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INTERVIEW YLVA POELMAN

ECONOMIE

De mens moet meer leren van de natuur, vindt de
Groningse innovatiedeskundige Ylva Poelman. Ze
schreef er een boek over.

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

‘Vaart achter LNG-bunkerstation’
JOHN GEIJP

GRONINGEN Gasunie en GDF Suez

Stakingen in Emmen
en Hoogeveen
EMMEN Conflicten over nieuwe

cao’s leiden vandaag en vrijdag
tot stakingen in Drenthe.
Vandaag leggen de vakbonden
het werk 24 uur stil bij Ardagh in
Hoogeveen, waar blikken verpakkingen voor babyvoeding worden geproduceerd en bedrukt.
De werknemers vallen voor
een deel onder de grafische cao
en voor een deel onder de cao metaal. De besprekingen over beide
cao’s verkeren in een impasse.

Strijdpunt is in beide gevallen onder meer de hoogte van het loon.
Vrijdag leggen honderden
werknemers het werk neer vanwege de strijd om de cao’s metaal
& techniek en metalektro. Ook
hier is het loon een van de geschilpunten. De stakingen treffen
volgens de vakbonden onder
meer Draka, Honeywell, Brand
Energy in Klazienaveen en Fokker
in Hoogeveen. De stakers kunnen
zich ’s ochtends inschrijven bij
het Hampshire Hotel in Emmen.

Inval hoofdkantoor
Deutsche Bank
FRANKFURT De Duitse autoriteiten hebben gisterochtend een
inval gedaan bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in
Frankfurt.

Dat heeft een woordvoerder van
het financiële concern bevestigd
aan persbureau DPA. Politie en
justitie waren volgens de zegsman op zoek naar bewijsmateriaal tegen klanten die mogelijk gesjoemeld hebben met transacties

in bepaalde waardepapieren. ,,Er
worden geen medewerkers van
de bank beschuldigd’’, zei hij.
In december 2012 werd de dubbele kantoortoren in het hart van
Frankfurt waarin Deutsche Bank
zetelt ook al binnenstebuiten gekeerd door de fiscale opsporingsdienst. De grootste bank van
Duitsland was toen verwikkeld in
een schandaal rond btw-ontduiking bij de handel in CO2-emissierechten.

‘Prijsdruk dreigt op
vluchten naar Amerika’
MIAMI Op lucratieve vliegroutes
tussen Europa en Noord-Amerika dreigt overcapaciteit de prijzen te drukken. Dat heeft topman Alexandre de Juniac van Air
France-KLM gezegd.

Waar op andere lange routes de
prijzen al langer flink onder druk
staan, maakt Air France-KLM op
transatlantische vluchten nog
wel winst. Het Frans-Nederlandse
bedrijf is samen met partner Delta Air Lines de voornaamste spe-

ler op die markt. Andere luchtvaartmaatschappijen dreigen dat
feestje evenwel te verstoren door
meer capaciteit in te zetten op
vluchten van en naar de Verenigde Staten en Canada, aldus De Juniac.
Bij de publicatie maandag van
de vervoersstatistieken over de
maand mei waarschuwde het
luchtvaartconcern ook al dat de
druk op de omzet de afgelopen
tijd alleen maar verder is opgelopen.
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‘De natuur is uitvinder
van duurzaamheid’
JOHN GEIJP

W

at heeft de techniek geleerd van de ooievaar,
dolfijn,
honingraat,
klisplant,
ijsvogel,
mier en gekko?
De antwoorden staan in het boek
De natuur als uitvinder van de Groningse Ylva Poelman. De innovatiedeskundige is een fervent pleitbezorgster van de bionica, de wetenschap die bekijkt hoe systemen uit
de natuur in de techniek en in organisaties kunnen worden toegepast.
En hoewel er al veel voorbeelden zijn
van hoe de mens daar zijn voordeel
mee heeft gedaan, wordt de natuur
naar haar mening nog veel te weinig
geraadpleegd als inspiratiebron
voor innovaties.
Poelman: ,,Ik geloof niet dat onze
techniek bagger is. Waar ik naar
streef is een combinatie van het goede dat wij aan techniek hebben ontwikkeld en het goede dat de natuur
ons te bieden heeft.’’
Juist nu er een brede roep om
duurzaamheid is, kan de bestudering van flora en fauna volgens Poelman oplossingen bieden voor vraagstukken in de technologie. De
schrijfster: ,,We zitten middenin een
aantal crises: de klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen
en de energietransitie. De natuur is
als het ware de uitvinder van de
duurzaamheid. Ze is zuinig met
energie en materiaal en recyclet alles
wat ze voorbrengt. De natuur is al
vier miljard jaar in bedrijf. Als we op
dezelfde manier blijven omgaan
met de aarde zoals we nu doen, halen wij dat niet.’’
Niet alleen op het punt van techniek kan de mens leren van de natuur. De sociale innovatie krijgt ook
alle aandacht in het boek. Ze zet de
alom aanwezige regeldruk in de samenleving af tegen de eenvoudige
wijze waarop sommige dieren zich
organiseren of wapenen tegen andere dieren.
Poelman: ,,Ik schrijf in mijn boek
bijvoorbeeld over spreeuwen. Die
kunnen heel gecoördineerd patronen maken in de lucht. Als ze door
een valk worden aangevallen, wijkt
de zwerm uit elkaar en hergroepeert
zich heel snel. Ik vraag tijdens
spreekbeurten weleens: Hoe veel regels hebben die vogels nodig om de
zwerm bijeen te houden? Het zijn er
maar drie: vlieg niet te dicht bij elkaar zodat je elkaar niet raakt, blijft
dicht genoeg bij elkaar om de samenhang in de groep te behouden
en vlieg dezelfde richting uit. Met
die afspraken overleven ze. Als je

Ylva Poelman
Ylva Poelman (1966) is sterren- en
natuurkundige en werkzaam als zelfstandig innovatieadviseur. Zij is oprichtster van het Bionica Innovatie en
Expertisecentrum (BIEC) in Groningen.
Zij schrijft elke twee weken in dagblad
Trouw een rubriek over bionica, De
bionische vrouw genaamd.
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gaan samen een LNG-bunkerstation voor de scheepvaart in de Eemshaven bouwen. Dat bleek gisteren
tijdens een bijeenkomst over LNG
(vloeibaar gas) in Groningen.
De ondernemingen maakten vorig
jaar juli al bekend met Vopak een
eenvoudige faciliteit voor de opslag
en het bunkeren van LNG in de Groningse haven te ontwikkelen, die er
dit jaar al zou staan.
De installatie zou stapsgewijs
moeten worden uitgebouwd tot een

zogeheten small-scale-LNG-terminal met een capaciteit van meer dan
10.000 kubieke meter. De bedoeling
was dat om te beginnen kleine schepen door tankwagens van LNG zouden worden voorzien. Volgens Jan
Joris van Dijk van GDF Suez is gebeleken dat het bunkeren op die manier
veel te lang zou duren.
De Franse multinational en Gasunie koersen nu op een geavanceerder voorziening. Die bestaat uit een
pompinstallatie, die uit zowel tankwagens, containers als uit een vaste
sigaarvormige opslag met een capaciteit van enkele honderden kubieke
meters de LNG naar de tanks van de

Gasunie en GDF
willen doorbraak
van LNG
schepen kan pompen. Volgens Van
Dijk gaat om een tijdelijke installatie. ,,Waarschijnlijk dat die er over
tien jaar niet meer staat en ergens
anders kan worden gebruikt.’’
Het blijft volgens hem de bedoeling dat in de Eemshaven een perma-

nente terminal komt, een soort satelliet van de Gate Terminal in Rotterdam waar tankschepen grote hoeveelheden LNG aan land brengen.
Overigens is de rol van Vopak in het
project als gevolg van een gewijzigde
strategie een stuk bescheidener geworden. Ulco Vermeulen van Gasunie verklaarde dat de samenwerkende bedrijven nog een investeringsbesluit moeten nemen, maar
dat het welhaast zeker is dat het project er komt.
Net als Van Dijk constateerde hij
dat de rol van LNG als brandstof voor
de scheepvaart en het vrachtvervoer
nog maar aarzelend op gang komt.

FNV ziet sociale steun voor
zzp’ers als verslechtering
Het klinkt sympathiek om zelfstandigen een beter sociaal vangnet te
bieden. Maar volgens Ton Heerts is het alleen een truc om risico’s op
werknemers af te schuiven.

Met de terminal hopen ze een doorbraak te forceren. Mogelijk wordt de
installatie volgend jaar al voltooid.
Van Dijk benadrukt wel dat er ook
klanten moeten komen voor de afname van de LNG. ,,Anders staat de
installatie werkloos.’’
De hoop is gevestigd op onder
meer de Noorse rederij NorLines, die
met schepen met LNG-motor een lijdienst op de Eemshaven onderhoudt. Het Noorden en de Rotterdamse regio hebben van het Rijk een
voortrekkersrol gekregen bij de uitrol van LNG als relatief schone
brandstof voor de scheepvaar en het
vrachtvervoer.

Vakbonden vrezen
banenverlies bij IHC
SLIEDRECHT Bij scheepsbouwer

IHC verdwijnen honderden
banen, vrezen de vakbonden.
Voor het merendeel betreft het
banen van flexwerkers, maar er
komen naar verwachting ook
vaste banen te vervallen. Dat
gaat mogelijk gepaard met gedwongen ontslagen, zei CNVbestuurder Piet Verburg gisteren. IHC kampt met een tegenvallende instroom van orders.
Een belangrijke oorzaak daarvan
is de sterke daling van de olieprijs.

Oven ‘ziet’ dat het
pizza is
NEW YORK Een Amerikaans

bedrijf gaat de markt op met een
slimme oven. De zogenoemde
June Intelligent Oven kan via
een camera voedsel herkennen
en hierop vervolgens de bereidingsmethode- en -tijd aanpassen. Spek, pizza, spruitjes en
zalm worden al herkend en op
de juiste wijze bereid. De oven
die volgend jaar op de markt
komt gaat 2700 euro kosten.

Ylva Poelman: ,,De natuur is als het ware de uitvinder van de duurzaamheid.’’
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‘De natuur
is al vier
miljard jaar
in bedrijf’
kijkt hoe veel regels wij vaak nodig
hebben om een organisatie te laten
functioneren, kun je je afvragen of
wij iets van die spreeuwen kunnen
leren. Ze gebruiken slechts een aantal simpele regels waaruit heel complex gedrag ontstaat. Dat is aangetoond door hun gedrag in een computer te simuleren."
De bionica krijgt in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld Duitsland,
nog weinig erkenning. Poelman is
na de emeritus hoogleraar bionica
John Videler de tweede Nederlandse
wetenschapper die een boek in het
Nederlands over de innovatiemethode heeft geschreven. Ze hoopt
dat de uitgave tot meer belangstelling leidt.
Poelman: ,,Door de economische
crisis is de laatste jaren weinig gedaan aan innovatie. Helaas wordt
daar als eerste op bezuinigd. Dat
wordt nu weer beter. Steeds meer
mensen pakken de bionica op. Ik
hoop dat vooral managers en adviseurs uit het bedrijfsleven het boek
lezen. Maar mijn doel is een breder
publiek te bereiken. Ik heb het daarom heel begrijpelijk en met humor
opgeschreven. Wie zijn lagere school
heeft afgerond, kan het lezen.’’

Bionica als
studie
De noordelijke hogescholen (Hanzehogeschool, NHL, Stenden en VHL)
en de Rijksuniversiteit Groningen
krijgen vanaf het studiejaar 2016/
2017 een minor (specialisatie) bionica. Ylva Poelman is tot die tijd bezig
met de voorbereiding van de studie.
,,De hogescholen en de universiteit
zien de meerwaarde ervan’’, zegt zij.
,,Veel jongeren zien niets in techniek.
Bionica maakt het aaibaar. Het heeft
veel raakvlakken met duurzaamheid.
Dat spreekt veel jongeren aan.’’
De minor is volgens Poelman een
waardevolle aanvulling op tal van
andere disciplines: mechanica, elektrotechniek, water, energie… Poelman: ,,De docenten hoeven niet veel
bij te leren. Het vak dat ze doceren
blijft hetzelfde, maar ze moeten het
uit het perspectief van de bionica
benaderen.’’
De minor zal met een eindopdracht
worden afgerond. ,,Bij voorkeur een
uit het bedrijfsleven’’, aldus Poelman.

De natuur als uitvinder van Ylva
Poelman is een uitgave van Overamstel Uitgevers. Het boek verschijnt 13
juni. Prijs 19,95 euro. Bij het boek
hoort ook een website:
www.denatuuralsuitvinder.nl

Zzp’er krijgt vaker
arbeidsongeval
DEN HAAG Tijdelijke arbeids-

Ton Heerts: ,,Er dreigt een totale vervaging tussen werknemerschap en ondernemerschap.’’

V

oorman Ton Heerts is fel
tegenstander van sociale
voorzieningen
voor
zzp’ers. Als die worden
toegestaan, wordt volgens hem ‘het
sociale stelsel vernietigd’.
,,Werkgevers en politieke partijen
die pleiten voor voorzieningen voor
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte voor zzp’ers zetten de
bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat waar we honderd jaar
voor gestreden hebben”, zegt
Heerts.
Werkgeverskoepel AWVN wil juist
wel dat het sociale stelsel op de
schop gaat ten gunste van zelfstandigen. D66, PvdA, CDA en GroenLinks zien wel iets in het gelijktrek-

‘Dit pleidooi is
bedacht door
rechtse lui en
vrekkige bazen’

ken van zzp’ers en mensen met een
vast contract.
Heerts: ,,Dit klinkt sympathiek,
maar het is ingestoken door rechtse
lui en werkgevers die geen premies
meer willen betalen en alle risico’s
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op werknemers willen afschuiven.”
,,Er dreigt een totale vervaging
tussen werknemerschap en ondernemerschap en een explosie van het
aantal zzp’ers in Nederland.”
Werkgevers sparen volgens hem
kosten uit door goedkope zelfstandigen in te huren. Die kunnen zo goedkoop werken, doordat ze door de
zelfstandigenaftrek minder belasting hoeven te betalen. Heerts wil
dat het belastingvoordeel wordt afgeschaft, ‘want dat wordt betaald
door de belastingbetaler’.
Volgens de vakbondsman moeten
zelfstandigen een hogere uurprijs
vragen als ze geen gebruik meer
kunnen maken van de zelfstandigenaftrek. Dat maakt ze minder aan-

trekkelijk voor werkgevers. ,,Ik ben
helemaal niet tegen échte zelfstandigen, ik verzet mij wel sterk tegen gedwongen zzp’ers, zoals de pakketbezorgers bij Post NL.”
Heerts vindt ook dat het hoog tijd
wordt dat het aantrekkende economische herstel zich vertaalt in meer
loon voor werkenden. ,,In de bedrijven gaat het een stuk beter en ook
het overheidsbudget verbetert aanzienlijk.”
,,Dat betekent ruimte voor investeren in mensen en loon, en voor inkomensverbetering van gepensioneerden. Zo kan iedereen weer wat
meer uitgeven, en dat geeft een extra impuls aan de economische
groei”, aldus Heerts.

krachten zijn relatief vaker
slachtoffer van ongevallen op
het werk dan vaste werknemers,
vooral in de bouw. Dat constateert de Inspectie SZW, voorheen
de arbeidsinspectie. Het aantal
ongevallen dat wordt gemeld, is
vorig jaar licht toegenomen: van
3475 in 2013 naar 3518 in 2014.
De inspectie stelt dat dit waarschijnlijk komt doordat risicovolle bouwwerkzaamheden
steeds vaker uitbesteed worden
aan zzp’ers.

Met tassen vol geld
op de roltrap
HONGKONG Op een normale

doordeweekse dag is het al druk
op de roltrap in het bankkantoor
van HSBC in Hong Kong, maar
gisteren was het helemaal dringen. Aanleiding was de uitgifte
van speciale herdenkingsbankbiljetten van 150 HongKongdollar, ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van de bank.
Buiten het bankgebouw stonden
lange rijen mensen in de brandende zon. Veel inwoners verwachten dat het jubileumgeld
snel in waarde zal stijgen.

