Analoog aan het ontsluiten van water wil  
Susteq op termijn ook de toegang tot energie faciliteren  
in ontwikkelingslanden. “De ‘water-hub’ is hier al op  
voorbereid,” aldus Susebeek. n

www.susteq.nl
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tvilight b.v.
gedoseerde intelligente straatverlichting met behulp van 
aanwezigheidsdetectie 

Straatverlichting is van cruciaal belang voor de openbare veiligheid. Straatlantaarns staan de hele nacht 
aan, ook als er niemand in de buurt is. Tvilight ontwikkelde samen met de TU Delft een plug&play draadloze 
sensor, die met behulp van aanwezigheidsdetectie straatverlichting aanstuurt. Het resultaat is een besparing 
op het energieverbruik tot 80% en een besparing op de kosten van exploitatie en onderhoud tot 50%.

“vanuit het vliegtuig viel me steeds op hoe het straatbeeld 
vanaf boven gezien gedomineerd wordt door straatverlichting,” 
vertelt oprichter Chintan Shah van Tvilight. “Terwijl er het 
grootste deel van de tijd niemand in de buurt is.” Het zette  
de Groningse ondernemer aan het denken. Deskresearch 
leerde Chah dat er alleen al in Europa maar liefst 91 miljoen 
straatlantaarns zijn. De bijbehorende energierekening 
bedraagt meer dan tien miljard euro, terwijl de CO2-uitstoot 
meer dan 40 miljoen ton per jaar bedraagt. “Dit staat gelijk 
aan 20 miljoen auto’s,” aldus Chah. 

intelligente aanwezigheidsdetectie
vanuit het uitgangspunt dat goede verlichting essentieel is 
voor de openbare veiligheid, ontwikkelde Tvilight in  
samenwerking met de TU Delft, een revolutionaire oplossing.  
Deze oplossing, genaamd CitySense, is een compact 
apparaat dat door middel van sensoren straatverlichting 
aanstuurt. De plug&play draadloze sensor is zowel geschikt 
voor bestaande als voor nieuwe straatverlichting. Met behulp 
van aanwezigheids detectie levert de CitySense verlichte 
straten op, uitsluitend op het moment dat er behoefte  
aan is. “De lichten zijn gedimd tijdens daluren en gaan  
feller branden op het moment dat er beweging wordt  
gesignaleerd,” aldus Chah. “De straatlichten communiceren 
met elkaar.” vanaf boven gezien levert dit een uniek  
plaatje op. De straatverlichting ‘reist’ als het ware met de 
weggebruiker mee. De CitySense bestaat uit een combinatie 
van sensoren en door Tvilight ontwikkelde software.  
Het systeem kan de verschillende weggebruikers,  
zoals voetgangers, fietsers of automobilisten herkennen.  
“Daarnaast worden allerlei verstorende elementen door  
het systeem uitgefilterd. Denk dan bijvoorbeeld aan kleine 
dieren of aan rondvliegende twijgen bij wind.”

veel internationale interesse
De bijzondere innovatie van Tvilight is inmiddels geïnstalleerd 
in de gemeenten Assen, Groningen en Nuenen. “Het betreft 
een industriegebied, een P+R-terrein, en een compleet dorp,” 
aldus Chah. Ook in Duitsland en Ierland zijn reeds kleinscha-
lige projecten gerealiseerd. “Het primaire doel van deze eerste 

projecten is om aan de wereld te laten zien dat ons systeem 
werkt.” Met aanvragen uit onder meer frankrijk, Duitsland,  
de verenigde Staten, Canada, Maleisië, India en Turkije is 
overduidelijk dat de CitySense een enorme potentie heeft. “Met 
ons systeem kan tot 80% worden bespaard op het energiever-
bruik en tot 50% op de kosten van exploitatie en onderhoud.” 
Dit laatste is onder meer mogelijk doordat het ingebouwde 
controlesysteem via het softwareplatform een melding naar de 
gebruiker stuurt als er een lamp beschadigd of kapot is. 
“Hierdoor hoeven al die straatlantaarns niet meer tweemaal  
per jaar met de hand gecontroleerd te worden,” aldus Chah, 
die goed te spreken is over de samenwerking met Syntens. 
“Onze Syntens adviseur heeft ons in contact gebracht met 
interessante partijen, zoals TNO en mogelijke distributiepart-
ners. Daarnaast volgen wij zijn advies op om je als klein bedrijf 
te focussen en niet alles tegelijkertijd te willen realiseren.” 

ambitieus
Tot dusverre heeft Tvilight nog niet zelf de publiciteit  
opgezocht. Shah: “Wel waren we recent te zien in een  
item bij CNN. Ik denk dat onze deelname aan de Shell 
LiveWIRE Award een keerpunt gaat worden voor wat betreft 
publiciteit. Het wordt tijd dat de wereld kennis gaat maken 
met de voordelen van onze oplossing.”  vooralsnog is  
het businessmodel van Tvilight gestoeld op verkoop aan  
gemeenten. “In Nederland doen we dit zelf. In het buitenland 
werken we samen met distributeurs.” Tvilight streeft er naar 
om binnen twee jaar licentie-overeenkomsten te hebben  
gerealiseerd met de belangrijkste producenten van  
straatverlichting. “Daarnaast is de auto-industrie zeer 
geïnteresseerd in onze oplossing.” Chah heeft ambitieuze 
doelstellingen geformuleerd voor Tvilight. “Ons doel is  
om een top drie positie te verwerven binnen de markt van 
straatverlichting controle systemen. Daarnaast willen we  
een marktaandeel van twee tot vier procent realiseren  
binnen de markt van openbare verlichting.” Tvilight maakt 
sinds april onderdeel uit van de Pon-groep, die in Nederland  
onder meer het merk volkswagen vertegenwoordigd.  
Er werken inmiddels 14 mensen bij Tvilight, die uit zeven 
verschillende landen komen. n

www.tvilight.com

“vANUIT HET vLIEGTUIG vIEL  
ME STEEDS OP HOE HET  
STRAATBEELD vANAf BOvEN 
GEZIEN GEDOMINEERD WORDT 
DOOR STRAATvERLICHTING”
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van.eKo
duurzame scooter van biobased materialen populariseren via 
scooter-deelsysteem

Naast de elektrische fiets is nu ook de elektrische scooter begonnen aan een voorzichtige opmars. 
verschillende producenten werken aan de ontwikkeling ervan. Het Amsterdamse bedrijf van.Eko 
 is van mening dat het nog duurzamer kan en ontwikkelde een fraaie design-scooter met een frame  
dat is vervaardigd van biobased composieten. via een uitgedokterd scooter-deelsysteem verwacht  
van.Eko mensen te interesseren voor deze fraaie innovatie.

Oprichter vaniek Colenbrander van van.Eko huldigt het 
principe dat goede producten niet alleen mooi en functioneel, 
maar bovenal ook duurzaam moeten zijn. “Het uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van onze scooter, de ‘Be-e’, is om dit 
maximaal duurzaam te doen. “ Met dit gegeven als vertrek-
punt ontdekte Colenbrander dat het mogelijk is om niet alleen 
de kappen, maar zelfs het volledige frame van de scooter, te 
vervaardigen uit biobased materialen. 

hennepvezels in frame
“Wij maken gebruik van non-woven hennepvezels in een 
natuurvezel versterkt composiet,” licht Colenbrander toe.  
“Het resultaat is een scooterconstructie, die niet alleen lichter 
en sterker is, maar bovenal zeer duurzaam. Dit betekent dat 
onze scooter aanzienlijker langer meegaat dan een reguliere 
scooter.” Mede in samenwerking met TU Delft, InHolland, 
composietenleverancier NPSP en Waarmaker Ontwerpers,  
is Colenbrander er in geslaagd een scooter te ontwikkelen, 
die niet alleen extreem duurzaam is, maar er ook nog eens 
zeer trendy uitziet. 

Slim scooter-deelsysteem
De keerzijde van de medaille is dat de Be.e relatief duur is. 
Colenbrander: “Het scheelt ongeveer dertig tot veertig 
procent met een reguliere elektrische scooter.” Om die reden 
bedacht Colenbrander een scooter-deelconcept, waardoor  
de aanschafprijs geen drempel hoeft te zijn om de Be.e te 
kopen. Dit concept is gebaseerd op het principe van lease. 
Afnemers betalen een maandelijks leasebedrag van € 200 
op basis van een contract voor één jaar. “Daarbij bieden wij 
afnemers de mogelijkheid om hun scooter onder te verhuren. 
Dit kan voor een paar uur zijn, maar bijvoorbeeld ook voor 
een hele dag,” aldus Colenbrander. 

Faciliteren
“Dit is ideaal voor mensen die met de scooter naar hun werk 
gaan. Zij kunnen hun scooter overdag, als zij aan het werk 

zijn, verhuren aan derden. vooral in een zakelijke omgeving 
als van een bedrijfsverzamelgebouw biedt dit prima kansen.” 
van.Eko faciliteert het gehele proces van onderhuur via een nog 
op te richten platform. Op basis van het robuuste, duurzame 
karakter van de Be.e enerzijds en de potentie van het scooter-
deelprincipe anderzijds, voorziet Colenbrander dat de scooters 
minimaal 50.000 kilometer zullen rijden binnen acht jaar.

doorontwikkeling
Als Colenbrander de Shell Live Wire Award 2013 mocht 
winnen, investeert hij de geldprijs van € 10.000 direct in de 
verdere doorontwikkeling van zijn bijzondere scooter. “Ik zal 
dit bedrag inzetten om mallen voor spatborden te laten maken 
of om de accu-prestatie te verbeteren. Als ik niet mocht winnen, 
hoop ik in elk geval via Shell LiveWIRE in contact te komen met 
leasemaatschappijen en met mogelijke investeerders.” 

ambitieuze doelen
Ambitie kan de deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award niet 
ontzegd worden. “Het doel is om binnen vier jaar duizend 
scooters in Nederland op de weg te hebben via het scooter-
deelsysteem. Hierna wil ik onze scooter en het deelconcept 
uitrollen in andere Europese hoofdsteden. Over acht jaar 
moet de productie van scooters zijn uitgebouwd tot een 
aantal tussen 3000 en 10.000 exemplaren per jaar.” n

www.vaneko.com

“HET RESULTAAT IS EEN  
SCOOTERCONSTRUCTIE,  
DIE NIET ALLEEN LICHTER  
EN STERKER IS, MAAR  
BOvENAL ZEER DUURZAAM”

Shell LiveW
IRE helpt innovatieve ondernem

ers verder
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We Want Cinema
nieuw online cinemaconcept in alle opzichten beeldbepalend 

filmliefhebbers zijn vandaag de dag niet meer aangewezen op het bioscoopdoek om hun favoriete  
film te kunnen zien. Het digitale tijdperk biedt hen tal van alternatieven. filmdistributeur Amstelfilm  
heeft de digitalisering van alle bioscoopdoeken in Nederland aangegrepen om - onder de naam  
‘We Want Cinema’ - een nieuw online platform te lanceren, waarmee mensen zelf bepalen wat er  
in de bioscoop draait. 

“De introductie van video-on-demand heeft de bioscoop-
wereld sterk onder druk gezet,” stelt oprichtster Marieke 
Jonker van Amstelfilm. “Mensen hebben steeds meer mogelijk-
heden om thuis hun favoriete films te bekijken.” Ondanks het 
aspect van gemak gaat er volgens Jonker niets boven het 
kijken van een film in de bioscoop. “Een zachte pluche stoel, 
groot beeldscherm en geweldig geluid maken de bioscoop-
beleving al heerlijk. Maar bovenal is naar de bioscoop gaan 
een sociaal gebeuren. Je bent uit met je vrienden in een 
omgeving waarin veel meer te beleven is dan wanneer je 
thuis een DvD- of vOD-stream bekijkt.” 

Zelf tijd en lokatie kiezen
Dankzij hulp van de overheid zijn alle 680 Nederlandse 
bioscoopdoeken in 2012 gedigitaliseerd. “Dit maakt het 
stukken eenvoudiger om films te vertonen,” aldus Jonker.  
“Er hoeft niet meer gesleept te worden met filmspoelen.  
Een druk op de knop is voldoende om een voorstelling te 
starten.” Omdat dit gegeven het mogelijk maakt om een-
malige voorstellingen rendabel te organiseren, bedacht de  
deelneemster aan de Shell LiveWIRE Award een innovatief 
nieuw cinemaconcept. “In de basis is We Want Cinema  
heel simpel,” legt de oprichtster van Amstelfilm uit. “Mensen 
kunnen via onze website een film kiezen uit onze catalogus, 
hier een event voor aanmaken én het eerste kaartje kopen.” 
Bijzonder is dat degene die het event aanmaakt zelf een 
tijdstip en een bioscoop kan kiezen. 

integratie met social media
vervolgens kunnen andere liefhebbers ook een kaartje  
ad € 8,50 kopen voor deze voorstelling. Als er voldoende 

mensen een kaartje kopen, gaat de voorstelling door.  
Om mensen te helpen hun event te promoten, is een kop-
peling met facebook, Twitter en e-mail geïntegreerd in het 
platform van We Want Cinema. Jonker: “Op dit moment 
draaien we al in 14 bioscopen en organiseren we zo’n  
10 succesvolle events per maand. Onze concept helpt 
bioscoopexploitanten om de bezettingsgraad van hun 
bioscoop te vergroten. voor filmdistributeurs zijn wij interes-
sant omdat zij het bioscoopwindow van hun titels kunnen 
verlengen. Jonge filmmakers bieden wij een nieuw distributie-
platform, waarmee zij zonder tussenpersoon of distributeur 
hun film snel en makkelijk in de bioscoop kunnen vertonen.” 

internationale belangstelling
De catalogus van We Want Cinema bestaat nu uit 1500 titels 
met een zeer gevarieerd karakter. “We zijn in gesprek met  
de grote filmproducenten in Hollywood. Er staan dus nog 
mooie titels aan te komen.” De opbrengst van de events  
van We Want Cinema wordt verdeeld tussen de bioscoop-
exploitant, de rechthebbende contenteigenaar en We Want 
Cinema. In de conventionele bioscoopwereld trekt het 
innovatieve concept van Amstelfilm ook internationaal veel 
aandacht. Het online cinemaplatform heeft met de Digital 
Innovation Award en de Global Creative Business Cup 
prestigieuze prijzen in de wacht gesleept. “De interesse in  
het buitenland is groot,” stelt Jonker. “We Want Cinema is 
ontwikkeld in de vorm van Software as a Service (SaaS) en 
daardoor niet alleen gemakkelijk in beheer en opzet, maar 
ook goed schaalbaar. We staan op het punt om We Want 
Cinema in Duitsland uit te rollen. Daarnaast zijn we bezig 
met Engeland, finland, Denemarken en Spanje.” n

www.wewantcinema.com

“ONS CONCEPT HELPT  
BIOSCOOPExPLOITANTEN  
OM DE BEZETTINGSGRAAD  
vAN HUN BIOSCOOP  
TE vERGROTEN” 
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yoghuRt baRn
yoghurt barn brengt het gezellige boerenleven naar de stad 

Nederlanders zijn wereldkampioen yoghurt eten. Toch is het een gezonde lekkernij, die we traditioneel thuis 
eten. Wouter en Esther Staal zegden beiden goede banen op om onder de naam Yoghurt Barn een nieuw 
food-retail concept te lanceren, waarin alles draait om yoghurt. De Merry Berry, de Brownie Bango en de 
Crazy Cookie zijn nu al een begrip in Utrecht en Amsterdam, waar de eerste twee Barns zijn geopend.

Bij Yoghurt Barn stellen bezoekers zelf hun eigen (frozen) 
yoghurt samen of ze kiezen uit bijzondere Specials, die 
speciaal door chef-koks zijn samengesteld. “Maar mensen 
kunnen hier natuurlijk ook terecht voor een goede kop koffie 
of thee,” vult Wouter Staal aan. Onder de slogan ‘Loei lekker’ 
beleven bezoekers er, in een entourage van een uit 100% 
fSC-hout opgetrokken Barn, de sfeer van het buitenleven en 
het boerenbedrijf. De yoghurt is 100% biologisch en komt 
direct van de boer. 

inspelen op trends
Met de lancering van Yoghurt Barn spelen de oprichters 
Wouter en Esther Staal in op drie relevante trends. De eerste 
is dat de Nederlander met een consumptie van 31 liter per 
jaar de grootste yoghurt-eter ter wereld is. “Het is echter een 
product dat Nederlanders traditioneel thuis eten en niet 
buitenshuis,” weet Staal. “Aan de andere kant groeit wel de 
behoefte om buitenshuis gezond en lekker te kunnen eten.” 
De tweede trend is de frozen yoghurt trend uit Amerika en 
Zuid-Europa. “Daar is yoghurtijs op elke straathoek te 
vinden,” aldus Wouter Staal. De derde trend waar Yoghurt 
Barn slim op inspeelt is de sterke groei in biologisch eten. 
“De afzet van biologisch eten groeit jaarlijks met 30% terwijl 
er ook nog eens veel rek in zit, als je bijvoorbeeld kijkt naar 
een land als Duitsland.” 

positieve recencies
De eerste vestiging van Yoghurt Barn is in september 2012 
geopend op de Neude in Utrecht. Ondanks een brand,  
die er voor zorgde dat de Barn vijftig dagen dicht moest, is 
de Utrechtse vestiging uitgegroeid tot een succesverhaal. 
Staal: “Alhoewel mensen in het begin even moesten wennen, 
is het enthousiasme van de klant vanaf de start erg groot 
geweest. De reacties van gasten zijn ronduit positief.”  
De nummer 1 positie van Yoghurt Barn met een waardering 

van 9,3 op één van de belangrijkste recensiesites komt  
dan ook niet uit de lucht vallen. “Daarnaast zijn we in een 
competitie van Mini geëindigd op de vierde plek van mooiste 
winkels in Nederland, en staan we in de Sprout Challenger 
50,” vervolgt Staal het rijtje met opmerkelijke prestaties. 

eigen vermogen
Dankzij enkele informal investors met een achtergrond bij 
Philips, Coffee Company en Starbucks, is het Utrechtse 
ondernemerskoppel er in geslaagd de eerste vestiging in 
Utrecht met eigen vermogen te realiseren. Binnen vijf maanden 
was deze vestiging winstgevend. “Hierdoor konden we eerder 
dan verwacht starten met de voorbereidingen voor de opening 
van een tweede vestiging in Amsterdam,” aldus Staal. “Deze 
vestiging hebben we medegefinancierd dankzij een crowd-
funding campagne, waarmee we € 100.000 hebben opge-
haald.” De bedenkers van Yoghurt Barn ziet de toekomst 
positief tegemoet en hebben ambitieuze plannen met het 
nieuwe food-retail concept. “In 2014 willen we minimaal zes 
nieuwe Barns openen. Binnen drie jaar willen we uitgroeien 
naar 30 tot 40 vestigingen, mogelijk ook buiten Nederland.”

mooie erkenning
De oprichters van Yoghurt Barn zijn erg trots op hun nominatie 
voor de Shell LiveWIRE Award. “Esther en ik hebben geen 
ondernemersachtergrond en hebben in een moeilijke tijd 
onze goede, vaste banen opgezegd om iets compleet nieuws 
te gaan opzetten; beleving brengen met een breed en diep 
assortiment in een oer-Hollands basisproduct. Als je dan al  
na een jaar deze waardering krijgt, dan doet ons dat veel. 
Het is een mooie erkenning van specialisten. We zijn dan  
ook blij dat onze Syntens-adviseur ons attent heeft gemaakt 
op Shell LiveWIRE.” Afgezien van de erkenning is Staal  
ook blij met alle nieuwe contacten en de media-aandacht,  
die de nominatie oplevert. n

www.yoghurtbarn.nl

 “BINNEN DRIE  
JAAR WILLEN  
WE UITGROEIEN  
NAAR 30 TOT  
40 vESTIGINGEN,  
MOGELIJK  
OOK BUITEN  
NEDERLAND”
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Shell LiveWIRE Nederland is een  
van de 17 LiveWIRE programma’s 
ondersteund door Shell over de hele 
wereld om de ondernemingszin bij 
jongeren te stimuleren. De ondersteuning 
van ondernemers wordt in Nederland 
verzorgd door Syntens innovatiecentrum 
en bestaat uit het gericht geven van 
advies, het bieden van een netwerk en 
het aanbieden van masterclasses. In 
totaal hebben sinds de oprichting van  
het programma in 1982 al meer dan 
acht miljoen jonge ondernemers  
contact gehad met LiveWIRE-
programma’s op internationaal niveau. n

oRganiSatie

partner liveWiRe Sponsor liveWiRe

Twitter: #LiveWIRENL 

Web: www.liveWIRE.nl

E-mail: info@livewire.nl


