
“Nederlandse ondernemers zijn enorm gedreven en ambitieus. Zij hebben een grote 
ambitie om te groeien, maar weten ook waar hun grenzen op dit moment liggen. Het 
programma Shell LiveWIRE biedt op specifieke gebieden ondersteuning, zodat 
ondernemers hun grenzen concreet kunnen verleggen en innovaties sneller kunnen 
ontstaan. Shell LiveWIRE begeleidt jaarlijks ruim 600 innovatieve ondernemers met als 
doel hen verder te helpen groeien en grenzen te verleggen.
In een samenleving is delen van groot belang. Het delen van kennis en kunde is steeds 
belangrijker geworden. Met delen kun je het onmogelijke mogelijk maken. Veel kleine 
ideeën gecombineerd kunnen leiden tot grote oplossingen die de wereld beter maken.  
In dit magazine delen ondernemers hun verhalen. Om te inspireren en te laten zien hoe 
innovatief Nederlandse ondernemers zijn.”
Celina Wang - Shell LiveWIRE Netherlands Programme Manager

“Ondernemerschap en vernieuwing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jonge 
innovatieve ondernemers geven een nieuwe dimensie aan het ondernemerschap. Hun 
oriëntatie op delen van kennis en ervaring en samenwerken resulteert in bedrijven die 
kansen zien buiten de gebaande paden. Door het oppakken van die kansen realiseren zij 
een win-win situatie voor de klanten, het eigen bedrijf en breder gezien: de economie. 
Met plezier bieden Shell en de Kamer van Koophandel podium aan dertien onder-
nemers om hun bedrijven tijdens de Shell LiveWIRE Award 2014 te presenteren. Zij 
laten ons zien waarom zij parels van jong en vernieuwend ondernemerschap zijn.”
Pieta Stam - Projectleider Shell LiveWIRE vanuit de Kamer van Koophandel 
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CANHAV
Eigentijdse online marktplaats voor het zakelijk 
ruilen van producten en diensten

Elke ondernemer heeft wel zaken die hij graag wil hebben, maar waar hij liever geen geld aan 
uitgeeft. Voor dit soort wensen kan ruilen uitkomst bieden. Tot voor kort was er echter geen 
platform waar ondernemers naar toe konden om een barterdeal te sluiten. Met de introductie van 
CanHav, een online marktplaats voor het zakelijk ruilen van producten en diensten, wordt zakelijk 
ruilen een stuk eenvoudiger. 

“Met ons platform hebben wij een eeuwenoud fenomeen als 
ruilen in een 21e eeuws jasje gestoken”, zo licht mede-
oprichter Frenkel Schönfeld van CanHav toe. “Mensen ruilen 
in feite van nature. Toen ruilen ooit te ingewikkeld werd, 
ontstond geld. Daarmee konden mensen opeens ook zaken 
doen met mensen buiten het eigen dorp. Met dank aan 
internet is er een nieuw dorp ontstaan, een ‘global village’, 
waarin iedereen met iedereen in contact kan staan.” 

Matches tonen
Volgens Schönfeld is ruilen hierdoor een realistisch alternatief 
voor geld geworden. “Niet om geld volledig te vervangen, 
maar om naast elkaar te bestaan als betaalmiddel.” Vooral 
voor ondernemers, die graag bepaalde zaken willen hebben, 
maar er liever geen geld aan uitgeven, is CanHav een 
interessante optie. Via de overzichtelijke website van CanHav 
kunnen ondernemers eenvoudig een profiel aanmaken en 
duidelijk maken wat zij aanbieden. “Als diegene vervolgens 
aangeeft wat hij of zij zoekt, toont CanHav alle interessante 
matches.” 

100.000 matches
Nadat Schönfelds compagnon Bart ter Steege het idee kreeg 
om een oplossing te ontwikkelen om zakelijk ruilen te 
faciliteren, volgde een fase van onderzoek. “Al snel was ons 
duidelijk dat je een dergelijk nieuw initiatief uitsluitend kunt 
starten als je direct voldoende deelnemers hebt. We hebben 
laten berekenen dat 448 deelnemers een voldoende stevige 
basis zou zijn om mee te starten. Hiermee zijn in potentie 
100.000 matches mogelijk.” Om er voor te zorgen dat er bij 
de lancering van CanHav direct voldoende deelnemers 
zouden zijn, lanceerde het jonge ondernemersduo een 
campagne. “In een campagnefilm hebben we op een ludieke 
manier ondernemers opgeroepen om zich aan te sluiten, 
ondertussen duidelijk makend dat CanHav reeds bij 448 
deelnemers van start zou gaan.” Doordat de film veel gedeeld 
werd, was reeds binnen drie weken het beoogde aantal 
deelnemers bereikt. 

Voorspoedige ontwikkeling
“Eind januari zijn we live gegaan. Inmiddels zitten we op 
1500 deelnemers”, aldus Schönfeld. “Met elkaar hebben zij 
inmiddels meer dan 1000 berichten over en weer gestuurd.  
Dit heeft geleid tot enkele tientallen CanHav deals,” weet de 
deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award. “In werkelijkheid 
ligt dit aantal hoger, omdat mensen op een gegeven moment 
e-mail adressen uitwisselen en veelal fysiek met elkaar 
afspreken. Dat speelt zich dan buiten ons gezichtsveld af.” 
Om hier beter zicht op te krijgen is op dit moment een 
gebruikersenquête in de maak. Onder de deelnemers 
bevinden zich relatief veel ondernemers uit de creatieve 
sector, evenals uit de wellnessbranche. “Maar ook zakelijke 
dienstverlening is goed vertegenwoordigd. Denk dan 
bijvoorbeeld aan boekhouders, juristen en advocaten.” 

Waardevolle nominatie
Schönfeld ziet veel voordelen in de nominatie voor de Shell 
LiveWIRE Award. “De contacten met Shell LiveWIRE hebben 
ons in elk geval al een frisse blik op onze eigen ideeën 
opgeleverd. Ik verwacht dat wij gaandeweg het traject nog 
meer nieuwe inzichten zullen opdoen, die ons mogelijk helpen 
om ons concept nog verder aan te scherpen.” Mocht CanHav 
de aan de Shell LiveWIRE Award verbonden geldprijs van  
€ 10.000 winnen, dan heeft Schönfeld hiervoor een goede 
bestemming. “Dat zouden we dan in principe in zijn geheel 
aan productontwikkeling besteden. Misschien dat we een klein 
deel zouden spenderen aan online marketing.” 

Betaalde functionaliteit
Deelname aan CanHav is voor deelnemers gratis. “Een 
alternatieve valuta zullen wij nooit introduceren. Daarom 
werken we op dit moment hard aan een betaalde functiona-
liteit. Het idee hierbij is om een behoefte van een deelnemer 
actief door te spelen aan andere potentieel interessante 
deelnemers. Op de langere termijn willen wij uitgroeien tot hét 
online platform voor het nieuwe zakendoen. Daarin passen 
bijvoorbeeld ook zaken als het delen van een kantoor of van 
een leaseauto.” n

www.canhav.com

“MET ONS PLATFORM HEBBEN WIJ EEN EEUWENOUD FENOMEEN 
ALS RUILEN IN EEN 21E EEUWS JASJE GESTOKEN”
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CHORDIFY BV
Muziek leren spelen met behulp van volautomatisch 
gegenereerde akkoordenschema’s

Voor miljoenen mensen is het een droom om wereldwijd door te breken als muzikant. 
In het proces van oefenen zijn goede akkoordenschema’s onontbeerlijk om bestaande 
muziekstukken goed te kunnen meespelen. Het e-learning platform Chordify zet met 
behulp van complexe algoritmes volautomatisch elk gewenst muziekstuk om in een 
akkoordenschema. 

Het laatste decennium zijn er veel websites met 
akkoordenschema’s gelanceerd. “Het grootste nadeel van 
deze sites is dat gebruikers altijd afhankelijk zijn van de 
handmatige inzet, tijd en smaak van andere gebruikers,” licht 
Gijs Bekenkamp van Chordify toe. “Iemand anders moet 
namelijk de moeite hebben gedaan om bij een specifiek 
muziekstuk zo’n akkoordenschema te maken.” 

Geen handmatige inzet nodig
De consequentie van deze afhankelijkheid van handmatige 
inzet is dat voor veel muziekstukken geen akkoordenschema’s 
beschikbaar zijn. “Denk dan bijvoorbeeld aan de nieuwste, 
nét gereleasete tracks of aan nummers die het grote publiek 
nooit zullen bereiken.” Toen wetenschapper en oprichter Bas 
de Haas van Chordify in 2012 een proefschrift schreef over 
akkoordherkenning, onderkende hij direct de mogelijkheden 
van een volautomatische omzetting van muziekstukken in 
akkoordenschema’s. “Nog tijdens het schrijven van het 
proefschrift verzamelde hij een team van experts in alle 
benodigde disciplines om zich heen,” aldus Bekenkamp. “In 
april 2012 kwamen we voor het eerst in de huidige 
samenstelling bijeen. In oktober was er een betaversie 
beschikbaar, waarna Chordify in januari 2013 live ging,” zo 
illustreert Bekenkamp het hoge tempo waarin Chordify het 
huzarenstukje tot stand bracht. 

Ruime keuze
Op Chordify kunnen gebruikers uit elk gewenst muziekstuk 
kiezen, of het nu van YouTube, Soundcloud of Deezer 
afkomstig is. “Maar vanuit de eigen muziekbibliotheek van de 
gebruiker kan natuurlijk ook,” aldus de deelnemer aan de 
Shell LiveWIRE Award 2014. Vrijwel direct nadat de gebruiker 
het muziekstuk van zijn keuze heeft geselecteerd, ontvangt hij 
van Chordify het akkoordenschema. “De gebruiker ontvangt 
dit in een ‘intuïtieve speler’, zodat hij direct kan meespelen 
met zijn favoriete muziek.” 

Voorspoedige ontwikkeling
Mede dankzij de mogelijkheid om gratis nummers te 
‘chordifyen’, is dit innovatieve e-learning platform in korte tijd 
snel gegroeid. Ruim anderhalf jaar na de lancering heeft 
Chordify een maandelijks bereik gerealiseerd van ruim 3,3 
miljoen gebruikers en zijn er maar liefst 1,5 miljoen nummers 

‘gechordified’. Bekenkamp: “We hebben op dit moment 
180.000 gebruikers, die zich geregistreerd hebben.” In 
januari van dit jaar heeft Chordify een betaalde versie 
gelanceerd, waarbij gebruikers van een groot aantal extra’s 
profiteren. “Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als het beheren 
van de persoonlijke akkoordenbibliotheek of het kunnen 
veranderen van de afspeelsnelheid. We zien sinds de 
lancering van Chordify Premium dat er over de hele wereld 
abonnementen worden afgenomen.” 

Internationale adverteerders aantrekken
Een tweede inkomstenbron van Chordify bestaat uit 
adverteerdersinkomsten. “We kunnen adverteerders een zeer 
specifiek ‘Umfeld’ bieden, waardoor de doorklikratio 
aanzienlijk hoger is dan bij traditionele webvertising. Met 
adverteerders als Palladium, Converse en Sonos dragen de 
advertenties bovendien ook nog eens bij aan de uitstraling 
van Chordify.” Op dit moment werkt Chordify hard aan een 
aantal verbeteringen en toevoegingen. “Maar liefst 97% van 
onze gebruikers komt uit het buitenland. Nog dit jaar zullen 
we daarom vijf nieuwe valuta toevoegen, waarin gebruikers 
kunnen afrekenen. Ook breiden we het aantal taalversies uit.” 
In oktober staat een trip naar New York gepland om aldaar 
mediabureaus te interesseren om Chordify als platform voor 
hun adverteerders in te zetten. 

Karaoke voor de vingers
Bekenkamp is verguld dat Chordify is genomineerd voor de 
Shell LiveWIRE Award. “Intern zijn we steeds ontzettend blij 
met behaalde mijlpalen. Het feit dat een vakjury ons 
nomineert voor een dergelijke prestigieuze award is voor ons 
een prachtige erkenning voor het feit dat Chordify echt 
uitgroeit tot dé plek voor muziekeducatie.” Het grootste 
compliment dat gebruikers maken is dat zij Chordify, ondanks 
de complexe algoritmes waarop het is gebaseerd, zeer 
makkelijk in het gebruik vinden. “Ze omschrijven het soms als 
karaoke voor de vingers.” n

www.chordify.net

“WE ZIEN SINDS DE LANCERING 
VAN CHORDIFY PREMIUM DAT ER 
OVER DE HELE WERELD 
ABONNEMENTEN WORDEN 
AFGENOMEN”
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CONNECTEDCARE SERVICES BV
Digitaal zorgplatform voor het afstemmen van mantelzorg  
en het inschakelen van thuiszorg

Als gevolg van vergrijzing kent Nederland steeds meer senioren. Deze groeiende groep wil boven 
alles zo lang mogelijk actief blijven en in hun eigen huis blijven wonen. Parallel aan het ouder 
worden neemt ook de behoefte aan ondersteuning toe, zowel door familie en kennissen als door 
zorgprofessionals. Het bedrijf ConnectedCare services BV speelt hier op in met de lancering van 
een digitaal platform voor het afstemmen van mantelzorg en het inschakelen van thuiszorg.

“Het gaat niet alleen om ouderen, die ondersteuning nodig 
hebben,” legt business developer Roel Snel van ConnectedCare 
services uit. “Er is ook sprake van een steeds grotere groep 
jongere mensen, die afhankelijk is van hulp van derden, 
bijvoorbeeld als gevolg van een handicap of een chronische 
ziekte.” Alhoewel het in de praktijk vaak wel lukt om een 
netwerk van zorgverleners te organiseren, blijkt het lastig om 
alle betrokkenen op het juiste moment in te schakelen. 

Lokaal netwerk organiseren
Vanuit dit gegeven heeft ConnectedCare services een online 
oplossing ontwikkeld, waarmee de zorg in een lokaal netwerk 
van mantelzorgers en professionele zorgverleners beter kan 
worden georganiseerd. In basis is ConnectedCare een 
besloten platform. Gebruikers krijgen onder meer de 
beschikbaarheid over een contactenlijst, een gedeelde 
agenda, een actielijst en ze kunnen groepsberichten delen. 
“Als de zorgbehoevende bijvoorbeeld naar de huisarts moet, 
of er moet een fietsband geplakt worden, dan kan diegene dit 
in de actielijst zetten. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren 
en kan iedereen zelf aangeven wanneer hij of zij kan helpen.” 
Ook is het mogelijk om een actie direct bij iemand ‘neer te 
leggen’. De desbetreffende persoon ontvangt dan een verzoek 
per e-mail en kan zelf aangeven wanneer hij kan helpen. 
Mede dankzij de drag & drop functie is ConnectedCare ook 
voor ouderen zeer gebruiksvriendelijk. 

Bewustzijn vergroten
“ConnectedCare services is ontstaan vanuit onderzoek op de 
TU Delft, waar veel aandacht is voor de digitale ondersteuning 
van groepsprocessen. Bij de ontwikkeling van onze oplossing 
hebben we ons vooral gericht op de vraag hoe je zorg als 
sociale groepsactiviteit kunt benaderen en digitaal kunt 
ondersteunen.” Een cruciaal aspect binnen de oplossing van 
ConnectedCare services is dat het concept ertoe bijdraagt om 
het bewustzijn onder alle betrokkenen te vergroten. “Wij 
geloven erin dat je door het geven van inzicht in de situatie 
van een zorgbehoevende gemoedsrust creëert in de groep. 
Wij doen dit door middel van berichtenuitwisseling en 
sensortechnologie.” Er is een breed scala aan sensoren 
beschikbaar, variërend van bewegingssensoren in huis tot 
GPS-trackers. “Maar je kunt ook denken aan zogenaamde 
activity-trackers, die het bijvoorbeeld registreren als de 
slaapkamerdeur of de deur van de koelkast wordt geopend.” 

Samenwerkingen ontwikkelen
Waar ConnectedCare is ontwikkeld vanuit een academische 
setting, ligt de focus momenteel op commercialisatie van het 
concept. Een complicerende factor is dat beslissingsprocessen 
binnen de zorg veel tijd in beslag nemen. “Twee jaar van 
contact tot contract is geen uitzondering,” aldus Snel. De 
deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award zoekt dan ook naar 
samenwerkingsmogelijkheden met derden om snel een breed 
publiek te kunnen aanspreken. “We werken bijvoorbeeld 
samen met Van Dorp Zorg en Welzijn, dat onze oplossing in 
hun eigen domoticapakket integreert. Daarnaast staan we op 
het punt om een belangrijke samenwerking met een grote 
internet service provider te beklinken. Vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid willen zij onze oplossing 
aanbieden aan hun 150.000 abonnees. En tegelijk zijn we 
druk met de voorbereiding van een internationale uitrol.” 

Participatie in Europese projecten
Ook internationaal bouwt ConnectedCare services een goede 
naam op. Het bedrijf is onder meer participant in het 
Europese project ‘My Guardian’. “Hierin wordt onderzocht 
hoe GPS-trackers succesvol kunnen worden ingezet om de 
mobiliteit van dementerenden te verhogen en het groepsproces 
van alle zorgbetrokkenen te bevorderen. Snel verwacht het 
concept van ConnectedCare in de toekomst verder uit te 
breiden. “Denk dan bijvoorbeeld aan het faciliteren van lokale 
dienstverlening. Als iemand een tuinman nodig heeft, dan 
kunnen wij binnen het netwerk zorgen voor aansluiting naar 
lokale aanbieders.” 

Nuttig netwerk
De business developer van ConnectedCare services verwacht 
veel van de nominatie voor de Shell LiveWIRE Award. “Los 
van de publiciteit denk ik dat we veel plezier kunnen hebben 
van het netwerk van LiveWIRE. Het zou mooi zijn als we op 
die manier op het spoor komen van nieuwe strategische 
partners, waarmee we de organisatie van lokale zorg kunnen 
afstemmen met de maatschappelijke ontwikkelingen.“ n

www.connectedcare.nl

“BIJ DE ONTWIKKELING VAN ONZE 
OPLOSSING HEBBEN WE ONS VOORAL 
GERICHT OP DE VRAAG HOE JE ZORG ALS 
SOCIALE GROEPSACTIVITEIT KUNT BENADEREN 
EN DIGITAAL KUNT ONDERSTEUNEN”
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DECLAREE
Mobiele app bespaart tijd en geld in het declaratieproces 

Het maandelijkse declaratieproces is voor zowel werknemers als managers vaak een tijdrovend 
gebeuren. Het bedrijf Declaree ontwikkelde een mobiele app, waarmee medewerkers hun 
declaraties en reiskosten thuis, onderweg of op kantoor eenvoudig digitaal kunnen vastleggen. 
Managers kunnen de uren-, kilometer- en kostendeclaraties online goedkeuren en direct doorzetten 
naar de boekhouding. 

Iedereen herkent het wel; op het laatste moment op zoek naar 
het declaratieformulier, bonnetjes die zijn zoek geraakt, 
onduidelijkheid over wat wel en niet gedeclareerd mag 
worden. “Vooral als er iets mis gaat, kost het declaratieproces 
veel tijd,” legt Bas Janssen, medeoprichter van Declaree, uit. 
“Dit is wat men noemt de verborgen fabriek. Bijvoorbeeld als 
de manager een bon mist die bij de declaratie van een 
medewerker hoort. Of iemand heeft een te hoog bedrag voor 
een lunch gedeclareerd, omdat hij of zij niet op de hoogte 
was van het maximum declarabele bedrag.” 

Tijdwinst van 65%
Voor de 600 klanten van Declaree, die gebruik maken van de 
online declaratiesoftware, behoren dit soort ergernissen 
voortaan tot het verleden. Zowel voor medewerker, manager 
als administrateur levert het gebruik van het platform van 
Declaree veel tijdwinst op. “Deze tijdwinst bedraagt 
gemiddeld 65%, zo is uit onze businesscases gebleken,” aldus 
Janssen. Doordat het mogelijk is om op centraal niveau 
bedrijfsspecifieke declaratieregels in te voeren, bestaat er voor 
alle gebruikers van de mobiele app nooit meer onduidelijkheid 
over de richtlijnen in het declaratieproces of over de 
vergoeding van gemaakte kosten. 

Vermindering administratieve last
“Het systeem kent een signalering op onjuiste declaraties. 
Zodra iemand een te hoog bedrag declareert binnen een 
bepaalde categorie, krijgt de gebruiker hiervan direct een 
melding. Op deze manier worden er al veel onjuistheden uit 
het declaratieproces gefilterd.” Bij organisaties waarbij het 
beheersproces dusdanig is ingericht dat er sprake is van een 
controleschakel, mogen medewerkers foto’s maken van 
bonnetjes en deze vervolgens weggooien. “De bon wordt 
digitaal opgeslagen met behulp van de app.” Alle declaraties 
van medewerkers komen terecht in een online overzicht, waar 
de manager deze kan controleren en accorderen. Dankzij 
koppelingen met ERP- en boekhoudpakketten lopen alle 
gegevens automatisch de boekhouding in. “Dit scheelt dubbel 
invoerwerk en vermindert de administratieve last.” 

Voorbereid op Werkkostenregeling
Met het gebruik van Declaree zijn organisaties bovendien 
goed voorbereid op de werkkostenregeling (WKR), die per  
1 januari de regeling vrije vergoedingen en verstrekkingen 
vervangt. “Vanaf 2015 moeten bedrijven hun administratie 
sluitend hebben voor de WKR. Vergoedingen en verstrekkingen 
moeten dan worden gerubriceerd om maximaal te profiteren 
van de zogenaamde vrije ruimte. Als die vrije ruimte wordt 
overschreden moet over het surplus namelijk 80% belasting 
betaald worden. Declaree plaatst waar mogelijk alle onkosten 
direct in voor de belasting vrijgestelde loonbestanddelen.” 

Groei realiseren
De focus van Declaree ligt in eerste instantie op het realiseren 
van groei in de Nederlandse markt. “Onze klanten komen uit 
alle mogelijke branches, met een accent op ICT-bedrijven, die 
mensen gedetacheerd hebben bij opdrachtgevers.” Op dit 
moment behoren bekende namen als Talpa, Swatch Group, 
DB Schenker en Tennet reeds tot de klantenkring van Declaree. 
“Daarnaast hebben we een white label versie beschikbaar 
voor accountants- en boekhoudkantoren,” aldus Janssen. “Daar 
zijn administrateurs nu veel tijd kwijt aan het verzamelen, 
controleren en inboeken van alle ‘schoenendozen’ met bonnen. 
Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn de eerste buitenlandse 
markten, waar Declaree een marktpositie wil opbouwen. “In 
Frankrijk hebben we net een overeenkomst gesloten met een 
distributiepartner. Zij gaan onze declaratie-app daar in de 
markt zetten en tevens eerstelijns support geven.” 

Prachtige kans
Janssen ziet de nominatie voor de Shell LiveWIRE Award als 
een prachtige kans. “Wij zijn vereerd met de nominatie. Voor 
een kleine organisatie als die van ons, zonder enorme 
marketingbudgetten, biedt Shell LiveWIRE een mooi platform 
om organisaties, die worstelen met de WKR of onkosten-
vergoedingen, te laten zien dat digitaal declareren eenvoudig 
real-time inzicht in en grip op onkosten vergoedingen kan 
geven. Bovendien kan er veel bespaard worden op een 
mogelijke eindheffing van de Belastingdienst.” n 

www.declaree.com

“VOORAL ALS ER IETS MIS GAAT, KOST HET DECLARATIEPROCES  
VEEL TIJD. DIT IS WAT MEN NOEMT DE VERBORGEN FABRIEK”
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DYSLEXION
Uitgeverij Dyslexion geeft boeken uit in een speciaal gemaakte letter 
die voor de meeste mensen met dyslexie gewoon lekker leest.

Vlot kunnen lezen en spellen is een vaardigheid die van groot belang is bij het leren. In een Nederlandse 
klas van 30 kinderen hebben er gemiddeld 2 of 3 dyslexie. Uitgeverij Dyslexion zag in dit wereldwijde 
probleem een kans en heeft een lettertype ontwikkeld dat voor mensen met dyslexie duidelijker is en met 
minder moeite gelezen kan worden. 

Als partner in een uitgeverij voor boeken met grote letters 
kreeg Werner Bartelds vaak de vraag of deze boeken ook 
geschikt zijn voor dyslectici. “Dit is echter niet het geval.  
Ten onrechte denken mensen soms dat als je lesstof aanbiedt 
op A3-formaat in plaats van op A4-formaat, dat dan het 
probleem is opgelost. Niets is echter minder waar.” 

Geprononceerde afrondingen
Mensen met dyslexie zien letters vaak gespiegeld, 
omgedraaid of met elkaar verwisseld. Bovendien zijn  
de meeste lettertypes vanuit esthetisch oogpunt zodanig 
ontworpen, dat ze een ‘familie’ vormen en dus erg op elkaar 
lijken. “Wij hebben daarom speciaal voor dyslectici een 
nieuw lettertype laten ontwikkelen,” aldus Bartelds, die voor 
deze nieuwe bedrijfsactiviteit in 2012 uitgeverij Dyslexion 
oprichtte. “De letters van dit lettertype zijn vrij zwaar aan de 
basis en hebben geprononceerde afrondingen, waardoor ze 
niet zo snel met een andere letter worden verward.” 

Achterblijvende schoolprestaties
Volgens Bartelds blijven kinderen met dyslexie qua 
schoolprestaties vaak achter bij het niveau dat van hen 
verwacht mag worden. “Ondanks hun inzet en ijver zijn hun 
schoolprestaties vaak niet in overeenstemming met hun vaak 
goede verstandelijke capaciteiten. Uiteindelijk kan dit een 
negatieve invloed hebben op zowel het zelfvertrouwen als  
de motivatie en het zelfbeeld van het kind. Docenten spelen 
daarom een cruciale rol in het helpen van dyslectische 
kinderen.” Met het nieuw ontwikkelde lettertype, dat 
toepasselijk ‘Dyslexie’ is gedoopt, hoopt Bartelds een positieve 
bijdrage te leveren aan een goede omgang met dyslexie.    

Het achterhuis van Anne Frank
Op dit moment bestaat het assortiment boeken van uitgeverij 
Dyslexion uit ongeveer 60 titels, in de meest gangbare genres. 
“We proberen uiteraard de best verkopende boektitels uit te 
geven, maar dat is deels ook afhankelijk van auteursrechten. 
We zijn erg blij dat we alle titels van Jan Terlouw en van 
kinderboekenschrijver Jacques Vriens kunnen uitbrengen. 

Daarnaast staat bijvoorbeeld een toptitel als ‘Het achterhuis 
van Anne Frank op stapel.” Afnemers van boeken van 
uitgeverij Dyslexion zijn overwegend bibliotheken, scholen  
en boekhandels. 

Engelstalig taalgebied
De positieve reacties van dyslectische lezers stimuleren 
Bartelds om de toepassing van het voor dyslectici 
geoptimaliseerde lettertype grootschaliger aan te pakken.  
De oprichter van Dyslexion mikt hierbij op de Engelstalige 
markt. “Deze markt is met zijn wijd verspreide taalgebied  
en de beschikbaarheid van uitstekende jeugdboeken zeer 
interessant. Bovendien is Engels een taal, waarin dyslexie een 
veel voorkomend probleem is.” Met hulp van het voormalige 
Syntens en de Kamer van Koophandel heeft Bartelds de eerste 
stappen over de oceaan reeds gezet. “Met dank aan de 
regeling Starters International Business hebben wij een 
marktonderzoek uit kunnen voeren in Engeland en de 
Verenigde Staten. Daarnaast heeft Syntens ons onder meer  
in contact gebracht met de Nederlandse ambassades in 
Engeland en de VS.” 

MKB Innovatie Top 100
Grote organisaties en uitgeverijen in Engeland en de VS 
hebben zich reeds zeer geïnteresseerd getoond. Eén van  
deze partijen is de in Londen gevestigde uitgeverij Usborne.  
“Dit is de beste kinderboekenuitgeverij van Engeland,” aldus 
Bartelds. “Daarnaast zijn we met meerdere andere grote 
partijen en met rechthebbenden van enkele toptitels in 
gesprek. Ik verwacht volgend jaar een eigen vestiging in 
Oxford te openen.” De potentie van Dyslexion is in Nederland 
reeds eerder onderkend, getuige de 12e plek waarop de 
jonge uitgeverij eindigde in de MKB Innovatie Top 100. 

Effect onderzocht
Onderzoek van zowel de Universiteit Twente als van de 
Universiteit Amsterdam wijst uit dat dyslectici makkelijker en 
vlotter kunnen lezen met het lettertype Dyslexie. “84 procent 
van de gebruikers van het lettertype leest vlotter. Bovendien 

www.dyslexion.nl

“WE ZIJN IN ENGELAND IN 
GESPREK MET GROTE PARTIJEN 
EN MET RECHTHEBBENDEN  
VAN ENKELE TOPTITELS. IK 
VERWACHT VOLGEND JAAR  
EEN EIGEN VESTIGING IN 
OXFORD TE OPENEN”

maakt 78 procent minder fouten bij het lezen.” Ten behoeve 
van introductie op de Amerikaanse markt wil Barthels een 
soortgelijk onderzoek laten uitvoeren door de University of 
Yale of de University of Harvard.  

Richard Branson
Daarnaast zoekt de oprichter van Dyslexion actief contact met 
beroemde dyslecten, in de hoop dat zij tot ambassadeur 
kunnen uitgroeien. “Het is natuurlijk fantastische promotie als 
een beroemde dyslect onze boeken aanraadt. Op dit moment 
ligt er bijvoorbeeld een boek bij Richard Branson, die ook 
dyslectisch is. We hebben één van zijn eigen boeken in het 
Engels vertaald en zijn in afwachting van zijn reactie.” n
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GAINPLAY STUDIO
Hersengestuurde computergame helpt patiënten te 
ontspannen en stress kwijt te raken

Mensen met psychotische stoornissen hebben vaak moeite om te ontspannen, stress kwijt te raken of 
de aandacht beter te focussen. Bestaande trainingen in deze vaardigheden zijn arbeidsintensief en 
moeilijk vol te houden. De computergame ‘Daydream’ van GainPlay Studio biedt uitkomst. Bijzonder 
is dat er geen muis of joystick aan te pas komt. De gebruiker bestuurt de game met zijn hersenen.

De computergame ‘Daydream’ is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking. “Denk 
dan bijvoorbeeld aan Parkinson-patiënten of aan mensen met 
een verlamming,” aldus Jan Jonk van GainPlay Studio. “Deze 
mensen zijn vaak bedlegerig en hebben weinig om handen. 
Mede omdat ze niet mentaal worden uitgedaagd, ligt 
depressiviteit op de loer.” Omdat deze groep patiënten over 
het algemeen niet een muis of een joystick kan bedienen, 
ontwikkelde GainPlay Studio een game, die werkt op basis 
van biofeedback. 

Geen muis of joystick
“Deze game speel je niet met een muis, maar met je 
hersenen.” Om dit te kunnen, draagt de speler een headset 
met sensor, die de hersenactiviteit meet. Het doel van 
‘Daydream’ is om de zon te laten schijnen. “Naarmate de 
gebruiker zich beter concentreert of ontspant, ziet deze de 
wereld op het scherm veranderen. De sneeuw smelt, de zon 
gaat schijnen en de vogels gaan fluiten.” Afhankelijk van de 
versie die iemand speelt is dit een kwestie van ontspannen, 
concentreren of het richten van de aandacht. “Het gaat erom 
de juiste hersengolven vast te houden. Het spel reageert dan 
ook direct op kleine veranderingen in hersengolven.” 

Zon laten schijnen
Het beoogde resultaat is dat de sneeuw langzaam verdwijnt 
en plaats maakt voor de zon. Het is een extra uitdaging om 
vervolgens extra elementen in de game ‘vrij te spelen’, zoals 
vlinders of vogels. Gebruikers trainen ondertussen op een 
speelse manier om hun aandacht goed te richten of hun 
lichaam te ontspannen. “Behalve dat het leuk is, heeft spelen 
ook een gunstig effect op lichaam en geest van de persoon 
die het speelt.” De deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award is 
er dan ook van overtuigd dat het gebruik van ‘Daydream’ 
uiteindelijk tot een besparing op de zorgkosten leidt. “Minder 
zorg en minder medicatie,” zo vat Jonk het kostenvoordeel 
samen. 

Meer doelgroepen
Inmiddels wordt ‘Daydream’ breder ingezet dan uitsluitend bij 
de oorspronkelijke doelgroep van mensen met een ernstige 
lichamelijke beperking. “Het gaat onder meer om mensen met 

een psychotische stoornis. Bestaande therapieën nemen vaak 
veel tijd in beslag en slaan niet bij iedereen even goed aan.” 
‘Daydream’ blijkt een waardevolle aanvulling op deze 
therapieën. Het helpt hen om de stress te verminderen en de 
concentratie te verbeteren. Recent is een pilot met de inzet van 
‘Daydream’ bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
afgerond. 

Positieve bevindingen pilot UMC Utrecht
Op de afdeling van het Hersencentrum is bij 15 patiënten met 
een psychotische stoornis onderzocht welk effect het spelen 
van ‘Daydream’ heeft op de patiënten. De verwachting was 
dat de patiënten met behulp van de game hun psychotische 
belevingen snel zouden herkennen en er meer controle over 
zouden krijgen. “De bevindingen van de onderzoekers zijn 
positief,” aldus Jonk. “Op dit moment wordt gezocht naar 
funding om het onderzoek uit te breiden. Uiteindelijk moet dat 
duidelijk maken of het gebruik van ‘Daydream’ leidt tot een 
kortere behandelduur, een lagere dosis medicatie, minder 
psychotische symptomen of minder terugval.” 

Toekomstplannen
Eigen onderzoek van GainPlay wees reeds eerder uit dat het 
spelen van de game door patiënten in de wachtkamer van 
een tandartspraktijk, ertoe leidde dat men rustiger was bij 
aanvang van de behandeling. GainPlay is het enige 
gamebedrijf in Nederland dat zich volledig gespecialiseerd 
heeft in games die gebruik maken van biofeedback. In de VS, 
Korea en Taiwan is reeds veel interesse voor ‘Daydream’. In 
de nabije toekomst wil Jonk ‘Daydream’ ook beschikbaar 
maken voor mobiele telefoons en tablets. “Daarnaast willen 
we een API (application programming interface) ontwikkelen 
waarmee producenten van biofeedback apparatuur zelf hun 
apparaten eenvoudig aan de game kunnen koppelen.” Ook 
verwacht de deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award dat 
GainPlay Studio een serieuze speler kan worden binnen de 
markt van empathie games, waarbij mensen worden getraind 
om zich in te leven en emotionele keuzes te maken. Jonk is blij 
verrast met de nominatie voor de Shell LiveWIRE Award. “Dit 
is ontzettend leuk en een prachtige kans om te laten zien wat 
we kunnen.” n

www.gainplaystudio.com

“NAARMATE DE GEBRUIKER ZICH BETER 
CONCENTREERT OF ONTSPANT, ZIET DEZE 
DE WERELD OP HET SCHERM VERANDEREN. 
DE SNEEUW SMELT, DE ZON GAAT 
SCHIJNEN EN DE VOGELS GAAN FLUITEN”
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INSTANT MAGAZINE
Zelf online responsive magazines maken met  
gebruiksvriendelijke software

Mede onder invloed van de opkomst van mobile devices is de wereld van content uitgeven in 
hoog tempo veranderd. Omdat er steeds meer verschillende apparaten worden gebruikt, is 
digitalisering van content niet eenvoudig. Het bedrijf Instant Magazine ontwikkelde software 
waarmee gebruikers eenvoudig zelf digitale magazines kunnen maken, die geschikt zijn voor 
zowel smartphone en tablet als desktop. 

Oprichter Daan Reijnders van Instant Magazine maakte als 
partner van een reclamebureau in Alkmaar de transitie mee 
van print naar online. “Een digitaal magazine is meer dan 
een één-op-één omzetting van een printversie. Het biedt 
mogelijkheden, die je met een papieren magazine niet hebt,” 
aldus Reijnders. 

Content optimaliseren naar device
In zijn periode bij het reclamebureau maakte deze deelnemer 
aan de Shell LiveWIRE Award bij het ontwikkelen van digitale 
magazines veel gebruik van Flash. Aangezien deze animatie-
software niet wordt ondersteund door Apple, ging Reijnders 
op zoek naar een alternatief. Tijdens zijn zoektocht werd al 
snel duidelijk dat er nergens ter wereld software beschikbaar 
was, waarmee je alle content op één plek kunt invoeren en 
die de content bovendien optimaliseert voor alle devices.  
“Als ik al iets vond, dan was het software, die pagina’s lineair 
verkleinde of vergrootte, al naar gelang het device. Maar ik 
zocht een tool waarbij de content, vormgeving en het 
interactiemodel zich automatisch aanpassen aan het device.” 

Zelf ontwikkelen
Reijnders en zijn compagnon Joost Galema besloten 
vervolgens om zelf goede software te gaan ontwikkelen om 
responsive magazines te kunnen maken. Het resultaat is een 
indrukwekkend platform, waar gebruikers een ruime keuze 
hebben uit thema’s en paginatemplates. “Men kan kiezen uit 
25 verschillende paginasoorten en eenvoudig velden vullen 
met teksten, foto’s en video. Zonder kennis van techniek of 
grafische vormgeving kunnen mensen nu in een handomdraai 
zelf een prachtig online magazine maken.” Als voorbeeld 
noemt de Alkmaarse ondernemer uitgeverij Weekblad Pers, 
die met behulp van de software van Instant Magazine een 
online magazine voor Runner’s World maakte. “Binnen 2,5 
uur had men een mooi magazine van 8 pagina’s gemaakt.”

Gerenommeerde klanten
Naast uitgeverijen en reclame- en mediabureaus maken 
inmiddels ook veel bekende bedrijven gebruik van het gemak 
van Instant Magazine, waaronder Schouten & Nelissen, PwC, 
Vacanceselect, Rabobank en Inholland. “Op dit moment 
hebben we al 90 klanten, terwijl er 250 magazines zijn 
gepubliceerd met behulp van onze software. Daarnaast zijn er 
nog eens 120 bedrijven actief in een demo-account.” Reijnders 
is blij met de positieve reacties van klanten. “Men is vooral 
onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid.” Zelf is de 
Alkmaarse ondernemer er trots op dat klanten door de inzet 
van Instant magazine een veel grotere doelgroep bereiken en 
ondertussen besparen op productie- en distributiekosten. “Dat 
heeft ook een positieve impact op duurzaamheid.” 

Internationale aspiraties
De toevloed van afnemers heeft er toe geleid dat Instant Magazine 
een forse groei doormaakt en zich op eigen kracht kan redden. 
Ook internationaal slaat het jonge mediabedrijf haar vleugels uit. 
De pijlen worden vooral gericht op Duitsland, Engeland en de 
Verenigde Staten. “We hebben een agentschap in Duitsland en 
zetten op dit moment de eerste stappen richting de Engelse markt. 
We zijn daar in gesprek met verschillende uitgeverijen. Daarnaast 
hebben we op uitnodiging van het Nederlands Consulaat een 
week lang de mogelijkheden in Amerika verkend.” 

Uitgroeien tot soortnaam
Reijnders is ambitieus en wil met Instant Magazine wereldwijd 
de soortnaam worden voor online magazines. “Het is jammer 
dat er in Nederland een ander klimaat rondom ondernemen 
bestaat dan in bijvoorbeeld Amerika. Het is hier not done om 
je ambities hardop uit te spreken. Dat is jammer.” Reijnders is 
daarom blij met een fenomeen als de Shell LiveWIRE Award. 
“Dit is juist een prachtig podium voor het stimuleren van 
ondernemerschap. Wij beschouwen het dan ook als een 
mooie erkenning dat wij genomineerd zijn.” n

www.instantmagazine.com

“ZONDER KENNIS VAN TECHNIEK  
OF GRAFISCHE VORMGEVING 
KUNNEN MENSEN NU IN EEN 
HANDOMDRAAI ZELF EEN PRACHTIG 
ONLINE MAGAZINE MAKEN”
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LG SOUND BV
Unieke combinatie van waterkwaliteitsmetingen en 
ultrasone geluidsgolven dringt algenstand terug

De aanwezigheid van blauwgroene algen in oppervlaktewater kan tot grote problemen 
leiden, waaronder vissensterfte en stankoverlast. Het bedrijf LG Sound heeft met de 
MPC-Buoy een effectieve en milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld. Dit door zonne-
energie aangedreven drijvend platform meet continu de waterkwaliteit om vervolgens 
ultrasone geluidsgolven op maat uit te zenden.

“Blauwgroene algen zijn een groot en wereldwijd probleem,” 
benadrukt Yousef Yousef, oprichter van LG Sound BV. Als het 
gaat om meren en grote vijvers zijn bestaande methoden 
ontoereikend om de algenstand te controleren. Alhoewel er al 
ultrasone technologieën worden ingezet, kleven hier 
belangrijke bezwaren aan volgens deze deelnemer aan de 
Shell LiveWIRE Award. 

Voorspellende waarde
Binnen een waterreservoir zijn vaak veel verschillende 
algensoorten aanwezig. Afhankelijk van omgevingsfactoren 
zoals waterkwaliteit, kan een bepaald type alg sneller groeien 
en een zogenaamde algenbloei veroorzaken. “Doordat 
omgevingsfactoren constant veranderen, verandert ook het 
type algen in een reservoir vaak meerdere malen gedurende 
een jaar. Vanwege die fluctuatie is het bieden van een 
standaard behandeling niet mogelijk.” In samenwerking met 
meerdere universiteiten, ontwikkelde LG Sound een model dat de 
algen kan behandelen. “Dit model is gebaseerd op verschillende 
omgevingsfactoren en het op dat moment aanwezige algentype. 
Voorbeelden van deze omgevings factoren zijn temperatuur, 
zuurgraad en troebelheid van het water”. 

Beperkingen bestaande methodes
Bestaande ultrasone apparatuur is beperkt in het vermogen 
om verschillende algenplagen te behandelen, terwijl de 
reikwijdte begrensd is. “Bestaande milieuvriendelijke 
oplossingen hebben een energiebron aan land nodig, die 
bijvoorbeeld door middel van een elektriciteitsleiding 
verbonden is met het apparaat op het water.” Yousef slaagde 
erin een innovatieve oplossing te ontwikkelen, de MPC-Buoy, 
waarmee beide genoemde beperkingen slim worden 
opgeheven. De toepassing van zonnepanelen op het drijvend 
platform elimineerde de noodzaak om een verbinding te 
hebben met een energiebron aan land. Met behulp van een 
innovatieve ‘power management module’ wordt de intensiteit 
van het ultrasone signaal aangepast aan de opgewekte 
energie van de zonnepanelen. “Op deze manier is onze 
technologie ook bruikbaar in noordelijker gelegen landen.” 

Unieke database
Yousef bouwde in enkele jaren tijd een unieke database op, 
waarin nauwgezet is vastgelegd welke ultrasone parameters 
onder welke omstandigheden welke invloed hebben op een 

bepaalde algenpopulatie. “Mede op basis van deze kennis 
hebben we verschillende ultrasone programma’s ontwikkeld, 
waarmee we effectief plagen van verschillende algensoorten 
kunnen behandelen. De waarde van de ultrasone parameters 
zoals de frequentie, toonhoogte en signaalduur, varieert van 
programma tot programma.” Elke tien minuten geeft de 
MPC-Buoy de gemeten waarden door van de watertemperatuur, 
het zuurstofgehalte, de zuurgraad en de troebelheid van het 
water, evenals van de gemeten concentraties blauwgroene 
algen en groene algen. 

Tevreden internationale afnemers
Deze gegevens worden door de engineers van LG Sound, 
veelal microbiologen, gecombineerd met lokale weerdata. 
“Op basis van al deze gegevens wordt het voor die specifieke 
situatie optimale ultrasone programma bepaald en 
uitgezonden vanaf de desbetreffende MPC-Buoy.” De unieke 
combinatie van meten en behandelen is niet onopgemerkt 
gebleven. “Inmiddels hebben we wereldwijd 20 MPC-Buoys 
geleverd aan ‘launching customers’ in Polen, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Staten, Japan, Canada en Ierland. 
Zonder uitzondering zijn de afnemers zeer tevreden over de 
mate waarin de algenstand is gereduceerd”, aldus Yousef. 
Deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award is op dit 
moment in gesprek met het grootste drinkwaterbedrijf van de 
Verenigde Staten. “Zij zijn zeer content met de vier geleverde 
MPC-Buoys en willen ons product zelf op de Amerikaanse 
markt installeren en onderhouden.” 

Grootste zwembad ter wereld
Naast de MPC-Buoys heeft LG Sound wereldwijd al meer dan 
10.000 ultrasone anti-algen apparaten geleverd. Deze 
worden onder meer gebruikt in waterzuiveringsinstallaties en 
zwembaden. “Onder meer in het grootste zwembad ter 
wereld in San Alfonso Del Mar in Chili. Dit zwembad is meer 
dan een kilometer lang.” 

LG Sound groeit vanaf de start elk jaar met 30%. “We zijn 
winstgevend vanaf de start.” Yousef hoopt dat de nominatie 
voor de Shell LiveWIRE Award het jonge bedrijf nog verder 
helpt. “Ik denk dat het netwerk van Shell LiveWIRE ons kan 
helpen om in contact te komen met andere ondernemers, 
kennisinstituten en experts, die op hun beurt ons kunnen 
helpen om verder te groeien.” n 

www.lgsonic.com
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“BLAUWGROENE ALGEN ZIJN EEN 
GROOT EN WERELDWIJD PROBLEEM. 
ALS HET GAAT OM MEREN EN GROTE 
VIJVERS ZIJN BESTAANDE METHODEN 
ONTOEREIKEND OM DE ALGENSTAND 
TE CONTROLEREN”
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NETICS BV
Droge voeten houden dankzij ingenieuze dijk van baggerspecie

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, 
groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is echter 
een zeer kostbare aangelegenheid. Het bedrijf NETICS BV bedacht en ontwikkelde een techniek 
om met modder dijken te bouwen. Het resultaat is dat de kosten van het realiseren van een 
waterkering met een factor tien dalen. 

Volgens Eldert Besseling van NETICS is er veel geld gemoeid 
met het bouwen van waterkeringen. “In Nederland gaat het 
dan over het algemeen nog slechts om onderhoud, terwijl in 
andere landen de waterkering nog moet worden aangelegd.” 
Samen met mede-oprichter Hugo Ekkelenkamp ontwikkelde 
Besseling een revolutionaire nieuwe methode, die tegen een 
fractie van de reguliere kosten kan worden uitgevoerd. 

Grote ‘baggerworst’
“Jaarlijks ontstaat er in de delta’s een enorme overlast als 
gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment, dat 
neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste 
modder. Met onze methode gebruiken we juist deze modder 
om dijken te bouwen.” De natte baggerspecie wordt in een 
‘worst’ van waterdoorlatend doek gepompt en binnen enkele 
dagen ontwaterd. Dit is ongekend snel aangezien het 
ontwateren van baggerspecie in depots normaal gesproken 
gemiddeld 1,5 jaar duurt. De worst heeft een lengte van  
50 meter en is 4 meter hoog. “Na het drogen wordt de 
baggertube als bouwelement ingezet,” aldus Ekkelenkamp. 

Noodzaak tot baggeren
Bijzonder aan het concept van NETICS is dat het gebruik 
maakt van een grondstof, die toch al moet worden gewonnen. 
“Om er voor te zorgen dat de scheepvaart een goede 
doorgang blijft houden en bovendien de waterbergings-
capaciteit intact blijft, moeten rivieren toch al worden 
uitgebaggerd. De winning, aanschaf en het transport van dure 
primaire grondstoffen, zoals klei waarmee normaal gesproken 
een dijk wordt gebouwd, is daardoor niet meer nodig.” 
Omdat opdrachtgevers als waterschappen, havenbedrijven en 
overheden normaal gesproken moeten betalen voor zowel het 
transport als de opslag van bagger, kan dit budget nu worden 
benut voor het bouwen van dijken. “Je kunt dus stellen dat 
opdrachtgevers zonder extra kosten dijken kunnen laten 
bouwen,” aldus Besseling. Dit is vooral goed nieuws voor landen 
als Bangladesh en Indonesië. “Bouwen met conventionele 
technieken is voor dit soort landen nagenoeg onbetaalbaar.”

Oevers en golfbrekers
Besseling en Ekkelenkamp hebben sinds 2006 wereldwijd 
tientallen projecten met baggerspecie gerealiseerd. Het gaat 
hierbij onder meer om de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en golfbrekers. “Dit zijn projecten die in opdracht van 
overheidsinstanties zijn uitgevoerd, en onder onze begeleiding 
zijn uitgevoerd door aannemers.” De kennis van deze 
projecten staat aan de basis van de ontwikkeling van de 
innovatieve dijk van baggerspecie. In 2013 richtten de 
bedenkers van het concept NETICS op om vervolgens zowel 
nationaal als internationaal daadwerkelijk waterkeringen te 
bouwen van baggerspecie. 

Veel gevraagde expertise
De expertise van NETICS is niet onopgemerkt gebleven. Zo is 
deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award door de 
overheid gevraagd Nederland te vertegenwoordigen als lid 
van het Dutch Risk Reduction Team. “Dit is een exclusief 
internationaal ‘ramploket’ met 150 van de beste Nederlandse 
waterbouwkundige ingenieurs, dat helpt bij de preventie van 
overstromingen en bij de wederopbouw na een watersnood-
ramp. Ook internationaal hoog aangeschreven specialistische 
bedrijven als TenCate en Van Oord bevelen ons in het 
buitenland aan,” aldus de oprichters. Daarnaast wordt 
NETICS ingeschakeld door TNO om zeer specifieke kennis te 
leveren en participeert het jonge bedrijf in meerdere interna-
tionale projecten, die deels mogelijk worden gemaakt door 
EU-subsidies. 

Afwijkend businessmodel
Binnen de conventionele ingenieurswereld gelden de oprichters 
van NETICS een beetje als buitenbeentje. “Onderzoek is ons 
ding. Anders dan de meeste ingenieursbureaus willen wij ons 
niet focussen op het maken van tekeningen, bestekken en 
werkomschrijvingen en werken wij niet volgens het principe van 
‘uurtje-factuurtje’. Het is onze ambitie om ons volledig te kunnen 
richten op waardecreatie middels R&D. Ons businessmodel zal 
uiteindelijk dan ook zijn het genereren van licentie-inkomsten.” 
Het bouwen met lokaal beschikbare materialen staat hierbij 
altijd aan de basis. “Of zoals wij het altijd noemen; building 
with and inspired by nature.” n www.netics.nl

Shell LiveW
IRE helpt innovatieve ondernem
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“DE NATTE BAGGERSPECIE WORDT IN EEN 
WORST VAN WATERDOORLATEND DOEK 
GEPOMPT EN BINNEN ENKELE DAGEN 
ONTWATERD. DE WORST HEEFT EEN LENGTE 
VAN 50 METER EN IS 4 METER HOOG”

 LIVEWIRE MAGAZINE | nr.6 |   19 18   | nr.6 | LIVEWIRE MAGAZINE

http://www.netics.nl


OMNIDOTS
Sensorsysteem geeft bewoners en  
gebouwbeheerders inzicht in trillingen

Inmiddels kijken we niet meer op van de zoveelste melding van een aardbeving in Groningen. De trillingen, 
als gevolg van aardgaswinning, kunnen voor de inwoners echter flinke schade aan woningen en gebouwen 
opleveren. Het bedrijf Omnidots heeft een sensorsysteem ontwikkeld, waarmee particulieren en professionals 
inzicht kunnen krijgen in trillingen en bewegingen van huizen en gebouwen.

“Huizen en gebouwen zijn er niet op gebouwd om tegen 
trillingen of bewegingen te kunnen,” legt medeoprichter 
Marko Bolt van het Groningse bedrijf Omnidots uit. Toen de 
bevingsproblematiek in de provincie Groningen drie jaar 
geleden hand over hand toenam, besloten Bolt en zijn 
compagnon Lourens Rozema hun provinciegenoten de 
helpende hand te bieden. 

Geen informatie beschikbaar
“Er kwamen steeds meer aardbevingen. Ondertussen was er 
voor particulieren of gebouwenbeheerders geen informatie 
beschikbaar over de vraag of de beving ook impact had op 
hun woning of gebouw.” Bolt en Rozema besloten een 
oplossing te gaan ontwikkelen, die mensen wel antwoord 
geeft op de vraag of een beving ook hun eigendom heeft 
getroffen. In eigen beheer ontwikkelde het duo een slim 
sensorsysteem. “Zowel de sensor en de elektronische 
componenten als de firmware in de sensor en het protocol 
naar de server hebben we samen ontwikkeld, evenals de 
server en de webomgeving. Doordat we steeds hebben 
gezocht naar een optimale invulling, zijn we er in geslaagd 
om de kostprijs relatief laag te houden,” vertelt Bolt, 
refererend aan de hoge kosten van trillingssensoren die in de 
bouw worden gebruikt. “De kosten daarvan kunnen oplopen 
tot wel € 8000.” 

Uiteenlopende oorzaken
Op dit moment zijn er 500 sensoren geplaatst. Door in te 
loggen op www.omnidots.com zien de gebruikers van de 
sensoren of hun huis of gebouw door een beving is getroffen 
en hoe hevig de trillingen waren. “Ook tijdens afwezigheid 
kunnen mensen op afstand hun woning op deze manier 
monitoren.” Volgens deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE 
Award zijn het niet alleen aardbevingen die schade aan 
woningen of gebouwen veroorzaken. “Nederland is erg 
dichtbevolkt. Veel spoorwegen en wegen liggen dan ook in de 
buurt van de bebouwde kom. Voortdurende trillingen door 
bijvoorbeeld vrachtverkeer of goederentreinen kunnen op den 

duur schade aan woningen veroorzaken.” Maar ook 
bouwwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld zwaar verkeer of 
heiwerkzaamheden, kunnen hevige trillingen veroorzaken. 

Laagdrempelige oplossing
Ongeacht de oorzaak van de trillingen, vormt de sensor-
technologie van Omnidots een laagdrempelige oplossing om 
inzicht te krijgen in de trillingen. “Gebruikers hebben alleen 
een stopcontact en een internetverbinding nodig. Men krijgt 
de sensor gratis in bruikleen en betaalt slechts € 4,80 
abonnementskosten per maand.” Omnidots mikt op de 
installatie van 10.000 tot 20.000 sensoren in de provincie 
Groningen. “Zelfs bij een lager aantal is er al sprake van een 
goed dekkend sensorgrid. Dan kun je als het ware de 
trillingen als gevolg van zwaar vrachtverkeer online volgen.” 

Goede perspectieven
Ook in de professionele markt ziet Bolt uitstekende 
perspectieven. “Voor professionals en experts vormen onze 
sensoren een perfecte tool. Het biedt hen een platform, waar 
zij grafieken en meetgegevens uit kunnen halen om een 
rapportage te maken.” Het Groningse bedrijf kijkt inmiddels 
ook al over de landsgrenzen. “We verkennen de 
Amerikaanse markt. Met al die hoogbouw, gecombineerd 
met een wijdvertakt metronetwerk, en de aanwezigheid van 
minder goed onderhouden gebouwen, is dit voor ons een 
interessante markt.” 

Internationale ambities
Omnidots streeft er naar om over drie jaar in meerdere 
landen, waaronder de VS, actief te zijn. “Daarbij verwacht ik 
dat we met onze relatief goedkope sensortechnologie bij veel 
grote projecten in professionele sectoren, zoals de bouw, 
industrie en infra, betrokken zullen zijn. De verkoop van 
30.000 à 40.000 sensoren binnen drie jaar is een realistisch 
doel. “Onze nominatie voor de Shell LiveWIRE Award helpt 
ons hier zeker bij. Wij vinden het een grote eer.” n www.omnidots.nl

“WE VERKENNEN DE AMERIKAANSE MARKT. MET AL DIE 
HOOGBOUW, GECOMBINEERD MET EEN WIJDVERTAKT 
METRONETWERK EN MINDER GOED ONDERHOUDEN 
GEBOUWEN, IS DIT VOOR ONS EEN INTERESSANTE MARKT”
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PARKFLYRENT
ParkFlyRent maakt vliegende start met autodeelconcept

Toeristen en zakelijke reizigers betalen al snel tussen € 70 en € 100 per week om hun  
auto bij een vliegveld te parkeren. Het bedrijf ParkFlyRent combineerde dit gegeven met  
de groeiende belangstelling voor de zogenaamde deeleconomie. Het resultaat is een 
vernieuwend autodeelconcept, dat goed is voor zowel het milieu als voor de portemonnee 
van reizigers en autohuurders. 

Het idee voor de oprichting van ParkFlyRent is geboren uit een 
persoonlijke frustratie, legt oprichter Niels de Greef uit. “Voor 
een vakantie naar Sardinië waren mijn vriendin en ik meer 
geld kwijt voor het parkeren van de auto dan dat de vlucht 
kostte.” Toen de luchthaven op Sardinië vanuit de lucht in 
beeld kwam, verbaasde De Greef zich over de enorme 
concentratie aan geparkeerde auto’s. Naast de parkeer-
terreinen van bedrijven als Budget, Hertz en Europcar, lagen 
de parkeerterreinen waar reizigers hun auto’s moeten 
parkeren. “Dat moest toch anders kunnen. Waarom zou je  
het parkeer- en het verhuurbedrijf niet kunnen combineren?” 

Meedelen in verhuuropbrengst
Terug in Nederland werkte De Greef het idee voor zijn 
autodeelconcept verder uit. Kort gezegd komt dit er op neer 
dat toeristen en zakelijke reizigers gratis hun auto kunnen 
parkeren bij ParkFlyRent. “Wij proberen deze wagens 
vervolgens te verhuren aan zorgvuldig gescreende huurders. 
De eigenaar van de auto deelt uiteindelijk mee in de 
verhuuropbrengst.” Voor een periode van 15 dagen kan het 
financiële voordeel voor de eigenaar van de auto al snel 
oplopen tot ruim € 160. Dit voordeel bestaat uit een besparing 
op de parkeerkosten en een bijdrage uit de verhuuropbrengst. 
“Autohuurders besparen op hun beurt minimaal 25% op de 
gangbare huurtarieven,” aldus De Greef, die gebruik maakt 
van de deelautoverzekering van Centraal Beheer Achmea en 
door de ANWB gepromoot wordt. “Elke auto die wij verhuren 
is all risk verzekerd. Bij een eventuele schade heeft dit geen 
gevolgen voor de no-claim van de eigenaar. En bij eventuele 
pech onderweg staat de pechhulp klaar.” 

Internationale ambities
De volledig geautomatiseerde online omgeving van ParkFlyRent 
is gekoppeld aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer en  
aan verhuursoftwareprogramma’s. In maart 2014 opende 
ParkFlyRent de eerste vestiging bij Schiphol. Mede doordat het 
jonge bedrijf erin slaagde om aangesloten te raken op twee 

van de grootste autoverhuurvergelijkingssites wereldwijd, 
maakte ParkFlyRent een vliegende start. “Al in de derde 
maand slaagden we erin om 60% van de auto’s, die bij ons 
geparkeerd waren, te verhuren. Dan heb je het over enkele 
honderden auto’s.” Deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE 
Award ziet dan ook met veel vertrouwen de toekomst 
tegemoet. “In 2020 willen wij Europees marktleider zijn op 
het gebied van autodelen rondom luchthavens. In het tweede 
kwartaal van 2015 openen wij onze eerste buitenlandse 
vestiging. In 2020 verwachten wij 20 buitenlandse 
vestigingen te hebben, met name in West-Europa.” 

Enthousiaste gebruikers
Gebruikers zijn volgens De Greef zeer enthousiast over 
ParkFlyRent. “Vrijwel iedereen komt terug. Daar zijn we erg blij 
mee. Het levert ons ook veel positieve aandacht op, doordat 
gebruikers enthousiaste reviews schrijven en hun ervaringen 
delen op sociale media.” Ook de zakelijke markt blijkt 
geïnteresseerd in het deelconcept van De Greef. “We werken 
aan een overeenkomst met de PON-holding, die erin voorziet dat 
hun zakelijke rijders gebruik kunnen maken van ons concept, 
evenals alle medewerkers gedurende hun vakantie. Daarnaast 
zijn we in een vergevorderd stadium met Accenture.” 

Veel aandacht
De Greef verklaart de ruime media-aandacht voor ParkFlyRent 
door de combinatie van sociale en milieuvriendelijke voordelen 
van het concept. “Daarnaast passen deelconcepten heel goed 
binnen de huidige tijdgeest en speelt ook het David-Goliath 
effect een rol. In een snelle en transparante markt slagen wij er 
in om aandeel af te snoepen van grote multinationals als Hertz 
en Avis.” Eerder won de start-up al de ANWB Duurzame 
Mobiliteitsprijs, evenals de Junior Mercator Award en werd 
het bedrijf winnaar van de Connekt Affiliation Pitches. “Met 
onze nominatie voor de Shell LiveWIRE Award zijn wij zeer 
verguld. Het is een hoog aangeschreven competitie.” n

www.parkflyrent.nl

“IN 2020 WILLEN WIJ EUROPEES 
MARKTLEIDER ZIJN OP HET GEBIED VAN 
AUTODELEN RONDOM LUCHTHAVENS EN 
VERWACHTEN WIJ 20 BUITENLANDSE 
VESTIGINGEN TE HEBBEN”
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RESNAP
Binnen één minuut de mooiste momenten herbeleven in 
fraai vormgegeven producten

Het traditionele fotoboek, waarin afgedrukte foto’s worden geplakt, verdwijnt steeds meer naar de 
achtergrond ten faveure van het online fotoalbum. Een belangrijk nadeel van het samenstellen van 
een online fotoboek is echter dat het tijdrovend is. Het bedrijf ReSnap schudt de fotoboeken-
branche wakker met een online tool, waarmee ieder digitaal moment, vanuit elke bron van big 
data, binnen 1 minuut kan worden omgezet naar een print-on-demand fotoboek. 

“Onze belofte is dat wij mensen binnen één minuut hun 
mooiste momenten kunnen laten herbeleven in mooi 
vormgegeven producten,” legt Thomas Beguin uit. De 
oprichter van ReSnap maakt een vergelijking met andere 
fotoboekbedrijven. “Die communiceren graag dat ze snel, 
eenvoudig en mooi zijn. Maar naar onze mening is snel niet 
binnen enkele dagen, eenvoudig niet met behulp van 
honderden clicks en mooi niet een printscreen.”

Elke bron als input
Volgens Beguin kan elke bron van big data als input dienen. 
Bij het eerste product van ReSnap, een fotoboek dat 
automatisch wordt samengesteld vanuit social media, zijn  
de databronnen die als input kunnen dienen Facebook en 
Instagram. ReSnap maakt steeds een selectie voor de 
gebruiker, bijvoorbeeld van de meest populaire foto’s en 
teksten. “Hierbij houden we rekening met de volledige online 
interactiviteit,” vervolgt Beguin. Deze selectie plaatst ReSnap 
in een online product, inclusief een responsive web-based 
editor. “Zo’n product kan een fotoboek zijn, maar 
bijvoorbeeld ook een canvascollage als muurdecoratie.” 

Verrijking met infographics
De laatste stap in het proces is de transformatie naar een 
printbaar bestand. “Dit kan een PDF zijn, maar ook een 
ZIP-bestand behoort tot de mogelijkheden of een STL-bestand, 
met het oog op 3D-printen,” aldus Beguin. Een leuke feature is 
dat het fotoboek verrijkt wordt met infographics, die 
automatisch worden gegenereerd. 

Succesvolle lancering
De lancering van ReSnap in september vorig jaar, met behulp 
van een samenwerking met PostNL, is goed ontvangen. De 
echte doorbraak kwam twee maanden later tot stand dankzij 
een samenwerking met het voormalige vriendennetwerk 

Hyves. “Tweehonderdduizend Hyves-leden hebben onze site 
bezocht, waarvan er 50.000 een fotoboek hebben 
samengesteld.” 

Complexe algoritmes
Het succes van de online tool van ReSnap laat zich voor een 
belangrijk deel verklaren door de unieke set algoritmes, die 
ontwikkeld is om alle benodigde stappen binnen één minuut 
uit te kunnen voeren. “Hierdoor zijn wij op dit moment de 
enige aanbieder, die een selectie maakt voor de gebruiker,” 
licht Beguin toe. “We werken hiervoor nu samen met onder 
meer de Radboud Universiteit. Er is onder onze regie continu 
een groep van 10 studenten van de bètafaculteit aan het werk 
om onze algoritmes te verbeteren.” 

Gebruikers in vijf continenten
Het aandeel van buitenlandse gebruikers neemt hand over 
hand toe. “Op dit moment verkopen we onze boeken in vijf 
verschillende continenten”, geeft Beguin aan. De ambities van 
deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award overstijgen dan 
ook de landsgrenzen. “Over vijf jaar willen we op het gebied 
van ‘snelle’ fotoboeken marktleider zijn in Nederland, 
Duitsland en de Verenigde Staten. We zoeken onder meer 
samenwerkingen met bedrijven met foto-software, die onze 
tool ‘whitelabel’ kunnen gebruiken. Dit heeft al tot concrete 
samenwerkingen geleid.” 

www.resnap.nl

Technische doorontwikkeling
Om de gewenste internationale groei te realiseren werkt 
ReSnap op dit moment hard aan een optimalisatie van de 
techniek. “Nog dit jaar ronden wij de realisatie van een 
zelf-lerend systeem af, waardoor we, met elk afgerond boek, 
nog beter in staat zijn om de favoriete content van volgende 
gebruikers te selecteren. Daarnaast werken we hard aan een 
oplossing, die niet alleen content uit sociale media meeneemt, 

maar ook foto’s van alle mogelijke devices, zoals desktop en 
mobiel,” vervolgt Beguin. Als één van de winnaars van New 
Venture 2014 is Beguin ook zeer content met de nominatie 
voor de Shell LiveWIRE Award. “De fotoboekenbranche 
wordt over het algemeen als niet fancy beschouwd. Deze 
nominatie is voor ons een mooie erkenning dat we op de 
goede weg zijn.” n

“NAAR ONZE MENING IS SNEL 
NIET BINNEN ENKELE DAGEN, 
EENVOUDIG NIET MET BEHULP 
VAN HONDERDEN CLICKS EN 
MOOI NIET EEN PRINTSCREEN”
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SINGLE QUANTUM
Lichtgevoelige detector voor enkele lichtdeeltjes werpt 
nieuw licht op veel zaken

Licht bestaat uit deeltjes die kunnen worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen, waaronder 
het veilig en efficiënt versturen van informatie. Het is mogelijk om voor het versturen van één bit aan 
data slechts een enkel lichtdeeltje te gebruiken, terwijl hier in de praktijk nu nog miljoenen licht-
deeltjes voor nodig zijn. Het bedrijf Single Quantum heeft een detector voor lichtdeeltjes ontwikkeld, 
die zo gevoelig is dat er slechts één lichtdeeltje nodig is om één bit te versturen. 

“In de telecommunicatie wordt nu overwegend gebruik 
gemaakt van lichtpulsen,” licht Sander Dorenbos van Single 
Quantum toe. “Door een lichtgevoelige detector voor 
lichtdeeltjes in te zetten is het mogelijk om data veel efficiënter 
te verzenden, is een hogere transmissiesnelheid mogelijk en 
wordt bovendien energie bespaard.” Het gebruik van de 
lichtgevoelige detector van Single Quantum maakt daarnaast 
een speciaal soort cryptografie mogelijk, genaamd kwantum 
cryptografie. “Hierbij wordt een boodschap zo versleuteld, 
dat de betrokkenen het merken als de communicatielijn wordt 
afgeluisterd.” Met de recente aandacht voor het afluisteren 
van bijvoorbeeld hoogwaardigheidsbekleders en het inbreken 
door hackers, is dit een zeer interessant gegeven. 

Testen elektrische circuits
Een detector voor detectie van enkele lichtdeeltjes kan voor 
een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, 
waaronder het opsporen van fouten in geïntegreerde 
elektrische circuits door middel van het licht dat ze afgeven. 
“Neem als voorbeeld het gebruik van chips in een computer-
processor. Omdat deze steeds kleiner worden geven ze steeds 
minder licht af. Er zijn dan ook steeds lichtgevoeligere 
detectoren nodig om dit licht op te vangen,” legt Dorenbos uit. 
“Diverse bedrijven die werken aan elektrische circuits hebben al 
belangstelling getoond, waaronder IBM.” Ook voor medische 
toepassingen biedt de detector van Single Quantum nieuwe 
mogelijkheden. “Onder meer voor ‘single oxygen luminescence’, 
een nog experimentele behandeling voor tumoren.” 

Gebruik door universiteiten en onderzoeksinstellingen
Aan alle genoemde toepassingen wordt op dit moment hard 
gewerkt door universiteiten en onderzoeksinstituten over de 
hele wereld. Het is dan ook geen toeval dat de tien door 
Single Quantum verkochte detectorsystemen juist in deze 

groep worden gebruikt. Tot deze groep behoren onder meer 
Hokkaido University (Japan), University of Sydney (Australië), 
University of Chicago (VS), Weizman Institute of Science 
(Israël), Universität des Saarlandes (Duitsland), Los Alamos 
National Laboratory (VS) en National Research Council 
(Canada). 
 
Blij met ondersteuning
Dorenbos is blij met de ondersteuning, die hij als jonge 
ondernemer krijgt van Shell LiveWIRE. “Het is voor mij als 
wetenschapper erg prettig om een klankbord te hebben, met 
name op het vlak van marketing en verkoop. Het is voor mij 
bijvoorbeeld erg waardevol dat ik als onderdeel van de 
nominatie voor de Shell LiveWIRE Award een pitchtraining 
krijg, die mij helpt om onze oplossing helder over het voetlicht 
te brengen.” Ook het netwerk dat betrokken is bij de 
prestigieuze competitie kan volgens Dorenbos van grote 
waarde zijn. “Mogelijk komen we op deze manier en dankzij 
alle publiciteit in contact met een investeerder. Als jonge 
onderzoeker is het best moeilijk om steun te krijgen als je een 
bedrijf wilt starten. Ik hoop dat er door onze nominatie meer 
aandacht komt voor het feit dat wetenschappelijke innovaties 
het waard zijn om gevaloriseerd te worden.” 

Grote ambitie
Als spin-off van de TU Delft maakt Single Quantum op dit 
moment nog gebruik van faciliteiten van de TU, waaronder 
een ‘clean room’. “Over drie jaar hopen wij onze eigen clean 
room te hebben en onze oplossing ook buiten de academische 
wereld te verkopen.” Voor de wat langere termijn koestert 
Dorenbos een nog ambitieuzere droom. “Ik was pas bij 
ASML. Toen ik daar rondliep op dat prachtige complex met 
alle faciliteiten, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is een mooi 
voorbeeld. Dat wil ik ook.” n

www.singlequantum.com

“IK WAS PAS BIJ ASML. TOEN IK DAAR RONDLIEP OP DAT 
PRACHTIGE COMPLEX MET STATE-OF-THE-ART FACILITEITEN,  
TOEN DACHT IK BIJ MEZELF, JA, DAT IS EEN MOOI VOORBEELD.  
DAT WIL IK OOK.”
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Shell LiveWIRE Nederland is één van de  
15 LiveWIRE programma’s ondersteund door 
Shell over de gehele wereld om vernieuwing 
en ondernemingszin te stimuleren. De Kamer 
van Koophandel verzorgt de uitvoering van 
het programma in Nederland. Door 
passende begeleiding, het bieden van een 
netwerk en toegang tot relevante kennis 
door masterclasses, helpt LiveWIRE 
ondernemers concreet op weg. In totaal 
hebben sinds de oprichting van het 
programma in 1982 al meer dan negen 
miljoen ondernemers wereldwijd contact 
gehad met Shell LiveWIRE. n

www.livewire.nl
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