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Samenwerkende mkb-bedrijven ontwikkelen wereldwijde waterinnovatie
André Kapitein wordt regelmatig ‘de Haarlemse Willy Wortel’ genoemd. Deze
geuzennaam doet vermoeden dat hij in zijn eentje in een schuurtje met lampjes,
draadjes en soldeerbout in de weer is. Niets is minder waar. Vanuit de Waarderpolder werken Kapitein en zijn team samen met onder meer universiteiten, Defensie, wereldwijde corporates en lokale mkb-ers. Bijvoorbeeld aan de Sonarski.

Simpel gezegd is Sonarski een combinatie van technologieën, die met
behulp van laser- en sonartechniek,
gekoppeld aan algoritmen, de on-

André Kapitein: 'Als de Sonarski een succes
wordt, gaat het werk naar de afzonderlijke
bedrijven. Zo profiteren alle partijen en genereren we business voor elkaar.’



derwaterwereld in beeld brengt. ‘Zo
kun je bijvoorbeeld de staat van kademuren opnemen’, vertelt Kapitein.
'Dat is een stuk efficiënter en vooral
goedkoper dan werken met duikers
of wachten tot een schade boven het
water te zien is, in welk geval je te laat
bent. Op dezelfde wijze kan de Sonarski schepen en scheepsschroeven
inspecteren, de staat van stuwdammen opnemen of het handhaven van
ligplaatsen van boten automatiseren.
Bovendien krijg je exact in beeld wat
er allemaal op de bodem ligt. Nu
wordt rotzooi uit de grachten met
een soort sleepnet opgevist, wat inefficiënt is én een enorme ecologische
verstoring geeft.’
Sonarski is een samenwerking tussen diverse mkb-bedrijven. Kapitein:
‘Wij van KapiteinLabs ontwikkelen
de drone en het scansysteem. BETA-

Laatste tickets Prinsjesdag Lunch

CITY van Arjen Luiten is de specialist
op het gebied van GIS-software,
waar gemeenten mee werken om
ruimtelijke gegevens op te slaan en
te bewerken. Joris Tiekens van JRS
Solutions levert de hydraulische arm
om de drone onder water te besturen en Daniel Boekel van Shipcraft de
elektrische boot. Zo kun je als mkb
samenwerken aan innovatie. Als de
Sonarski een succes wordt, en eerlijk
gezegd twijfel ik daar niet aan, gaat
het werk naar de afzonderlijke bedrijven. Zo profiteren alle partijen en
genereren we business voor elkaar.’
Mede dankzij een provinciale subsidie
en investering van het innovatiefonds
van de provincie Noord-Holland gaat
de Sonarski de ‘proof-of-conceptfase’ in. Kapitein: ‘Dat is de toets aan
de praktijk, zodat eventuele kinderziektes eruit kunnen en het product
de markt op kan. Dat laatste gaan
we overigens zelf niet doen, daar zou
een enorme opschaling voor nodig
zijn. Dat is niet de kracht van het mkb
en die behoefte heb ik ook helemaal
niet. Grote corporates hebben de
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structuur daarvoor, maar zijn op hun
beurt beperkt in de mogelijkheid te
innoveren. Er zit ruim twee jaar voorbereiding en 2100 uur voorbereiding
in de Sonarski. Dat is onze investering. De Sonarski blijft ons eigendom,
wij geven licenties uit en ontvangen

provisie. Zo trainen we nu medewerkers van een multinational die met de
Sonarski gaat werken, voor het einde
van dit jaar gaan de eerste projecten
met de Sonarski van start.’
 www.kapiteinlabs.com

Spookfactuur of toch echt verschuldigd?
Veel ondernemers krijgen jaarlijks facturen van de Stichting Reprorecht, Buma/
Stemra en/of Videma en vragen zich af of dit een echte factuur is of een spookfactuur. Ik kan u één ding zeggen: het zijn geen spookfacturen.
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Nog twee weken tot Prinsjesdag en een Haarlems zakenevenement met
een oranje tintje: de Prinsjesdag Lunch. De belangstelling voor de bijeenkomst is groot. Er zijn al 160 tickets geboekt, door 14 tafelpartners, 4 partners en heel veel individuele gasten. Dat komt onder meer door de nieuwe
service van thematafels. Gasten met dezelfde, professionele interesse lunchen samen aan één tafel.
Met gastsprekers Jos Burgers, IKH-voorzitter Bruno Giebels, HOP-winnaar
Laura van Dijk en economiewethouder Robbert Berkhout is er een aantrekkelijk programma. Het evenement is ook een leerwerkevenement voor de
horeca-opleiding van ROC Nova College. Bijna 50 studenten koken en serveren de lunch. Er zijn, voor de snelle beslissers, nog tickets beschikbaar
voor dinsdag 17 september.

Auteursrechten
De makers van muziek en televisieprogramma’s, schrijvers van boeken en
artikelen in tijdschriften, dagbladen
en andere media, als ook de uitgevers
en producenten die investeren in de
totstandkoming en beschikbaarstelling daarvan, verdienen hun geld
door de vergoeding voor het gebruik
van hun werk. Doordat er auteursrechten op hun zielespinselen rusten.
Als ondernemer betaalt u een vergoeding voor het gebruik van die
uitgaven, maar alleen als u ook daadwerkelijk en feitelijk zakelijk gebruik
daarvan maakt. Wanneer u geen muziek ten gehore brengt aan uw personeel of klanten, geen televisiebeelden
vertoont en geen kopieën maakt van
beschermde teksten, dan hoeft u ook
niet te betalen.
Factuur
De eerder genoemde instanties zijn
collectieve beheersorganisaties. Zij

w
 ww.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

zorgen voor het incasseren van de
vergoeding en regelen dat die terecht
komt bij de makers en schrijvers, oftewel bij collega-ondernemers.
Abonnementen
Een veel gehoorde reactie van ondernemers is: 'Maar ik heb toch een
abonnement op Spotify/Ziggo/KPN,
waarom moet ik dan alsnog betalen?'
U betaalt met die abonnementen
alleen voor privégebruik van de muziek of tv-programma’s. Het zakelijk
gebruik, ofwel openbaar maken, is
in dergelijke abonnementen niet inbegrepen. Door een vergoeding te
betalen kunt u de muziek of beelden
wel laten horen dan wel vertonen in
uw bedrijf. Dat geldt ook voor het
kopiëren van boeken en publicaties
uit kranten en tijdschriften. Immers,
door te kopiëren hoeven collega’s
de krant of het tijdschrift niet zelf te
kopen en ontvangen auteurs, makers
en uitgevers geen vergoeding voor

Philippine Hoyng

het hergebruik van hun werk.
Twijfelt u of u moet betalen, check
dan de websites van de betreffende
collectieve beheersorganisaties of
neem contact op met Tanger Advocaten.

 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@ tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda
do. 5 september
GO!-NH Circulaire Economie
Introductiebijeenkomst over het GO!-NH
programma.
16.00-18.00 uur
Locatie: Provinciehuis
ww.pimnh.nl
w

ma. 9 september
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend
netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w

ma. 16 september
Bezieling in je bedrijf
Workshop van de stichting Vrouw in
Bedrijf.
19.30-21.30 uur
Locatie: Villa Vijf33
ww.vrouwinbedrijf.nl
w

ma. 9 september
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken
met ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy’s Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

vr. 13 september
Bavo Beach bedrijventoernooi
Beachvolleybaltoernooi voor
bedrijventeams.
16.00-21.30 uur
Locatie: Bavo Beach
ww.bavobeach.nl
w

di. 17 september
Prinsjesdaglunch
Bijeenkomst voor ondernemend en
bestuurlijk Haarlem.
11.30-15.00 uur
Locatie: Lichtfabriek
ww. haarlemseprinsjesdaglunch.nl
w
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