
De 20 beste innovatieve onDernemers 
van 2010
LiveWIRE is een internationaal Shell 

programma dat ondernemerschap 
stimuleert. In Nederland is Syntens 

uitvoerder van het programma. 
LiveWIRE richt zich specifiek op 

technisch innovatieve ondernemers 
die maximal 5 jaar actief zijn met 

hun onderneming. Elk jaar krijgt 
een selectie van 300 ondernemers 

kosteloos advies, trainingen en 
toegang tot een uitgebreid netwerk 

binnen dit ondersteunings- 
programma. Daarnaast kunnen 
deelnemers meedingen naar de  

Shell LiveWIRE Award. Een 
wedstrijd voor ondernemers, niet 

ouder dan 35 jaar, met 
uitzonderlijke innovatieve 

kwaliteiten en lef in het 
ondernemerschap. De hoofdprijs 

bedraagt € 10.000. Deze  
20 regiofinalisten komen in 

aanmerking voor de  
Shell LiveWIRE Award 2010. 
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Carver Fitness: 
revolutie in fitness apparatuur
De Carver biedt als eerste fitnesstoestel een 
volledig nieuwe, diagonale beweging.  
Het apparaat zorgt voor een totale work-
out, biedt de perfecte voorbereiding op 
ski-activiteiten én voorziet als enig cardio-
toestel in een goede heuprotatie, voordelig 
bij een revalidatieproces.
Ondernemer: Twan Kuijpers

aMCoatings: 
Bacteriën niet vergiftigen, 
maar lek prikken
Wie bacteriën, algen en schimmels met  
gif bestrijdt, is op korte termijn succesvol. 
Maar wie de strijd wil blíjven winnen,  
moet slimmere oplossingen bedenken.  
AMCoatings uit Breda heeft een veel- 
belovend product.
Ondernemer: Hossein Mahmoud

Xpozer: 
alle foto’s superstrak aan de muur
Een groot formaat foto ophangen, is nu 
nog een heel gedoe. Inlijsten is duur en 
moeilijk en de kwaliteit van canvasprints 
valt vaak tegen. Twee Delftse ingenieurs 
ontwikkelden een slim alternatief. Straks 
hebben we allemaal een Xpozer aan  
de muur.
Ondernemers: Clemens van Os en  
Ivan van der Veld

iD-teC: 
rioolrobot klaar om wereld te veroveren
Rioolbuizen zijn vies en moeilijk bereik-
baar. Hoe kun je ze snel en veilig schoon-
maken en repareren? Technostarter ID-tec 
uit Poeldijk ontwikkelt er slimme robots 
voor, die ook buiten de rioolbranche hun 
nut kunnen bewijzen.
Ondernemer: Ferry van der Valk

e-BiKe Kit:
Je eigen fiets, maar dan met een motor
Nederland stapt over op de elektrische 
fiets. Gevolg: grote aantallen gewone 
fietsen verroesten in schuurtjes en 
verdwijnen naar de sloop. Onnodig,  
want met een E-BIKE KIT is élke gewone 
fiets eenvoudig om te bouwen tot een 
elektrische fiets.
Ondernemer: Jan-Willem van Mourik

repuBlish: 
Weg met die ouderwetse pdf’s!
We laten nog te veel mogelijkheden  
van smartphones en e-readers onbenut. 
Republish uit Rotterdam ontwikkelt software 
om ouderwetse bestandsformaten om te 
zetten in dynamische nieuwe. Zo wordt 
digitale informatie beter bruikbaar. 
Ondernemers: Osric Caton en
Steven Lammertink

hospitraCe: 
Medische instrumenten traceerbaar
Hospitrace maakt medische instrumenten  
in ziekenhuizen traceerbaar. Van elk 
instrument is hiermee het reinigings- en 
gebruikstraject nauwkeurig te volgen. Dat 
vergroot de nauwkeurigheid en de kwaliteit 
van de zorg en reduceert de kans op 
ernstige fouten. 
Ondernemers: Petra Benink en  
Jantine Dirksen

Weegnet: 
efficiencyslag in transport
WeegNet koppelt transport aan mobiele 
telefonie en internet. Door de weging én de 
administratie bij het wegen van vracht-
wagens te automatiseren, bezorgt  
WeegNet de leveranciers, afnemers, 
weegbrughouders, transporteurs én het 
milieu forse besparingen.
Ondernemer: Diederik Mutsaerts

sure DynaMiCs: 
Meet je skisnelheid
Haal meer uit je skibeleving met de 
Slope46 snelheidsmeter. Actuele snelheid, 
gemiddelde, maximum en hoogteverschil: 
de Slope46 levert skidata terwijl je skiet. 
Direct afleesbaar, of gedetailleerd uit te 
lezen op je smartphone. 
Ondernemer: Niels van Velzen en Charlotte 
Goos

eBretti: 
Fashionable elektrisch scooter rijden 
Ebretti is het nieuwe scooterrijden. De 
elektrische scooters van Ebretti zijn schoon, 
stil en fashionable. Met een Ebretti wil de 
bestuurder gezien worden en draagt hij 
ook nog eens een steentje bij aan het 
milieu. 
Ondernemer: Willemijn Bodt

virus Free air: 
gezonde lucht
Schone en veilige lucht is een recht van 
iedereen, overal. Dat vindt onderneemster 
Eliane Khoury. Haar bedrijf Virus Free Air 
ontwikkelde een geavanceerd luchtreinig-
ingssysteem dat een hoge efficiency 
combineert met zeer lage operationele en 
onderhoudskosten.
Ondernemer: Eliane Khoury 

eleMetal: 
slimme metaalrecycling uit afval
Elemetal biedt een scheikundig proces om 
koperdeeltjes terug te winnen uit de as van 
afvalverbrandingcentrales. Daarmee 
voorkom je bodemverontreiniging én krijg 
je de beschikking over puur koper, een 
kostbare en eindige grondstof.
Ondernemer: Silvan Thus

glnp liFe sCienCes: 
hoogwaardige voedingssupplementen 
voor consument en patiënt 
GLNP Life Sciences verwerkt het aminozuur 
L-glutamine in twee producten. 2-Prepare®, 
voor de consumentenmarkt, dat L-glutamine 
combineert met EGCG en zo de weerstand 
tegen infecties en spierconditie helpt 
versterken. Glutaperos®, voor IC-patiënten, 
dat minder infecties en een sneller herstel 
stimuleert.
Ondernemer: Gijs Roozendaal

pipe proteq: 
zo eenvoudig kan buis-beveiliging zijn 
Met Pipe Proteq is het gebruik van verschil-
lende typen protectors voor boorpijpen 
verleden tijd. Het verwijderen van de 
beschermkap is een fluitje van een cent, 
terwijl absolute veiligheid gegarandeerd 
blijft. 
Ondernemer: Roy Lübbers

voosh: 
iedere artiest zijn publiek! 
Een dijk van een stem maar nog geen fans? 
Met de multimediale diensten van Voosh is 
publiek snel gevonden en kan iedere artiest 
zijn muziekin eigen beheer uitbrengen en 
wereldwijd distribueren. 
Ondernemer: Rob Reijm en Marcel Vink

BosChMeDia: 
snelle import van productdata
Webwinkeliers vullen hun digitale  
schappen supersnel met Magdeveloper.
com. Deze universele importeersoftware 
van Boschmedia uit Enschede kan tot 
10.000 producten vanuit een database 
importeren, hersorteren en hercalculeren in 
webwinkelsystemen als Magento. Dat 
scheelt veel tijd en geld.
Ondernemers:Pieter van den Bosch en  
Paul van den Bosch

spriteClouD: 
validatie van website-functionaliteit
SpriteCloud brengt maatwerk in het testen 
van de functionaliteit van complexe 
websites. Met heldere rapportages die  
de pijnpunten in de functies duidelijk 
blootleggen. Dankzij de ruime expertise 
wordt deze testautomatisering efficiënt 
opgezet. 
Ondernemer: Mark Barzilay

qugo: 
schoon stil stadsvervoer
De Qugo: een eenpersoons elektrisch 
voertuig voor personenvervoer in  
drukke stedelijke gebieden. Topsnelheid  
25 kilometer per uur, actieradius  
25 kilometer. Een schone, stille oplossing 
die in de kofferbak past. En bovendien:  
fun to ride!
Ondernemer: Leon Vergunst en  
Jan Willem Schoenmaker

Cp/nl: 
hoogwaardige bescherming
van zeekabels
Zeekabels zijn levensaderen van een 
windpark. Deze worden blootgesteld aan 
invloeden, vanaf het moment dat zij gelegd 
worden. Beschadigde zeekabels betekenen 
geen energiedistributie naar het land.  
Om die reden ontwikkelde CP/NL een 
innovatieve kabelbeschermer. 
Ondernemer: Marloes Tuk

salusion: 
Creatieve technologie vermindert 
ouderenleed 
Veel ouderen in verzorgingshuizen dragen 
incontinentieverband. Op tijd verschonen is 
moeilijk, zeker bij dementen die niet meer 
zelf aan de bel trekken. Twee Rotterdamse 
bedrijfskundigen ontwikkelden een “sensor-
sticker”: een technologische hoogstandje 
dat veel leed kan besparen.
Ondernemer: Gerard Vaandrager en 
Benno Groosman
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