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Hoe leuk kan het zijn? Alweer het vijfde seminar dat georganiseerd wordt
door Weijmans Media Groep in samenwerking met ABN Amro,
De Groof accountants en adviseurs, Notarishuys Veldhoven, Vinance
Assurantiën en TRC advocaten. Dit keer geen separate workshops maar een
plenaire sessie in het auditorium van het Conference Center aan de Strip
van High Tech Campus Eindhoven. Een succesvolle formule, zo blijkt uit
de reacties. Thema: de kracht van samenwerken in een innovatieve markt.
Perfecte plek voor een actueel onderwerp, zo blijkt.
Het auditorium is tot de nok toe gevuld op donderdagmiddag 23 april. Dagvoorzitter van het seminar is Wim Daniëls, de in Eindhoven woonachtige taalspecialist. Hij valt direct met de deur in huis:
“Mooi woord”, zegt hij , “kracht. Kracht komt van
het woord handwerk. En van het woord lethargie.
Dat betekent eigenlijk weer tegenwerken, want
als je het vertaalt dan staat er a-energie. Maar met
samenwerken hebben we juist energie nodig. Als
je samenwerkt dan komt daar meestal iets nieuws
uit voort: innovatie.” Vanuit kracht en samenwerken maakt de dagvoorzitter het bruggetje naar de
namen van de bezoekers en de sprekers van vandaag. Zo blijken namen als Schilders, Smits, Smid,
en Vissers belangrijke namen te zijn. Ze komen
veel voor in het gezelschap van vandaag. Het zijn
namen voor de vaklieden van weleer. Die vakwerkers waren toen heel belangrijk. Het handwerk van
toen, is de automatisering van nu. Kijk maar naar de
grote namen van deze tijd, zoals ASML. ASML is eiWim Daniëls

genlijk de smid van deze tijd, vindt Daniëls. Zonder
hun producten en productontwikkeling kunnen
we tegenwoordig geen nieuwe producten maken. De eerste spreker van vandaag is dan ook van
harte welkom: Sikko Wittermans, verantwoordelijk
voor de industrialisatie bij ASML.
Sikko Wittermans trapt af met de uitleg van de
letters ASML. Volgens hem is niet altijd iedereen
op de hoogte van zijn organisatie eigenlijk doet.
ASML staat voor Advanced Semiconductor Materials Lithography. Niet dat nu meteen duidelijk is
wat ASML doet, maar Wittermans licht dat graag
toe. ASML maakt machines die microchips kun-

Kijkend naar de innovatieve ontwikkelingen binnen ASML dan voert ASML het volgende beleid:
“Onze focus ligt op het ontwikkelen van machines
die steeds kleinere en krachtigere chips kunnen
maken, die bovendien goedkoper zijn. Belangrijke
drivers in de markt zijn de chips in mobiele communicatie, computers en daarnaast zijn er steeds
meer chips nodig in bijvoorbeeld GPS applicaties,
draadloze IP camera’s en draadloze kassasystemen.
Ter vergelijk: in 1986 maakten we machines die 70
kleine wafers per uur konden maken, tegenwoordig kunnen we er 230 grote per uur produceren
met wel duizend chips per schijf, die ieder miljarden geheugenbits bevatten. Maar de allernieuwste innovatie in lithography is de immersion lens
en EUV. EUV staat voor Extreme UV en dat is straling die onzichtbaar is voor het menselijk oog. De
bedoeling is dat je met een laser die je richt op
een tindruppel EUV straling vrij laat komen. De vrijgekomen energie wordt de machine ingestuurd
en gebruikt voor de productie van de chips. Wij
denken dat op termijn de EUV-technologie een
belangrijke productietechnologie wordt om chips
nog sneller, kleiner en goedkoper te maken.

Wij zien dat bedrijven die blijven
innoveren het goed doen,
ook ten tijde van crisis.
nen maken. Het bedrijf is een spin off van Philips.
Tegenwoordig zit in ongeveer elk apparaat een
chip. “Een wereld zonder chips is niet meer voor
te stellen”, aldus Wittermans. “Zo werden er in
2011 187 miljard chips wereldwijd geproduceerd.
Omgerekend betekent dat zeventwintig chips
per persoon. Lithography is een techniek die gebruikt wordt om chips te maken. En voor ASML
is het de uitdaging om machines te ontwikkelen
die nog sneller en nauwkeuriger chips kunnen
produceren en bij voorkeur met minder afval
en met minder energie, duurzaam dus. Om een
inkijkje te geven in hoe de markt van ASML verdeeld is: 67% van de machines gaat naar Azië, 6%
naar Europese klanten en 27% naar de Verenigde
Staten. Waarom er zoveel omzet gemaakt wordt
in Azië? Dat is logisch volgens Wittermans, want
hier zitten grote fabrikanten als Samsung, Toshiba
en TSMC.

Uit de zaal

kinderarbeid en afval. Daarover rapporteren wij
tot in detail. Wij eisen dit ook van onze toeleveranciers.”

Analytical Software Design
en fondsenwerving
Wim Daniëls rondt de lezing van Wittermans af,
met wat kritische vragen. Er is een aantal bezoekers in het auditorium dat maar wat graag zou
willen samenwerken met ASML en Daniëls voelt
dat prima aan. Volgens Wittermans is elk innovatief
idee van harte welkom. En daarmee leidt hij de
volgende spreker in: Robert Howe uit Manchester.
Howe is medeoprichter en CEO van Verum, een
bedrijf dat bekend staat om zijn analytical software
design. Verum is in 2004 opgericht. Howe is van
oorsprong software engineer, maar tegenwoordig
zit hij vooral om tafel met mogelijke investeerders.
Howe is er namelijk van overtuigd dat zijn product
uitermate van toegevoegde waarde is voor bedrijven die met software werken. ASD wordt gebruikt
door software engineers om complexe software
systemen te ontwerpen of te herontwerpen. ASD
elimineert fouten uit de software al tijdens het
ontwerpproces. Verum ontdekte dat de er in alle
soorten software fouten zitten die storingen opleveren, maar die fouten zijn onzichtbaar. Verum
gaat er dan ook vanuit dat je beter de fouten kunt
opsporen in de ontwerpfase dan wanneer de
software al uitgebracht is en in gebruik is. En dat is
hartstikke handig, want hoe complex software ook
is, het moet wel goed functioneren, software is de
kritische factor binnen de productie. Robert Howe:
“Ik ben er van overtuigd dat producenten met de
ASD-tool sneller, goedkoper en beter kunnen
produceren. Bovendien kunnen ze zo sneller hun
product naar de markt brengen. Financieel gezien
Sikko Wittermans

Aangezien er veel mogelijke en bestaande toeleveranciers in de zaal zitten, is de zaal wel benieuwd
naar de strategie die ASML hanteert als het gaat
over samenwerken en innovatie. Wittermans heeft
hier een helder antwoord op: “ASML blijft voortdurend investeren in innovatie. Dat is nodig om
complexe innovaties zoals EUV te kunnen blijven
managen. Wij zoeken samenwerkingspartners
die zowel delen in het risico als in de winst. Wij
noemen dat ‘sharing risk and reward’. Wij werken
bijvoorbeeld nauw samen met VDL en het uit de
TU/e ontstaande Prodrive.
Vraag uit de zaal: Hoe zit ’t qua duurzaamheid in relatie tot de toeleveranciers? Wittermans: “Daarvoor
stelt ASML strikte eisen. ASML staat in de top vijf
van duurzame bedrijven in de branche. Wij kijken
bijvoorbeeld nauwkeurig naar transportkosten,
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hebben we goede ondersteuning gehad van de
Rabobank. Verder hebben we 36 aandeelhouders
en zijn we in staat om private partijen te vinden
die bereid te vinden om in ons te investeren. Wat
bijzonder lastig is, is het vinden van institutionele
investeerders. En best wel schokkend: we hebben
geen enkele investeerder in de Brainportregio.” De
belangrijkste lessen die Robert heeft geleerd, is dat
je altijd op alle vlakken de beste mensen om je
heen moet verzamelen. Niet alleen voor softwareontwikkeling, ook voor finance, HR, promotie en
management. Verder: blijf creatief, kijk altijd negen
maanden vooruit en loop qua investeringen niet
uit op verwachte groei.

En wat vonden de organiserende
partijen van het seminar?
Henk van Kruijsdijk van Notarishuys Veldhoven:
“Het is mooi om mensen samen te kunnen brengen. Niet alleen om te netwerken, maar ook inhoudelijk. Oók buiten onze eigen disciplines doen we
dat. Wij houden van het delen van kennis. Ik denk
dat we dit keer een spraakmakend programma
hebben neergezet. Onze relaties reageren altijd
positief op deze seminars. Daarnaast zien we jaarlijks de opkomst groter worden. Hartstikke leuk!
En voor het opzetten en vormgeven van samenwerkingsverbanden met innovatie als krachtige
drijfveer, kan men altijd bij ons innovatieve en
meedenkende kantoor terecht.”
Peter Heerings van Vinance Assurantiën: “Hoewel
wij zelf niet echt een high tech bedrijf zijn, vond
ik het een reuze interessant verhaal. High Tech
Campus Eindhoven is een mooie plek om zo’n

netwerkbijeenkomst te houden. Ons netwerk was
dan ook massaal aanwezig. Leuk voor onze relaties,
want dit is voor onszelf en voor onze klanten een
prima mogelijkheid om nieuwe contacten op te
doen.”
Anton Kok van De Groof is enthousiast over de
bijeenkomst: “Het is prima verlopen en er is een
goede opkomst. Als accountants- en advieskantoor hebben wij veel kennis en kunde met betrekking tot fiscale innovatiefaciliteiten. Zo begeleiden
wij cliënten bij de fiscaal gunstige innovatiebox,
RDA- aftrek en WBSO. Wanneer bedrijven deze faciliteiten kunnen toepassen, kun je zelfs in Nederland profiteren van belastingparadijstarieven. Wij
zien dat bedrijven die blijven innoveren het goed
doen, ook ten tijde van crisis. Zelf innoveren we
bijvoorbeeld op het gebied van automatisering.
Door middel van online-diensten kunnen we het
voor onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken.
En vaak ook goedkoper. Het leuke aan het seminar
hier op de High Tech Campus is dat we een veel
breder publiek ontmoeten. Dat is voor alle partijen
interessant.”
Ruud van der Linden van TRC advocaten haakt hier
mooi op in: “Wij voelen natuurlijk dezelfde spanning bij onze klanten als de spanning die Verum
vertoont. Dat zie je terug in de markt: hoe ga je om
met betalingsvraagstukken, hoe kun je een faillissement afwenden en toch je bedrijf voortzetten.
Zolang je blijft communiceren met partners, je
problemen op tafel legt en zo probeert regelingen te treffen, kun je heel wat bereiken. Dat is wat
ik mijn klanten voorleg en het is eigenlijk hetzelfde
dat ik terughoor in het verhaal van Robert Howe.

Met toewijding, rechtskennis en continue communicatie kun je echt wel wat bereiken!”
Rob van de Ven en Ad Saris van ABN Amro hebben
hun eigen kijk op innoveren. Zo is Rob groei- en
innovatiespecialist bij de bank: “Rob Howe heeft
met zijn ASD heel veel lef. Als bank is het moeilijk
om daar op in te spelen, simpelweg omdat zijn
ontwikkelingstraject niet helder is. Wel heeft ABN
Amro een crowdfunding platform in het leven
geroepen. Met dit platform proberen we klanten
te matchen met mogelijke investeerders. Onze rol
als bankier is altijd de rol van intermediair geweest,
intermediair van geld. Die rol proberen we nu op
een andere manier in te zetten. We hebben een
enorm netwerk van ex-ondernemers die hun geld
en kennis willen delen met nieuwe ondernemers.
Kijk maar eens op seeds.nl.”

Wim Daniëls (l) in gesprek met Robert Howe.

Georganiseerd door:
ASSURANTIEN
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