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Voorwoord

Extra kennis met innovatievouchers

Welke ondernemer kent het niet? Ergens in het achterhoofd sluimert al een tijdlang een prachtig idee voor 
een innovatie, maar het komt er niet van het plan goed uit te werken. Soms ligt dat aan ontbrekende kennis 
in uw organisatie. 

Er is zeker veel kennis bij u en die bijna 400.000 collega-ondernemers die werkzaam zijn in de sectoren 
toerisme en recreatie. Maar er is ook relevante kennis voor u op bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen 
en een aantal onderzoeksinstellingen. Alleen is het soms lastig om deze theoretische kennis te vertalen naar 
de praktijk van uw bedrijf. 

Dat kan beter, en daarom heeft  het ministerie van Economische Zaken innovatievouchers ter beschikking 
gesteld. In deze publicatie vindt u mogelijkheden voor u als toeristisch-recreatieve ondernemer geïllu-
streerd met aansprekende en herkenbare voorbeelden uit de praktijk. De voorbeelden gaan over onder-
nemers die de laatste stappen richting een innovatie konden zett en nadat medewerkers van een kennis-
instelling bij hen waren aangeschoven.

Ik hoop met het aanbod van een innovatievoucher aan u de weg van theorie naar praktijk voor u wat 
gemakkelijker te maken. En dat u, als ondernemer, de aanwezige kennis kunt gebruiken om uw bedrijf nog 
aantrekkelijker te maken. Ik wens u veel succes en hoop dat deze publicatie u op nieuwe ideeën brengt!

Frank Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken
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Innovatievouchers in de praktijk

te maken met een kennisinstelling. Een grote 
voucher voor een kennisoverdrachtproject kunt u 
jaarlijks aanvragen. Verder heeft u eenmalig de 
mogelijkheid een voucher aan te vragen om 
octrooikosten te betalen. Voor octrooikosten kunt u 
kiezen tussen een grote of een kleine voucher. 

Bundeling 
Als u samen met andere bedrijven een kennisvraag 
wilt laten beantwoorden, kunnen de grote innovatie-
vouchers worden gebundeld. Zo heeft u gezamenlijk 
de mogelijkheid maximaal tien grote innovatie-
vouchers in te zetten.

Waar verzilver ik mijn innovatievoucher? 
Als u een innovatievoucher wilt inzetten voor 
kennisoverdracht, kunt u terecht bij publieke 
kennisinstellingen die aan de criteria voor deze 
regeling voldoen. U vindt een overzicht van deze 
kennisinstellingen op de website van SenterNovem 
(zie hieronder). U kunt ook altijd even navraag  
doen bij de adviseurs van Syntens in uw regio  
(www.syntens.nl). 

Octrooikosten 
U kunt eenmalig een kleine of grote innovatie- 
voucher inzetten om één octrooi aan te vragen en te 
verkrijgen. U kunt er in de aanvraagfase kosten mee 
voldoen, voor het opstellen van een octrooiaan-
vraag bijvoorbeeld, maar het is ook nuttig met het 
oog op tekeningen, vertalingen, indieningstaks, 
taks om nieuwheidsonderzoek te laten verrichten 
en aanpassing van de octrooiaanvraag.  
De kosten dienen te worden gemaakt bij een 
octrooiverlenende autoriteit of een octrooi-
gemachtigde. U kunt uw keuze bepalen aan de  
hand van de lijst met octrooigemachtigden.

Meer weten over innovatievouchers? Kijk op:
www.senternovem.nl/innovatievouchers

Ondernemers die willen innoveren, kunnen hun 
voordeel doen met (wetenschappelijke) kennis en 
zo nieuwe marktvragen beantwoorden. 
Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben 
deze kennis dikwijls op de plank liggen, maar 
helaas weten MKB-bedrijven en kennisinstellin-
gen elkaar lang niet altijd te vinden. Dankzij de 
innovatievouchers kan een brug worden geslagen. 
Een innovatievoucher is een virtuele tegoedbon 
die een MKB-ondernemer kan inruilen tegen 
kennis. Het is ook mogelijk een innovatievoucher 
in te zetten om octrooikosten (in de aanvraag- en 
verkrijgingsfase) van één octrooi te voldoen. 

Hoe werkt het?
Met een innovatievoucher kunt u een onderzoeks-
vraag voorleggen aan een publieke kennisinstelling. 
Zo kan de kennis die daar aanwezig is, worden 
toegesneden op uw situatie. De onderzoeksuit- 
komsten zijn te gebruiken voor vernieuwing van een 
product, proces of dienst. De publieke kennisinstel-
ling zal ten behoeve van de onderzoeksvraag een 
beroep doen op haar medewerkers. Studenten 
kunnen worden ingezet, mits er niet dubbel wordt 
gesubsidieerd (activiteiten waarmee studenten 
studiepunten ontvangen mogen niet ook nog eens 
betaald worden. Als het een student betreft die het 
niet in het kader van onderwijs doet, maar bijvoor-
beeld als bijbaan dan mag het wel met betaling). 

Klein en groot
Er zijn twee soorten innovatievouchers: van  
e 2.500 en van e 7.500. Bij de grote vouchers geldt 
een verplichte eigen bijdrage van e 2.500 want de 
overheid draagt tweederde van de totale project-
kosten bij, met een maximum van e 5.000.

Hoe vaak? 
U krijgt slechts één keer een kleine voucher voor een 
kennisoverdrachtproject. De kleine voucher (ook 
wel snuffelvoucher genoemd) is bedoeld om kennis 



Praktijkcases
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Paspoort

•	 Bedrijf:	Clean	Greens
•	 Geïnterviewde:	directeur	Marcel	Hoekstra
•	 Doel:	wetenschappelijke	bevestiging	 

effectiviteit	vinding	schimmelbestrijding
•	 Kennisinstellingen:	Vakgroep	Industrieel	

Product	Ontwerpen	van	de	Haagse	Hogeschool	
en	de	afdeling	Biologie	van	de	Universiteit	
Leiden.
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ontwerp kon worden verbeterd. “Vakgroep 
Industrieel Product Ontwerpen van de Haagse 
Hogeschool heeft een groot aantal design- en 
vormgevingmogelijkheden bekeken. Uiteindelijk 
heeft het niet tot iets geleid wat ik in de praktijk heb 
toegepast. Dat was niet erg, want de onderzoekers 
hebben mijn gedachten gescherpt en aan het licht 
gebracht welke zaken ik niet moest gebruiken.”

Erkend
Innovatievoucher nummer twee ging gepaard met 
veldonderzoek. Hoekstra: “Kijk, als ondernemer 
Marcel Hoekstra zegt dat je met zijn vinding heel 
effectief schimmels kunt bestrijden, zullen mensen 
zeggen: het zal wel. Maar als een erkende kennis-
instelling die uitspraak voor haar rekening durft te 
nemen, geloven mensen het zeker. Daarom was het 
nuttig om de afdeling Biologie van de Universiteit 
Leiden erbij te betrekken. Vergeet niet: ik ben de 
eerste in de wereld die op deze manier schimmel op 
golfbanen bestrijdt. Wanneer zich een innovatie 
aandient, zijn mensen toch altijd op zoek naar 
bevestiging.”

In het geval van Clean Greens kwám die bevestiging 
er. Hoekstra: “In een proeftuin hebben we gras-
zoden aangelegd. De zoden werden geïnfecteerd 
met dollar spot, de betreffende schimmel, en in 
vakjes verdeeld. Sommige vakjes hebben we wel 
behandeld en sommige niet. De uitkomst? Als je 
gras drie keer per week behandelt met UVC, leidt dat 
tot een schimmelreductie van 62 procent. Precies de 
informatie die ik nodig had. Het onderzoek is mijn 
verhaal ten goede gekomen.”

Hoekstra onderstreept de praktische waarde van 
innovatievouchers: “Het scheelt je niet alleen 
aanzienlijk in onderzoekskosten, maar je kunt ook 
op vele vlakken kennis inzetten: van fundamenteel 
tot heel technisch.”

Zelf overtuigd zijn van je vinding, maar behoefte 
hebben aan wetenschappelijke onderbouwing 
om ook partijen in de markt laaiend enthousiast 
te krijgen. Marcel Hoekstra, directeur van Clean 
Greens, zag dankzij een innovatievoucher zijn 
ideeën bevestigd door de afdeling Biologie van de 
Universiteit Leiden.

Een nieuwe manier om schimmels te bestrijden op 
golfbanen. Een methode waarbij geen chemicaliën 
worden gebruikt, maar met UVC, een deel uit het 
spectrum van UV-licht, fijnmazige resultaten 
worden geboekt. Dát is het handelsmerk van Clean 
Greens uit Wageningen.

“Andere sectoren zijn in de afgelopen jaren dit 
principe gaan toepassen”, zegt directeur Marcel 
Hoekstra. “In de glastuinbouw wordt bijvoorbeeld 
UVC gebruikt om schimmels te bestrijden. Ik heb 
technieken ontwikkeld voor golfbanen. Het gaat om 
machines die zijn te plaatsen op een handgreen-
maaier of achter een gator, ofwel een kar.”

Gedachten gescherpt
Hoekstra vroeg twee keer een innovatievoucher aan. 
De eerste maal om te bestuderen of zijn concept-

1	 Goede	basis	schimmelbestrijding	met	UV
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Paspoort

•	 Bedrijf:	Cnossen	Leekstermeer
•	 Geïnterviewde:	toekomstig	eigenaar	 

Jelle	Cnossen
•	 Doel:	doelgroepenonderzoek
•	 Kennisinstellingen:	HanzeConnect	/	

Hanzehogeschool
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Nieuwe slag
Cnossen Leekstermeer bestaat zestig jaar. Cas en 
Jelle Cnossen volgen op korte termijn hun ouders 
op als eigenaren van het recreatiebedrijf. De laatste: 
“We willen met de onderneming weer een nieuwe 
slag gaan maken. Daarvoor is een doelgroepenon-
derzoek nodig. Dat was mogelijk dankzij een 
innovatievoucher. We zijn nu halverwege.”

Een béétje ondernemer in de toeristisch- recreatieve 
sector kent de behoeften van zijn gasten tot in de 
finesses en speelt er haarfijn op in. Cnossen: “We 
wilden daarom allereerst onderzocht zien uit welk 
type mensen onze bestaande doelgroep precies 
bestaat. Krijgen zij bij ons wat ze wensen? De scan 
heeft ons veel duidelijk gemaakt; we hebben de 
belevingswerelden van onze doelgroepen in beeld. 
Dat is een goede basis om te bekijken, of de 
componenten van ons bedrijf overeenkomen met 
hun behoeften of dat er aanpassingen nodig zijn en 
we moeten innoveren.”

Uitbreiden
Het tweede deel van de studie moet uitwijzen wat 
Cnossen Leekstermeer zou moeten veranderen 
wanneer het bedrijf wil uitbreiden. Cnossen: “De 
diehard kampeerder van twintig jaar geleden is er 
niet meer. Wie vroeger drie weken vakantie vierde in 
en rond een huurtent, doet dat nu nog maar één 
week en gaat in week twee met wintersport en in 
week drie op pad met een caravan. Het nog te 
plegen onderzoek moet ons leren, of we uit onze 
bestaande doelgroep nieuwe doelgroepen kunnen 
destilleren die we aan ons kunnen binden met 
nieuwe diensten.”

Cnossen is content met de mogelijkheden die het 
innovatievoucher biedt. “Daarmee kunnen we een 
onderzoek laten uitvoeren dat de bewustwording 
over je eigen bedrijf en de mogelijkheden van de 
onderneming vergroot. Je wordt er altijd wijzer van.”

2	 Doelgroepen	onder	de	loep

Wat precies is onze bestaande doelgroep? 
Bedienen wij die doelgroep optimaal? En als we 
willen uitbreiden, waarmee kunnen we onze 
gasten dan nog meer van dienst zijn? Een 
innovatief bedrijf als Cnossen Leekstermeer is 
altijd met zichzelf in gesprek en stelt dus ook 
voortdurend vragen. Met het oog op een gewenste 
vernieuwingsslag werd via een innovatievoucher 
HanzeConnect van de Hanzehogeschool in de arm 
genomen voor een marktonderzoek.

Een hoofdkampeerterrein met 120 plaatsen, een 
natuurkampeerterrein met dertig stekken, en verder 
een jachthaven, een zeilschool, een restaurant en 
botenverhuur. Een mens kan niet zeggen dat 
Cnossen Leekstermeer in Nietap een schraal aanbod 
heeft. Jelle Cnossen: “Onze doelgroep bestaat uit 
mensen die houden van actieve watersport en van 
natuurbeleving. Dát is wat wij hen willen bieden, 
met een hoge kwaliteit welteverstaan.”
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Paspoort

•	 Bedrijf:	Zeelandrent
•	 Geïnterviewde:	bestuurder	Peter	Launspach
•	 Doel:	een	sloep	met	een	brandstofcel
•	 Kennisinstelling:	Energieonderzoek	Centrum	

Nederland		
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steken en onderweg ergens aan te leggen voor een 
hapje of een drankje. Maar mijn klanten, behalve 
toeristen uit de rest van het land zijn dat dagjes-
mensen uit de omgeving, blijken de laatste jaren 
méér te willen. Ze komen met de vraag een sloep 
voor een week te huren of ermee de Oosterschelde 
op te gaan.”

Accu
Daar wringt hem de schoen. De sloepen worden 
gevoed door accu’s en moeten dagelijks worden 
opgeladen. Dat kan alleen in de jachthaven van 
Kortgene, de oorspronkelijke ligplaats van de 
sloepen. Maar wie wil nu elke avond terugvaren? En 
wat betreft de Oosterschelde, die is een stuk groter 
dan het Veerse Meer. Omdat er stroming is moet er 
harder worden gevaren en is de stroom al in twee 
uur verbruikt.

Launspach: “Voldoende redenen dus om op zoek te 
gaan naar een verandering. Ik dacht: als een auto 
kan worden voortgedreven via een brandstofcel, 
waarom zou dat dan ook niet mogelijk zijn met een 
sloep? Er bleek in commercieel opzicht nog niets op 
de markt te zijn. Met behulp van een innovatie-
voucher heb ik in 2007 aan het ECN in Petten 
gevraagd de mogelijkheden te bestuderen.”

Volmondig ‘ja’
Kan een brandstofcel in een sloep worden 
gebouwd? Kan zo bijvoorbeeld drie dagen op de 
Oosterschelde worden gevaren met een snelheid die 
twee keer zo hoog is als op het Veerse Meer? Het 
ECN antwoordde uiteindelijk volmondig met ‘ja’.

Launspach: “Nu ligt er een ontwerp. Dat moet 
verder worden gedetailleerd en daarna worden 
uitgeprobeerd in de praktijk. Dat kost geld en tijd, 
maar we hopen de zaak verder uit te engineren en 
halverwege 2010 de eerste sloep met een brandstof-
cel te exploiteren.” 

3	 Sloep	met	brandstofcel

‘Nee’ verkopen aan - potentiële - klanten. Het is 
wel het laatste wat een ondernemer zich wenst. 
Peter Launspach riep de expertise in van het 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en 
hoopt nog dit jaar te beschikken over het 
prototype van een sloep die wordt aangedreven 
door een brandstofcel.

Van een dag op het Veerse Meer naar een week  
op het Veerse Meer. Maar ook van varen op het 
Veerse Meer tot varen op de Oosterschelde.  
Peter Launspach, een van de bestuurders van 
ZeelandRent, zag de behoeften van klanten 
veranderen en kon er niet aan voldoen.

Hij vertelt: “In Kortgene op Noord-Beveland hebben 
we vijf fluistersloepen liggen. Daarmee kun je een 
dagje varen op het Veerse Meer. Ik heb altijd gezegd: 
een dagje is ruim voldoende om het meer over te 
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Paspoort

•	 Bedrijf:	De	Engelenweij
•	 Geïnterviewde:	eigenaar	Willem	van	

Engelenhoven
•	 Doel:	betere	benadering	van	de	markt
•	 Kennisinstelling:	Hanze	Connect	/	

Hanzehogeschool
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Emotioneel
“Wij proberen waarden uit het verleden te spiegelen 
aan de tegenwoordige tijd”, zegt Van Engelenhoven. 
“Dat kan leiden tot een leerproces. Neem nu dat 
broodbakken in het kader van teambuilding. We 
vragen de deelnemers hun brood een vorm te geven 
waarmee ze een boodschap vertellen aan hun 
buurman. Soms is dat zelfs emotioneel. Ik herinner 
me een man die zes sneetjes maakte in een brood 
en vervolgens vertelde zoveel waardering te hebben 
voor de collega die de zorg had over zes kinderen.”

Boerderij
De Engelenweij is een boerderij uit 1828 waarvan de 
veeschuur is verbouwd tot onder meer een herberg 
en een keuken en waaromheen bijvoorbeeld oude 
aardappelsoorten worden geteeld.
Van Engelenhoven: “In het begin dachten we; het is 
uniek om honderd jaar terug te gaan, dus mensen 
zullen ons vanzelf weten te vinden. Dat was te 
gemakkelijk. Het feit dat je een totaal nieuwe 
marktinsteek hebt, kan ook een probléém zijn. Je 
bent niet de zoveelste autodealer die zijn deuren 
opent, je zult klanten voor je moeten winnen.”

Een innovatievoucher bood soelaas. Daarmee kon 
een marketingplan worden opgesteld. Van 
Engelenhoven: “Het bedrijf is doorgelicht door Gert 
Jan Schnieders, die is verbonden aan HanzeConnect 
van de Hanzehogeschool. De belangrijkste 
conclusie? Dat wij met beide benen op de grond 
moesten gaan staan. Het is goed in te spelen op de 
behoeften van de markt. Het is bijvoorbeeld mooi 
om gasten van alles te willen laten doen, maar 
dikwijls willen ze juist worden vermáákt. Onze 
website hebben we vervolgens naar aanleiding van 
dit marketingplan aangepast. Eerst informeerden 
we bijvoorbeeld ook over kruiden en gewassen en 
nu proberen we het zakelijk en relevant te houden. 
Ja, het is goed geweest om een klankbord te 
hebben. Zo voorkom je een tunnelvisie.”

4	 Idealisten	met	benen	op	de	grond

Uniek. Die kwalificatie hoort bij De Engelenweij. 
Maar dat betekende in het eerste jaar nog niet 
automatisch dat er rijen gasten voor de deur 
stonden. Genoeg reden dus voor een marketing-
plan. “Een nuchtere en deskundige professional 
heeft ervoor gezorgd dat een stuk bedrijfsblind-
heid is verdwenen.”

“De bloem is uw bedrijf, het water het personeel, de 
gist de directie en het zout de secretaresse.” Hoor 
Willem van Engelenhoven praten over sessies 
broodbakken, en het is duidelijk: dit is een 
idealistische ondernemer. Vorig jaar gingen hij en 
echtgenote Ria van start met De Engelenweij. In 
Schoonebeek, Zuid-Oost Drenthe, stappen gasten 
honderd jaar terug in de tijd. Dikwijls maken 
bedrijven die sprong, maar ook bijvoorbeeld 
familiegezelschappen hebben die mogelijkheid.
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Paspoort

•	 Bedrijf:	Appartementen	-	Hotel	Ons	Epen
•	 Geïnterviewde:	mede-eigenaar	 

Veronica	Alberts
•	 Doel:	besparen	energiekosten
•	 Kennisinstellingen:	Hogeschool	Zuyd	
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5	 Appartementen	-	Hotel	Ons	Epen:	 
meer met minder

stelde hoe de energiekosten konden worden 
ingedamd, kregen de twee contact met Syntens. 
Aanvankelijk ging het over de marketing van de 
nieuwe activiteiten - “Hoe kunnen wij ons met 
wellness positioneren?” - maar het innovatienet-
werk voor ondernemers stelde dat er ook winst 
moest zijn te behalen op het vlak van duurzaamheid.

Hoge rendement cv-ketel
Een externe energiedeskundige, René Rademaker 
van René Rademaker Contracting, adviseerde het 
ondernemersechtpaar over de aanschaf van de meest 
geschikte hoge rendement cv-ketel voor het wellness 
gedeelte. Die is eventueel te gebruiken in combina-
tie met zonnepanelen. “We zullen in de toekomst bij 
de gemeente toestemming vragen om de panelen op 
de daken te plaatsen”, zegt Veronica Alberts.

Evenals René Rademaker Contracting speelde 
Hogeschool Zuyd vervolgens een rol bij een 
energiescan van het héle bedrijf en juist dáár kwam 
de innovatievoucher om de hoek kijken. Alberts: 
“De energiedeskundige en Hogeschool Zuyd  
beoordelen op dit moment, of we nog meer energie 
kunnen besparen. Ik heb het dan over ingrijpende 
veranderingen, niet over het indraaien van een 
spaarlamp. Is bijvoorbeeld de hoge rendement 
cv-ketel voor de wellness ook een goede optie voor 
de appartementen en het hotel? We hopen dit soort 
vragen te beantwoorden via de innovatievoucher.” 

Aantrekkelijk imago
Wat op den duur de winstpunten moeten zijn? “We 
krijgen maandelijks een energierekening die er niet 
om liegt. Dát is de belangrijkste reden om ons te 
verdiepen in de mogelijkheden van duurzame 
bedrijfsvoering. Prettige bijkomstigheid is dat je zo 
ook met een aantrekkelijk imago gasten tegemoet 
kunt treden.” 

Stijgende energierekeningen aan de ene kant en 
ambities om het bedrijf uit te breiden aan de 
andere. Appartementen - Hotel Ons Epen liet zich 
bevrijden uit de spagaatpositie.

Een stoombad. Een infrarood cabine. Een rustruim-
te met een haard. Zogeheten belevingsdouches. 
Saunalandschappen met onder andere een Finse 
sauna. Vraag aan mede-eigenaar Veronica Alberts 
wat Appartementen - Hotel Ons Epen vorig jaar 
toevoegde aan het aanbod, en mevrouw laat een 
aanstekelijke opsomming volgen.

Schitterend natuurlijk, die fonkelnieuwe diensten, 
maar rond de totstandkoming vroegen zij en haar 
man René zich wel af hoe de energiekosten konden 
worden beperkt. “Je krijgt steeds meer apparaten, je 
verbruikt steeds meer elektriciteit, maar je wilt 
natuurlijk het liefst geen hogere rekeningen gaan 
betalen”, zegt Veronica Alberts.

Wellness
Appartementen - Hotel Ons Epen telt acht kamers. 
Sinds het najaar genieten gasten er ook van wellness 
voorzieningen. Juist tijdens de verbouwing, juist dus 
in de periode dat het echtpaar Alberts zich de vraag 
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Paspoort

•	 Bedrijf:	Campingpark	Het	Groene	Eiland
•	 Geïnterviewde:	directeur-eigenaar	 

Adri	van	Ooijen
•	 Doel:	dreiging	wateroverlast	bedwingen,	aan	

nieuwe	brandeisen	gemeente	voldoen	en	meer	
luxe	bieden

•	 Kennisinstelling:	Hogeschool	van	Arnhem	en	
Nijmegen
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“Verder voldoen wij aan de brandveiligheidsnor-
men, maar heeft de gemeente gezegd dat we in de 
toekomst nóg strengere richtlijnen moeten naleven. 
Zo dienen we binnen vijf jaar de afstanden tussen de 
caravans en bijbehorende schuurtjes te vergroten. 
Dat zou ons twintig tot 25 procent aan klandizie 
kosten. Tot slot zien we dat mensen steeds meer 
luxe wensen. Gezinnen met kinderen vinden het 
prachtig om overdag te kamperen, maar daarna 
willen ze lekker douchen en beschikken over een 
comfortabel bed.”

In één klap
De innovatieve ondernemers Van Ooijen en Henk 
Mulders, de laatste is van campingpark Het 
Molenstrand, meenden een oplossing te hebben 
om drie vliegen in één klap te slaan. “Dat idee 
vergde gedetailleerde uitwerking. Dankzij een 
innovatievoucher hebben we de zaken op een rij 
kunnen laten zetten door de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen.”

Wat is het ei van Columbus? Van Ooijen: “We gaan 
de caravans anderhalf meter omhoogtillen en 
daaronder hoogwaterbestendige schuurtjes maken. 
De medewerkers hebben berekend dat het bouw-
technisch mogelijk is. Wij hadden een fantasie en zij 
hebben er werkelijkheid van gemaakt.”

De voordelen? Van Ooijen: “De caravans zijn 
beveiligd tegen het hoge water en er is geen sprake 
meer van een lang lont van caravans en schuren 
wanneer er brand is. Met de beach chalet inclusief 
terras op niveau, brengen we bovendien meer luxe. 
Gasten hebben bijvoorbeeld hun eigen sanitaire 
voorzieningen.”

Van Ooijen hoopt dat in het najaar het eerste 
proefmodel wordt gebouwd.

6	 Plan	van	hoog	niveau	

“Als we niets doen, glipt het door onze vingers.” 
Directeur-eigenaar Adri van Ooijen van camping-
park Het Groene Eiland had drie redenen om 
drastische aanpassingen door te voeren. Mede 
dankzij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
is er nu ‘een plan van hoog niveau’.

Campingpark Het Groene Eiland en campingpark 
Het Molenstrand liggen tussen Appeltern en 
Maasbommel aan de oevers van de Maas. 
Respectievelijk 400 en honderd stacaravans kunnen 
er staan. De animo van gezinnen stemt de bedrijven 
nog altijd tot tevredenheid, maar er is een fikse 
koerswijziging nodig om de zaken op peil te 
houden. Daarvoor deden de eigenaren gezamenlijk 
hun voordeel met een innovatievoucher.

Opstapeling problemen
“We hebben een opstapeling van problemen”, zegt 
Adri van Ooijen, directeur van Het Groene Eiland. 
“Allereerst liggen de campings buitendijks en is het 
steeds vaker hoogwater in de rivier. In 1993 en 1995 
stonden caravans tot wel anderhalf meter onder 
water. Dat is meestal funest voor een caravan. 
Daarna is het nooit meer zo ernstig geweest, maar je 
houdt voortdurend dreiging.”
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konden voorzien? Ik had dan ook het idee voor een 
bio-aggregaat waarin we onze afgewerkte frituurolie 
kwijt konden. Dat is niet gemakkelijk, want er zijn 
nog geen kleinschalige apparaten die dat kunnen.”

René Cornelissen van CCS energie-advies hielp 
Geurts een stuk verder. De laatste: “Ik wilde iets wat 
nog niet bestaat. Het moet dus worden ontwikkeld 
en daar is geld voor nodig. René wees mij op de 
innovatievouchers. Toen had ik én de kennis én de 
middelen. De Saxion Hogeschool uit Enschede ging 
mij bijstaan. Hetzelfde deed CCS energie-advies. 

Filteren
Wat is sindsdien precies gebeurd? Geurts: 
“Machinebouwers geven aan wat de kwaliteit moet 
zijn van het vet. Pas wanneer dat een bepaald niveau 
heeft, kun je het in hun bio warmtekrachtkoppeling 
stoppen. De Saxion Hogeschool en CCS energie-
advies buigen zich daarom onder meer over twee 
vragen: welke stoffen verontreinigen de afgewerkte 
frituurolie en hoe kunnen we kruimels en andere 
stoffen eruit halen door het vet te filteren?”

Dat is de huidige stand van zaken. Welke termijn 
houdt Geurts voor ogen? “Al sinds 2004 loop ik rond 
met dit idee. Destijds was er helemaal niets bekend 
over een bio-aggregaat voor afgewerkte frituurolie. 
Nu komen we stukje bij beetje richting het punt dat 
we willen bereiken. Het zal ook lukken.”

Kostenbesparing
Ondanks de samenwerking met de kennisinstelling 
voelt Geurts zich soms een eenzame pionier.  
“Dit zou een voorziening zijn waarmee je het milieu 
spaart en die veel ondernemers energiekosten 
bespaart. Heel veel partijen hebben dan ook 
interesse getoond, denk aan Koninklijk Horeca 
Nederland, maar tot dusver zijn we alleen financieel 
gesteund via de innovatievoucher.”

7	 Energie	uit	gebruikte	frituurolie

Eigen afval gebruiken als grondstof voor eigen 
energie. Concreter: afgewerkte frituurolie 
inzetten om warmte en elektriciteit op te 
wekken. Hoe doe je dat? Henri Geurts heeft niet 
zomaar een cafetaria. Hij streeft naar duurzame 
bedrijfsvoering en zijn zaak heet dan ook 
‘Kwalitaria Gennep’.

Binnen zestig zitplaatsen en een oppervlakte van 
200 vierkante meter. Buiten zeventig plekken  
om neer te vlijen en maar liefst een ruimte van  
700 vierkante meter. Het cafetaria van Henri Geurts 
is er bepaald niet één van het type ‘dertien in een 
dozijn’. Dat blijkt ook uit zijn streven duurzaam te 
opereren. “Zo hebben we 66 zonnepanelen om 
deels te voorzien in onze elektriciteit en het warme 
water”, vertelt hij. 

Niet gemakkelijk
Maar de eigenaar van Kwalitaria Gennep wil méér. 
“Het zou toch mooi zijn als we op basis van ons 
eigen afval volledig in onze warmte en elektriciteit 
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worden toegepast in de duurzame jachthaven van 
de toekomst? Dát was de vraag die wij hebben 
voorgelegd aan het Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN)”, zegt Monica de Vast. Zij is 
projectmanager Duurzame Jachthaven bij Marina 
Port Zélande.

De onderneming heeft een 850 ligplaatsen tellende 
jachthaven in Ouddorp, bij de Brouwersdam om 
precies te zijn. De doelgroep: waterrecreanten. Zij 
kunnen er onder meer terecht voor onderhoud, maar 
er is ook recreatie en horeca. Jaarlijks worden 12.000 
tot 15.000 overnachtingen van passanten genoteerd.

Ambitie
Marina Port Zélande heeft de ambitie uit te breiden. 
De Vast: “We zijn trots op de huidige jachthaven, 
maar die is wel gebouwd volgens de inzichten van 
achttien jaar geleden. Sinds een paar jaar koesteren 
we het verlangen 500 meter verderop een duurzame 
jachthaven te realiseren. Dat idee is ontstaan toen de 
overheid het gebruik van koperhoudende anti- 
fouling in de ban deed. Die verf is bedoeld om boten 
onder de waterlijn te beschermen tegen aangroei, 
maar is ook belastend voor het milieu. Wij hebben 
daarop een bootwasserette voor op de kant bedacht.”

Bij Marina Port Zélande willen ze niet volstaan met 
een duurzame jachthaven die belasting van het 
milieu vermindert of zelfs volledig vermijdt. Het 
gaat er ook om dat te tónen aan gasten en andere 
ondernemers in de sector. “Het moet een demon-
stratieproject worden. We willen zaken presenteren 
en visualiseren”, zegt De Vast. “Dat aspect is ook 
behandeld door ECN.” 

Wat is de stand van zaken met de duurzame 
jachthaven nu ECN zijn rapport heeft opgesteld?  
De Vast: “Zodra we in het bezit zijn van bouwver-
gunningen, nemen we de opties van de vastgestelde 
technieken mee in de besluitvorming.”

8	 Duurzame	jachthaven	van	de	toekomst

Hoe kan het anders? Concreter: hoe kan het duur-
zamer? Het was een veelomvattende vraag die ze 
zich bij Marina Port Zélande een paar jaar geleden 
stelden met het oog op een tweede jachthaven. “Het 
Energieonderzoek Centrum Nederland heeft deze 
complexe materie werkzaam gemaakt voor ons.”

Via pompen de warmte van het Grevelingenmeer 
gebruiken voor de eigen verwarming en verkoeling. 
Met zonnecollectoren en -cellen de havenverlichting 
en het douche- en toiletgebouw laten draaien. Een 
windturbine gebruiken om nog meer energie op te 
wekken.

De drie punten klinken redelijk eenvoudig en staan 
aantrekkelijk op een rij, maar hoe kom je erop 
wanneer je op een gegeven moment als onder-
neming de ambitie formuleert een uitbreiding na  
te streven die duurzaam is, maar zelf geen expertise 
hebt op dat vlak? Marina Port Zélande kon de 
vraagtekens vervangen door uitroeptekens dankzij 
een innovatievoucher.

Energietechnologieën
“Welke nieuwe en/of bestaande duurzame 
energietechnologieën komen in aanmerking om te 
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voor catering en zijn er mogelijkheden tot 
entertainment.”

Weinig extra
Waarom vroeg Rederij Cascade een innovatievou-
cher aan? “Het productaanbod vanuit Wessem 
bevalt goed, maar er valt zo langzamerhand weinig 
extra meer uit te halen”, zegt David van de Runstraat. 
“Dat is zeker het geval wanneer de regio niet meer 
aantrekkingskracht krijgt. Wij hebben daarom de 
blik gericht op het verder gelegen Roermond.”

“We zouden daar willen aanmeren om gasten te 
laten shoppen. Het vaartraject vanuit Wessem is 
lastig, omdat er een sluis op de route ligt. Maar 
misschien kunnen we een schip in Roermond 
leggen. Wij willen graag de mogelijkheden laten 
bestuderen. Dankzij een innovatievoucher konden 
we het verzoek daartoe neerleggen bij de faculteit 
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van 
de Universiteit Maastricht. Daar kwamen we terecht 
via het MKB-Portal van de universiteit.”

Klantvriendelijk
Op het moment van het interview zijn de voor- 
bereidende gesprekken in volle gang. Van de 
Runstraat: “Wat we precies willen nagaan? Er 
zijn meer rederijen die Roermond aandoen. Is er 
behoefte aan nóg een aanbieder, maar dan wel één 
die nadrukkelijk het aspect van shopping en een 
bezoek aan historisch Roermond meeneemt in het 
plaatje? Mocht die behoefte inderdaad bestaan, 
dan zou een tweede voucher moeten uitwijzen, of 
Roermond vanaf de boot beter en klantvriendelijker 
is te bereiken. De huidige aanlegmogelijkheden 
gaan niet gepaard met een aangename wandelroute. 
Wij geloven in elk geval in een unique selling point: 
in het kader van booming Roermond, met al zijn 
opkomende bedrijven, zou er een eventship moeten 
komen als zeer uitzonderlijke vertoning voor de 
zakelijke markt.”

9	 Rederij	tot	in	Roermond

De horizon verleggen tot Roermond. Dát moet 
het motto worden bij Rederij Cascade. Tenminste, 
als er behoefte aan blijkt te bestaan in de markt 
en als het mogelijk is schepelingen op een fijne 
manier toegang te geven van water tot stad. 
De faculteit Economische Wetenschappen en 
Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht 
helpt het uitzoeken.

Twee boten met een gezamenlijke capaciteit van 
400 passagiers. Het zijn de troeven van Rederij 
Cascade uit het Limburgse Wessem. Alhoewel: er is 
méér. De onderneming bezorgt haar gasten - 
 toeristen, particulieren en genodigden van 
bedrijven - niet alleen een tocht over de Maas of 
Maasplassen.

“We zijn sterk in product/marktcombinaties”, zegt 
mede-eigenaar David van de Runstraat. “We meren 
dus ook regelmatig aan bij mooie locaties. Denk 
aan het vestingstadje Stevensweert. Dat kan dan 
worden bezichtigd. Maar we koppelen de tochten 
bijvoorbeeld ook aan een wijnproeverij of een 
sportieve activiteit. Verder tekenen we aan boord 
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van zijn camping, zag dat de hefboom voor hem 
omhoog werd gehaald.
Maar het zou nóg beter zijn als de gebruiker zichzelf 
toegang kon verschaffen met de pas, zo stelden de 
initiatiefnemers in 2007. Zij wilden de mogelijk-
heden van RFID verkennen. Bijzonder; ondernemers 
legden een aantal grote innovatievouchers bij elkaar 
om onderzoek te laten verrichten.

TNO, onder meer deskundig op het vlak van ICT, 
onderzocht hoe technische mogelijkheden van RFID 
konden worden vertaald naar zinvolle toepassingen 
voor de SchouwenDuivelandPas. Dat leidde tot een 
plan van aanpak; zó moest de zichtpas in fasen worden 
ontwikkeld tot een met elektronica geladen kaart.

“Nu kunnen toeristen zaken regelen zonder per se 
contact met medewerkers te hebben”, zegt Van 
Oost. “Een eigenaar van een bungalowpark kan 
bijvoorbeeld ook beslissen dat zijn gasten met de 
pas de deur van hun huisje openen.”

Wet grote getallen
Voor de SchouwenDuivelandPas geldt inmiddels de 
wet van de grote getallen. Zo zijn er vorig jaar 160.000 
van in gebruik gegeven. Van Oost: “In februari had 
het project 43 participanten. Zij vertegenwoordigen 
tweederde van het totale accommodatieaanbod van 
15.000 eenheden op Schouwen-Duiveland. Verder 
zijn er 41 acceptanten: bijvoorbeeld restaurants of 
sporthallen die korting geven.”

Verder vroeg de Stichting SchouwenDuivelandPas 
vorig jaar de Hogeschool Zeeland onderzoek te 
verrichten naar commerciële kansen voor deel-
nemers. Daarvoor werd andermaal een beroep 
gedaan op een innovatievoucher.

Oost: “Als gebruiker download je bijvoorbeeld via 
internet de kortingsactie van een restaurant. Dit jaar 
gaat een digitale pilot van start.”

10	Kaart	vol	elektronica	op	Schouwen-Duiveland

Wie als toerist overnacht op Schouwen-Duiveland, 
krijgt sinds 2006 een pas die hem onder meer 
recht geeft op gratis openbaar vervoer en korting 
op bezoek aan zwembaden. Ondernemers begre-
pen dat er méér uit te halen is en besloten zich te 
verdiepen in de commerciële mogelijkheden van 
Radio frequency identification (RFID).

“Een middel om toeristen te behagen, hen te 
stimuleren terug te komen en zo uiteindelijk de 
economie van Schouwen-Duiveland te versterken.” 
Zó definieert Peter van Oost de zogeheten 
SchouwenDuivelandPas.

De eigenaar van Camping De Wijde Blick uit Renesse 
is voorzitter van het businesscluster dat drie jaar 
geleden het initiatief nam tot de pas. Daarin is de 
hele toeristische en recreatieve branche van het 
eiland vertegenwoordigd. 

Verkennen
Aanvankelijk was het een zichtpas waarmee de 
ondernemers de service aan toeristen vergrootten. 
Wie de kaart toonde aan bijvoorbeeld de medewerker 
van een museum of attractiepark, kreeg korting. En 
wie hem liet zien aan de man of vrouw bij de ingang 
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bovendien regelmatig hun informatie moet worden 
veranderd. Ik zou willen dat aanbieders zelf de data 
kunnen wijzigen, maar dan wel tot een bepaalde 
hoogte. Het moet controleerbaar zijn voor mij. Ik 
heb mijn hoop gevestigd op zogeheten semantische 
websites. Die zijn al sinds 1995 in ontwikkeling en 
zouden kunnen voorkomen dat ik telkens moet 
programmeren.”
Semantische websites (web 3.0, waarbij vooral de 
betekenis en samenhang van digitale informatie-
bronnen een grote rol speelt) zouden ook een 
uitkomst kunnen zijn voor andere bedrijven. Een 
voorbeeld daarvan is Rederij Stiphout, dat met  
vijf passagiersschepen de Maas en het Albertkanaal 
bevaart. Jacobs ontwierp het reserveringsysteem van 
de onderneming en wilde testen, of het kan worden 
omgezet naar een oplossing gestoeld op het 
semantische web.

Tool
Met een innovatievoucher in de hand klopte Jacobs 
aan bij de Universiteit van Leipzig. “Daar zijn 
wetenschappers bezig een open source gereedschap 
te ontwikkelen. Ik hoopte dat met behulp van hun 
kennis een tool zou kunnen worden gemaakt voor 
mijn website en het reserveringssysteem van Rederij 
Stiphout.”
Tot Jacobs’ spijt zijn de beoogde stappen vooralsnog 
niet gezet. “Tot op heden is er geen bruikbaar 
resultaat. Het onderzoek wordt vervolgd, maar op dit 
moment is de techniek niet snel genoeg en is nog 
lang geen sprake van een kant-en-klaar product.”

Innovatieadviseur Benedict Persoon, in dienst van 
innovatienetwerk Syntens, volgde de hele onder-
neming. Hij zegt: “Het klinkt misschien een beetje 
curieus, maar ik ben van oordeel dat de innovatie-
voucher dubbel en dwars zijn waarde heeft bewezen. 
Als niet aan het licht was gekomen dat het technisch 
nog niet mogelijk is wat de ondernemers willen, 
hadden zij wellicht overbodige zaken ontwikkeld. 
Bedrijfsmatig is het onderzoek in die zin dus wél 
interessant geweest.” 

11	 Voordeel	van	een	doodlopende	weg

Het lijkt een paradox, maar soms is het goed  
erachter te komen dat iets nog niet is te  
realiseren. Ceriel Jacobs, eigenaar van de website 
Vakantieland.nl, kon zich evenals bedrijven als 
Rederij Stiphout investeringskosten besparen 
dankzij de inzichten van de Universiteit van 
Leipzig.

Technisch geen juichverhaal, maar qua uitgaven in 
elk geval wél. Natuurlijk, Ceriel Jacobs zou het liefst 
twee keer positief zijn geweest, maar dankzij een 
innovatievoucher heeft hij kosten kunnen besparen, 
die niet tot rendement hadden geleid.

Dagje uit
Wat gebeurde er precies? Jacobs: “Vakantieland.nl is 
een site die bezoekers sinds 1998 in staat stelt zelf 
een vakantiedagje uit samen te stellen. Je vindt er 
informatie over bijvoorbeeld attractieparken, 
musea, VVV’s, toeristische informatiebureaus en ga 
maar door. Dagelijks vinden bijna 1500 bezoekers 
hun weg naar de site. Voor mezelf heb ik al een tijd 
de wens informatie nog meer te structureren. In 
IT-taal: ik wil informatie structureren in plaats van te 
programmeren.”

Hij vervolgt: “Alle gegevens op de site kunnen nu 
alleen door mij, Ceriel Jacobs, worden bijgewerkt. 
Dat is niet praktisch, want elke dag komen er 
aanbieders bij of verdwijnen er een paar, terwijl 
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vijftien kampeerplekken en nu zijn dat er vijftig en 
hebben we bovendien twee vakantiehuisjes op het 
terrein staan.”

Maar daarmee is nog niet het hele verhaal verteld. 
Het echtpaar liet de boerderij deels verbouwen tot 
een groepsaccommodatie.

Werkhoven: “Toen de groepsaccommodatie gereed 
was, dacht ik: hoe breng ik het nu precies in de 
markt? Ik heb toen onder meer een workshop 
marketing gevolgd bij HanzeConnect van de 
Hanzehogeschool (red: niet gerelateerd aan de 
voucherregeling). Ik vertelde er dat we in de oude 
boerderij ook een zaal gingen maken om het plaatje 
compleet te krijgen. Frits Elema van HanzeConnect 
was zó enthousiast, dat hij me aanraadde met 
behulp van een innovatievoucher marketingonder-
zoek te verrichten. Wat wilden en konden we precies 
met de nieuwe ruimte? De boerderij kan plaats 
bieden aan 150 gasten. We hebben vastgesteld dat er 
onder meer kan worden vergaderd en gefeest en dat 
er congressen kunnen worden gehouden.”

Gestructureerd
Werkhoven en haar dochter Rianne werden aan de 
hand meegenomen door Elema. Eerstgenoemde: 
“Wij hebben zelf altijd van alles in ons hoofd, maar 
dankzij Frits gingen we heel gestructureerd te werk. 
Wij vinden eigenlijk alles leuk, maar het is goed 
bijvoorbeeld te worden gewezen op de zaken waar 
de hoogste marges liggen.”

Een speerpunt uit het onderzoek? Werkhoven: “We 
willen doordeweeks meer bedrijven ontvangen. Je 
hebt hier een mooie combinatie van zakelijk en 
natuur. In de lammerentijd vinden zakelijke gasten 
het bijvoorbeeld heel leuk om na het vergaderen 
even bij de jonge dieren te kijken. We gaan 
bedrijven laten weten hoe bijzonder het is wat wij  
te bieden hebben.” 

12	 De	Blikvaart:	zó	vermarkt	je	een	zaal

“Wij zijn mensen die alles leuk vinden, maar 
soms is het nuttig te worden geconfronteerd met 
iemand die je bijvoorbeeld wijst op de onder-
delen waar je het meeste mee kunt verdienen.” 
Afke Werkhoven, mede-eigenaar van 
Recreatiecentrum De Blikvaart, liet haar 
marketingkennis bijspijkeren door Frits Elema 
van HanzeConnect van de Hanzehogeschool.

Een locatie om van te dromen. Een locatie pal naast 
de route van de Elfstedentocht. Aan het begin van 
de jaren negentig voegden Folkert en Afke 
Werkhoven een recreatietak toe aan hun melkvee-
bedrijf in Sint Annaparochie. In 2005 verkochten de 
twee hun melkquotum en gingen ze zich volledig op 
de nieuwe poot concentreren. Vier jaar later zijn ze 
drukdoende de markt te benaderen met hun steeds 
rijkere aanbod.

Vakantiehuisjes
 “Het is een uit de hand gelopen hobby van twee 
veehouders”, lacht Afke Werkhoven. “Vijftien jaar 
geleden zijn we op het weiland begonnen met 
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Bubbelbaden
Terpstra, zelf secretaris en penningmeester van 
Natuurlijk Trynwalden, spreekt van een recreatief 
ontspanningspark dat alleen al dankzij zijn grootte 
uniek zou zijn. “Stel het je eens voor, mensen met 
een burn-out die hier tot rust komen of gasten die 
met een paard en wagen arriveren en kunnen 
overnachten. Het is mijn plan de oude boerderij om 
te bouwen tot herberg en in de loodsen onder meer 
sauna’s, bubbelbaden en therapeutische ruimtes te 
creëren.” Heeft hij nog meer noten op zijn zang? 
“Jazeker, het buitenterrein moet worden ingericht 
voor sport, natuurbeleving en een 
openluchttheater.”

Schitterende hersenspinsels natuurlijk, maar 
kunnen ze ook realiteit worden? Terpstra zocht 
contact met de Stenden Hogeschool in Leeuwarden 
en werd gewezen op het fenomeen ‘innovatievou-
cher’. “Hoe ga je met een dergelijk plan om? Wat is 
er nodig? Is het financieel haalbaar? Stuk voor stuk 
zaken die ik graag uitgezocht wilde zien.”

Positief
De activiteiten van de Stenden Hogeschool en het 
Instituut Service Management leverden Terpstra een 
positief rapport op. “In een later stadium zou alles 
tot in de kleinste details moeten worden uit-
gewerkt, maar de eerste indruk is dat mijn ideeën 
kunnen worden verwezenlijkt. Het is me in elk geval 
duidelijk geworden dat alles in elkaar moet grijpen. 
De horeca kan bijvoorbeeld niet op zichzelf staan en 
de wellness ook niet.”

De gemeente zei ‘ja’ tegen het plan als geheel. 
Terpstra: “Nu gaat het erom groen licht te krijgen 
voor afzonderlijke onderdelen. We zijn de aanvraag-
procedures voor vergunningen ingegaan.” 
 

13	 Recreatief	ontspanningpark	van 
  ongekende omvang

Stel, je hebt een hoveniersbedrijf en je beschikt 
over zóveel ruimte, dat je ook kansen ziet voor 
een recreatief ontspanningspark. Wat doe je dan? 
Allereerst grondig laten onderzoeken of je 
fantasie waarheid kan worden natuurlijk. Jetze 
Terpstra van De Vertakking kreeg de handen op 
elkaar van de gemeente Tietjerksteradeel, nadat 
medewerkers van Stenden Hogeschool in 
Leeuwarden er hun tanden in hadden gezet.

Een terrein van vijf hectare, een grote boerderij en 
een aantal bijgebouwen. Jetze Terpstra, bezitter van 
dat fraais in Rijperkerk, heeft niet alles ervan nodig 
voor zijn hoveniersbedrijf De Vertakking.

“Op een gegeven moment vroeg ik me af, wat zou ik 
kunnen doen met die grond om er geld mee te 
verdienen?”, zegt hij. “Het antwoord luidde dat ik al 
die gebouwen en landerijen een nieuwe bestem-
ming kon geven door ze namens De Vertakking te 
verhuren aan een nieuwe stichting die Natuurlijk 
Trynwalden zou gaan heten.” 
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